
B A M D A D - e  Z A G R O S Bamdadzagros.news@gmail.com

اجتماعی-   سیاسی 

هفته نامه منطقه ای

چند و چون دوقطبی
 در میان اصالح طلبان

فضا در درون جریان اصالحات تا حدودی دوقطبی 
شده است. به این صورت که یک عده در داخل 
جریان که به دولت نزدیک هستند در این یک سال 
اخیر خیلی توجیه گر شده اند و به نوعی فضا برای 
یک نقد منصفانه دولت بسته شده است. همین مسئله 
موجب شده که برخی انتقاد های بسیار تندی نسبت 

به دولت انجام دهند. در چنین شرایطی من معتقدم 
که باید یک مسیر متعادلی را شکل دهیم و کسانی که 
نقش خاصی در این ماجرا دارند، وظیفه خطیرتری 

هم در این مسیر خواهند داشت
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسالمی 
در سال ۹۸ گویا نگرانی از عدم استقبال افکار عمومی 
نسبت به جریان اصالحات میان برخی از فعاالن این 
جریان افزایش پیدا کرده است و همین موجب شده 

که برای گریز از این موقعیت             صفحه2

شام تاریک بسیاری از خانواده ها  
در آستانه »شب یلدا«!

به  اتکا  با  مسئوالن  ساله  هر  که  قیمتی  افزایش 
بازار، وعده  بر  نظارت  افزایش  و  میوه  انبار های 
مهار آن را می دادند، اما امسال با وعده و وعید 
قابل مهار به نظر نمی رسد، چون اساسا عرضه از 
تقاضا خیلی جا مانده است؛ جاماندنی که نتیجه 
صادرات بی رویه میوه در پی افزایش قیمت ارز 

در کشورمان است.
به فاصله کمتر از دو هفته تا شب یلدا، شواهد 
حکایت از رقم خوردن متفاوت ترین یلدا دارد؛ 

یلدایی که ظاهرا نیازمند بازتعریف است!
هرچند افزایش قیمت میوه و آجیل در آستانه شب 
یلدا، نه اتفاقی جدید، که مسبوق به سابقه و سن و 
سال دار است، گزارش های رسیده از بازار در روز ها 
و هفته های اخیر حکایت ...                    صفحه3

 صفحه4

منبع آب، کودکی، محرومیت...

منبع آب نمونه بارز حاشیه نشینی در قلب یک کالنشهر است که فقط مسئله ایمنی 
ساختمان خانه ها در آن مطرح نیست بلکه ایمنی روحی و جسمی کودکانی که آینده ساز 
جامعه هستند هم در اولویت است.   منبع آب اهواز از نقاطی است که سالهاست درباره 

پرخطر بودن، ریزش کوه و خانه های ناایمن آن صحبت شده و می شود. 
همین سال گذشته بود که بر اثر ریزش کوه کودکی جان خود را از دست داد. منبع آب 
نمونه بارز حاشیه نشینی در قلب یک کالنشهر است که فقط مسئله ایمنی ساختمان 
خانه ها در آن مطرح نیست بلکه ایمنی روحی و جسمی کودکانی که آینده ساز جامعه 

هستند هم در اولویت است.
ساکنان بسیاری در این محله از اهواز زندگی می کنند هر خانواده سه، چهار یا پنج فرزند 
دارند که بیشتر آنها با فاصله سنی اندک به دنیا آمده و بزرگ می شوند. همه انسان ها از 

حق حیات یکسان برخوردارند و باید شرایط موفقیت و رفاه ....

اغلب آثار نمایشی استان 
 بازتاب زندگی مردم نیست

در دهه های گذشته در شهر و دیار ما فقدان هنرمند آشکار بود و با توجه به اینکه 
من متولد اهواز هستم و ازکودکی فعالیت هنری انجام میدادم ، کمبود نیروی انسانی 
را در این زمینه و مهاجرت هنرمندان را شاهد بودم و احساس کردم باید به عنوان 

یک خوزستانی و شهروندی که اینجا زندگی میکند مسیرم را به سوی هنر ببرم.
در کنار اینکه دغدغه من هنر بود وبرای روحیه خودم و ساختار فکری ام  به عنوان 
یک نیاز به آن  نگاه میکردم و به این دلیل از دوران دبیرستان به صورت آکادمیک هنر 
رو دنبال کردم و وارد هنرستان شدم و سینما خواندم و بعد از آن  پیش دانشگاهی 
هنر و به ترتیب کارشناسی کارگردانی و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی و در حال 
حاضر هم که فارغ التحصیل دکترای پزوهش هنرهای دراماتیک از دانشگاه »ایال 

تفلیس« هستم.. 

 صفحه 4
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نگاهی به اعتبارات در نظر گرفته شده برای مقابله با 
گرد و غبار نشان می دهد که با گذشته 4 سال از آن 
مصوبات هنوز اعتباراتی برای مقابله زیربنایی با ریزگرد 
به خوزستان اختصاص نیافته و کارهایی که تاکنون 

انجام شده بیشتر فانتزی است.
تلخ ترین سال های خوزستان در  از  بهمن ۹3 یکی 

مواجهه با گرد و غبار بود، گرد و غباری که به مدت 2 
ماه زندگی خوزستان را در آخرین ماه های سال تحت 
تأثیر  قرار داد و مردم برای اعتراض به وضع موجود در 
کنار در استانداری خوزستان تجمع کردند. تجمعاتی که 
هیچ کدامشان نتیجه نداد و فقط سفر خشک و خالی 
سازمان  وقت  رئیس  شد.  عایدشان  اهواز  به  ابتکار 

حفاظت از محیط زیست در سومین سفر خود به 
خوزستان در دوران دولت یازدهم پس از دفاع جانانه 
استاندار وقت از او، وارد خوزستان شده بود. مقتدایی 
می گفت: من از ابتکار خواستم به خوزستان نیاید و اگر 
مسئول دولتی درباره موضوع گرد و خاک بیاید باید دستش 

پر باشد.                                         صفحه4

مقابـله فانتـزی
 با گرد و غبـار خوزستان

سرپرست معاون حفاظت و بهره برداری از منابع 
این که  بیان  با  آب سازمان آب و برق خوزستان 
را  استان  آبی  مخازن  وضعیت  اخیر  بارش های 
امیدوارکننده کرده است، گفت: در حوضه کارون 
در حال خروج از مرحله بحرانی هستیم و وضعیت 
ذخیره آب در این مخزن در حال بهبود و نزدیک 

شدن به شرایط مطلوب است.
مخازن  وضعیت  به  اشاره  با  لشکری  حمیدرضا 
در  کرد:  اظهار  اخیر  بارندگی های  از  پس  استان 
بارندگی های  به  با توجه  استان  از مخازن  برخی 
اخیر وضعیت بهبود پیدا کرده و شرایط نسبت به 

گذشته بهتر شده است.

وی با بیان این که در سد کرخه و سد دز، وضعیت 
دخایر آبی نسبتا خوب و مطلوب است، افزود: در 
حوضه کارون نیز در حال خروج از مرحله بحرانی 
هستیم و وضعیت ذخیره آب در این مخزن در 
حال بهبود و نزدیک شدن به شرایط مطلوب است.
سرپرست معاون حفاظت و بهره برداری از منابع 
آب سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: در 
حوضه مارون شرایط بهتر شده است اما همچنان 
وضعیت مناسب نیست. در این حوضه برای کشت 
زمستانه به حدود 600 میلیون متر مکعب آب نیاز 
داریم اما اکنون در این حوضه فقط حدود 340 

میلیون متر مکعب آب داریم.

لشکری ادامه داد: علی رغم بارش های مناسب در 
باالدست، وضعیت حوضه مارون همچنان مناسب 
نیست. اگر بخواهیم شرایط بهتری در این مخزن 
داشته باشیم باید بارندگی های مناسبی در باالدست 
اتفاق بیافتد تا امکان جمع آوری آن در مخزن این 

سد وجود داشته باشد.
وی با بیان این که بارش های اخیر وضعیت مخازن 
آبی استان را امیدوارکننده کرده است، عنوان کرد: 
در حوضه کارون و مارون شرایط به طور کامل 
مطلوب نشده اما بهبود پیدا کرده است. در صورتی 
پیدا کند، قطعا  ادامه  باالدست  بارندگی ها در  که 
شرایط در این دو حوضه نیز بهبود پیدا خواهد کرد.

یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای 
اسالمی موضوع حذف بودجه طرح های انتقال 
آب با تالش و پیگیری نمایندگان خوزستان خبر 

داد.
عامر کعبی با اشاره به لزوم توقف طرح های انتقال 
آب خواستار توجه به نیازهای آبی حوزه مبدا شد.

وی افزود: طرح انتقال آب بهشت آباد سبب می 

شود تا جلگه خوزستان  و شبکه های آبیاری این 
استان با مشکل جدی کمبود آب مواجه شوند.

وی خواستار توجه به  نیازهای آبی و پیوست های 
زیست محیطی هر گونه انتقال آب شد و اظهار 
کرد: باید ابتدا به نیازهای حوزه مبدا توجه شود 

سپس به فکر نیازهای آبی حوزه مقصد بود.
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  کمیسیون  عضو 

اینکه در خصوص اثرات مخرب و غیرقابل جبران 
زیست محیطی انتقال آب بارها هشدار داده بودیم، 
تصریح کرد: حذف ردیف بودجه طرح های انتقال 
آب در سال ۹۸، با پیگیری نمایندگان خوزستان، 
اهتمام فعاالن محیط زیست و نخبگان انجام شد  
آب  انتقال  برای  بودجه  ردیف  آینده  سال  از  و 

خوزستان نخواهیم داشت.

آخرین وضعیت مخازن سدهای خوزستان پس از بارندگی های اخیر

حذف بودجه طرح انتقال آب با تالش نمایندگان خوزستان انجام شد
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یک ایرانی در سازمان ملل پست گرفت
کاظم غریب آبادی نماینده دائم ایران در سازمان های بین المللی در وین برای 
یک سال معاون اول و رئیس کمیته عمومی کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل 
شد. »کاظم غریب آبادی« سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی 
در وین، در نشست شصت و یکم کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل، به مدت 
یک سال به عنوان معاول اول و همچنین رئیس کمیته عمومی این کمیسیون 
انتخاب شد. کمیسیون مواد مخدر با ٥3 عضو در سال ١۹64 تاسیس شد، نهاد 
اصلی بین المللی و محوری درخصوص سیاستگذاری های حوزه مواد مخدر 

است.

الریجانی دوباره به روحانی تذکر داد
علی الریجانی، رئیس مجلس در نامه جدید خود به حجت االسالم روحانی، 
با اشاره به مصوبه ١7 مهرماه دولت در خصوص هزینه های دریافت شده از 
مردم توسط مراکز معاینه فنی، متذکر شده در حالی که بر اساس تبصره ١7 قانون 
هوای پاک مصوب سال ١3۹6، هزینه این مراکز باید به تصویب هیأت وزیران 
برسد، اما تصمیم جدید دولت، تعیین این هزینه را به سازمان حفاظت محیط 
زیست تفویض کرده که از حیث تغییر مرجع تصویب هزینه ها، مغایر با قانون 

است. /خراسان

توئیت کنایه آمیز ضرغامی برای روحانی
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه انرژی هسته ای که حق مسلم 
بود حفظ نشد، گفت: چرخه زندگی مردم نیز در این دولت نچرخید. عزت اهلل 
ضرغامی به برخی از مشکالت اقتصادی واکنش نشان داد و در صفحه توئیتری 
خود مطالبی برای این موضوع نوشت. عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
می نویسد: »افکار عمومی خواهان بازگشت وضعیت اقتصادی به سال ۹2 است«. 
وی در ادامه می آورد: »نه حق مسلم مردم )انرژی هسته ای حفظ شد( نه اینکه 
چرخ زندگی آنها چرخید. آقای رئیس جمهور به جای فراخوان مردم به مقاومت، 
وضعیت کشور را از حالت شرطی خارج کنید«. رئیس اسبق سازمان صدا و 
سیما یادآور می شود: »برنامه روشنی برای بهره گیری از توانمندی ها و مزیت های 

نسبی کشور ارائه کنید«.

درخواست یک امام جمعه از رهبر انقالب
امام جمعه بندرلنگه از مقام معظم رهبری درخواست کرد قانون بازنشستگی 
شامل ائمه جمعه هم بشود. حجت االسالم رکنی، امام جمعه بندرلنگه گفت: 
استدعای ما از مقام معظم رهبری هم همین است که این قانون در مورد ائمه 
جمعه نیز اجرا شود و بنده حاضرم اولین کسی باشم که از همین تریبون نماز 
جمعه با مردم خداحافظی کنم. او گفت: حتی اگر این قانون شامل همه هم 
نشود برخی باید داوطلب باشند تا جوانان با نشاط و پرتالش در این جایگاه ها 
قرار بگیرند. وی ادامه داد: امثال ما کارخودشان را کردند و االن هم بهترین از 
این نمی توانند کار کنند و این نیز طبیعی است و ما باید خودمان پیشقدم شویم.

نامه جهانگیری به رهبرانقالب صحت دارد؟
رضا صالحی امیری وزیر پیشین ارشاد در یادداشتی در روزنامه شرق با اشاره 
به تخریب هایی که علیه دولت صورت می گیرد، انتشار محتوای نامه محرمانه 
احتمالی جهانگیری به رهبر معظم انقالب را از نمونه های تخریب دانست. وی 
نوشت: نمونه  دیگر بداخالقی انتشار نامه محرمانه منتسب به آقای جهانگیری 

است که در آن دغدغه های معاون اول نسبت به اوضاع حساس کنونی برای 
مقامات عالی نظام ارسال شده است. ایشان نسبت به تداوم وضع موجود اعالم 
نگرانی کرده و خواهان تصمیمات اساسی و بنیادی برای عبور از چالش های 
موجود شده اند. بر فرض صحت، این گونه اقدامات از سوی دولتمردان را باید 
نشان صداقت، شجاعت و صراحت آنان دانست، چون به  جای کار پوپولیستی 
و تبلیغاتی مسائل اصلی کشور را با عالی ترین سطوح نظام در میان می گذارند 

تا راهی برای عبور از انبوه چالش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیدا کنند.

کنعانی مقدم: اصولگرا و اصالح طلب
 باید یک جا جمع شوند

حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه دولت آینده دولتی 
ائتالفی خواهد بود، می گوید: از دیدگاه من اگر دولت آینده قرار است، موفق 
عمل کند باید ائتالفی باشد در غیر این صورت باز هم آن قشری که ضرر می 
بیند مردم هستند و جنگ قدرت ادامه پیدا می کند. حسین کنعانی مقدم در گفت 
و گو با »انتخاب« درخصوص تحرکاتی که اخیراً تحت عنوان شورای وحدت 
شکل گرفته و گویا قرار است جایگزین جمنا شود اظهار داشت: به نظر می رسد، 
تالش هایی برای شکل گیری یک ائتالف سیاسی در جریان اصولگرایی در حال 
انجام است؛ از آنجایی که وحدت در جریان های سیاسی کار سختی است باید 
مرحله به مرحله این روند را طی کنیم. وی افزود: در این رابطه نیاز است گروه 
های مختلف را شناسایی و دور یکدیگر جمع کنیم به طور مثال گروه های 
همسو و میانه رو را بشناسیم و آن هایی را هم که توانایی انجام کار تشکیالتی 
دارند شناسایی کنیم. در واقع باید افراد را آماده کنیم و از ائتالف های انتخاباتی 
به ائتالف های سیاسی ورود کنند تا به سمت وحدت تشکیالتی حرکت کنیم. 
این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: تا وحدت تشکیالتی فاصله زیادی 

داریم اما می توانیم به ائتالف های سیاسی نزدیک شویم.

اظهارات محسن هاشمی درخصوص
 تشکیل پارلمان اصالحات

رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران با اشاره گمانه زنی هایی که درباره تشکیل 
پارلمان اصالحات زده می شود، گفت: رهبران جریان اصالحات اراده ای برای 
تشکیل پارلمان اصالحات ندارند. محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب 
کارگزاران، در گفت وگو با تسنیم با اشاره به گمانه زنی هایی که درباره تشکیل 
پارلمان اصالحات زده می شود، گفت: عملی کردن طرح پارلمان اصالحات یا 
همان مجمع عمومی اصالح طلبان کار سخت و پیچیده ای است. معموال این 
رهبران جریان اصالحات هستند که اینگونه طرح ها و پیشنهادات را باید با 
جدیت پیگیری کنند تا به سرانجام مشخصی برسد. وی افزود: با این تفاسیر 
تاکنون اراده ای در رهبران جبهه اصالحات برای به سرانجام رسیدن طرح پارلمان 
اصالحات مشاهده نکردم. رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: طرح 
ایجاد پارلمان اصالحات هم اکنون در کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه 
اصالحات مطرح شده و احزاب عضو این شورا در حال بررسی آن هستند 
اما به اعتقاد من این طرح اصطالحا در مرحله طوفان مغزی است و هنوز 
به مرز پختگی نرسیده است. هاشمی در پاسخ به این که آیا تا انتخابات سال 
آینده، طرح تشکیل پارلمان اصالحات به مرحله عملیاتی و برگزاری جلسات 
می رسد؟ تصریح کرد: عرض کردم اگر اراده برتری پشت این طرح باشد، 
می توان امیدوار بود که سازوکار مجمع عمومی اصالحات در انتخابات آتی 

مجلس نیز نقش آفرین باشد.

معاون دادستان: فیلترینگ تلگرام 
موفقیت آمیز بود

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان این که فیلترینگ تلگرام 
موفقیت آمیز بود، گفت: نباید یکباره از پیام رسان داخلی که عمر یک ساله دارد 
انتظار باالیی داشته باشیم. جواد جاویدنیا در خصوص این که آیا سیاست 
یکپارچه فیلترینگ تلگرام توانست به اهداف خود دست پیدا کند و چقدر 
توانست موفق باشد، اظهار کرد: اجرای فیلترنیگ تلگرام و میزان موفقیت آن 
را می توان از منظرهای مختلف بررسی کرد، از یک نظر فیلترینگ موفقیت 
آمیز بود زیرا شبکه های پیام رسان داخلی به معایب خود پی برده و آن ها 

را اصالح کردند.

پیشنهاد زنانه ذوالقدر
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کرد انجمن توسعه 
منطقه ای زنان برای پیگیری نقش زنان به شکل نظا م مند تشکیل شود. سیده 
کمیته  در  اسالمی  مجلس شورای  در  تهران  مردم  نماینده  ذوالقدر  فاطمه 
گسترش ارتباطات و تقویت همکاری های بین منطقه ای در حاشیه دومین 
ایران،  )افغانستان،  آسیایی  کشور  شش  مجالس  رؤسای  کنفرانس  دومین 
پاکستان، ترکیه، چین و روسیه( برای مبارزه با تروریسم در جمع خبرنگاران 
اقتصادی،  روابط  افزایش  برای  شیوه  بهترین  می رسد،  نظر  به  کرد:  اظهار 
هماهنگی هیأت های پارلمانی شش کشور در مجامع پارلمانی و تأکید بر 
همگرایی این کشورها در مجامعی مثل Apa است که در مجمع عمومی 
توانمندسازی  افزود:  استانبول مباحث مهمی مطرح شد. وی  اخیر آن در 
زنان و ایجاد شرایط برای کارآفرینی آنها قدم مهمی است. شما باید به نقش 
زنان در پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه اهمیت دهیم. پیشنهاد من تشکیل 
انجمن توسعه منطقه ای زنان است تا نقش زنان به شکل نظام مند پیگیری 
شود. نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: تالش برای افزایش و رونق 
از  یکی  زمینه  این  در  موانع  برداشتن  و  بین کشورهای عضو  گردشگری 
عوامل مهم توسعه ارتباطات و رونق اقتصادی است. تحقق این امر نیازمند 
توجه ویژه مجالس و نهادهای متولی این حوزه است که می تواند نقش 

مهمی در توسعه پایدار و صلح و امنیت منطقه داشته باشد.

انتقاد مرجع تقلید به افکار
 غرب گرایانه برخی مسئوالن

آیت اهلل نوری همدانی، مرجع تقلید شیعیان گفت: متأسفانه در میان مسئوالن 
کسانی را می بینیم که افکار غرب گرایانه دارند، اما باید بدانیم که غرب به 
دنبال تحت سیطره قرار دادن ملت است و باید ملت و مسئوالن هشیاری 
دیدار  در  امروز  ظهر  نوری همدانی  حسین  آیت اهلل  باشند.  داشته  را  الزم 
جمعی از اعضای انجمن فرهنگی ناشران آموزشی کشور، با بیان اینکه ۸0 
آیه از آیات قرآن کریم مربوط به علم و نشر مطالب علمی است، اظهار 
داشت: دشمن در نتیجه تهاجم فرهنگی دچار عقب ماندگی هایی شدیم اما 
بعد از انقالب اسالمی باید بتوانیم کار نشر را رونق دوباره ای ببخشیم. وی 
خطاب به اعضای انجمن فرهنگی ناشران آموزشی کشور گفت: مطالبی که 
نباید برخالف مبانی اسالمی باشد، در نشر علوم به خوبی  منتشر می شود 
عمل کرده اید اما در آموزشگاه ها گاهی مطالبی که بوی غرب می دهد، نشر 

پیدا می کند.

روایت یک نماینده مجلس از غارت
 ۱۶ هزار میلیارد تومانی از بانک سرمایه

امیر خجسته گفت: قاچاق کاال از مبادی رسمی کشور انجام می شود به وزیر 
اطالع دادم که ١١2۸ کانتینر قاچاق وارد کشور شده و ایشان انکار کردند لذا با 
اکیپ پارلمانی به بندرعباس رفتیم و حکم این قاچاق صادر شد و وزیر استیضاح 
و عزل شد. ١6 هزار میلیارد تومان در بانک سرمایه غارت شد. باید مسئوالن 
پاسخ دهند که چرا دالر و ارز کنترل نمی شود و امروز استخوان های مردم زیر 
بار فشارهای اقتصادی در حال خورد شدن است. مگر می شود، یک مسئول در 
نظام 2 هزار میلیارد تومان دارایی داشته باشد. حکم خدا در مورد سران مفاسد 
اقتصادی اجرایی شود مجلس در مورد مفاسد اقتصادی سکوت کرده است. اگر 

قاچاق از مبادی رسمی متوقف نشود با مردم سخن می گویم./تسنیم

ترامپ با فحاشی از خجالت تیلرسون درآمد
واکنش رئیس جمهور آمریکا به افشاگری وزیر خارجه اسبق این کشور گفت: 
مایک پامپئو )وزیر خارجه فعلی آمریکا( خیلی عالی کار می کند، من بسیار به او 
غرور می کنم. سلف او، یعنی رکس تیلرسون، از ظرفیت روانی الزم برخوردار 
نبود. او )تیلرسون( مثل یک تخته سنگ کودن بود، و من نتوانستم به اندازه کافی 

سریع از شر او خالص شوم. او به شدت تنبل بود.

سازمان هواپیمایی اجازه ارزان
 فروشی بلیت را نمی دهید

عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: بحث آزادسازی نرخ بلیت 
هواپیما یک بحث بسیار مهم و با اهمیتی است که باید برای آنرا ارزش قائل 
شد. تغییراتی که آزادسازی می تواند در صنعت حمل ونقل هوایی ایجاد کند، 
بسیار گسترده و ارزشمند است. از این رو باید دقت کنیم تحوالتی که قرار است 
صورت بگیرد به خاطر برخی رقابت هایی که می توانیم بگوییم تخریب گر است 
باعث ایجاد مشکل برای آزادسازی نرخ ها نشود. به هر گونه رقابت مضر چه 
از سوی آژانس ها، چه خطوط هوایی و چه مراکز عرضه کننده بلیت از طریق 

سیستم های الکترونیکی، رسیدگی و برخورد می کنیم.

تعدادی از نمایندگان مجلس
 امضای استیضاح بطحایی را پس گرفتند

وزیر آموزش و پرورش گفت : تعدادی از نمایندگان سواالتی از بنده داشتند که 
این پرسش ها را قبال مطرح کرده بودند و ظاهرا قانع نشدند و در قالب استیضاح 
به جریان انداختند. البته تعدادی از آنها طی چند روز اخیر با توضیحات ارائه شده 
قانع شدند و در حال پس گیری امضایشان هستند. اگر به هر دلیلی نمایندگان 
فرد دیگری را شایسته این کار بدانند و بنده را شایسته ادامه فعالیت ندانند، این 

حقشان است که استیضاح کنند و اگر قانع نشدند تصمیم خود را بگیرند.

خودروی عامل انتحاری چابهار
 حاوی چند تن تی ان تی بود؟

سردار قنبری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: شدت انفجار به حدی بود 
که ترکش های وانت تا شعاع ٥00متری پخش شد. تحقیقات برای روشن شدن نوع 
و میزان مواد منفجره ادامه دارد اما بررسی ها نشان می دهد با توجه به شدت انفجار 

دست کم ٥00 کیلو تی ان تی در وانت نیسان جاسازی شده بود. /همشهری

با نزدیک ش��دن به انتخابات مجلس شورای اسالمی در 
سال ۹۸ گویا نگرانی از عدم استقبال افکار عمومی نسبت 
به جری��ان اصالحات میان برخی از فع��االن این جریان 
افزایش پیدا کرده اس��ت و همین موجب ش��ده که برای 
گریز از این موقعیت به س��مت و سوی انتقاد های شدید 
از دولت بروند که این زمینه ساز نگرانی دیگر فعاالن این 

جریان سیاسی شده است.
 به نظر می رس��د فضای داخل جریان اصالحات در یک 
سال گذشته با یک شرایط جدید، اما تکراری مواجه شده 
است. شرایطی که بی ش��باهت به سال های آخر ریاست 
جمهوری س��ید محمد خاتمی نیست و در نهایت منجر 
به شکس��ت این جریان در انتخابات س��ال ۸4 شد. این 
روز ها برخی در درون این جریان رویکردی را در دستور 
کار قرار داده اند که به عقیده بعضی از تحلیلگران مسائل 
سیاس��ی یا خیلی رادیکال است و یا به دنبال قهر سیاسی 
هستند. مجموع این ها موجب شده است که نگرانی های 

بسیاری در درون این جبهه سیاسی به وجود بیاید.
ب��ه عنوان مثال به��زاد نبوی که از چهره های سرش��ناس 
جریان اصالحات اس��ت در گفتگ��وی اخیر خود ضمن 
هش��دار در خصوص رفتار های رادی��کال در قبال دولت 
عنوان کرده اس��ت که فش��اری ک��ه روی دولت روحانی 
اس��ت، به مراتب بیشتر از فش��اری است که روی دولت 
خاتمی بود. برخی اصالح طلبان از تندرو های اصولگرا در 
حمله به دولت جلوتر افتاده اند تا رای مردم را جلب کنند 
او در ادامه تاکید کرد که همه میانه رو های اصالح طلب و 
اصولگرا باید متحد ش��وند، وگرنه مجلس ۹۸ و ریاست 

جمهوری ١400 را به تندرو ها می بازیم.
 در همین خصوص علی تاجرنیا فعال سیاسی اصالح طلب 
طی گفتگو ب��ا فرارو عنوان کرد: »ب��ه عقیده من فضا در 
درون جریان اصالحات تا حدودی دوقطبی ش��ده است. 
به این صورت که یک عده در داخل جریان که به دولت 
نزدیک هستند در این یک سال اخیر خیلی توجیه گر شده 
اند و به نوعی فضا برای یک نقد منصفانه دولت بسته شده 
است. همین مسئله موجب شده که برخی انتقاد های بسیار 
تندی نسبت به دولت انجام دهند. در چنین شرایطی من 
معتقدم که باید یک مسیر متعادلی را شکل دهیم و کسانی 
که نق��ش خاصی را این ماجرا دارن��د، وظیفه خطیرتری 

ه��م در این مس��یر خواهند 
داشت.«

 او تصری��ح ک��رد: »م��ن در 
کن��ار اینکه با آقای نبوی هم 
نظر هستم، اما فکر نمی کنم 
کار درس��تی باش��د که همه 
اقدام��ات دول��ت را برعهده 
گرفت. اتفاقا من فکر می کنم 
که آنچه بیش��تر ب��ه جریان 
می زند  ضرب��ه  اصالح��ات 
ای��ن اس��ت که داش��ته ها و 
نداش��ته هایمان را به دولت 
گره بزنیم. باید قبول کنیم که 
بخشی از کار ها و رفتار های 
دولت قابل دفاع نیست و باید 
فضای��ی را ب��رای انتقاد های 
منصفان��ه باز بگذاریم. با این 
حال من هم موافقم که نباید 

در ای��ن رابطه انتقاد های تند و غیرمنصفانه ای نس��بت به 
دول��ت انجام داد، زیرا به هرحال دولت مس��تقر منتخب 

اصالح طلبان است.«
وی در خصوص ادامه این روند دوقطبی در درون جریان 
اصالحات تاکید کرد: »اگر االن چاره ای برای این مس��ئله 
پیدا نکنیم قطعا در ادامه موجب تشدد و شکاف می شود 
و بعید نیس��ت دوباره همان اختالفاتی که در سال ۸4 رخ 
داد، تکرار شود. به همین دلیل است که می گویم باید یک 
مس��یر متعادلی ایجاد ش��ود که در عین حال که از دولت 
حمای��ت می کنیم در مواقع لزوم هم انتق��اد کنیم. زیرا از 
یک سو این رویکرد توجیه گری می تواند جایگاه اصالح 
طلبان را در نزد افکار عمومی متزلزل کند و از سوی دیگر 
انتقاد های تند هم موجب ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه 
خواهد ش��د. در این راس��تا باید در نظر داشته باشیم که 
زمان زیادی تا انتخابات مجلس باقی نمانده اس��ت و اگر 
االن به دنبال راه حل نباش��یم و این فضای دوقطبی را از 
بین نبریم، ممکن است که مشکالت بسیاری برای جریان 

اصالحات به بار بیاورد.«
این تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی ادامه داد: »یک نکته خیلی 

مهم این اس��ت که کشور االن در شرایطی است که دیگر 
ب��رای هیچ کس اهمیت��ی ندارد که مث��ال در دوران آقای 
احمدی نژاد ش��رایط به چه نح��وی بوده. زیرا به هرحال 
بیش از 6 سال از آن دوره میگذرد و مردم منتظر هستند که 
اقدامات و تصمیمات مفیدی از دولت ببینند. اما متاسفانه 
م��ا هنوز می بینیم که در صحبت های بعضی از دولتمردان 
همچنان اشاره به دوره آقای احمدی نژاد وجود دارد. البته 
این قابل پذیرش اس��ت که بخشی از این مشکالت فعلی 
به دلیل سیاست های غلط دولت های نهم و دهم بوده، اما 
بای��د دید که چقدر این مس��ئله مورد قبول افکار عمومی 
است که به نظر من خیلی شنیده نمی شود و طالب ندارد.«
او افزود: »در درون جریان اصالحات هم ما باید به دنبال 
این باشیم که چهره هایی را معرفی کنیم که کارآمد باشند 
و باید قبول کنیم که حرف های ش��عارگونه دیگر اهمیت 

ندارند.
یعن��ی باید به گونه ای برخورد کنیم ک��ه مردم بدانند اگر 
دولت در اختیار اصالح طلبان بود، قطعا ش��رایط متفاوت 
بود و م��ا همچنان چهره های کارآمد بس��یاری داریم. به 
همین دلیل اس��ت که می گویم باید برخی سیاس��ت های 
موجود نقد شود تا مردم بدانند که ما به دنبال این هستیم 

تغییراتی ایجاد کنیم. اگر مردم 
به این باور برس��ند که دولت 
آین��ده در اختیار اصالح طلبان 
باش��د همی��ن سیاس��ت ها و 
رویکرد ه��ا را ادامه می دهند، 
قطعا از ای��ن جریان حمایت 

می کنند.«
تاجرنی��ا در پایان گفت: »البته 
م��ن نمی دانم منظ��ور برخی 
اینکه  از  دوستان اصالح طلب 
اصالح   »تندرو های  می گویند 

طلب« چیست.
ش��اید هرگونه انتقاد را نوعی 
تن��دروی می دانن��د، اما اینکه 
فکر کنی��د مانن��د تندرو های 
مشخص  گروه های  اصولگرا، 
و س��ازماندهی شده ای وجود 
دارد، اینگون��ه نیس��ت. یعنی 
حداقل من تا امروز با این مسئله مواجه نشدم. البته ممکن 
اس��ت برخی افراد در درون جری��ان اصالحات نگاه های 
تندتری نس��بت به بقیه داشته بش��اند، اما اینگونه نیست 
بگویی��م گروه خاص��ی در درون جریان حضور دارند که 

رویکرد رادیکالی دارند.«

 برخی دچار افراط و تفریط هستند
 همچنین علی محمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب 
کارگ��زاران در گفتگو با فرارو اظهار کرد: »بعد از س��ال 
۹2 و پیروزی آقای روحان��ی، این تلقی در جامعه ایجاد 
ش��د که یک دولت اصالح طلب در پاس��تور مستقر شده 
اس��ت؛ لذا در کن��ار اینکه عملکرد مثب��ت دولت به نفع 
اصالح طلبان اس��ت، اما متقابال ضعف ه��ا و نارضایتی ها 
هم به پای اصالح طلبان نوش��ته می شود؛ لذا در این مدت 
به خصوص در یک س��ال گذشته با افزایش نارضایتی از 
دولت، انگشت اتهام به س��مت اصالح طلبان نشانه رفته 
اس��ت. به همین دلیل دولت به ش��دت مورد انتقاد افراد 
تن��درو در داخل جریان اصالحات قرار گرفته اس��ت و 
آن ها اصال از عملکرد آقای روحانی و وزاریشان رضایت 

ندارن��د و در این میان اصولگرایان ه��م بیکار نمانده اند 
دائما بر این آتش دمیده اند.«

وی ادامه داد: »حاال از یک سو این نگرانی وجود دارد که 
ادامه این وضعیت منجر به آن ش��ود که در درون جریان 
اصالحات دودستگی ایجاد ش��ود و از سوی دیگر اقبال 
عمومی نسبت به این جریان به میزان قابل توجهی کاهش 
پیدا کند. به همین دلیل اس��ت که افراد میان رو در داخل 
جریان مانند آقای نبوی سعی دارند که مانع از این شکاف 
شوند. زیرا به هرحال رویکرد تند برخی افراد منجر به این 
خواهد شد که آس��یب ان متوجه تمام جریان اصالحات 
باشد. ما نه موافق این هستیم که در مواجهه با دولت افراط 
ش��ود و نه تفریط. زیرا بعضا دیده ش��ده که برخی کامال 
چشم بسته سعی در حمایت دولت دارند و این کار هم به 

ضرر اصالح طلبان خواهد بود.«
او افزود: »ما در سال ۸4 تجربه این وضعیت را داشتیم و 
دیدیم که برخی به واسطه همین تندروی ها چگونه جریان 
اصالحات را دودس��ته کردند و نتیجه اش جز شکس��ت 
نبود و همان رویکرد ها منجر به این ش��د که کش��ور طی 
ح��دود یک دهه در اختیار افرادی قرار گیرد که توانایی و 
صالحیت الزم برای مدیریت کشور نداشتند. به عقیده من 
باید تمام فعاالن سیاس��ی اصالح طلب مداوم آن روز ها را 
به خود یادآوری کنند و فراموش نکنند که آن دودستگی 
چه تبعاتی برای جریان اصالحات و کشور داشته است.«

نم��ازی در پایان گفت: »االن ما نیاز به این داریم که جدا 
از انتقاد منصفانه به دولت این را درنظر داش��ته باشیم که 
لزوما همیش��ه نمی توان انتخاب درس��ت و مناسب انجام 
داد و اگ��ر از آقای روحان��ی در انتخابات حمایت کردیم 
با توجه به ش��رایط و موقعیت آن روز ها بود. االن ما باید 
به س��مت ارزیابی خودمان و خودانتقادی برویم و سعی 
کنیم نقاط ضعف خود را برطرف کنیم. در این میان نباید 
از میانه روی و منطق هم دور ش��ویم. ما باید جدا از اینکه 
در مواقع ضروری، سیاس��ت ها و عملکرد دولت را مورد 
انتق��اد ق��رار می دهیم، انصاف را رعای��ت کنیم. نه قهر با 
دولت مفید است و نه قهر از حضور در انتخابات. ما باید 
به س��متی حرکت کنیم که یک تعادل در فضای فعلی به 
وجود بیاوریم تا شرایط برای حضور قدرتمندمان فراهم 

شود و مردم حاضر به حمایت از ما باشند.«

چند و چون دوقطبی در میان اصالح طلبان
فضا در درون جریان اصالحات تا حدودی دوقطبی شده است. به این صورت که یک عده در داخل جریان که به دولت نزدیک هستند در این یک سال اخیر خیلی توجیه گر شده اند و به 

نوعی فضا برای یک نقد منصفانه دولت بسته شده است. همین مسئله موجب شده که برخی انتقاد های بسیار تندی نسبت به دولت انجام دهند. در چنین شرایطی من معتقدم 
که باید یک مسیر متعادلی را شکل دهیم و کسانی که نقش خاصی در این ماجرا دارند، وظیفه خطیرتری هم در این مسیر خواهند داشت
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افزایش قیمتی که هر ساله مسئوالن با اتکا به انبار های میوه و افزایش 
نظارت بر بازار، وعده مهار آن را می دادند، اما امسال با وعده و 
وعید قابل مهار به نظر نمی رسد، چون اساسا عرضه از تقاضا خیلی 
جا مانده است؛ جاماندنی که نتیجه صادرات بی رویه میوه در پی 

افزایش قیمت ارز در کشورمان است.
 به فاصله کمتر از دو هفته تا شب یلدا، شواهد حکایت از رقم 
خوردن متفاوت ترین یلدا دارد؛ یلدایی که ظاهرا نیازمند بازتعریف 

است!
هرچند افزایش قیمت میوه و آجیل در آستانه شب یلدا، نه اتفاقی 
جدید، که مسبوق به سابقه و سن و سال دار است، گزارش های 
رسیده از بازار در روز ها و هفته های اخیر حکایت از آن دارد که 
قیمت ها به قدری افزایش یافته که دست بسیاری از مردم از رسیدن 

به برخی اقالم یلدایی کوتاه شده است.
طوالنی ترین شب سال و موسم دورهمی خانواده ها و آشنایان به 
مناسبت آن، در حالی در پیش است که نه بازار رونق هر ساله را 
به خود می بیند و نه مردم به تکاپوی همیشگی در این خصوص 
افتاده اند؛ وضعیتی که نتیجه افزایش شدید قیمت میوه ها، تنقالت و 
آجیل ویژه یلداست؛ آجیل و شیرینی که از دیرباز مصرف آن در 

این شب مرسوم بوده و حاال به تناسب افزایش قیمت میوه ها، قیمتش به 
شدت اوج گرفته است.

آن گونه که خبر می رسد، قیمت معمولی ترین و دم دستی ترین آجیل شیرین 
به کیلویی 60 هزار تومان رسیده است؛ قیمت نخودچی کشمش که البته 
برخی در آجیل نامیدنش اکراه دارند، اما آن گونه که برخی از رؤسای اتحادیه 

فروشندگان آجیل و خشکبار در کشورمان خبر می دهند، در سایه صادرات 
محصوالت کشاورزی، قیمتش سر به فلک گذاشته تا از کیلویی ١3 هزار 
تومان در سال گذشته در چنین روزهایی، به 60 هزار تومان برسد و احتمال 

افزایش آن تا شب یلدا بسیار پررنگ باشد.
اتفاقی که به گفته کارشناسان، ناشی از افزایش شدید قیمت ارز و سود 
سرشار صادرات محصوالت کشاورزی کشورمان به دیگر کشور ها رقم 

خورده است؛ صادراتی که ظاهرا تا برای مقابله با آن کاری شود، 
به شدت اوج گرفت و کار از کار گذشت تا بازار کم رونق تولید 
محصوالت کشاورزی که تحت تأثیر خشکسالی بود، کارش یک 

صرفه شود و مردم به مشکل دچار شوند.
مشکلی که اگر فکر می کنید ابعاد آن به نخودچی و کشمش و دیگر 
اقالم آجیل منحصر مانده سخت در اشتباهید، چون سفره جشن یلدا 
عالوه بر آجیل، پر است از میوه و تقریبا اغلب میوه ها به همان دالیل 
یادشده صادر شده اند و مقادیر زیادی از آن ها در انبار ها نمانده 
است. وضعیتی که پیش بینی می شود موجب اوج گیری شدید نرخ 

میوه ها در روز های منتهی به یلدا شود.
افزایش قیمتی که هر ساله مسئوالن با اتکا به انبار های میوه و افزایش 
نظارت بر بازار، وعده مهار آن را می دادند، اما امسال با وعده و وعید، 
مهار شدنی به نظر نمی رسد، چون اساسا عرضه از تقاضا خیلی 
جا مانده است؛ جاماندنی که نتیجه صادرات بی رویه میوه در پی 
افزایش قیمت ارز در کشورمان است و یکی از موعد های جلوه آثار 

آن، یلداست که در پیش است.
افزایشی که احتماال در ابعاد بزرگتر در عید نوروز انتظار ایرانیان را 
می کشد، اما پیش از آن، در شب چله خودنمایی خواهد کرد؛ در 
شبی که اگر قرار باشد یک دورهمی چند نفره با چند نوع میوه و مقداری 
نخودچی و کشمش و برخی تنقالت و خوردنی ها برگزار شود، با توجه به 
نرخ این روز های میوه و افزایش آن در روز های باقی مانده از پاییز، عددی 
گزاف باید هزینه شود؛ عددی که قیاس آن با اعدادی مانند دستمزد قانون 

کار، ممکن است بسیاری را خجل کرده و سر به زیر کند!

شام تاریک بسیاری از خانواده ها
 در آستانه »شب یلدا«!

نوکیسگی و مکانیسم هایی که آن را
 به آسیب های اجتماعی وصل می کند

روابط آزاد جنسی، فقدان وابستگی عاطفی، افسردگی، لذت طلبی، هیجان طلبی 
و اختالل هویتی، مکانیسم های واسطی هستند که نوکیسگی را به آسیب های 
اجتماعی به ویژه، اعتیاد، طالق و مفاسد اخالقی وصل می کنند. مهمانی های 
شبانه  مختص قشر نوکیسه که مصرف مشروبات الکلی، موادمخدر و برقراری 
روابط نامشروع جنسی، امری رایج در آنها است، یکی از محل های اصلی 

بروز مصرف نمایشی و بروز آسیب های اجتماعی است.
زمانی که از اعتیاد سخن به میان  می آید، در ذهن هایمان، کارتن خواب های 
بی خانمانی نقش می بندند که با لباس های ُمندرس و کثیف، در گوشه ای از 
خیابان یا در زیر پل، در حال مصرف یا ُچرت زدن هستند. اگرچه بخشی از 
این تصور ناشی از مصرف آشکار موادمخدر از سوی اقشار تهی دست است، 
اما بخشی از آن نیز، از بازنمایی نادرست واقعیت های اجتماعی در رسانه های 
جمعی و اجتماعی ناشی می شود. واقعیت این است که آسیب های اجتماعی، 
به ویژه اعتیاد، در بین همه ی اقشار جامعه رواج دارند و تنها، شیوه ی بروز و 
دالیل آن ها، متفاوت هستند. در زمینه ی اعتیاد نیز، اگرچه آمار دقیقی در دست 
نیست، اما باید گفت بخش قابل توجهی از موادمخدر در ایران، در طبقه ی 
باالی جامعه، مصرف می شود. در بین اقشار مرفه جامعه، مصرف موادمخدر 
گران قیمت نظیر کوکائین، شیشه و انواع قرص های روان گردان، به ویژه در 
مهمانی ها، بسیار رایج است. اگرچه بی شک، دالیل زیستی، روانی و اجتماعی 
مشابهی را می توان در بین همه ی اقشار جامعه در زمینه ی مصرف موادمخدر، 
شناسایی کرد، اما »تنوع طلبی«، »لذت طلبی« و »مصرف نمایشی«، در بین اقشار 
مرفه جامعه، عمده ترین دالیل گرایش به مصرف موادمخدر به شمار می روند.
 در برشماری دالیل گرایش به اعتیاد، عموماً فقر، بیکاری و مشکالت مالی 
در بیشتر پژوهش های انجام شده، در اولویت قرار می گیرند. پرسش اساسی 
که در اینجا مطرح می شود، این است که اقشار مرفه جامعه که از توانایی 
مالی خوبی برخوردار هستند، چرا در دام اعتیاد می افتند؟ در یک تحلیل کلی، 
نه تنها به لحاظ اقتصادی کشور با بحران هایی چون تحریم، تورم و رکود 
دست به گریبان است، بلکه شکاف بین اقلیت صاحب ثروت و اکثریت فاقد 
آن، به طور روزافزونی در حال افزایش است. نتیجه ی مستقیم این مسئله، 
انباشت سرمایه در دست طبقه ی ثروتمند و تجمیع فقر در بین اقشار ضعیف 
و متوسط جامعه است. با نگاهی به آمار، درمی یابیم که روند افزایش شکاف 
طبقاتی در جامعه، صعودی است. اما، پیامدهای اجتماعی این نابرابری، چه 
می تواند باشد؟  افزایش شکاف طبقاتی در کنار سایر بحران های اقتصادی نظیر 
فقر، بیکاری، فسادهای مالی و ... دو نتیجه ی عمده به دنبال دارد: پیدایش قشر 
ثروتمند نوکیسه در هرم باالی جامعه و پیدایش قشر فقیر ماالمال از احساس 
محرومیت نسبی، در هرم پائین. در واقع، باید گفت به لحاظ اجتماعی، هر 
دو گروه، در معرض انواع آسیب های اجتماعی قرار دارند. رابطه ی بین فقر، 
بیکاری و احساس محرومیت نسبی با اعتیاد، به تفصیل در پژوهش های 
مختلف، نشان داده شده است. آنچه در این جا مورد تأکید است، رابطه ی 

نوکیسگی و مصرف موادمخدر است.
بی شک، تحرک اقتصادی عمودی )پیشرفت مادی( الزمه ی پویایی اقتصاد 
یک جامعه است و انگیزه ی الزم برای کار و تالش را در بین اعضای جامعه 
فراهم می آورد. اما زمانی که در یک جامعه، این تحرک، ناگهانی و بدون اتکاء 
بر اصل شایسته ساالری روی دهد، باعث پیدایش دو گروه اجتماعی متفاوت 
می شود که هر دو درگیر مشکالت خاص خود هستند. از یک سو، ثروت 
بادآورده، باعث پیدایش نوکیسگان ثروتمند در طبقات باالیی جامعه می شود 
و از سویی فقر فزاینده و احساس محرومیت نسبی در بین طبقات پائین باعث 
افزایش نارضایتی و سرخوردگی آنها و کاهش انگیزه برای کار و تالش می 
شود. مشکلی که در حال حاضر، گریبانگیر جامعه ی ایران شده است. رابطه 
ی بین فقر، بیکاری، احساس نابرابری و سرخوردگی و گرایش انواع آسیب 
های اجتماعی، در پژوهش های مختلف، تأئید شده است و در اینجا، صرفاً، 
تحلیل رابطه ی بین نوکیسگی و بروز آسیب های اجتماعی، به ویژه اعتیاد، 

مورد توجه قرار می گیرد. 
نوکیسگان، افرادی هستند که به دلیل وجود بحران های اقتصادی و اجتماعی، 
به سرعت به ثروت های کالنی دست یافته اند. در واقع، سرعت تحرک 
عمودی آنها، بسیار زیاد بوده است، به گونه ای که، صعود آنها، از وضعیت 
قبلی به وضعیت فعلی، بسیار چشمگیر بوده است. البته باید گفت، نوکیسگی 
صرفاً به مجموعه ی افراد نوکیسه گفته نمی شود. نوکیسگی متشکل از یک 
منظومه ی فرهنگی شامل نوکیسگان، فرهنگ نوکیسگی و هواداران این 
فرهنگ است. اما، چه رابطه ای بین منظومه ی فرهنگی نوکیسگی و بروز 

آسیب های اجتماعی در جامعه وجود دارد؟
پیر بوردیو، جامعه شناس فرانسوی، معتقد است که نوکیسگان در جامعه، 
از اختاللی به نام، “اختالل منزلتی”، رنج می برند. به زعم او، این اختالل از 
وجود تعارض بین سرمایه ی اقتصادی و سرمایه ی فرهنگی آنها ناشی می 
شود. از آنجایی که سطح سرمایه ی اقتصادی این افراد به سرعت و عمومًا 
بدون اتکاء بر اصل شایستگی، ارتقاء پیدا کرده است در حالی که سرمایه ی 
فرهنگی آنها، همچنان در وضعیت پیشین باقی مانده است، بین این دو نوع 
سرمایه، تعارض بوجود می آید. این افراد توانایی خرید هزاران جلد کتاب را 
دارند، اما از توانایی و ظرفیت الزم برای جذب سریع سرمایه های فرهنگی 
برخوردار نیستند. اگرچه، این تعارض پیامدهای اجتماعی بسیاری می تواند 
داشته باشد از جمله تالش برای خرید سرمایه ی فرهنگی یا جعل آن، به طور 
مثال از طریق خرید مدرک تحصیلی یا موارد مشابه، اما یکی از مهترین نتایج 
این اختالل، گرایش به سمت “مصرف نمایشی” است. در واقع، فرد نوکیسه، 
می کوشد تا از طریق مصرف نمایشی، اقدام به کسب منزلت اجتماعی یا 
ارتقای آن نماید. در مصرف نمایشی، هدف ارضای نیاز نیست، بلکه هدف 
نمایش مصرف یا به رخ کشیدن مصرف و لذت از کسب تأئید دیگران )همان 
هواداران فرهنگ نوکیسگی( است. انجام انواع عمل های زیبایی، پیروی از 
ُمدگرایی، دارا بودن روابط جنسی آزاد و بی بندو بار و سطحی نگری برخی 
از مشخصه های بارز این فرهنگ هستند. در مثالی دیگر می توان به صفحات 
مجازی متعدد با عنوان  »ریچ کیدز«، اشاره کرد. در این صفحات، به طور مثال، 
پسر جوانی را می بینیم که در وان پر از اسکناس دراز کشیده است و گوشی 
همراه گران قیمت، ساعت طال و عینک برند خود را به رخ دیگران می کشد. 
مخاطبان این ویدئو نیز، با احساسی توام با عشق و نفرت، عواطف خود را در 
قالب کامنت، نشان می دهند. مصرف نمایشی از سوی اقلیت و حسرت این 

نوع زندگی از سوی اکثریت، به وضوح قابل مشاهده است.
مصرف نمایشی، باعث بروز ناهنجاری ها و بی اخالقی های بسیاری می 
شود. روابط آزاد جنسی، فقدان وابستگی عاطفی، افسردگی، لذت طلبی، 
هیجان طلبی و اختالل هویتی، مکانیسم های واسطی هستند که نوکیسگی 
را به آسیب های اجتماعی به ویژه، اعتیاد، طالق و مفاسد اخالقی وصل می 
کنند. مهمانی های شبانه ی مختص قشر نوکیسه که مصرف مشروبات الکلی، 
موادمخدر و برقراری روابط نامشروع جنسی، امری رایج در آنها است، یکی 
از محل های اصلی بروز مصرف نمایشی و بروز آسیب های اجتماعی است. 
به نظر می رسد، نابرابری اقتصادی در جامعه، همچون چاقوی دولبه ای 
است که هم ذی نفعان و هم متضرران را در معرض آسیب های اجتماعی 

قرار می دهد.

*دانشجویدکتریجامعهشناسی

گرایش  افزایش  علت  متخصصان  برخی 
زایمان  درد  از  فرار  را  سزارین  به  زنان 
درد  با  شیوه  این  به  زایمان  اما  می دانند، 
فراوان و عواقب منفی متعددی نیز همراه 

است.
زایمان طبیعی مناسب ترین و بهترین روش 
زایمان است و همه پزشکان هم این روش 
را تایید می کنند اما متاسفانه در کشور ما 
آمار سزارین که از زایمان طبیعی خطرناک 
تر و عوارض بیشتری دارد باال رفته است.
گرایش  افزایش  علت  متخصصان  برخی 
زایمان  درد  از  فرار  را  سزارین  به  زنان 
می دانند، اما زایمان به شیوه سزارین با درد 
فراوان و عواقب منفی متعددی نیز همراه 
است. عده زیادی از مادرانی که برای اولین 
بار باردار شده اند از ترس درد حین زایمان 
به سزارین پناه می برند، غافل از این که پس 
از عمل باید درد زیادی تحمل کنند، ضمن 
ایجاد  به  بار جراحی سزارین  هر  که  این 
چسبندگی های داخل شکم منجر می شود 
که سرانجام باعث دردهای مزمن طوالنی 
در سال های بعد خواهد شد.سیتا عیسی 
زایمان  و  زنان  متخصص  و  جراح  پور، 
گفت: زایمان طبیعی با توجه به عوارض 
کمی که دارد به طور حتم بهتر از سزارین 
هست؛ آمارها نشان می دهد به علت ترس 
مادران باردار از درد زایمان طبیعی، زایمان 
اخیر  سال  چند  طی  سزارین  صورت  به 

افزایش زیادی داشته است.

وی با بیان اینکه انجام 
دنیا  در  سزارین  عمل 
در  اما  درصد   ١0 تنها 
کشور ما چند برابر آمار 
جهانی است، افزود: باال 
بودن آمار تعداد سزارین 
در کشور ایران به دالیل 
مهم  که  است  مختلف 
ترین آن شاید استرسی 
است که مادر در هنگام 
ممکن  طبیعی  زایمان 
است به آن دچار شود 
بنابراین ترجیح می دهد 

زایمان خود را به صورت سزارین داشته 
باشد.این جراح و متحصص زنان و زایمان 
با تاکید بر اینکه زایمان طبیعی بسیار بهتر از 
سزارین است، تصریح کرد: در سزارین و 
عمل دوم، شانس چسبندگی رحم، داخل 
به  ها  روده  چسبندگی  و  رحم  خارج  و 
رحم، مثانه به رحم و در مجموع چسبندگی 
ها بیشتر است و عوارض چسبندگی می 
تواند عاملی برای انسداد روده باشد.عیسی 
هنگام  خونریزی  بیهوشی،  عوارض  پور 
عمل، احتمال عفونت بیشتر، احتمال ابتال 
به آمبولی و ترومبوز عروقی را در سزارین 
بیشتر دانست و گفت:خونریزی در زایمان 
طبیعی حدود نیم لیتر بوده در حالی که این 
خونریزی در سزارین به یک تا یک و نیم 

لیتر نیز ممکن است برسد.

 زودتر سرپا شدن مادر
 پس از زایمان طبیعی

وی ادامه داد: در زایمان طبیعی مادربسیار 
زودتر سرپا می شود و به کارهای شخصی 
خود می رسد و به نوزاد خود شیر می دهد 
اما در سزارین به خاطر دردی که مادر در 
روزهای نخست تحمل می کند اینکار به 
راحتی مقدور نیست.این متخصص زنان و 
زایمان گذراندن کالس های آمادگی زایمان 
طبیعی و زایمان فیزیولوژیک را در جهت 
ضروری  مادر  استرس  و  ترس  کاهش 
دانست و یادآور شد: مادران از 20 تا 2۸ 
هفتگی هر چهار هفته یک بار و پس از آن 
هر دو هفته یک بار تا زمان زایمان به مراکز 
مراجعه می کنند تا این دوره ها را بگذرانند 

و زایمان راحتی داشته باشند.

 زایمان طبیعی 
موجب ارتباط 
بیشتر مادر و 
نوزاد می شود

سمیه صادقی کارشناس 
مامایی در نوشهر نیز در 
این باره با بیان اینکه این 
مباحث  از  یکی  روزها 
مهم مزیت زایمان طبیعی 
نسبت به سزارین است، 
اظهار کرد: به همین دلیل 
مراکز مامایی، مادران را 
برای زایمان فیزیولوژیک و طبیعی تشویق می 
کنند.وی با تاکید بر اینکه ترفندهای خاص 
زایمان باید خوشایند مادر باشد، تصریح کرد: 
تماس پوست به پوست از جمله موضوعات 
بسیار مهمی است که در زایمان طبیعی مورد 
توجه متخصصان زایمان و ماماها قرار دارد و 
مادر و نوزاد بالفاصله پس از زایمان طبیعی 
کنار هم قرار می گیرند و ارتباط برقرار می کنند 
که از نظر روانی دارای اهمیت زیادی است 
شود.این  می  نوزاد  روانی  رشد  باعث  و 
کارشناس مامایی، استفاده بهتر از شیر مادر و 
مکیدن بهتر نوزادان را از مزایای دیگر زایمان 
از دیگر محاسن  برشمرد و گفت:  طبیعی 
زایمان طبیعی این است که وقتی جنین کامل 
می شود خودبه خود دردها شروع خواهد شد 
و مادر برای زایمان آماده می شود و مانند 

سزارین نیست که زمان زایمان توسط شخص 
و یا پزشک را تعیین شود.صادقی، کاهش 
قلبی  سیستم  تقویت  تنفس،  مشکالت 
سیستم  و  خون  گردش  تقویت  عروقی، 
روده نوزاد را از دیگر مزایای زایمان طبیعی 
عنوان و خاطرنشان کرد: از آن جایی که در 
زایمان طبیعی مادر در جریان فرایند زایمان 
قرار دارد ارتباط هورمونی و حس خوبی در 
مادر و نوزاد ایجاد می شود و نوزاد عالقه 

بیشتری برای مکیدن شیر مادر دارد.

و  تر  ارزان  طبیعی  زایمان   
مقرون به صرفه تر از سزارین

را  طبیعی  زایمان  مامایی،  کارشناس  این 
ارزان تر و مقرون به صرفه تر از سزارین 
دانست و گفت: طوالنی بودن زمان بهبود 
در سزارین، افزایش خونریزی حین عمل 
و پس از آن،احتمال عفونت در محل برش 
سزارین و احتمال آمبولی و افزایش هزینه 
است. سزارین  معایب  دیگر  از  خانواده 
تعداد  برآمار  بنا  افزود:  ادامه  در  صادقی 
سزارین در ایران ٥٥ درصد بوده اما این رقم 
در کشورهای پیشرفته تنها ٥ تا ١0درصد 
است.وی با بیان اینکه زایمان طبیعی نیاز 
به فرهنگ سازی دارد، خاطر نشان کرد:به 
علت وجود رقابت و چشم و هم چشمی 
سزارین  به  میل  آشنایان  و  اقوام  بین  در 
افزایش می یابد در حالی که باید در این 

زمینه فرهنگ سازی شود.

افزایش افسارگسیخته قیمت ها که در بسیاری 
موارد از هیچ قانون و روال مشخصی تبعیت 
نمی کند، امان بسیاری از شهروندان به ویژه 
قشر مستضعف و حقوق بگیر جامعه را بریده 
و مشکالت اقتصادی ایشان را افزایش داده 
است؛ مشکالتی که گویا متولیان امر چندان 
به آن توجه نمی کنند، ولی بررسی ها نشان 
می دهد پیامدهای ویرانگرشان به مراتب از 

پیامدهای اقتصادی خطرناک تر است.
فشار اقتصادی به سالمت روان شهروندان 
آسیب می زند و آن ها را افسرده می کندافزایش 
افسارگسیخته قیمت ها که در بسیاری موارد 
تبعیت  مشخصی  روال  و  قانون  هیچ  از 
نمی کند، امان بسیاری از شهروندان به ویژه 
قشر مستضعف و حقوق بگیر جامعه را بریده 
و مشکالت اقتصادی ایشان را افزایش داده 
است؛ مشکالتی که گویا متولیان امر چندان 
به آن توجه نمی کنند، ولی بررسی ها نشان 
می دهد پیامدهای ویرانگرشان به مراتب از 

پیامدهای اقتصادی خطرناک تر است.
جدا از درصد کوچکی از جمعیت کشور 
که در پی افزایش قیمت ها فشار اقتصادی 
و معیشتی قابل ذکری را احساس نکرده و 
نمی کنند، بخش عمده ای از شهروندان ایرانی 
به واسطه مشکالت اقتصادی پیش آمده در 
تنگنا قرار گرفته اند و شرایط معیشتی آن ها 
تعریفی ندارد؛ وضعیتی که در کنار بحران های 
دامن  نیز  اجتماعی  خسارات   به  اقتصادی 
خواهد زد و در صورت عدم اقدام جدی 
مسئوالن پیامد های نگران کننده ای را به همراه 

خواهد داشت.
 افزایش قیمت کاال و خدمات به ویژه در 

از  بسیاری  مزایای  و  حقوق  که  شرایطی 
شهروندان جامعه مثل کارگران و قشرهای 
حقوق بگیر افزایشی نداشته، اکنون مشکالت 
فراوانی را در بعد اجتماعی رقم زده که به 
در  کشور  اجرایی  مسئوالن  می رسد  نظر 
طرح و برنامه های اجرایی خود نسبت به 

آن ها حساسیت قابل ذکری ندارند.
یافت  این روز ها کمتر کسی را می توان   
که در خرید کاال و خدمات از بازار متوجه 
کاهش قدرت خرید خود نشود و در پاره ای 
موارد، قدرت خرید خود را از دست نداده 

باشد؛ شهروندانی که مشخص نیست در این 
و  هستند  احوالی  در چه  وضعیت خاص 
نسبت به آینده خود و خانواده خود چگونه 
می اندیشند.  بی شک استمرار این شرایط 
می تواند پیامد های اجتماعی نگران کننده ای، 
چون ناآرامی های اجتماعی مثل آنچه در مورد 
تعداد زیادی از کارگران شرکت های اقتصادی 
نیز  و  شهروندان  افسردگی  دیدیم،  کشور 
افزایش آمار آسیب های اجتماعی را به همراه 

داشته باشد.
 در رابطه با موضوعاتی که به آن ها اشاره شد، 
دکتر حسین خطیبی، روانپزشک و متخصص 
تحلیل رفتار متقابل به »تابناک«، گفت: تشدید 
مشکالت اقتصادی دوره ای ممکن است در 
هر جامعه و کشوری رخ دهد و این رخداد 
به خودی خود موضوع عجیب و باورنکردنی 
نیست. مرور تاریخ گذشته بسیاری از جوامع 
از جمله کشور خودمان نشان می دهد که هر 
جامعه در یک مقطع تاریخی ممکن است در 
بحران هایی، چون تورم و یا رکود اقتصادی 
گرفتار و بعد از مدتی از این شرایط سخت 

خارج شود.
 خطیبی در همین باره ادامه داد: با اینکه تشدید 
مشکالت اقتصادی دوره ای موضوع چندان 
مورد  در  بررسی ها  همین  نیست،  عجیبی 
دیگر جوامع جهانی نشان می دهد، در چنین 
شرایطی، سه نوع رفتار اصالحی و ترمیمی از 
سوی دولتمردان در دستور کار قرار می گیرد.

 این متخصص مسائل اجتماعی ادامه داد: 
و  موضوع  به  گر  بیمه  سازمان های  ورود 
تالششان برای کاهش هزینه های عمومی، 
ورود نهاد های مردم نهاد و یا ورود دولت به 
این مسائل از جمله راهکار هایی است که در 
بسیاری از کشور ها متداول است و هر کشور 
بنا به برنامه ریزی های گذشته از این روش ها 

برای کاهش مشکالت بهره می برد.
 خطیبی اضافه کرد: جدا از موضوع راهکار که 
در حوزه اختیارات مسئوالن است و آن ها باید 
در این رابطه تصمیم گیری کنند، موضوع مهم 
دیگر بحث پیامد های اجتماعی این وضعیت 
است که بی توجهی به آن خسارات سنگینی 

را متوجه جامعه خواهد کرد.
اما  می شود،  جبران  اقتصادی  مشکالت   

آن  اجتماعی  پیامد های 
غیرقابل جبران است/ فشار 
روان  سالمت  به  اقتصادی 
شهروندان آسیب می زند و 

آن ها را افسرده می کند
انجمن  پیوسته  عضو 
رابطه  در  ایران  روانشناسی 
موجود  وضع  پیامد های  با 
فشار های  کرد:  تصریح 
اقتصادی مستقیم بر سالمت 
منفی  اثر  شهروندان  روان 
خواهد گذاشت و اگر این مشکالت از یک 
عدد مشخص افزایش یابد، بسته به میزان 
تحمل افراد به افزایش استرس، افسردگی و 
آسیب دیدن سالمت روان منجر خواهد شد.

 خطیبی ادامه داد: بروز هر گونه خسارت 
روانی برای شهروندان به واسطه مشکالت 
اقتصادی و محیط کار به خانه منتقل خواهد 
شد و همسر و فرزندان را نیز درگیر بحران 

خواهد کرد.
افزود:  شرایطی  چنین  آثار  مورد  در  وی   
خشونت، نزاع، افسردگی از جمله آثار اولیه ای 
متأثر و  را  محیط های خانوادگی  که  است 
کانون خانواده را به عنوان اصلی ترین پایگاه 

اجتماعی متضرر خواهد کرد.
  خطیبی در همین باره تصریح کرد: فشارهای 
اقتصادی به ویژه در مورد قشرهای مستضعف 
و کسانی که قدرت خریدشان کاهش یافته 
است، بار روانی سنگینی را به همراه خواهد 
داشت که از محیط کار به محیط خانواده و 
جامعه منتقل می شود و آسیب هایی چون 
طالق، اعتیاد، سرقت و... را در جامعه تشدید 

می کند.
 این کارشناس در ادامه سخنان خود افزود: 
موضوع بسیار مهمی که نباید از آن غافل شد 
این است که اگرچه امکان اصالح بحران های 
اقتصادی در کوتاه مدت و به واسطه برخی 
سیاست های اصالحی ممکن است، پیامد های 

اجتماعی این مسائل بسیار سخت است.
 وی در توضیح این مسأله افزود: برای مثال 
تا نرخ ١7 هزار  در مورد قیمت دالر که 
تومان نیز رسید، موضوع این است که این 
رقم در یک بازه زمانی کوتاه تا ١2 هزار 
تغییر  همین  اگر  اما  یافت،  کاهش  تومان 
به پیامدی چون طالق یا دیگر آسیب های 
اجتماعی منجر شده باشد، جبران آن به این 

راحتی ها ممکن نیست.
بخش  در  روانی  مسائل  متخصص  این   
به  پاسخ  در  و  خود  سخنان  از  دیگری 
افزایش  چرایی  مورد  در  »تابناک«،  پرسش 
انگیزه شهروندان برای خرید در دورانی که 
قیمت ها نیز افزایش می یابد، گفت: این مسأله 
بخاطر ترس شهروندان از افت ارزش پول 
و کاهش قدرت خرید ناشی می شود که تا 
حدود زیادی منطقی است و نمی توان به آن 

خرده گرفت.
 وی در پایان گفت: مسئوالن اجرایی نباید از 
پیامد های اجتماعی مشکالت اقتصادی غافل 
باشند و باید با اتخاذ سیاست های حمایتی 
اجتماعی  آسیب  گونه  هر  بروز  از  ویژه 
شد  گفته  که  همانطور  کنند.  جلوگیری 
خسارت های اقتصادی در کوتاه مدت قابل 
جبران است، اما پیامد های اجتماعی آن به این 

سادگی ها جبران نخواهد شد.

چشم و همچشمی در سزارین!

مشکالت اقتصادی جبران می شود، اما پیامد های اجتماعی آن جبران ناشدنی است

وحیدکشافینیایادداشت
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رش ا گ�ز

نگاهی به اعتبارات در نظر گرفته شده برای مقابله با گرد و غبار نشان 
می دهد که با گذشته 4 سال از آن مصوبات هنوز اعتباراتی برای مقابله 
زیربنایی با ریزگرد به خوزستان اختصاص نیافته و کارهایی که تاکنون 

انجام شده بیشتر فانتزی است.
بهمن ۹3 یکی از تلخ ترین سال های خوزستان در مواجهه با گرد و غبار 
بود، گرد و غباری که به مدت 2 ماه زندگی خوزستان را در آخرین ماه های 
سال تحت تأثیر  قرار داد و مردم برای اعتراض به وضع موجود در کنار در 
استانداری خوزستان تجمع کردند. تجمعاتی که هیچ کدامشان نتیجه نداد و 
فقط سفر خشک و خالی ابتکار به اهواز عایدشان شد. رئیس وقت سازمان 
حفاظت از محیط زیست در سومین سفر خود به خوزستان در دوران 

دولت یازدهم پس از دفاع جانانه استاندار وقت از او، وارد خوزستان 
شده بود. مقتدایی می گفت: من از ابتکار خواستم به خوزستان نیاید و اگر 
مسئول دولتی درباره موضوع گرد و خاک بیاید باید دستش پر باشد. یک ماه 
بعد دولت با دستان پر مصوباتی برای خوزستان گذراند. مصوباتی در حدود 
یک هزار و 600 میلیارد تومان که قرار بود در حوزه های مقابله و پیشگیری 

از گرد و غبار در خوزستان هزینه شود.
جزئیات مصوبه دولت برای

 مقابله با گرد و غبار خوزستان
در این مصوبات قرار بود که سازمان حفاظت از محیط زیست کار 
تکمیل شبکه سنجش آلودگی هوا، احیای تاالب های منتخب و 
آموزش و اطالع رسانی به منظور افزایش مشارکت جوامع محلی را 
انجام دهد و هواشناسی نیز موظف به اجرای اجرای عملیات توسعه 
و تجهیز شبکه دیده بانی ریزگرد ها در سطح زمین و جو باال، توسعه 
سامانه پردازش، پیش آگاهی و هشدار پدیده ریزگرد ها و اطالع 
رسانی سریع، تعیین الگوهای جوی موثر بر تولید ریزگرد ها در فصول 

مختلف و نیز شناسایی و تعیین کانون های تولید ریزگرد ها، اولویت بندی 
کانون های موثر و اعالم آن به دستگاه های مربوطه بود. همچنین سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اجرای عملیات بیابان زدایی و کنترل 
کانون های بحرانی مانند مالچ پاشی توام با نهال کاری، پخش سیالب و 
آبخوان داری و نیز توسعه نهال کاری و ایجاد جنگل های دست کاشت 

بیابانی را بر عهده داشت.
 وزارت نفت نیز موظف به کمک به تثبیت کانون های تولید گرد و غبار 
داخلی ناشی از فعالیت های نفتی، رهاسازی آب در هورالعظیم و نیز ایجاد 
کالورت های مناسب در جاده های آنتنی میدان های نفتی توزیع مناسب 

جریان آب غرب کارون شده بود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با اعتبار با اعتبار ٥00 میلیارد 

ریالی وظیفه تجهیز مراکز خدمات تشخیصی و مراقبتی بیماری های ناشی 
از استنشاق ریزگرد را بر عهده داشت.

تعیین حد بستر تاالب ها و آزادسازی حقابه زیست محیطی تاالب های 
استان خوزستان و نیز الیروبی رودخانه های منتهی به تاالب ها از جمله 
و  راه  وزارت  و  بود  نیرو  وزارت  برای  شده  گرفته  نظر  در  وظایف 
شهرسازی موظف به تجهیز و بهسازی فرودگاه اهواز به منظور برقراری 

امکان پرواز در مواقع بحرانی است.
بانک مرکزی نیز موظف بود از طریق بانک های عامل، مبلغ 240 میلیارد 
ریال به صورت تسهیالت ارزان قیمت با سود و کارمزد 7 درصد را به 
منظور کمک به عایق سازی منازل جهت جلوگیری از ورود گردوغبار 

و تجهیز سیستم حمل و نقل عمومی به سامانه های مناسب تهویه هوا در 
اختیار استانداری خوزستان قرار دهد تا با هماهنگی دستگاه های مربوطه به 

متقاضیان پرداخت شود.
برنامه ریزی، توسعه و ترویج شورورزی و استفاده از آب های شور جهت 
کشت گیاهان مقاوم به شوری منطق مربوطه و نیز ترغیب کشاورزان 
بهره مند از کمک های بالعوض طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان 
در ایجاد بادشکن زنده مانند کشت درختکاری در حاشیه مزارع از جمله 

اقداماتی بود که وزارت جهاد کشاورزی می بایست آنها را انجام دهد.
کمک به پاکسازی معابر از طریق شهرداری و دهیاری های متاثر از پدیده 
ریزگرد ها هم از جمله وظایف استانداری خوزستان بود که البته بنا بر گفته 

اعضای شورای شهر هیچ گاه این اعتبارات پرداخت نشد.

اعتبارات سال 9۶ جایگزین
 اعتبارات سال 93

معاون عمرانی استاندار خوزستان در گفت وگو با فارس با بیان اینکه 
اعتبارات مربوط به مقابله و مواجهه با ریزگردها مصوب سال ۹3 به 
خوزستان پرداخت نشد، می گوید: ١٥ فروردین ۹6 اعتبارات بهتری 
در ٥ حوزه زیربنایی به خوزستان اختصاص یافت که جایگزینی 

برای اعتبارات سال ۹3 بود.
 فرامند هاشمی زاده بیان می کند: اعتبارات سال ۹6 در ٥ حوزه 
کشت نهال و آبیاری، احیا و پاکسازی رودخانه کارون، تکمیل 
شبکه آب و فاضالب شهرهای خوزستان تکمیل طرح ٥٥0 هزار 

هکتاری و بازسازی و توسعه شبکه برق بود.
زیربنایی  بخش های  در   ۹6 سال  مصوب  اعتبارات  میزان  وی 
خوزستان را 3 هزار و 700 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: هرچند 
در سال گذشته با خیزش خاک و ریزگرد مواجه شدیم اما این 
گرد و غبارها پیامدهایی مانند قطعی آب و برق نداشتند که نتیجه 

اقدامات انجام شده پس از مصوبات سال ۹6 بود!
کارها فانتزی بود

می گوید:  فارس  به  باره  این  در  خوزستان  هواشناسی  مدیرکل 
اعتبارات مصوبات سال ۹3 پرداخت نشدند و یا اگر هم بخشی 
از این اعتبارات پرداخت شدند، صرف کارهای فانتزی شده است. 
مثاًل نیاز فوری ما تهیه یک اَبَر کامپیوتر برای تجزیه و تحلیل مدل های 
هواشناسی با دقت باالتر است اما می بینیم که به جای تهیه اَبَر کامپیوتر 
دستگاه هایی برای سنجش اسیدی بودن باران اهواز بودند. یعنی در آن 
دوره نتوانستند به صورت صحیح نیازسنجی کنند چون مشکل امروز ما 
گرد و خاک و باران های سیل آسا است اما مسئوالن اسیر جو عمومی 
شدند. نگاهی به اعتبارات در نظر گرفته شده نشان می دهد که با گذشته 
4 سال از آن مصوبات هنوز اعتباراتی برای مقابله زیربنایی با گرد و 
غبار به خوزستان اختصاص نیافته و کارهایی که تاکنون انجام شده 

بیشتر فانتزی است.

مقابله فانتزی با گرد و غبار خوزستان

تئاتر،   کارگردان  و  مدرس  طاهر  طیب  سیاووش  دکتر 
که  خوزستان  هنرمند  اهالی  از  خوش صحبت  جوانی 
توانست گام های موفقیت را در زمانی کوتاه طی کند 
دکترای  مدرک  دارای  و   1366 سال  ماه  آذر  متولد  او 
پژوهش هنرهای درآماتیک از دانشگاه ایال تفلیس است 
، پوتی  المللی از جمله  حضور او در جشنواره های بین 
گرجستان ، هایفست ارمنستان و جشنواره فجر گواهی 
برای تالش او در این سال هاست .  او همچنین عضو انجمن 
بین المللی تئاترI.T.I و انجمن پژوهشیARI  است .

 *ابتدادربارهزندگیهنریخودصحبتکنید،چهشدکهاین
رشتهراانتخابکردید؟

در دهه های گذشته در شهر و دیار ما فقدان هنرمند آشکار بود و با 
توجه به اینکه من متولد اهواز هستم و ازکودکی فعالیت هنری انجام 
میدادم ، کمبود نیروی انسانی را در این زمینه و مهاجرت هنرمندان 
و  یک خوزستانی  عنوان  به  باید  کردم  احساس  و  بودم  شاهد  را 
شهروندی که اینجا زندگی میکند مسیرم را به سوی هنر ببرم  در 
کنار اینکه دغدغه من هنر بود وبرای روحیه خودم و ساختار فکری 
ام  به عنوان یک نیاز به آن  نگاه میکردم و به این دلیل از دوران 
دبیرستان به صورت آکادمیک هنر رو دنبال کردم و وارد هنرستان 
شدم و سینما خواندم و بعد از آن  پیش دانشگاهی هنر و به ترتیب 
کارشناسی کارگردانی و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی و در حال 
حاضر هم که فارغ التحصیل دکترای پزوهش هنرهای دراماتیک از 

دانشگاه »ایال تفلیس« هستم

*نحوهشکلگیریایدههاینمایشیبرایشماچگونهاتفاق
میافتد

امروزه تاثیرات جامعه شناختی و تاثیر پذیری از جامعه ای که درون 
آن زندگی میکنیم بروی هنرمندان آشکار است. در حال حاضر من 
به عنوان یک هنرمند دغدغه های روز مردم را به عنوان پتانسیل 
اصلی کارم قرار میدهم و فکر میکنم این رویکرد باید جهانشمول 
تر بشود و یک زبان جهانی به خود بگیرد تا بتوانیم راحت تر انتقال 
مفاهیم انجام بدهیم . من دانش آموخته هنرهای دراماتیک هستم 
و فکر می کنم که هنر تئاتر به عنوان یکی از ابزارهای  مهمی که 
میتواند  تاثیر گذاری زیادی داشته باشد و با توجه به نوع فرمتی که 
دارد و همذات پنداری که با مخاطب انجام میدهد و اجرای خاص 
تئانر که نفس به نفس با تماشاگر صورتمیگیردمن را وادار میکندبه 
سمت نگاه انسان امروزی بروم نگاهی فارغ از رنگ ها ، زبانها  ، 
قومیت ها نگاهی که من را به زندگی واقعی  انسان در دهکده جهانی 
نزدیک میکند و من ناخودآگاه به عنوان یک هنرمند به این سمت 
با  این نگرش فعلی من هست و قطعا   . و سو سوق داده میشوم 
تغییر شرایط جامعه نگاه من و بسیاری از هنرمندان هم تغییر خواهد 
کردهر چند که ماهیت  فکری و ایدئولوژیک هنر نباید تغییر بکند و 
باید دارای ثبات باشد  اما روش ارائه با توجه به شرایط جامعه خود 

به خود تغیر میکند 

*چهمعیارهاییبرایانتخابیکمتنبراییککارگردانوجود
دارد

متاسفانه یکی از معضالت اصلی فعالین تئاتر خصوصا در شهرستانها 
، انتخاب متون نمایشی است من فکر میکنم برای این مسئله میتوانیم 
به تعریف اصلی هنر از »هایدگر« بپردازیم و آنگاه میشود به انتخاب 
. »هایدگر« میگوید هنر  آثار نمایشی رسید  از موضوعات  درستی 
آیینه ای است که با صداقت تمام و یگانگی چهره واقعی فرد و 
جامعه را نمایان میکند و به خودش میشناساند ومن فکر میکنم 
چهره واقعی زندگی انسان چیزی است که ما باید برای انتخاب 
متون در نظر داشته باشیم و وقتی که میخواهیم متنی را به فعل 
تبدیل کنیم و به اجرا برسانیم باید بازتابی از جامعه باشیم. حاال 
که  دلیل  این  به  است  معضل  نمایشنامه  انتخاب  میگویم  اینکه 
هنرمندان ما بنا به ذائقه متولی امور هنری و ذائقه جشنوارها  و 
از انجایی که فکر می کنند باید مسابقه ای کار کنند ، دست به 
انتخاب متون میزنند و وقتی ما آثار هنرمندان عزیز شهرستانی را 
بازتاب واقعیات درون جامعه نیست زیرا وقتی  میبینیم متاسفانه 
متولیان از هنرمندان بخواهند بومی صحبت کنند ، به سمت سنت 
ها میروند و اگر از آنها بخواهند با توجه به موضوع جشنواره در 
مورد دفاع مقدس صحبت کنند سراغ این موضوعات میروند در 
صورتیکه بهتر است هنرمند با فراغ بال و فکر آزاد دغدغه ها را 
نشانه گیری کند و متنی را انتخاب بکند تا تماشاگری که میآید 
بازتابی از وجود خودش راببیند زیرا اساسا  تئاتر تماشا کند  که 
و  زدگی  این جشنواره  متاسفانه  اما  ها.  واقیت  فریاد  یعنی  تئاتر 
بدون  هنرمندان  که  میشود  باعث  جشنواره  تئاتربرای  تولید  این 
خواسته  فقط  تا  بزند  متون  انتخاب  به  دست  تفکر خاصی  هیچ 
متولی را برآورده کند و این کامال اشتباه است و با ماهیت هنر و 
تئاتر  که  بدانیم  باید  .ما  است  متفاوت  کامال  هنرمند  اندیشی  آزاد 
میسازند  تئاتر  برای  را  بلکه جشنواره  نمیسازند  برای جشنواره  را 
.   متاسفانه یکی از مشکالت اساسی هنرهای دراماتیک در کشور 
ما این است که از این هنر به عنوان یک فرصت استفاده نمی کنند. 

هنرهای دراماتیک بالخص تئاتر میتواند تاثیر گذاری زیادی داشته 
و  مفاهیم  انتقال  برای  باشد  ای  وسیله  میتواند  تئاتر  اجرای  باشد 
آموزش های فرهنگی که بازخورد آن را میشود در جامعه مشاهده 

کرد اما متاسفانه ما از این ابزار گرانبها غافل هستیم

*ارزیابیشماازجشنوارههایاستانیتئاترخوزستانچیست؟
و  میشود  در جشنواره خالصه  در شهرستانها  تئاتر  تپنده ی  قلب 
از  ما شاهد جشنواره هستیم  که  روزی  ده  یا  هفته  همان یک  در 
تئاتر صحبت و به شکل ویترینی نشان داده میشود و بعد از اتمام 
جشنواره دیگر خبری از تئاتر نیست و انچنان به اصالت و اساس 
تئاترکه اجرای عموم برای مخاطب عام است توجه بسزایی نمیشود .  
جشنواره خصوصا در خوزستان و شهرستانها تعریف درستی ندارد 
. جشنواره فرصتی است برای گروههای خالق و تجربه گرا که دل 
بسته اند به توسعه زبان هنرنمایش و در طول سال تجربه و آزمون 
و خطا میکنند تا آن را در یک محفل به نمایش بگذارند و  ماحصل 
این تجارب به تئاتر حرفه ای تزریق میشود اما متاسفانه جنبه رقابتی 
جشنواره باعث شده که تئاتر ازحق مطلب و هدف اصلی اش دور 
شود و به حاشیه کشانده شود و جشنواره فقط مجلسی میشود برای 
رقابت و این قطعا به هنر کمکی نخواهد کرد و چه بسا مخرب 

هم باشد 

*فکرمیکنیدتئاترایرانیچقدرتوانستههویتخودرابازآفرینی
کند؟

نمایش ایرانی که در نمایش های آیینی و سنتی ما تعریف میشود 
بسا  چه  و  نمیگیرد  قرار  جوان  هنرمندان  استقبال  مورد  آنقدر 
بسیاری از پژوهشگران در خارج از کشور اطالعات خیلی دقیق 
تری در مورد نمایش های ایرانی همچون قوالی ، نقالی و تعزیه 
دارند که بسیاری از جوان های شاغل  ما در این عرصه ندارند 
و برای این امر باید از رفرنس های مهمی مثل کتاب نمایش در 
پژوهشی  کارهای  همچنین  و  شود  استفاده  بیضایی  بهرام  ایران 
نمایش  از  ما شاهد یک فرمت جدید  تا  بیشتری صورت گیرد  
ایرانی باشیم . من فکر میکنم که هویت نمایش ایرانی در گرو به 
کار گرفتن نیروی جوان و خالقی است که بتوانند نمایش ایرانی 
از  قوی  همکاری  مستلزم  امر  این  و  دهند  نشان  جهانیان  به  را 

طرف متولیان امور هنری است 

*وضعیتفارغالتحصیالنهنرووضعیتسیستماتیکهنرمندان
درشهرستانهاراچگونهارزیابیمیکنید؟

برای  تعریفی  که  است  این  تئاتر  التحصیالن  فارغ  اصلی  مشکل 
جایگاه شغلی آنها نشده است و متاسفانه دستگاههای آموزشی بدون 
التحصیالن را به دل جامعه می  در نظر گرفتن ظرفیت ها ، فارغ 
فرستند بدون اینکه برای آنها برنامه مشخصی داشته باشد و همچنین 
عدم امکانات سخت افزاری و نرم افزاری خصوصا در شهرستانها 
باعث شده که هنرمندان پس از فارغ التحصیلی عمال دچار ندانم 
کاری و چه دانم کاری شوند و پتانسیل انها بالاستفاده بماند .  با 
توجه به اینکه دغدغه متولیان ما استفاده از این نیروی انسانی نیست 
، امکاناتی در اختیار آنها قرار نمیگیرد و جنبه ی ویترینی و تبلیغی 
تئاتر باعث میشود که قشر هنرمند خصوصا هنرهای نمایشی دچار 

سرخوردگی شوند

اغلب آثار نمایشی استان  بازتاب زندگی مردم نیست
*بامدادزاگرس_آرزوکهوازی

منبع آب، کودکی، محرومیت...

منبع آب نمونه بارز حاشیه نشینی در قلب یک کالنشهر است که فقط مسئله ایمنی ساختمان خانه ها 
در آن مطرح نیست بلکه ایمنی روحی و جسمی کودکانی که آینده ساز جامعه هستند هم در اولویت 
است.   منبع آب اهواز از نقاطی است که سالهاست درباره پرخطر بودن، ریزش کوه و خانه های 

ناایمن آن صحبت شده و می شود. 
همین سال گذشته بود که بر اثر ریزش کوه کودکی جان خود را از دست داد. منبع آب نمونه بارز 
حاشیه نشینی در قلب یک کالنشهر است که فقط مسئله ایمنی ساختمان خانه ها در آن مطرح نیست 

بلکه ایمنی روحی و جسمی کودکانی که آینده ساز جامعه هستند هم در اولویت است.
ساکنان بسیاری در این محله از اهواز زندگی می کنند هر خانواده سه، چهار یا پنج فرزند دارند که 
بیشتر آنها با فاصله سنی اندک به دنیا آمده و بزرگ می شوند. همه انسان ها از حق حیات یکسان 
برخوردارند و باید شرایط موفقیت و رفاه برای کودکان فراهم شود اما در این منطقه با وجود همه 
مشکالت خاص یک منطقه ای که با معضالت حاشیه نشینی از جمله مسائل اجتماعی، اقتصادی، 
زیست محیطی، ساخت وسازهای غیر مجاز، نداشتن پروانه ساخت و سند قانونی، نارسایی خدمات 
شهری، آلودگی زیست محیطی، بیکاری و اشتغال کاذب درگیر است جایی برای بارور شدن 

استعدادهای یک کودک مهیا و فراهم نمی شود.
کودکان این منطقه صبح ها به کوچه می آیند و با وسایل ابتدایی بازی می کنند اگر خانواده از پس 
تأمین هزینه شهریه مهد و کالس های آموزشی بربیایند می توان امیدوار بود که کودک رشد کرده و 

به جایی برسد اما درغیر این صورت استعدادها در نطفه خاموش می شوند. 
 با خانم میانسالی صحبت کردم که با پسر و عروس و 4 نوه اش زندگی می کند: اینجا مهدکودک 
و مدرسه ندارد؛ مدرسه آن طرف اتوبان است نگرانی با من است تا بچه ها از خیابان رد شوند و 
بروند مدرسه. یک پل عابر پیاده هم زدند که خیلی از ما دور است و بچه ها از آن استفاده نمی کنند.
آنچه که بیشتر در این منطقه دیده و شنیده می شود صدای فاضالب و عبور و مرور آزادانه حیوانات 

خانگی مثل خروس و مرغ است که اگر به بچه ها آسیب برسد اتفاقات خوبی رخ نمی دهد.
مادر دیگری که دو فرزند دختر 2 و 4 ساله دارد هم به ما گفت: بچه ها را می برم پارک کوهسار بازی 

کنند. اینجا شرایط بازی وجود ندارد.
ابوالفضل هشت ساله است؛ یک نخ کاموا و یک سنگ دستش است و بازی می کند از او پرسیدم 

برای بازی چه می کند: تا حاال پارک نرفتم، دوست ندارم بروم. همینجا خودم بازی می کنم.
خیابان های منبع آب را که باالتر بروی تبلیغ یک مهدکودک و پیش دبستانی روی دیوار جلب توجه 
می کند. مدیر آنجا با خوشرویی با ما گفت وگو کرد. از او درباره وضعیت کودکان این منطقه پرسیدم 
که گفت: من خودم بچه همینجا هستم. 2۹ سال است اینجا زندگی می کنم جای دیگر هم نرفتم. 
مردم اینجا واقعاً فقیر هستند. االن شاگرد دارم که رایگان در این مهدکودک هستند مطلع شدم که 

واقعاً ندارند و شهریه از آنها نمی گیرم.
وی ادامه داد: شهریه ۹0 هزار تومان می گیرم در صورتی که آموزش و پرورش برای من ١٥0 هزار 
تومان تعیین کرده. بازی های هوشی و بازی های استاندارد برای بچه ها مهیا کردم. از مربیان تحصیل 

کرده و باسابقه همین منطقه استفاده می کنم.
این مدیر مهدکودک بیان کرد: اینکه می گویم مردم فقیر هستند واقعاً فقیر هستند. بمانید ظهر 
غذاهای بچه ها را ببینید؛ بعضی از بچه ها فقط برنج سفید می آورند. ماکارونی سفید می آورند 
شاید با یک قاشق رب گوجه فقط رنگی شده باشد حتی وسعشان نرسیده کمی سویا در آن 
بریزند. مجبور می شوم از بغل دستی اش اگر خورشت یا ماست داشته باشد برایشان می ریزم. 
از نظر هوش بچه های اینجا بسیار باال هستند اما چون امکانات ندارند یا پدر و مادر بی سوادند 

استعدادشان هدر می رود.
وی بیان کرد: مرکزی هست تحت نظر بهزیستی که با ما همکاری می کنند. در آنجا پرونده هایی 
و  همینجا  بمانم  می خواهم  دارد.  بعدی  وضعیت  بسیار  که  دارد  وجود  اینجا  مشکالت  از 
بچه های همینجا را باسواد کنم. به اینجا رسیدگی نمی شود. کسانی هم که به مکان های جدید 

تازه ساز نقل مکان کرده اند امکانات اولیه زندگی می خواهند.
خانه شان  داخل  از  کوچکی  مغازه  اینکه  یا  است  بنایی  و  کارگری  مردم  بیشتر  اینجا شغل 
درآورده اند. خانم های منطقه مثاًل نان تیری بپزند، لیف ببافند و بفروشند. به مادرها می گویم 
که سبزیجات و حبوبات برای بچه ها بگذارید، می گویند نداریم وگرنه دلمان می خواهد برای 
بچه هایمان غذای خوب بگذاریم. همان مرکز بهزیستی که گفتم به خانم ها امکانات می دهند 
و مکان مهیا می کنند که کاالهای خانگی شان را بفروشند. به بچه های این منطقه اصاًل توجه 
نمی شود اینقدر تالش کردم تا بچه های مهدم را به برنامه بادبادک های شبکه خوزستان ببرم تا 
دلشان خوش شود. اینقدر با مجری برنامه تماس گرفتم اما گفت ما وقت نداریم. مگر بچه های 
برای  که  شنیده ایم  بسیار  تربیتی  کارشناسان  از  دارند؟  فرقی  اهواز چه  مناطق  بقیه  با  اینجا 
شکل گیری شخصیت کودکان بر مقوله بازی تأکید دارند؛ رسول خدا صلوات اهلل علیه هم 
بِیِّ فی ِصَغِرهِ زیاَدٌة فی َعقلِِه فی کِبَِرهِ؛ بازی گوشی کودک در خردسالی اش  فرمودند: »َعراَمُة الصَّ
مایه فزونی عقل در بزرگسالی اوست.« اینها همه نشان دهنده اهمیت سنین کودکی است. 

بی اهمیتی به کودکان و تفاوق قائل شدن میان آنها صدمات جبران ناپذیری در پی دارد.

سرقت 3 هزار تابلوی عالئم راهنمایی
 از جاده های خوزستان

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای خوزستان از سرقت 3 هزار تابلوی عالئم راهنمایی از 
جاده های خوزستان خبر داد.

غالمعباس بهرامی نیا درباره معضل سرقت تابلوهای راهنمایی و رانندگی در خوزستان اظهار 
کرد: تنها کاری که می توانیم انجام دهیم، پیگیری این مسائل از طریق مقامات قضائی است و 

بارها این مسئله را به دادستان مرکز خوزستان و رئیس کل دادگستری استان، اطالع داده ایم.
وی افزود: سرقت تابلوهای راهنمایی و رانندگی در همه کشور جزو معضالت جاده ای است 

و این مسئله به گرانی آهن آالت و فقر مالی مردم رابطه مستقیم دارد.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای خوزستان گفت: تنها کار سلبی که ما در اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای توان اجرای آن را داریم این است که موضوع را به مقامات 
قضائی و انتظامی اطالع دهیم و این دستگاه ها هم کارهایی انجام داده اند اما تاکنون راه حلی 

برای پایان دادن به این مشکل پیدا نشده است.
وی عنوان کرد: عدد و رقم میزان خسارت وارد شده را ندارم اما در سال ۹6 از تعداد 2۹ هزار 

تابلو و عالئم هشداردهنده، حدود 3 هزار و ٥00 تابلو به سرقت رفته است.
و  شهری  جاده های  فرعی  و  اصلی  مواصالتی  راه های  همه  در  مسئله  این  داد:  ادامه  وی 

روستایی وجود دارد و نمی توانیم بگوییم در کدام نقطه بیشتر مشاهده شده است.
آهن آالت  جایگزینی  برای  عالئم هشداردهنده چیزی  نصب  برای  اینکه  بیان  با  نیا  بهرامی 
نداریم، بیان کرد: آهن بیشترین دوام و مقاومت را در برابر شرایط آب و هوایی دارد اما به دنبال این 
هستیم که به جای نصب عمودی تابلوهای مسیر نما از تابلوهای افقی استفاده کنیم و به این سمت 
حرکت کردیم. البته برخی از تابلوهای راهنمایی رانندگی باید از جنس آهن باشند و به صورت 

عمودی نصب شوند تا در کاهش حوادث جاده  ای و راهنمایی رانندگان مؤثر باشند.

خب�ر


