
سال سوم
 شماره هشتاد
8 صفحه
قيمت: 1000 تومان

سالى كه نكوست
 از ....... پيداست
سيد رحيم آقازاده

اين سوال است، سالى كه نكوست يعنى يك سال 
خوب و زيبا از چه چيزى پيداست؟ در گذشته اهل 
ادب اين (ضرب المثل) را ساختند و گفتند و گاه 
هم با كنايه گفتند كه سالى كه نكوست از (بهار) ش 
پيداست اما حاال كه همه چيز تغيير كرده ممكن است 
اين ضرب المثل كاربرد سابق را نداشته باشد، حاال 
در شهر و استان ما (بهار) را كجا مى شود پيدا كرد كه 
با آن سالى نكو داشته باشيم بنابراين بعنوان يك سوال 
مى پرسيم كه قسمت خالى جمله را، يعنى جايى كه 

بايد (بهار) نوشته شود چه بنويسم؛
گزينه الف- (غبار) مى شود سالى كه نكوست از 

(غبارش) پيداست
از  نكوست  كه  سالى  شود  مى  (دالر)  ب-  گزينه 

(دالرش) پيداست
از  نكوست  كه  سالى  شود  (باران)مى  ج-  گزينه 

(بارانش) پيداست
گزينه ه- گزينه الف و ب 

گزينه و- هيچ كدام
گزينه ز- جواب: كارى به اين كارها نداشته باشيم و 

برويم بستنى بخوريم
جواب صحيح گزينه (ز) يعنى بجاى اينكه اينقدر 
فكر و خيال بكنيم دست زن و بچه را بگيريم و 
ضمن قدم زدن در هواى احتماالً غبار آلود برويم 
و بستنى بخريم و بستنى بخوريم و كارى هم به 
قيمت بستنى نداشته باشم خوب كه حالمان سر 
جايش آمد با خودمان فكر كنيم كه يك سال خوب 
و شاد سالى كه به قول شاعر صاحب ضرب المثل 
(البته اگر كنايه اى نباشد) با چه چيزهايى زيبا مى 
شود. البته فكر كردن آنچنانى كه سرت گيج بشود 
هم الزم نيست. مى دانيم كه روزگار خوش با چه 
چيزهايى بوجود مى آيد و چه چيزهايى روزگار 

را بر ما ناخوش مى سازند.
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ايران و عربستان؛
 شايد وقتى ديگر؟!

جامعه اى كه
 در خود فرو مى رود

دومين ويژه نامه ميراث فرهنگى 
و گردشگرى و صنايع دستى  

خوزستان منتشر شد
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 اجتامعی-   سیاسی

هفته نامه منطقه ای

اجتامعی-   سیاسی

هفته نامه منطقه ای خشك ترين سال نيم قرن 
اخير را تجربه مى كنيم

منطقه غيزانيه اهواز؛
300 چاه نفت اما بدون آب شرب

سناريو جديد انتقال آب از خوزستان به اصفهان
خو

رام 
 پد
دى

: مه
س

عك

با حضور وزير نيرو در خوزستان:

جشن بهره مندى كليه روستاهاى شهرستان كارون
 از آب شرب پايدار و بهداشتى

با حضور وزير نيرو از پروژه هاى آبرسانى شهداى مدافع حرم و كوى امام حسين(ع)
 بهره بردارى شد، همزمان با برگزارى اين مراسم، جشن آبدار شدن كليه

 روستاهاى شهرستان كارون نيز برگزار شد.

هاى  پروژه  از  نيرو  وزير  حضور  با 
آبرسانى شهداى مدافع حرم و كوى 
شد،  بردارى  بهره  حسين(ع)  امام 
مراسم،  اين  برگزارى  با  همزمان 
روستاهاى  كليه  شدن  آبدار  جشن 

شهرستان كارون نيز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى شركت آب 
و فاضالب روستايى خوزستان وزير 
نيرو در آيين افتتاح مجتمع آبرسانى 
روستايى شهداى مدافع حرم ضمن 
كليه  مندى  بهره  از  خشنودى  ابراز 
شهرستان  روستاهاى  شريف  اهالى 
امروز  اينكه  كرد:  اظهار  كارون 
روستاهاى  كليه  شدن  آبدار  جشن 
شود  مى  برگزار  كارون  شهرستان 

رخدادى بزرگ و قابل تقدير است.
رضا اردكانيان ادامه داد: عزم جدى 
تالشگران آب و فاضالب روستايى 
تاريخ  در  زرين  برگى  خوزستان 
صنعت آب بجاى گذاشت كه نتيجه 
روستاهاى  كليه  مندى  بهره  آن 
شهرستان كارون از نعمت آب شرب 

پايدار و بهداشتى است.
وزير نيرو ابراز كرد: اميدوارم بزودى 
شدن  آبدار  براى  كشورى  جشنى 

كليه روستاهاى سطح كشور برگزار كنيم.
تا  است  آن  بر  دولت  عزم  همه  اينكه  به  اشاره  با  وى 
رسانده  روستا  و  شهر  در  جامعه  مردم  آحاد  به  خدمات 
شود، گفت: اميد است با اين تالش و عزم جدى بزودى 
شاهد بهره مندى كليه اهالى شريف روستايى از نعمت 

آب شرب پايدار و بهداشتى در سطح كشور باشيم.
مجتمع  و 30  هزار  از  اكنون  هم  شد:  يادآور  اردكانيان 
 811 اجراى  عمليات  شده  تعريف  روستايى  آبرسانى 
مجتمع آغاز شده به طورى كه در بين سال هاى 93 تا 
95 تعداد 347 مجتمع و در سال 96 تعداد 90 مجتمع به 
بهره بردارى رسيده است كه طبق برنامه ريزى صورت 
گرفته در سال جارى شاهد بهره بردارى از 100 مجتمع 

آبرسانى روستايى خواهيم بود.
كشور  روستاى  هزار   35 اينكه  بر  تاكيد  با  نيرو  وزير 
تحت پوشش خدمات آبرسانى قرار گرفته اند، ادامه داد: 
با اعتباراتى كه در سال جارى با عنايت دولت، پشتيبانى 
مجلس و اجازه  مقام معظم رهبرى براى برداشت از منابع 
صندوق توسعه ملى داده شده است قادر خواهيم بود در 
مجموع بالغ بر 1270 ميليارد تومان را براى طرح ها و 

مجتمع هاى آبرسانى روستايى اختصاص دهيم.
فاضالب  و  آب  شركت  مديرعامل  مراسم  اين  ادامه  در 
روستايى خوزستان با بيان اينكه تالش بسيارى صورت 
گرفته تا امروز شاهد بسته شدن پرونده مشكالت آب 
كارون  شهرستان  روستاهاى  كليه  شدن  آبدار  و  شرب 

باشيم، گفت: همه تالش و عزم بكار گرفته شده براى 
آن است تا چهره محروميت از روستاها برچيده شود و 
اميدوارم روند خدمات رسانى به روستاييان به آن حدى 
برسد كه شاهد هيچ تصويرى از محروميت و ناكامى در 

سطح كشور نباشيم.
درويشعلى كريمى ادامه داد: تا سال 1394 تنها 20 روستا 
و  پايدار  شرب  آب  از  كارون  شهرستان  روستاى  از 65 
بهداشتى برخوردار بودند و طبق برنامه و با تالش جدى 
صورت گرفته تا پايان سال 1396تعداد 45 روستاى ديگر 
كه يا فاقد آب بوده و يا با مشكل كمى و كيفى شديدى 
مواجه بودند از نعمت آب شرب پايدار و بهداشتى بهره 

مند شدند.
وى اظهار كرد: اهالى شريف روستاهاى منطقه چميان 
در مراحل مختلف پروژه بهترين همكارى را داشتند كه 
بابت اين همكارى و صبورى كه تا كنون به خرج داده 

اند صميمانه تشكر مى كنم.
شهداى  روستايى  آبرسانى  مجتمع  كرد:  بيان  كريمى 
مدافع حرم تعداد 6 روستا با جمعيتى بالغ بر 6 هزار نفر را 
تحت پوشش دارد كه جمعيت افق طرح پيش بينى شده 

تا 8 هزار و 300 نفر را پشتيبانى خواهد كرد.
وى با اشاره به عمليات انجام شده و مشخصات فنى اين 
پروژه گفت: در اين پروژه 30 كيلومتر خط انتقال، 17 
كيلومتر شبكه توزيع، 1 باب مخزن آب پاك 1000 متر 
مكعبى، 3 واحد تابلو برق، 7 دستگاه پمپ و 5 دستگاه 

الكتروپمپ اجرا و كارگزارى شده است.

آبفاروستايى  شركت  مديرعامل 
شرب  آب  شد:  يادآور  خوزستان 
مورد نياز اين مجتمع از تصفيه خانه 
در  و  شود  مى  تامين  شرق  شهداى 
 3000 روز  شبانه  ساعت   24 طول 
مى  توزيع  و  توليد  آب  مكعب  متر 

كند.
اين  از  ديگرى  بخش  در  همچنين 
مراسم نماينده مردم اهواز، حميديه، 
از  تقدير  ضمن  مالثانى  و  باوى 
تالش هاى مجموعه شركت آب و 
خوزستان  استان  روستايى  فاضالب 
روستاهاى  كليه  شدن  آبدار  در 
بهره  گفت:  كارون،  شهررستان 
شهرستان  روستاهاى  كليه  مندى 
و  پايدار  شرب  آب  نعمت  از  كارون 
در  ماندگار  و  مهم  اتفاقى  بهداشتى 
تاريخ خدمت رسانى اين شركت به 

اهالى شريف روستاها خواهد بود.
ادامه  نسب  كاظمى  محمدجواد 
حمايت  با  روند  اين  است  اميد  داد: 
آب  مهندسى  شركت  و  نيرو  وزرات 
و  كند  پيدا  ادامه  كشور  فاضالب  و 
روستاهاى  كليه  مندى  بهره  شاهد 
استان خوزستان از نعمت آب شرب 

پايدار و بهداشتى باشيم.
در  موجود  مالى  مشكالت  به  توجه  با  شد:  يادآور  وى 
سطح كشور و با درك كليه مسايل و تنگناهايى كه وجود 
دارد اما انتظار مى رود نگاه ويژه اى به مشكالت مالى 
موجود در شركت آب و فاضالب روستايى خوزستان از 
فاضالب  و  آب  مهندسى  شركت  و  نيرو  وزارت  سوى 

كشور شاهد باشيم.
گفت:  كارون  شهرستان  فرماندار  مراسم  اين  پايان  در 

همه روستاهاى شهرستان كارون از آب شرب پايدار
بهره مند شدند و اين مساله درحالى است كه پيش از اين 
مردم براى تهيه آب شرب اقدام به حفر چاه مى كردند.

به  آبرسانى  تنها  نه  امروز  كرد:  اظهار  خنفرى  معصومه 
تمامى  و  شد  انجام  كارون  شهرستان  روستاهاى  تمام 
حوزه  در  بلكه  شدند،  بهره مند  شرب  آب  از  روستاها 
شهرى نيز با اجراى اين طرح، مردم از آب شرب سالم 

بهره مند شدند.
آبرسانى  پروژه  افتتاح  آيين  حاشيه  در  است  گفتنى 
روستايى شهداى مدافع حرم جشن نخستين واژه ميان 
تعدادى از دانش آموزان دبستانى منطقه چميان برگزار 
شد كه در اين برنامه لزوم صرفه جويى در مصرف آب 
و  فرهنگى  گروه  حضور  با  همچنين  شد.  داده  آموزش 
هنرى ميسان برنامه هاى آيينى قوم عرب به اجرا درآمد 
ميهمان  دقايقى  سنتى  چادر  سياه  در  اردكانيان  دكتر  و 

آنها شد.

با حضور وزير نيرو در خوزستان:

جشن بهره مندى كليه روستاهاى شهرستان كارون
 از آب شرب پايدار و بهداشتى

شان
 شو

س:
عك

محل دايمى نمايشگاه هاى بين المللى خوزستان
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خوزستان

وزير نيرو با بيان اينكه مطمئن ترين منبع آب ما پسآب 
است، گفت: بايد خود را آماده تغييرات وسيعى در نحوه 
مصرف آب كنيم و محال است بتوانيم با همان شيوه 
هايى كه كشور را با بارش به مراتب بيشتر از وضعيت 
فعلى و با جمعيتى كمتر از جمعيت كنونى اداره مى 

كرديم، اداره كنيم. 
رضا اردكانيان در مراسم راه اندازى دريچه هاى اولين 
قفل كشتيرانى ايران در سد سلولى باالدست بهمنشير 
اظهار كرد: وزارت نيرو مسئول تامين آب و برق پايدار، 
جمع آورى و تصفيه پسآب ها، توليد انرژى و خدمت 
كردن به مردم است و اين خدمت را در قالب ساختارها 

و سازوكارهاى متنوعى در سطح كشور ارائه مى دهد.
وى افزود: دستگاه گسترده اى مانند وزارت نيرو مى 
بايست بر اساس سازوكارهاى تعريف شده اى برنامه 
دستگاه  اين  هاى  پيگيرى  و  ببرد  جلو  را  خود  هاى 

منحصر به حضور فيزيكى در مناطق نخواهد بود.
وزير نيرو تصريح كرد: براى من توفيقى است كه در 

كمتر از شش ماه از شروع كار خود در وزارت نيرو براى سومين بار 
به استان خوزستان سفر كردم و اين مساله را به فال نيك مى گيرم.

اردكانيان عنوان كرد: خوزستان بايد مانند گذشته به عنوان پيشرو و 
پرچمدار طرح هاى توسعه اى آب و خاك كشور فعاليت كند و 

حيثيت گذشته خود را در اين زمينه دارا باشد.
وى عنوان كرد: نمايندگان وزارت نيرو را كمك كنند تا اين وزارتخانه 
ها در كسوت و ساحت كارشناسى خود باقى بماند و روز به روز نقش 

آنها به عنوان يك مرجع كارشناسى پررنگ تر جلوه كند.
وزير نيرو بيان كرد: همه تنگناها باعث شده تا تقاضاى ما بيش از 
عرضه ها و امكانات باشد. اين اطمينان براى مردم ما است كه وزارت 
نيرو يك دستگاه كارشناسى كشور است اما اين مساله به معناى آن 

نيست كه نقصى ندارد.
اردكانيان گفت: اين اطمينان بايد وجود داشته باشد كه وزارت نيرو 
رسالت اصلى خود را برخورد كارشناسانه با مسائل مى داند و در 
عين حالى كه نيازمند راهنمايى و نظارت است، وظيفه خود مى داند 
در تصميم سازى ها جز بر مدار كارشناسى و بررسى منطقى طرح 

ها كارهاى خود را پيش نبرد. وى با بيان اينكه امسال يكى از خشك 
ترين سال ها در نيم قرن اخير را تجربه مى كنيم، گفت: متاسفانه برخى 
از شهرهاى كشور در معرض خشكى حادى هستند و بارش ها فوق 

العاده كم شده است اما برخى از استان وضعيت نسبتا خوبى دارند.
وزير نيرو بيان كرد: مجموع بارش كشور در سال آبى 96-97، از اول 
مهرماه سال گذشته تا غروب 28 فروردين ماه امسال تنها بالغ بر 117 
ميليمتر بوده و اين به معناى كاهش 44درصدى بارش ها نسبت به 

همين بازه در سال گذشته است.
اردكانيان ادامه داد: منطقه و كشور ما به سمت گرمتر شدن و كم بارش 
تر شدن در حال حركت است و موضوع تغيير اقليم در دنيا يك مساله 

جدى است.
وى افزود: بايد خود را آماده تغييرات وسيعى در نحوه مصرف آب 
كنيم. محال است بتوانيم با همان شيوه هايى كه كشور را با بارش به 
مراتب بيشتر از وضعيت فعلى و با جمعيتى كمتر از جمعيت كنونى 

اداره مى كرديم، اداره كنيم.
وزير نيرو گفت: حتما بايد در شيوه هاى مصرف نه تنها بحث آب بلكه 
ساير منابع زيست محيطى از جمله انرژى در كشور تجديدنظرهاى 

جدى كنيم. ما مسئول سرنوشت خود و نسل هاى آينده
كشور هستيم.

اردكانيان اظهار كرد: قطعا بايد فكر جدى براى مساله
پسآب ها كنيم. آب شرب و بهداشت ما از هر طريق
مطمئن و نامطمئنى تهيه و تدارك شود، در اينكه رقم
قابل توجهى پسآب مطمئن در كشور داريم ترديدى

وجود ندارد.
وى با بيان اينكه مطمئن ترين منبع آب ما پسآب است،
افزود: ما از همه فناورى ها و تكنولوژى ها استفاده مى
كنيم و حتى اگر در جايى اقتضا داشته باشد براى آب
شرب به فكر استفاده از آب هاى فرامرزى خواهيم افتاد

و باالخره آب شرب را تامين مى كنيم.
وزير نيرو تصريح كرد: با جمعيت فعلى، حدود 7ميليارد
متر مكعب مصرف آب شرب و بهداشت كشور است
و اين به معناى آن است كه ساالنه بيش از 4 ميليارد متر
مكعب توليد پساب مى كنيم و اين رقم، رقم مطمئن و

قطعى آب خاكسترى كشور است.
اردكانيان عنوان كرد: امروز در دنيا لغت پساب و فاضالب در حال
منقرض شدن است و مردم بايد ياد بگيرند كه پساب نيز آب است اما
با رنگ متفاوت و بايد رنگ آن به رنگى تبديل شود تا قابل استفاده در

صنعت و كشاورزى باشد.
وى ادامه داد: امروز بيش از 20ميليون هكتار از اراضى كشاورزى
در دنيا با پساب هاى تصفيه شده آبيارى مى شود و اگر پساب هاى
كشور را تصفيه نكنيم عالوه بر اينكه خودمان را از اين منبع محروم
كرده ايم، باعث شده ايم معدود آب هاى شيرين كشور نيز در خطر

آلوده شدن قرار بگيرند.
وزير نيرو تصريح كرد: اين مساله نياز به تغيير نگاه و تربيت دارد و
دستگاه هاى توليد كننده پساب غير خانگى بايد به حكم قانون موظف
باشند كه همانگونه براى تامين آب مورد نياز خود سرمايه گذارى مى

كنند، براى كنترل و تصفيه سازى پساب نيز هزينه كنند.
اردكانيان بيان كرد: همانگونه كه استفاده غير صحيح از آب شيرين
بايد جرم باشد، رها كردن پساب تصفيه نشده و آلوده كردن منابع آب

شيرين نيز بايد جرم تلقى شود.

 بيابان زايى و تغيير اقليم مهمترين چالش زيست محيطى مناطق خشك جهان 
ميباشد. عوارض ناشى از اين امر آلودگى هوا مى باشد، كه مردم همه جهان را 

تحت تاثير قرار مى دهد.
بيابان زايى و تغيير اقليم مهمترين چالش زيست محيطى مناطق خشك جهان 
ميباشد. عوارض ناشى از اين امر  آلودگى هوا  مى باشد، كه مردم همه جهان را 

تحت تاثير قرار مى دهد.
آلودگى هوا اگرچه براى همه افراد و در همه سنين پديده اى مضر و بيمارى زا 
است اما طيف وسيعى از افراد از جمله سالمندان، خانمهاى باردار، كودكان و افراد 

بيمار آسيب پذيرى بيشترى نسبت به آن دارند.
بيشتر آسيب هاى ناشى از آلودگى هوا مربوط به سيستم تنفسى و ريه ها، سيستم 
ايمنى، قلب و همچنين سيستم بينايى افراد مى باشد و در چند سال اخير استان 

خوزستان در معرض آلودگى ريزگردها قرار گرفته است.
امروزه، پديده ى گرد و غبار به يكى از جدى ترين معضالت زيستى بشر تبديل 

شده است. اثرات ناشى از ريزگردها  ميتواند تا فاصله 4000  
به  فراوانى  خسارات  يافته،  انتشار  اصلى  منبع  از  كيلومترى 
سيستمهاى  و  نقل  و  حمل  صنعتى،  كشاورزى،  فعاليتهاى 

مخابراتى وارد نمايد.
انتشار گردوغبار بصورت وقايع  پراكنده كه در اندازه زمان و 
غلظت ذرات متفاوت است از جو زمين رخ مى دهد.متوسط 

ارتفاع طوفان گردوغبار بين 900 تا 1800 متر است.
هوا مهمترين منبع مورد نياز مى باشد  كه بدون آن حيات 
هيچ موجودى ممكن نيست. مسلما يكى از مهمترين مسائل 
زيست محيطى در جهان از جمله ايران، بويژه در كالن شهرها، 
مشكل آلودگى هوا است. در سالهاى اخير اين پديده خطرناك 
به جايى رسيده كه توّجه همه را به خود جلب كرده است. در 
جهان، ساليانه 3 ميليون نفر در اثر آلودگى هوا، جان خود را از 
دست مى دهند، 90درصد از اين 3 ميليون نفر  در كشورهاى 

توسعه يافته مى باشند.
تغييـر در الگوهـاي خشكسـالي، گسـترشبيابان زايي و تغيير 
در پوشش گياهي زمين كه به نوعي به تغيير اقليم وابسته است 

از  يك سو و تغييـرات انسانى ساخت اراضي كاناليزه كردن جريانات هوا در اثر 
توپوگرافي، وزش بادهاى شديد و تغييرات شديد فشار هوا  از سوى ديگر  عواملي 
د. از مهمترين شرايط  ت داشـتهاـن هستند كه در تشديد اين معضـل محيطـي دخاـل
ايجاد گرد و خاك در كنار هواى ناپايدار، وجود يا عدم وجود رطوبت است به گونه 
اى كه در صورت وجود رطوبت، بارش، طوفان و رعد و برق به وجود خواهدآمد و 

عدم وجود رطوبت منجر به گردو غبار خواهد شد.
 بعلت فقدان پوشش گيـاهي در مناطق مستعد گرد و غبار ، هواي باالي اين 
مناطق شروع به گرمشدن كرده و به سمت باال حركت مي كند، و زمانيكه به 
بادهاي با سرعت باالي ترپوسفري برخورد نمايد، در نتيجه يك جريـان چرخشي 
متمايل به سمت پايين ايجاد  مي  شود كه اين بادهـاي با شدت باال در برخورد با 

سطح زمـين باعـث ايجـاد طوفانهـاي گرد و غباري مي شوند.
تاثيرات ريزگردها و گرد و خاك تنها به مشكالت جسمى ختم نمى شود بلكه 
نشانه هاى روحى و روانى هم در انسان به وجود مى آورد؛ اضطراب، تغييرات 
خلقى، بيقرارى، افسردگى، سردرد، احساس خستگى و كاهش تمركز از عوارض 

روانى تنفس ريزگردها است. اين ريزگردها از طريق ريه وارد خون و سپس مغز 
مى شوند و در برخى نقاط مغز رسوب مى كنند.  كلسيم، آهن، آلومنيوم و منيزيم 
از جمله تركيبات همراه با ريزگردها مى باشد كه اثر مخربى بر سالمتى فرد دارد.

ريزگردها در افراد سالم مى تواند موجب تنگى نفس، سرفه، ترشحات خلطى، 
گرفتگى صدا و حتى سينوزيت شود و در افرادى كه بيماريهاى زمينه¬اى ريه 
مانند آسم، COPD دارند، باعث تشديد بيمارى و در مواردى منجر به بسترى 
افراد مى گردد. باتوجه به تاثير ريزگردها بر ريه مى تواند منجر به تشديد عفونتهاى 

ريوى و يا تنگى نفس بيماران شود.
گرد و غبارها در دراز مدت روى افرادى كه در معرض اين پديده قرار دارند گاهى 
به صورت بيمارى انسداد مزمن مجارى تنفسى و همچنين چسبندگى ريه مشاهده 
باعــث  غبــاري  و  گــرد  طوفانهــاي  در  ذرات  ـاالي  ـب غلظــت  شود.  مى 
سينوزيت، برونشيت، آسم و آلرژي و صدمه به عملكـرد دفـاعي ماكروفاژها كه 
منجر به افزايش عفونتهاي بيمارستاني  ميگـردد، همچنين تنفس غلظت باالي 

كلسيت (كربنات كلسيم ) موجـود در ذرات گرد و غبار منجر به عطـسه، سـرفه 
گـردد.

كوارتز (دي اكسيد سيليس )يكي از اجزاء ذرات گرد و غبار مـي باشـد كـه تـنفس 
ه مـدت طـوالني باعـث بيمـاري سيليكوزيس  ايـن تركيب در ذرات گرد و غبار ـب

و صدمه به كليه مى گردد.
افزايش  به  منجر  غباري  و  گرد  طوفانهـاي  كـه  دهـد  مـي  نشان  مطالعات 
بيماريهاي تنفسي و مرگ و ميـر مي گردند. ذرات كـوچكتر و مـساوي ده 
ميكـرون خطـر مـرگ تنفسي در كودكان زير يك سـال را افـزايش داده، بـر 
عملكـرد ششها اثر گذاشته و آسم را تشديد نموده و باعـث بـروز عالئـم تنفسي 

ديگر مثل سرفه و برونشيت در كودكان مي شود.
ذرات كوچكتر و مساوي 2/5ميكرون به صـورت جـدي بـر سـالمتى تاثير 
گذاشـته، و مـرگ ناشـي از بيماريهـاي تنفـسي، قلبـي وعروقي و سرطان ريه 
را افزايش مي دهد. در مواجه هاي طـوالنى مدت باعث افـزايش ده درصـدي 
مـرگ و ميـر بـه ازاي افـزايش هر 10ميكروگرم در متر مكعب در غلظت آن 

مي شـود.
پديده گرد و خاك يك بحران به شمار مى آيد . كاهش قدرت ديد آثار ناخوشايند
بهداشتى مشكالت تنفسى و ريوى براى انسان مشكالت بينايى و  بيماريهايى
مثل آسم و بيمارى هاى عفونى از مهمترين عوارض ريزگردها بشمار مى روند.
فرانكلين و همكاران (2015) در مطالعه¬اى تحت عنوان «آلودگى هوا و بيمارى
هاى قلبى و عروقى» به بررسى ارتباط بين آلودگى هوا و بيماران قلبى پرداختند.

دريافتند كه قرار گرفتن در معرض آلودگى هوا بر توسعه بيمارى هاى قلبى-
عروقى و گسترش حوادث حاد قلبى تاثير گذار است. بر اين اساس، به افراد مبتال
به بيمارى شناخته شده يا مشكوك قلبى- عروقى، شامل افراد مسن، بيماران
ديابتى، زنان باردار و كسانى كه مبتال به بيمارى ريوى هستند توصيه مى شود كه
فعاليت هاى اوقات فراغت خود در فضاى باز را زمانى كه آلودگى هوا باال است،

محدود نمايند.
در مطالعه ديگري در ايران كه توسط شاهسوني و همكاران در سال 2011در
اهواز انجام گرفت بر اهميت ذرات ريز گرد در ايجاد بيماريهاي

تنفسي تاكيد شده است. 
ريزگرد ذرات  غلظت  بين  ارتباط  بررسي  به  مطالعه  اين  در 
موجود در هوا در شرايط عادي و در هنگام بروز پديده گرد
و غبار با ميانگين تعداد باكتري ها و قارچ هاي رشد كرده بر

روي پليت پرداخته شد.
همچنين مطالعات  نشان مى دهد آلودگى هوا ارتباط مستقيم با
اختالالت جنينى و نوزادى دارد.دل پيشه و همكاران، (1393)
در مطالعه اى تحت عنوان ”تأثير آلودگى هوا بر نتايج باردارى:
يك مطالعه مرورى» به بررسى عوامل مؤثر بر سالمت دوران
باردارى پرداختند و به اين نتايج دست يافتند كه آلودگى هوا
سبب مرگ هاى نوزادى ناشى از مشكالت تنفسى مى شود.
ارتباط بين وزن كم هنگام تولد،  تأخير رشد داخل رحمى و

آلودگى هوا تأييد شده است.
در  DNA نقايص  باعث  هوا،  آلودگى  باالى  سطوح 
نوزادان، همچنين خطر مرگ و مير، بيمارى هاى دوران
غير ديابت  و  كرونر  عروق  بيمارى  خون،  فشار  كودكى، 
وابسته به انسولين در افرادى مى شود كه در دوران جنينى با سطوح باالى

آلودگى هوا مواجه بوده اند.
پديده گردو غبار از جمله بزرگ ترين مشكالت زيست محيطى در خوزستان است
.ريزگردها اثرات مهمى روى سالمتى انسان ها دارد و باعث افزايش بيمارى هايى
چون امراض قلبى،تنفسى و سرطان ها مى شود كه بر كاهش كيفيت زندگى
انسان تاثير مستقيم دارد . بيشترين آثار گرد و غبار روى انسان در سيستم تنفسى

و مخاط بينى و چشم است.
سوء آثار  و  معلق  ذرات  هواى  آلودگى  موضوع  افزون  روز  اهميت  به  توجه  با 
گردوغبار در سالمتى انسان و تحميل هزينه هاى سنگين مستقيم و غير مستقيم
بر جامعه الزم است مسئولين در خصوص رفع اين مشكل و يافتن علل و عوامل
آن مطالعات و برنامه ريزى هاى مفيد و موثر بعمل آورند. اولين قدم براى برنامه
ريزى صحيح تبيين و شناخت وضعيت موجود است كه نياز به واقع بينى دارد تا
خوشبينى. در حال حاضر برخى پديده هايى كه مخاطرات طبيعى ناميده مى شوند،

نتيجه عملكرد نادرست و ارتباط نامتعادل انسان با طبيعت است.

خشك ترين سال نيم قرن اخير را تجربه مى كنيم
له مقا سـر

مجلـس

سالى كه نكوست  از ....... پيداست
ادامه از صفحه 1

 اگر اندوخته چندين ساله ات را به يكى از موسسات مالى معتبر سابق 
سپرده باشى و موسسه اعالم ورشكستگى كرده باشد و مجبور شده 
باشى با الطاف مسئولين هر هفته به اين موسسه مراجعه كنى و اندكى از 
وجوهات پس انداز شده ات را بگيرى مى شود سالى ناخوش يا سالى 
خوش كه هر دو گزينه درست است، اگر مثل سال هاى قبل هيچ مبلغ از 
پول پس انداز شده است را نمى داند چه وضعى پيش آمد آيا اين جاى 
تشكر و سپاس ندارد؟ پس بايد جواب (خوش) را عالمت بزنيم و اينكه 
پس از روز ها در پى كار و شغلى بودن با توصيه هاى فراوان و مدرك 
تحصيلى دانشگاهى شغلى برايت پيدا شده كه اگر مبلغ دريافتى ماهانه را 
به توان برسانيد مى توان هزينه هاى رفت و آمدت از منزل به محل كار 
را بدست آورى خب اين هم يك حال خوش است يا اگر با اندك بارندگى (بگمان اشتباهى) شهر را آب 
فرابگيريد و چاله چوله هاى خيابان پر از آب، و ناگهان با شدت چرخ جلو در يكى از چاله ها كه فراوان 

هم هستند بيفتد و كمك فنر، سيبك و هيبك خودرو خرد و خمير شود.
البته به خودت آسيب نرسد باز سالى (نكو) ست كه هيچ اتفاق ناگوارى پيش نيامده و اگر روزنامه هاى 
خبرى را از سر حواس پرتى وارونه گرفته باشى و نتوانى اخبار منتشره را بخوانى اخبارى كه حكايت از 
حوادث غمبار دارد. از تصادفات وسائل نقليه در راه ها و جاده ها كه نتيجه اش مرگ و مجروح شدن 
عزيزانى است كه هيچگاه غم از دست دادنشان خانواده هاى آن ها را راحت نمى گذارد تا اخبار بيكارى ها 
و پاشيدن زندگى ها  ده ها و صدها خبر ناگوار ديگر كه با وارونه گرفتن نشريه خبرى، آن ها را نمى توانى 
بخوانى و اشك به چشمانت نخواهد نشست و غم بر دل و به ظاهر با نشنيدن و نديدن اين اخبار حالمان 
و سالمان نكو جلوه كند اما اگر بخواهيم كه مى خواهيم اين حال بطور واقعى خوش باشد بايد حادثه اى، 
اتفاق ناگوارى و پريشانى زندگى هايى اتفاق نيفتد كه آن وقت، حال ما و حال همه خوش خواهد بود و 
سال هم (نكو) كه البته اين كار تدبير مى خواهد و اميد از ما و مسئولين و مسئولين تالش بيشترى كنند و 
اين همه مسائل و مصايب را ببينند و اگر مشكالتى كه آن ها دارند و ما نمى دانيم، به ما بگويند در مقابل 

اين انبوه مشكالت چه كنيم برويم و بستنى بخوريم تا حالمان خوش باشد.

 مشكالت فعلى خوزستان به 
مديريت ضعيف برمى گردد

اسالمى  شوراى  مجلس  عمران  كميسيون  رئيس 
گفت: مشكالت فعلى خوزستان با اين همه ظرفيت 

و توانمندى به مديريت ضعيف برمى گردد.
محمدرضا رضايى اظهار كرد: تمام نمايندگان استان 
با جديت مسائل خوزستان را پيگيرى مى كنند براى 
بحث  در  كه  استانى  چرا  بود  توجه  قابل  من  خود 
ظرفيت هاى نفت و گازى كه 80 درصد صادرات نفت 
از خوزستان است و نوار مرزى و هشت بندر و مقام 
اول توليد محصوالت زراعى را دارد، بايد نرخ بيكارى 
اين استان از ميانگين كشور باالتر باشد.  وى افزود: 
اين مسئله نشان مى دهد كه در زمينه اشتغال مشكالت 
طرح  كه  اينجاست  از  مشكل  دارد.  وجود  جدى 
آمايش سرزمين را نداريم يعنى اگر استان ها متناسب با 
ظرفيت ها اقدام به سرمايه گذارى كنند مى توانيم شاهد 
توسعه توازن باشيم ولى متأسفانه برخى افراد با البى، 
عدم  باعث  ديگر  موضوعات  و  رايزنى  و  ارتباطات 
توزيع متوازن اعتبارات شدند.  رضايى افزود: بعد از 
اين سفر اعضاى كميسيون عمران مجلس به خوزستان، 
كارگروهى را تشكيل مى دهيم و نشست هاى  حتماً 
مستمرى با حضور مسئوالن استان خواهيم داشت. 
امروز شرايط استان را در كنار ظرفيت هاى مثبت آن 
ديديم. استانى كه به لحاظ شرايط جاده اى به نسبت 
حجم بارى كه در خوزستان جابجا مى شود وضعيت 
خوبى ندارد و جاده ها گنجايش جابجايى اين ميزان 

بار را ندارند.
 رئيس كميسيون عمران مجلس شوراى اسالمى گفت: 
بحث كمربندى اهواز با اين خصوصيات بايد در دستور 
كار قرار بگيرد و مسئله جدى است. طرح جامع شهرى 
توزيع  خصوص  در  رضايى  شود.  پيگيرى  بايد  هم 
عوارض آاليندگى خوزستان نيز گفت: اين اعتبارات 
شهر  در  است؛  نشده  توزيع  درستى  به  مى كنم  فكر 
اهواز روزانه يك ميليون بشكه نفت برداشت مى شود 
و چرا بايد سرانه اين شهر پايين باشد و شهروندان 
در شرايط اسفناكى باشند. از طريق اعمال ماده 236 
كه نظارت بر نحوه توزيع اعتبارات است اين كار را 
با جديت پيگيرى مى كنيم. وى در خصوص متروى 
شهرى اهواز نيز بيان كرد: اين فرصت و بهانه اى است 
عمران  كميسيون  در  اهواز  متروى  خصوص  در  كه 
جلسه اى تشكيل بدهيم و همچنين در خصوص نحوه 
توزيع اعتبارات نيز بررسى هاى الزم را خواهيم داشت. 
اعتقاد ما بر اين است كه خوزستان در هشت سال 
دفاع مقدس مردانه ايستاد و نقش مهمى را ايفا كرد. 
اين استان ظرفيت وضعيت بهتر از اين را دارد و با 
چنين نعمات خدادادى نبايد اينطور باشد. خيلى از 
اين مسائل به مديريت ضعيف برمى گردد چون با اين 

ظرفيت ها نبايد چنين وضعيتى داشت.
كرده  بدعمل  اجرايى  مديران  ما  كرد:  تأكيد  رضايى 
و برنامه ريزى خوبى نداشتيم و نتيجه هم 14.2 نرخ 

بيكارى در استان خوزستان است.

سهم خوزستان از اعتبارات
 نفت سال گذشته قيچى شد

 نماينده مردم دشت آزادگان در مجلس گفت: در سال 
گذشته اعتبارات نفتى (سه درصد) به صورت پنهان و 
غيرمحسوس قيچى شد. قاسم ساعدى  اظهار كرد: 
مشكالت  حل  راستاى  در  اسالمى  شوراى  مجلس 
به جد پيگيرى  و معضالت در همه بخش ها واقعاً 
مى كند و اعضاى كميسيون ها را براى حل معضالت 
افزود:  وى  مى كند.  اعزام  استان ها  به  مشكالت  و 
خوزستان متأسفانه متناسب با ظرفيت ها و قابليت هاى 
توسعه نيافته  اصًال  عمرانى  و  زيربنايى  حوزه  در  آن 
سال  در  دولت  تخصيصى  بودجه هاى  در  حتى  و 
گذشته اعتبارات نفتى (سه درصد) به صورت پنهان 

و غيرمحسوس قيچى شد.
ساعدى بيان كرد: متأسفانه سال گذشته چهار هزار 
ميليارد تومان از بودجه سه درصد نفت حذف است و 
هفته گذشته براى اين موضوع جلسه داشتيم. از دهدز 
تا بستان، از اروندكنار تا اللى و انديكا بيش از 70 
تا 80 درصد شهرها هيچ تعريف شهرى ندارند؛ در 

چارچوب علم عمران بيش از 60 درصد شهرهاى 
استان را نمى توان شهر ناميد.

نماينده مردم دشت آزادگان در مجلس افزود: تابلوى 
شهر را بدون هيچ زيرسازى، توسعه عمرانى يا پايدار 
جدى  را  خوزستان  تصميم گيرى،  در  مى كنيم.  بلند 
نمى گيرند در حالى كه همه بالهاى جنگ و طبيعى 
در خط مقدم مشكالت است ولى موقع تقسيم سرمايه 
و برنامه، پنج ميليون نفرى كه اينجا نفس مى كشند را 

قابل نمى دانند.
ساعدى بيان كرد: نمى دانم مردم اين استان چه گناهى 
دارند. كارى به مسائل سياسى ندارم؛ امروز مسئوليتى 
شهرستان  كدام  كنيم.  ادا  بايد  را  داريم  گردن  بر  كه 
در  را  متوازن  توسعه  اينكه  يا  و  دارد  پايدار  توسعه 
كجاى خوزستان مى توان مشاهده كرد؟ اگر در برخى 
نقاط خوزستان از نفت اعتبارات نگيريم اصًال راه و 

شهرسازى خلع سالح مى شود.
وى گفت: نمى توان همگام با دولت بر سر مردم كاله 
گذاشت؛ مردم حق زندگى دارند؛ توسعه متوازن در 
كشور حلقه مفقوده است و خيلى از استان از محروم، 
تر  برخورداران  نيز  برخورداران  و  شدند  محروم تر 
شدند. برخى مسئوالن در چارچوب نظام و آرمان هاى 
چون  نيست  درست  اين  و  نمى كنند  عمل  انقالب 
استانى وزير دارد بهترين اعتبارات را به همان استان 
مى دهند. كارگروهى تشكيل شود و كميسيون عمران 

از همه شهرهاى استان بازديد كنند.
نماينده مردم دشت آزادگان در مجلس عنوان كرد: 
جاده رفيع از 10 سال قبل فقط يك الين آن آسفالت 
شد و به يك جاده مرگ تبديل شده است؛ نزديك به 
هزار تصادف در اين جاده رخ داده است و ما به هر 

درى زديم فقط به قول و قرار رسيديم.

400 ميليارد تومان از سهم نفت 
خوزستان پرداخت نشده است

گفت:  مجلس  در  رامشير  و  رامهرمز  نماينده    
باوجوداينكه قرار بود سهم خوزستان از نفت اين 
استان را متحول كند ولى حدود 400 ميليارد تومان 

از اين سهم هنوز پرداخت نشده است.
كه  من  اعتقاد  به  كرد:  اظهار  محمديان  اقبال 
و  نجات  راه  هستم  عمران  كميسيون  از  عضوى 
است.  استان  مركز  به  ويژه  توجه  استان  توسعه 
و  شهرها  ساير  براى  الگويى  بايد  اهواز  شهر 

باشد. شهردارى ها 
مركز  در  استان  جمعيت  سوم  يك  افزود:  وى 
ميليون  نيم  و  يك  معادل  كه  هستند  ساكن  استان 
سوم  يك  باز  هم  جمعيت  اين  از  و  است  نفر 
قطب  عنوان  كه  استانى  هستند.  حاشيه نشين 
با  دارد  را  كشور  اقتصاد  تپنده  قلب  و  اقتصادى 
پتروشيمى،  گاز،  نفت،  باالى  ظرفيت هاى  داشتن 
وضع  حاشيه نشينى  بحث  در  كشاورزى  و  فوالد 
كه  سؤال  اين  طرح  با  محمديان  دارد.  نامناسبى 
توسعه  در  نفت  از  خوزستان  استان  قانونى  سهم 
طرح  باشد  نياز  اگر  گفت:  است؟  چقدر  عمرانى 
شود  مطرح  نفت  وزارت  از  تفحص  و  تحقيق 
نفت  سهم  از  شود.  پيگيرى  بايد  موضوع  اين  و 
حدود 400 ميليارد تومان تاكنون پرداخت نشده 
را  خوزستان  ناامن  جاده هاى  امروز  نزديك  از  و 

ديدند. كميسيون  اعضاى 
با  اسالمى  شوراى  مجلس  عمران  كميسيون  عضو 
انتقاد از بى عدالتى در جاده هاى كشور اظهار كرد: 
از شيراز تا گچساران و بهبهان، جاده دو بانده است 
ولى وارد خوزستان كه مى شويد، ناگهان يك بانده 
و  مى شود  جاده اى  بروز تصادف  و باعث  مى شود 
بعد مجروحان هم به بيمارستان هاى فاقد امكانات 

منتقل مى شوند.
و  درمانى  امكاناتى  كمبود  از  انتقاد  با  محمديان 
در  گاها  كرد:  اظهار  خوزستان  استان  در  بهداشتى 
برخى شهرستان ها، 200 نفر در صف پذيرش يك 
پزشك عمومى قرار مى گيرند. وى گفت: خوزستان 
در توسعه انتقال بار رتبه اول كشور را دارد ولى در 
توسعه جاده اى رتبه چهارم كشور را دارد كه اين عدم 
توازن منجر به بروز مشكالت مى شود و براى حل آنها 

بايد اين عدم تناسب ها را رفع كنيم.

آلودگى هوا ارتباط مستقيم   با اختالالت جنينى و نوزادى دارد
الهام عبدالهى شهولى

خواهرخواندگى آبادان با يكى از شهرهاى برزيل
فرماندار آبادان گفت: يكى از برنامه هاى سفر سفير برزيل به آبادان، ارايه تفاهمنامه 

خواهرخواندگى از سوى شهردارى آبادان است.
عزيزاهللا شهبازى اظهار كرد: باتوجه به انس و الفت اجتماعى مردم آبادان با كشور 

برزيل، اقدامات الزم را براى انجام تداركات اين سفر در دستور كار قرار دارد.
وى افزود: طى هماهنگى هاى انجام شده با وزارت خارجه، سفير برزيل در يك سفر 
دو روزه در 6 ارديبهشت ماه به آبادان مى آيد و يكى از برنامه هاى در نظرگرفته  شده، 

ارائه تفاهم نامه خواهرخواندگى از سوى شهردارى آبادان است.
فرماندار آبادان بيان كرد: در تالش هستيم كه چنين برنامه اى همراه با تبادالت فرهنگى 
در يكى از شهرهاى برزيل صورت گيرد و با همكارى متوليان و مسئوالن آبادان 

درصدد هستيم اين استقبال هرچه با شكوه تر انجام شود.
وى گفت: دعوت از سازمان هاى مردم نهاد براى حضور در مهمان نوازى مردم آبادان 
و بازديد از پااليشگاه و  پتروشيمى، امكانات گردشگرى آبى و ديدار تيم صنعت نفت 
آبادان با استقالل خوزستان از موارد در نظر گرفته شده براى استقبال از سفير است كه 
باعث گسترش ارتباطات ميان دو ملت است و در ايجاد روابط عميق فرهنگى كمك 
مى كند. وى افزود: تبادل فكر و ايده براى برگزارى هرچه با شكوه تر اين ميزبانى جهت 
همكارى و بازخورد مناسب تر اين سفر در دستور كار قرار دارد و مديريت آن بر عهده 

شهردارى آبادان خواهد بود. 

 آمار باالى بى سوادى بانوان زيبنده خوزستان نيست
معاون سياسى اجتماعى استاندار خوزستان گفت: آمار 
بى  درصدى  هشت  ميانگين  و  زنان  سوادى  بى  باالى 
سوادى مطلق در بين سنين 10 تا 50 ساله خوزستان با 
توجه به سن اميد به زندگى باالى 70 سال زيبنده كشور 

نيست.
على حسين حسين زاده اظهار كرد: در آموزه هاى دينى 
توصيه هاى زيادى براى باسوادى وجود دارد بنابر اين 
شايسته نيست كه در برخى شهرهاى خوزستان با نرخ 

30 درصدى بى سوادى زنان روبرو باشيم.
 وى ادامه داد: در كشور به دليل برخى مشكالت، نگاه به 
حوزه فرهنگ ضعيف بوده ضمن اينكه اعتبارات كمترى 
نيز به حوزه فرهنگى و اجتماعى اختصاص داده مى شود.

معاون سياسى اجتماعى استاندار خوزستان با بيان اين كه 
عملكرد ضعيف مديران استانى عامل ديگر نرخ باالى بى 
سوادى در اين استان است، تصريح كرد: اگر گفته ها و 
ديدگاه ها در حوزه زنان در استان در قالب طرح ارائه و 
كارها جدى تر دنبال شوند، با توجه به قول هاى برنامه 

وبودجه خوزستان، امسال توجه ويژه ترى به بحث هاى 
فرهنگى اجتماعى از جمله حوزه زنان مى شود.

وى يادآورشد: با وجود تالش هاى بسيار در كشور، در 
طول دهه هاى گذشته درصد موفقيت ريشه كنى بى 
سوادى پايين بوده زيرا ما در گذشته به اين حوزه هياتى 

نگاه مى كرديم.
حسين زاده گفت: نرخ بى سوادى بانوان در كشور بيش 
از مردان بوده و برخى شهرهاى خوزستان نرخ بى سوادى 
بااليى در بين زنان دارند به همين منظور براى كاهش نرخ 
بى سوادى در شهرهاى باالى 10 درصد برنامه ريزى 
مى كنيم تا در طول يك سال آينده به كاهش اين نرخ 

كمك كنيم.
گفتنى است 13,7 درصد جمعيت خوزستان بى  سواد 
بوده و اين استان از اين نظر رتبه 16 كشور را دارد كه به 

گفته مسئوالن آمارى نگران كننده است. 
بر اساس آمار، 500 هزار بى سواد از جمله 238 هزار بى 

سواد 10تا 49 سال در خوزستان وجود دارد.



دستور وزير كشور براى بررسى رفتار
 مامور گشت ارشاد با يك خانم

به دنبال انتشار فيلمى از نحوه برخورد نامتعارف مامور نيروى انتظامى»گشت 
ارشاد» با يكى از بانوان كه متظاهر به عدم رعايت قانون بود، وزير كشور دستور 
بررسى جامع و ارائه گزارش آن تا روز شنبه را صادر كرد. الزم به توضيح است 
فيلمى در رسانه ها منتشر شد كه در آن دختر خانمى در مقابل تذكر مامور نيروى 
انتظامى به رعايت قانون اقدام به فحاشى كرد، اما با برخورد غير سازمانى مامور 

نيروى انتظامى (گشت ارشاد) مواجه شد./ايسنا

توييت قابل تامل يك عضو شوراى شهر
افشين حبيب زاده در تويتر خود با اشاره به موضوع استعفاى نجفى نوشت: 
مهم ترين ويژگى شهردار آينده تهران عدم لزوم تغيير او تا پايان دوره است. 
تعداد واجدان اين ويژگى بسيار اندك  اندمعتقدم مهم ترين ويژگى شهردار آينده 
تهران عدم لزوم تغييراوتا پايان دوره است.بدون ترديد تعداد واجدان اين ويژگى 
بسيار اندك  اند.ما بايد بتوانيم در اين انتخاب نشان دهيم كه منافع شهروندان را بر 
هر نوع منفعتى ازجمله منافع حزبى ارجح ميدانيم.اعتماد مردم مهمترين پشتوانه 

شوراى پنجم است.

واكنش اصولگرايانه به گم شدن سعيد مرتضوى
ملكشاهى رياست كميسيون حقوقى و قضايى ضمن اين كه اين گم شدن ها 
را طبيعى مى داند و حتى معتقد است اين مسائل اعتماد مردم را به سيستم قضا 
خدشه دار نمى كند مى گويد: « نمى دانم ايشان متوارى شده يا خير، شايد 
معذوريتى داشته باشد. على اديانى نماينده اصولگراى قائمشهر درباره گم شدن 
مرتضوى به خبرآنالين گفت: اين پديده بسيار بدى است و اعتقاد دارم اگر 
اين موضوعات براى افرادى كه يا محكوميت دارند و يا مى توان براى سوء 
رفتارشان پرونده اى تشكيل داد كه منجر به محكوميت قضايى مى شود تكرار 
شود و به همين راحتى بگويند گم شده اند يا مفقوداالثر شده اند و نمى دانيم 
موقعيت مكانى شان كجاست به اعتقاد من در افكار عمومى مورد پذيرش قرار 
نمى گيرد. «متهمان فرارى مانند خاورى و محكومان فرارى مانند مرتضوى قطعا 
بايد بر اساس قانون با آنها برخورد شود و آنجايى كه قانون تكليف مجازات كرد 
مجازات شوند. حسن نوروزى سخنگوى كميسيون حقوقى و قضايى درباره گم 
شدن مرتضوى گفت: اصوال طبق قانون قضاى ايران وقتى كسى تفهيم اتهام مى 
شود بايد از او قرار متناسب اخذ شود لذا در رابطه با پرونده مرتضوى مسئوليت 
با قاضى است كه اين تفهيم اتهام را كرده است و اين قرار را اخذ كرده بالخره 
بايد هر طور شده او را پيدا كنند. او ادامه داد : با توجه به حساس بودن پرونده 
مرتضوى حتما براى او قرار متناسبى صادر شده بدين معنا كه وثيقه الزم بايد 
گرفته شده باشد. بنده نيز به عنوان يك قاضى نمى توانم بپذيرم كه بگويند 

مرتضوى در دسترس نيست. اين چه معنايى دارد؟/خبر آنالين

نه محسن هاشمى تمايلى دارد شهردار شود
 و نه اعضا موافقت مى كنند

محمود ميرلوحى، عضو شوراي شهر در واكنش به برخى گمانه زنى ها مبنى بر 
رفتن محسن هاشمى به شهردارى، گفت: نه ايشان تمايل و خواسته اى براى 
حضور در اين مسند دارد و نه دوستان ما چنين نظرى دارند كه با استعفاى 
اعضا موافقت كنند. گزينه هاى احتمالى، انشااهللا روز يكشنبه معلوم مى شود؛ ما 
با توافقى كه با دوستان در شورا داشتيم، يكشنبه هر عضو شورا پنج نفر را كه 
مدنظر دارد، ارائه مى كند و يك ليست كلى به دست مى آيد، احتماال در همان 
جلسه ما به هفت نفرى كه اعضا به آنها تمايل بيشترى دارند خواهيم رسيد و 
آن هفت نفر هم كه مى آيند گزارش مى دهند و مثل دفعه ى قبل در معرض ديد 

و نظر مردم، برنامه هايشان را توضيح مى دهند. وى در واكنش به گمانه زنى ها 
درباره ى افراد مختلفى كه امكان شهردار شدن دارند، گفت: نمى توان مصداقى 
آورد؛ چون هنوز ما وارد مصداق نشديم و قرار است كه روز يكشنبه هرنفر 5
نفر را معرفى كند و االن هيچ كس نظرش روى يك نفر مستقر نيست. در حال 
حاضر صالح نيست و اعضاى شورا هم بنا ندارند كه بگويند نظر من اين فرد يا 
آن فرد است؛ بنا است مسيرى كه پيش از اين توضيح دادم را با هم طى كنيم./

انصاف نيوز

توضيح حميد رضا جالئى پور از نحوه بازداشت پسرش
حميد رضا جاليى پور عضو شوراى مركزى حزب اتحاد ملت ايران اسالمى در 
مورد بازداشت پسرش محمدرضا جالئى پور گفت: ساعت شش بعد  از ظهر 
روز چهارشنبه 97/1/29 محمد رضا به دفتر حجت االسالم محمد خاتمى در 
خيابان باهنر مراجعه مى كند. پس از خروج از دفتر جناب خاتمى توسط برادران 
اطالعات سپاه در سه راه ياسر دستگير مى شود.ساعت يازده ونيم شب ماموران 
سپاه (ده نفر با دو ماشين و دو موتور) به همراه محمدرضا، به منزل بنده مراجعه 
و به قصد تفتيش منزل با فشار وارد منزل و اتاق ها مى شوند بطوريكه خانواده 
و همسايه ها به وحشت مى افتند. از مامورين حكم بازرسى خواسته شد. در 
حكم دادسراى ناحيه 33 شهيد مقدس (مستقر در زندان اوين شعبه يك) نوشته 
شده بود: به مخفيگاه محمدرضا، واقع در ده قلهك كوچه شهداى جالئى پور و 
منزل شهداى جالئى پور براى تفتيش مراجعه كنيد. پس از يك تنش يك ساعته 
(تا مرز سكته قلبى) و نگران كردن همه اعضاى خانواده در نيمه شب، سپس 
ماموران به همراه محمد رضا به محل مسكونى اش ( در مجموع با پنج ماشين) 
رفته و پس از تفتش منزل و اتاق مطالعه او در ساعت دو نيمه شب او را به زندان 

اوين مى برند.ايران تايمز

اگر ديرتر اقدام مى كرديم قيمت دالر
 به 10 هزار تومان مى رسيد

مجلس  اقتصادى  كميسيون  مشترك  نشست  در  امروز  صبح  بهمنى  محمود 
شوراى اسالمى، فعاالن اقتصادى و ستاد اقتصاد مقاومتى استان كرمان برگزار 
شد گفت: شرايط ما بسيار متفاوت است، بنابراين همه برنامه ها را بايد براساس 
شرايط برنامه ريزى كنيم كه طبق شرايط اقتصادى و منطقه اى باشند. رييس 
كل سابق بانك مركزى بيان كرد: اگر دولت براى نرخ ارز زودتر تصميم گيرى 

نمى كرد، دالر به قيمت 10 هزار تومان مى رسيد./ايرنا

دو احتمال عضو هيات نظارت بر رفتار 
نمايندگان درباره گوينده دختر خوشگل

حجت االسالم «عليرضا سليمي»، نماينده محالت در مجلس كه عضو هيئت 
نظارت بر رفتار نمايندگان هم هست، از دو احتمال در رابطه با «به ما اين 
دختر خوشگل ها رو نشون بده» صحبت مي كند. او به مي گويد: «دو احتمال 
مطرح است؛ اول اينكه ممكن است صداگذاري شده باشد كه هيئت نظارت به 
صورت ويژه قرار است پيگيري كند». او در پاسخ به اينكه اين صدا در پخش 
زنده راديو شنيده شده، چطور ممكن است صداگذاري شده باشد، گفت: «از 
بحث هايي كه با آقاي «كيايي»، مدير روابط عمومي مجلس و بعضي نمايندگان 
و برخي اعضاي هيئت رئيسه داشتيم، اين بود كه ممكن است صداگذاري شده 
باشد كه در حال پيگيري هستند». او افزود: اگر صدا گذاري شده باشد، بايد ديد 
چه كساني اين كار را كرده اند». او درباره احتمال دوم هم گفت: «ممكن است 
كه واقعيت داشته باشد كه در آن صورت در هيئت نظارت بررسي مي كنيم كه 

چه كسي بوده»./شرق

كيهان: خاتمى، اميرانتظام را جاسوس خوانده بود!
نوشت:  ميردامادى  محسن  اخير  مصاحبه  بر  نقدى  در  كيهان  روزنامه 
سيدمحمد خاتمى مهرماه سال 60 در كيهان خطاب به مهندس بازرگان 
نوشت: چه نقصى در كار شماست كه فردى چون اميرانتظام «جاسوس 
دولت  سخنگوى  و  نخست وزير  معاونت  سطح  تا  آمريكا»  مزدور  و 

موقت باال مى آيد؟

جزئياتى از جلسه چهار نفره منزل روحانى
وزير كشور دولت اصالحات جزئيات جلسه 4 نفره اصالح طلبان در منزل 
نفره  چهار  جلسه  بر  مبنى  خبرى  اخير  روزهاى  كرد.طى  بيان  را  روحانى 
حسن روحانى، ناطق نورى، رئيس دولت اصالحات و اسحاق جهانگيرى 
آن هم به ميزبانى حسن روحانى در رسانه ها منتشر شد. عبداهللا نورى وزير 
گويد:  مى  نفره   4 جسله  اين  جزئيات  مورد  در  اصالحات  دولت  كشور 
و  برنامه ريزى  به  نسبت  انتقاداتى  رئيس جمهور  با  جلسه  در  اصالح طلبان 
اقدامات اقتصادى دولت مطرح كردند و خواستار شفافيت و استفاده بيشتر 

از ظرفيت هاى آقاى جهانگيرى شده بودند.
وى افزود: اينكه خروجى چه باشد به آقاى روحانى بستگى دارد اما مشخصا 
شدن  عملى  بر  زيادى  تاكيد  اصالحات  دولت  رئيس  به ويژه  و  حاضران 
زمين  در  توپ  االن  معروف  قول  به  بنابراين  داشتند.  انتخاباتى  وعده هاى 
آقاى روحانى است كه انتظارات جامعه مدنى را پاسخ مثبت بدهند.وزير 
كشور در دولت اصالحات در ادامه با بيان اينكه سابقه جلسات چهار نفره 
رئيس جمهور با ناطق نورى، رئيس دولت اصالحات و اسحاق جهانگيرى 
به ايام قبل از انتخابات سال 92 و پس از انتخابات برمى گردد، اظهار داشت: 
نخستين بار در آن دوره جلسه اى به ميزبانى مرحوم آيت اهللا هاشمى برگزار 
شد كه همين افراد هم در آن حضور داشتند و تا جايى كه به خاطر دارم 
محور اين جلسه تركيب كابينه و ساختار دولت بود كه البته توجهى به آن و 

نتيجه اى از آن جلسه حاصل نشد.
نورى ادامه داد: بعد از آن چه در زمان حيات مرحوم آيت اهللا هاشمى و چه پس 
از آن جلسه اى برگزار نشد. اين جلسه هم همان طور كه اعالم شد به ميزبانى 
آقاى روحانى بود و جزئيات هم همانى است كه گفته شد. اين جلسه قرار 
بود چند ماه قبل از عيد برگزار شود كه بنا به داليلى مانند مشغله رئيس دولت 

اصالحات به فروردين ماه سال جارى موكول شد./مهر

پيش بينى حق شناس از شهردار آينده تهران
 محمدجواد حق شناس، عضو شوراى شهر تهران در مورد شانس برخى چهره ها 
براى ورود به فهرست نهايى انتخاب شهردار تهران، گفت: به نظر مى رسد با 
توجه به اقبالى كه اعضاى شورا به هفت نفرى كه قبًال معرفى شدند، نشان دادند 
اين بار هم برخى از آنها به ليست هفت نفره نهايى برسند. براى آقاى افشانى و 

بى طرف و خانم كواليى شانس زيادى قائلم.»/اعتماد

واكنش موالوردى به ويديوى برخورد 
گشت ارشاد با يك دختر

دستيار رييس جمهور در حقوق شهروندى به ويديوى برخورد گشت ارشاد 
با يك دختر واكنش نشان داد. شهيندخت موالوردى در صفحه توييتر خود 
نوشت: انتشار كليپ نحوه برخورد ماموران پليس زن با مقوله بدپوششى 
و شيوه ارشاد آنها!، بيش از پيش ضرورت تغيير رويكرد نهادهاى فرهنگى 
و انتظامى از «بايد» به «باوـ»، از «تبليغ» به «تعميق»، از «ظاهر» به «معنا» و 
دولت  فرهنگى  برنامه هاى  از  كه  «اثربخشى»  به  محورى»  «فعاليت هاى  از 

يازدهم بود./ايلنا

 ممنوع الخروجى همسر سيدامامى، امنيتى است
يكى از وكالى خانواده ى سيدامامى ضمن ارائه توضيحاتى درباره ى پرونده ى
«كاووس سيدامامى» با تاكيد بر اينكه «همسر ايشان هنوز ممنوع الخروج است»،
گفت: خانم «مريم ممبينى» در ليست ممنوع الخروجى دادستانى كل كشور نبود
و ممنوع الخروجى شان امنيتى است.درفشان همچنين درباره ى آخرين وضعيت
پرونده ى كاووس سيدامامى گفت: سه شنبه به دادسراى امور جنايى مراجعه
كردم. با ما هفته ى قبل هماهنگ كرده بودند كه اين دادسرا يك سرى كليپ هاى
بازجويى كه مواجهه ى حضورى آقاى سيدامامى است با برخى اشخاص كه
مضنون هستند و همچنين بدل پرونده ى امنيتى را از دادسراى امنيت مطالبه
كردند و به دادسراى امور جنايى ارسال شده است اما چهارشنبه كه مجددا
مراجعه كرديم به دليل شلوغى اين شعبه چون آقاى شهريارى سرپرست دادسرا

هستند، قرار شد ما شنبه تماس بگيريم كه هماهنگ كنيم./انصاف نيوز

 قاضى زاده: در مورد كاوه مدنى پاسخگو باشيد
 سيداميرحسين قاضى زاده هاشمى نماينده مردم مشهد در مجلس شوراى
اسالمى وى گفت: طبق قانون دستگها هاى مختلف وظيفه دارند تا درمورد
مشاغل حساس از دستگاه هاى امنيتى درمورد افرادى كه در اين سمت ها
به كار گمارده مى شوند استعالم بگيرند.وى ادامه داد: فردى همچون كاوه
و بوده  زياد  حد  اين  به  تا  كشورش  از  خارج  ارتباطات  سطح  كه  مدنى 
تابعيت چندگانه داشته و حتى به كشورهايى سفر كرده كه قانونا حق سفر
به آنجا را نداشته و با آنها كار مى كرده را در پرونده دارد و حتى در زمان
انتصابش به عنوان معاونت سازمان محيط زيست در خارج از كشور به سر
مى برده است.عضو هيات رئيسه مجلس اظهار داشت: دستگاه هاى امنيتى ما
كه اجازه انتصاب اين قبيل افراد را مى دهند، عملكردشان جاى سوال دارد
و امروز ما شاهد هستيم كه يكى از مهره هاى درشت جاسوسى از كشور
فرار كرده و دستگاه هايى كه اجازه دادند تا كاوه مدنى از كشور خارج شوند
بايد پاسخگو باشند. در همين راستا هم بايد نظام قضايى ما پاسخگو باشد
كه فردى كه در ليست مضنونين بوده و ممنوع الخروج بوده چگونه اجازه
خروج به وى داده مى شود و همچنين دستگاه هايى كه مدنى را براى احراز
اينگونه سمت ها تاييد كرده اند بايد پاسخگو باشند.قاضى زاده در پايان در
پاسخ به سوالى درمورد لزوم پاسخگويى دولت درباره بكارگيرى كاوه مدنى
در سمت معاونت سازمان محيط زيست با اين سابقه خاطرنشان كرد: دولت
كه افراد زيادى را از قبيل كاوه مدنى به كار گرفته و حرجى به دولت در اين
باره نيست اما دستگاه هاى مسئول كه بايد رفتار دولت را كنترل مى كردند

چرا به وظيفه شان عمل نكردند./فارس

ممنوع الخروجى همسر سيدامامى، امنيتى است
يكى از وكالى خانواده ى سيدامامى ضمن ارائه توضيحاتى درباره ى پرونده ى
«كاووس سيدامامى» با تاكيد بر اينكه «همسر ايشان هنوز ممنوع الخروج
دادستانى الخروجى  ممنوع  ليست  در  ممبينى»  «مريم  خانم  گفت:  است»، 
همچنين است.درفشان  امنيتى  الخروجى شان  ممنوع  و  نبود  كشور  كل 
شنبه سه  گفت:  سيدامامى  كاووس  پرونده ى  وضعيت  آخرين  درباره ى 
كرده هماهنگ  قبل  هفته ى  ما  با  كردم.  مراجعه  جنايى  امور  دادسراى  به 
بودند كه اين دادسرا يك سرى كليپ هاى بازجويى كه مواجهه ى حضورى
آقاى سيدامامى است با برخى اشخاص كه مضنون هستند و همچنين بدل
امور دادسراى  به  و  كردند  مطالبه  امنيت  دادسراى  از  را  امنيتى  پرونده ى 
دليل به  كرديم  مراجعه  مجددا  كه  چهارشنبه  اما  است  شده  ارسال  جنايى 
شلوغى اين شعبه چون آقاى شهريارى سرپرست دادسرا هستند، قرار شد

ما شنبه تماس بگيريم كه هماهنگ كنيم./انصاف نيوز
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سى سيا

هدف ترامپ از خارج كردن نيرو هاى آمريكايى از سوريه، دور 
كردن آن ها از دسترس ايران، در هنگام حمله به آن است.

يك كارشناس برجسته آلمانى خروج آمريكا از سوريه و برجام 
را با يكديگر مرتبط دانست.

موسسه  در  آمريكا  مسائل  كارشناس  برامل،  يوزف  پرفسور 
دونالد  كه  شد  مدعى  برلين،  در  خارجى  سياست  مطالعات 
ترامپ، رئيس جمهور آمريكا، از توافق هسته اى خارج خواهد 
شد و سپس براى جلوگيرى از پيشرفت برنامه هسته اى ايران، 

به آن حمله هوايى خواهد كرد.
برامل در گفت وگويى با الجزيره خاطرنشان كرد هدف ترامپ 
از خارج كردن نيرو هاى آمريكايى از سوريه، دور كردن آن ها 
از دسترس ايران، در هنگام حمله به آن است. به گفته اين 
كارشناس، حمله ترامپ به ايران، براى او در داخل آمريكا مفيد 

خواهد بود.
اين  به  پاسخ  در  برامل 
ترامپ  آيا  كه  پرسش 
از  را  نيروهايش  واقعا 
خواهد  خارج  سوريه 
(آن ها  ”بله،  گفت:  كرد، 
كرد)  خواهد  خارج  را 
انفجار  وقوع  هنگام  تا 
احتمالى با ايران، از ربوده 
شدن يا هدف قرار گرفتن 
در  آمريكايى  سربازان 
جلوگيرى  سوريه  ميدان 
كند. من مطمئن هستم كه 

ترامپ مصمم است در ماه مى  آينده توافق هسته اى با تهران 
را لغو خواهد كرد و پس از آن، براى جلوگيرى از پيشرفت 
برنامه هسته ايش، حمالت هوايى به آن خواهد كرد. بنا به همين 
داليل، حضور نيرو هاى آمريكايى در سوريه، كار خوبى نخواهد 
بود. ارائه كردن اين تصوير از دور كردن آن سربازان به عنوان 
عقب نشينى، يك فهم سطحى است. زيرا اين دور كردن فقط با 

تداركات حمله به ايران مرتبط است. ”
اين كارشناس به تاثير مسائل داخلى آمريكا بر تصميم گيرى هاى 
خارجى ترامپ هم اشاره كرد و گفت: سناريو وحشتناك براى 
ترامپ اين است كه جمهوريخواهان در انتخابات كنگره و سنا 
در ششم نوامبر آينده شكست بخورند. چنين سناريويى براى 
او مشكالت عظيمى ايجاد خواهد كرد، زيرا دموكرات ها بر 
كنگره سيطره خواهند داشت و اگر مولر به امور خطرناكى برسد 

كه ترامپ را محكوم كند، دموكرات ها خواهند توانست فرآيند 
بركنارى ترامپ را با كسب دو سوم آراء اعضاى كنگره آغاز 
كنند. اما اگر ترامپ با بزرگنمايى خطر هسته اى ايران و تالش 
براى مقابله با آن، بتواند بر پويايى انتخابات تاثير بگذارد، ممكن 
است نتيجه انتخابات به نفع او و جمهوريخواهان تمام بشود. در 
تاريخ آمريكا چنين اتفاقاتى رخ داده است. جورج بوش پسر، 
پس از اينكه افكار عمومى را با جنگ عليه تروريسم تهييج كرد، 
توانست از شكست جمهوريخواهان در انتخابات كنگره سال 

2002 جلوگيرى كند.
 

يوزف برامل، كارشناس مسائل آمريكا در 
موسسه مطالعات خارجى آلمان

برامل در رابطه با امكان تالش ترامپ براى جنگ با ايران گفت: 
با  باره  اين  در  ”نمى توان 
قاطعيت سخن گفت. اما 
تصور تمايل عربستان به 
تهران  عليه  نظامى  اقدام 
اين  به  اسرائيل  اهتمام  و 
در  كارشكنى  براى  امر 
تبديل ايران به يك كشور 
عدم  پيش بينى  هسته اى، 
شايد  و  ترامپ  ممانعت 
در  حمله  از  او  استقبال 
توسط  آن  انجام  صورت 
را  اسرائيل،  يا  عربستان 
آسان مى كند. رئيس جمهور 
كنونى آمريكا آنچه باراك اوباما انجام داد را تكرار نخواهد كرد. 
اوبامايى كه در اثر منع عربستان و بنيامين نتانياهو از اقدام نظامى 
عليه ايران با انتقادات شديدى مواجه شد؛ لذا اگر من جاى ايرانى ها 
بودم، خودم را براى آنچه در ماه هاى اندك آينده اتفاق خواهد افتاد، 
آماده مى كردم. ”  به گفته برامل، حمله به ايران براى ترامپ مفيد 
خواهد بود. ترامپ به دنبال محدود كردن نفوذ ژئوستراتژيك 
ايران است و مى خواهد چين كه خطر اصلى براى آمريكاست، 
را هم محدود كند. پكن به طور اساسى بر نفت و گاز خاورميانه 
متكى است و حمله به ايران، به آمريكا كمك خواهد كرد، 
چين را در خاورميانه محاصره كند. منطقه اى كه به ميدان اصلى 
نبرد ژئوستراتژيك بين واشينگتن و پكن تبديل شده است. به 
همين دليل است كه تصور خروج آمريكا از خاورميانه، توهمى 

بيش نيست.
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در ايام عيد يكى از مسائلى كه بخش قابل توجى از اخبار را به خود 
اختصاص داده بود اظهار نظرهاى مقامات ايرانى و عربستانى درباره 
يكديگر بود و هرچند محمد بن سلمان تاحدود زيادى فعاليت بيشتر 
داشت اما مقامات ايرانى هم بيكار نماندند و به بهانه هاى مختلف اظهارات 

عربستانى ها را پاسخ دادند
گويا ماجراى اختالفات و خصومت ميان ايران و عربستان پايانى ندارد و 
اين وضعيت نه تنها بهبود پيدا نكرده است بلكه روز به روز بر عرض و 

طول آن افزوده شده است. 
در ماه هاى گذشته يكى از مسائلى كه بخش قابل توجى از اخبار را 
به خود اختصاص داده بود اظهار نظرهاى مقامات ايرانى و عربستانى 
درباره يكديگر بود و هرچند محمد بن سلمان تاحدود زيادى فعاليت بيشتر 
داشت اما مقامات ايرانى هم بيكار نماندند و به بهانه هاى مختلف اظهارات 

عربستانى ها را پاسخ دادند.
اما بدون شك يكى از مهمترين اظهار نظرهاى شاهزاده عربستانى در 
خصوص ايران طى گفت وگو با نشريه آتالنيتك بود كه به نكات مهم 
و حساسيت برانگيزى اشاره داشت. او در اين گفت وگو با اشاره به ايران، 
مدعى شد: «ما در حال مقابله با تحركات ايران هستيم. ما اين كار را 
در افريقا، اسيا، مالزى، سودان، عراق، يمن و لبنان انجام داده ايم. ما 
معتقديم پس از اينكه اين مقابله ها را انجام مى دهيم، مشكالت به 

داخل ايران منتقل خواهد شد.... ما با سناريوى جنگ در خاورميانه 
مواجه هستيم. اين خيلى براى جهان خطرناك است و ما نمى 
توانيم ريسك كنيم. ما مجبوريم تصميمات دردناك براى اجتناب 

از تصميم دردناك ديگر در آينده بگيريم.»
وليعهد عربستان همچنين در رابطه با مساله فلسطين و رژيم 
صهيونيستى اظهار كرد: «من معتقدم كه هر مردمى در هر جا 
حق دارند كه در ميان ملت خود زندگى كنند. معتقدم كه فلسطينى 
ها و اسرائيلى ها حق دارند كه سرزمين خودشان را داشته باشند 
اما براى آن، ما بايد توافق صلحى در جهت حصول اطمينان بابت 
ثبات براى همه و همچنين داشتن رابطه عادى داشته باشيم.وى 
در بخش ديگرى گفت: اسرائيل در مقايسه با اندازه اش، اقتصاد 
بزرگى دارد و اقتصادش رو به رشد است و ما البته منافع زيادى 
با اسرائيل دارد و اگر صلح برقرار شود منافع زيادى بين اسرائيل و 

كشورهاى شوراى همكارى خليج [فارس] و اردن و مصر وجود دارد.»
اين اظهارات او توسط برخى منابع داخلى به معنى رسميت شناختن 
اسرائل تفسير شد. با اين حال محمدجواد ظريف در يادداشت اخير خود 
همچنان تاكيد بر مذاكره و گفت وگو داشته و عنوان كرده بود جمهورى 
اسالمى ايران رنج و درد فلسطين را - مانند رنج هاى همة كشورهاى 
عربى دوست و همسايه - رنج و درد خويش مى داند و امنيت و آزادى آنان 
را امنيت و آزادى خويش، اما برخى كوشيدند كه جهان عرب را به صحنة 
تسويه حسابها و عرصة طمع ورزى هاى خود تبديل كنند اين در حالى 
است كه جمهورى اسالمى - بر خالف آنان - امنيت و ثبات خويش را 
در گروى امنيت و ثبات منطقه - به ويژه امنيت و شكوفايى همسايگان 
خود - مى داند. اين مسأله اى است كه بايد براى همگان در اولويت باشد.
با تمام اين تفاسير صحنه بازى ايران و عربستان به سمت و سويى رفته 
است كه برخى احتمال وقوع جنگ نظامى را هم در آن بعيد نمى دانند. زيرا 
معتقدند نگاه راديكالى و ايدئولوژيك بن سلمان تا حدود زيادى راه هاى 

گفت و گو و مذاكره را بسته است.

مذاكره با عربستان فايده اى ندارد
در همين خصوص على بيگدلى تحليل گر مسائل بين الملل در گفت وگو 
با فرارو عنوان كرد: «آنچه كه آقاى آشنا در توييت خودش اشاره كرده 
است را قبل تر برخى ديگر دولتمردان و نمايندگان مجلس هم به آن اشاره 
داشته اند. عربستان همانطور كه محمد بن سلمان هم گفته، معتقد است 
كه ايران تا حدى حضور و نفوذش در منطقه را گسترش داده است كه 
منطقه را پرآشوب كرده است و هيچ روزنه اى براى مذاكره باقى نگذاشته 

است.»
وى افزود: «واقعيت اين است كه رابطه ايران و عربستان از مرحله مذاكره 
و ديپلماسى گذشته است و ديگر نمى توان در اين مرحله، مشكالت و 
اختالفات را با نشستن پاى ميز مذاكره حل و فصل كرد. آنقدر اختالفات 
گسترده و عميق شده است كه راه حل ديپلماتيكى براى آن وجود ندارد 
و نمى توان انتظار داشت كه با مذاكره رابطه خودمان با عربستان را بهبود 

ببخشيم.»
او تصريح كرد: «با توجه به هزينه هاى سنگينى كه عربستان در آمريكا 
و اتحاديه اروپا و كشور هاى عربى كرده است تا ايران را تحت فشار قرار 
دهد، ديگر امكان بازگشت وجود ندارد. از طرف ديگر اگر قرار است دست 
به يك مذاكرات حسابى بزنيم الزم است پيش از آن اقداماتى انجام دهيم 

كه هزينه زيادى براى ما دارد.»

اين استاد دانشگاه ادامه داد: «نبايد فراموش كنيم كه تاكيد و حساسيت 
بيشتر عربستان بخاطر يمن و سوريه است و ما هم به هيچ عنوان حاضر 
به خروج از سوريه نيستيم و اين هم نقطه خصومت ما با عربستان سعودى 
است؛ بنابراين به هيچ عنوان امكان بهبود شرايط با مذاكره ميان ايران و 
عربستان وجود ندارد و به نوعى عربستان تمام در هاى مذاكره را به روى ما 
بسته و من پيشنهاد مى كنم دولتمردان ما هم خودشان را كوچك نكنند.»
وى گفت: «نكته جالب توجه در خصوص اقدامات عربستانى ها طى روز ها 
و ماه هاى اخير اين است كه آن ها به خوبى صحنه را چيدمان كرده اند. 
وقتى بن سلمان مى گويد فلسطين و اسرائيل بايد مستقل باشند يعنى 
آنقدر خودش را آلوده اسرائيل كرده است كه ديگر راه برگشتى باقى 
نگذاشته است. اسرائيل حدود 160 بازرگانى يهودى در حومه خليج فارس 
با نام هاى عربى دارد و ارتباط مفيد و خوبى با عربستان دارد و با استفاده 
از البى هاى يهودى موفق شدند كه شكاف ميان عربستان و ايران را 

گسترده تر كنند.»
اين تحليلگر مسائل سياسى با اشاره به تاريخ اختالفات ميان ايران و 

عربستان  و  ايران  ميان  اختالفات  و  داد: «مشكالت  ادامه  عربستان 
مختص سال هاى اخير نيست و ما از زمان شاه هم با يكديگر مشكل 
داشتيم. البته با تمام اين تفاسير الزم است شرايط ميان ايران و عربستان 
بهبود پيدا كند. زيرا جدا از اينكه لزومى ندارد دو همسايه در اين سطح از 
خصومت قرار داشته باشند، بايد قبول كرد كه عربستان رهبرى بخشى از 
جهان اسالم را برعهده دارد و ناظر و حاكم بر حرمين شريفه است و از 

توانايى اقتصادى قابل توجهى است.»
بيگدلى در پاسخ به اين سوال كه آيا احتمال وقوع جنگ ميان ايران و 
عربستان وجود دارد؟ گفت: «عربستان بسيار دوست دارد كه ماجراى 
اختالف با ما به جنگ ختم بشود و كم هم براى اين تالش نكرده 
است. اما اينكه مسئوالن نظامى ما معتقدند عربستان عددى نيست، كامال 
درسته. آن ها توان نظامى ما را ندارند. ولى آنچه كه باعث مى شود آن ها 
به دنبال جنگ باشند اين است روى آمريكا و اسرائيل و حتى اتحاديه اروپا 
حساب باز كرده است. وگرنه آن ها هم مانند اسرائيل نمى توانند انفرادى در 

برابر ايران مقاومت كنند.»
نگاه ايدئولوژيك بن سلمان و افزايش تنش با ايران

همچنين صمد قائم پناه تحليلگر مسائل كشور هاى عربى در گفت وگو 
با فرارو اظهار كرد: «به عقيده من اينكه بگوييم اختالفات ميان ايران 
و عربستان با مذاكره قابل حل نيست، كمى اغراق شده است. زيرا همه 
مسائل با ديپلماسى قابل حل است و تمامى كشور ها هم تالش 
مى كنند مشكالتشان با كشور هاى ديگر را از طريق ديپلماسى 
حل و فصل كنند و در نهايت اگر از اين طريق مشكل رفع نشد، 

راه حل بعدى اقدام نظامى عليه يكديگر است.»
وى ادامه داد: «با توجه به اينكه استفاده از خشونت و نيرو هاى 
نظامى در حقوق بين الملل در واقع تحريم شده و مگر در موارد 
تماميت  يا  بگيرد  قرار  فيزيكى  تهاجم  تحت  كشورى  استثنا 
سرزمينش تهديد شود، در موارد ديگر به هيچ عنوان نمى توان 
از اقدام نظامى براى هر مشكل غيرقابل حلى استفاده كرد. ما 
در موضوع رابطه ايران و عربستان هنوز ديپلماسى اتفاق نيوفتاده 
است و بحران هايى كه در منطقه وجود دارد باعث شده منازعه 
ايران و عربستان به سمت و سويى نرود كه در برابر يكديگر 

بنشينند و مذاكره كنند.»
اين استاد دانشگاه افزود: «با نگاهى به مواضع و ديدگاه هاى مقامات 
سعودى در خصوص ايران به وضوح مى توان فهميد كه ريشه اين 
سياست هاى  چارچوب  در  و  است  ايدئولوژيك  كامال  خصومت ها 
شيعه گرى است و ايران هم به دنبال اين است كه با حمايت از گروه ها 
و جريان هايى كه در منطقه از لحاظ تفكر و ايدئولوژى به هم نزديك 
هستند، پايگاه هايى را در منطقه ايجاد كند و بتواند مدل نظام حكومتى 

خودش را در آنجا مستقر كند.»
قائم پناه اظهار كرد: «در نقطه مقابل هم عربستان هم اين سياست ايران 
را برنمى تابد و حاضر است به هر طريقى مانع از اين پيشرفت ايران در 
منطقه شوند. در صورتى كه نمى توان تمام اين اختالفات را در مسائل 
ايدئولوژيكى خالصه كرد و مسائل ديگرى هم در اين ميان مطرح است. 
به عنوان مثال ما با اسرائيل هم اختالفاتى داريم، اما اين اختالفات صرفا 
ايدئولوژى نيست و مسئله منافع و امنيت ملى در ميان است. مشابه اين 
مسئله درباره عربستان هم صدق مى كند. ولى عربستان تمام مسائل ميان 

خود و ايران را در چارچوب ايدئولوژى مى بيند.»

ايران و عربستان؛ شايد وقتى ديگر؟! رمزگشايى كارشناس آلمانى از داليل 
خروج آمريكا از برجام و سوريه
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سال 95 وقتى استاندار خوزستان به بازديد از روستاهاى غيزانيه رفت، همه شهر پر از 
نگاه بود، پر از سوال بود و پر از اميدوارى. قول داده بودند آب تا 3 ماه بعد از بازديد به 

مسيرهاى آبرسانى روستاها روانه شود.
روستاهاى غيزانيه در نزديكى اهواز ميزبان صدها چاه نفت هستند اما مردم اين منطقه 
با محروميت و كمبود امكانات اوليه دست به گريبان اند. منطقه اى كه با وجود 200 
تا 300 چاه نفت، همچنان از آب شرب برخوردار نيست. «داشتم براى اينستاگرام اليو 
مى گرفتم، اما نمى دانستم لحظه بعد خودم گرفتار طوفانم.» سير از غذاى ظهر، در 
حياط خانه نشسته بودند به چاى خوردن. پنجشنبه، ساعت 3 ظهر؛ صدا،  هاى و هوى 
باد و تصوير، حركت يك كوه به سمت روستا بود. تصوير نزديك تر،  هاى و هوى هم 
بيشتر. باد و خاك پيچيد و باران شديد به روستاى شان رسيد. چشم، چشم را نمى ديد. 
نادر زرگانى از اهالى يكى از روستاهاى مسير زرگان معمر از توابع غيزانيه اهواز و عضو 
شوراى بخش غيزانيه است. طوفان در ثانيه اى مزرعه پرورش اسب او را دگرگون 
كرد و جنين يكى از ماديان ها هم از دست رفت. «يك ساعت و نيم تمام آسمان تند، 
تند مى باريد و در همان 5 دقيقه نخست محوطه اصطبل كه 2 هزار متر مساحت دارد 
پر از آب شد. بعد از باران چرخى در روستا زدم، دام ها، زير آوار طويله ها بودند و ديوار 

و سقف خانه ها خراب شده بود.»
هفت روز از طوفان روز پنجشنبه گذشته است و تا به  حال جز بخشدار و رئيس اداره 
برق منطقه پاى هيچ مسئولى به روستا باز نشده تا برآورد خسارت كنند، طوفان 
شديدى كه بيش از 75 پايه برق را در روستاهاى اطراف اهواز شكست و 50 پايه 
دكل متعلق به همين 13 روستاى زرگان معمر بود. «20 ميليارد به مزرعه پرورش 
اسب خسارت وارد شد و بيشتر از آن به مرغدارى پسر عمويم.» وقت طوفان، دو 
رأس از اسب ها در داخل حياط اصطبل بودند و بقيه در باكس هاى داخل سوله: 
«يكى از اسب هايى كه در گردشگاه بود از ناحيه فك به نرده هاى آهنى برخورد كرده 
و آسيب ديده است و جنين ماديون بزرگ در مزرعه هم كه آبستن بوده سقط شده 
است اما دركل 6 رأس اسب دارم.» حيدر سنجرى، رئيس دهياران بخش غيزانيه 
است كه مثل استاندار خوزستان از سهل انگارى ها نگران است. او نه تنها درباره طوفان 

از مسئوالن استانى دلگير است بلكه از وضع نامناسب آب، 
برق، گاز و جاده هاى غيزانيه هم گاليه دارد: «روستاها تا 
سه، چهار روز برق نداشتند اگر هم برق وصل شده، با فشار 
بسيار پايين است. تقريبا 50 درصد از احشام و خانه هاى روستا 
تخريب شده اند اما هيچ كس جز بخشدار براى بازديد و تعيين 
خسارت نيامده است. مردم خيلى از اين وضع ناراضى هستند 

و به ما شكايت مى كنند.»
حاال چند روز بعد از طوفان، اهالى روستاها بيشتر از گذشته 
در ميان آوارهايى كه روى دام هاى شان است، بالتكليف اند 
و شيشه  خانه ها شكسته و روستا مثل يك «مخروبه» است: 
«بيشتر از 50 درصد خانه ها خراب شده است، مخصوصا خانه 
و طويله هايى كه از تيرچه، بلوك و آجر بودند. حتى كسانى 
كه به باالى روستا كوچ كرده بودند هم احشام شان از بين 

رفت.»
16 ماه از وعده هاى استاندار مى گذرد

سال 95 وقتى استاندار خوزستان به بازديد از روستاهاى غيزانيه رفت، همه شهر پر 
از نگاه بود، پر از سوال بود و پر از اميدوارى. قول داده بودند آب تا 3 ماه بعد از بازديد 
به مسيرهاى آبرسانى روستاها روانه شود، با تعيين 16 كيلومتر لوله گذارى، گاز به 
خانه ها برسد، 40 كيلومتر راه روستايى ساخته شود و براى دختركانى كه به خاطر نبود 
مدرسه راهنمايى و دبيرستان در روستاها ترك تحصيل مى كنند، فكرى كنند: «هزينه 
تعويض 23 كيلومتر سيستم آبرسانى از شيبان تا صفيره به وسيله دستگاه هاى ذيربط 

از محل صندوق توسعه تأمين خواهد شد.
سازمان آب و برق خوزستان پروژه آبرسانى به مسير مشرحات را كه حدود 25 كيلومتر 
است ظرف 3 ماه آينده انجام خواهد داد. 11 كيلومتر مسير روستايى اين منطقه توسط 
راه وشهرسازى انجام خواهد شد؛ 40 كيلومتر هم بنا شده است، سازمان هايى كه از اين 
محل نفت و گاز استخراج مى كنند؛ يعنى مناطق نفت خيز جنوب، پتروشيمى مارون، 
ملى و حفارى و استاندارى خوزستان، اين 40 كيلومتر را به 4 قسمت تقسيم كنند، هر 
سازمان 10 كيلومتر را تأمين مالى كند و راه وشهرسازى اجراى آن را برعهده گيرد.» 
اينها حرف هاى استاندار خوزستان در دى  ماه  سال 95 است، يك ماه بعد روزنامه 
شهروند در گزارشى، از اين مشكالت نوشت؛ اين كه غيزانيه با 600 حلقه چاه نفت، 

آب و آسايش ندارد و تنها دو روستا از 96 روستاى غيزانيه دبيرستان دخترانه دارد.
انتقادات تند استاندار از سهل انگارى ها

بيشتر از 16 ماه از روزى كه استاندار خوزستان به غيزانيه رفته، گذشته است، اما هنوز 
آجر روى آجر نرفته است و همان مشكالت پا  برجاست، پدرحسين به خاطر بى آبى 
بيكار است و احمد كه فشار خون دارد همچنان وقتى حالش بد مى شود 40 كيلومتر 
رانندگى مى كند تا برسد به بيمارستان شهر. 600 چاه نفت دارند اما آب، هيچ. سهيال، 
ليال، نرگس و محمد حسين هنوز هم آب آشاميدنى را با دبه هاى سفيد و قرمز از 

تانكرها تا خانه مى برند.
به همين دليل غالمرضا شريعتى، استاندار خوزستان چند روز قبل از اين سهل انگارى ها 
گاليه كرد و حتى گفت كه مشكل آب منطقه غيزانيه تبعات اجتماعى و امنيتى به 

همراه دارد: «در اين زمينه شركت آب وفاضالب روستايى بسيار كوتاهى مى كند.» 
او به حرف هاى نماينده اين شركت درباره اين كه شركت، گير مجوز هاى مورد نياز 
اين پروژه است، گفت: «شما گير هيچ چيزى نيستيد، گير خودتان هستيد. بيشتر از 
يك سال است كه از سفر ما به غيزانيه و قول حل مشكالت آب اين منطقه مى گذرد 
و مديرعامل شركت مناطق نفت خيز جنوب هم قول تأمين 30 كيلومتر از لوله هاى 
آب اين پروژه را داد. فقط 10 مرتبه با شما تماس گرفتند تا مناقصه اين پروژه را برگزار 
كرديد. درباره اين پروژه، خيلى بسيار كند و سنگين حركت كرده ايد. شايد 100 مرتبه 
شخصا اين موضوع را متذكر شدم كه اغراق نيست. وقتى كه در انجام كارى مدام 
تأخير بيندازيد، همين وضع پيش مى آيد. اين گونه كارها باعث ايجاد نارضايتى از نظام 
مى شود.»  او گفت: «مسأله آب غيزانيه بايد به هر نحوى و سريعا حل شود. آبرسانى 
به شرق غيزانيه برعهده شركت آبفار و آبرسانى به غرب غيزانيه برعهده سازمان آب 
و برق خوزستان است كه البته اين موضوع جزو وظايف سازمان آب و برق خوزستان 
نيست، اما اين سازمان را مكلف به انجام اين بخش از پروژه كردم.» غالمرضا 
شريعتى درنهايت اعالم كرد كه سازمان آب و برق خوزستان و شركت آبفار بايد در 

جلسه بعدى گزارشى از اقدامات انجام شده در اين پروژه ارايه دهند.
روستاييان غيزانيه در روزهاى عادى هر 72 ساعت يك بار آب دارند اما در زمان 
بارندگى به علت گل والى كارون، اين زمان به دو هفته مى رسد؛ چون تصفيه خانه ها 
مخروبه و تعطيل است و در اين مواقع خاموش مى شوند: «شركت آبفار مى گويد پول 
تعويض فيلتر تصفيه  خانه ها را ندارد. كارون كه گل والى مى شود دستگاه تصفيه را 
خاموش مى كنند كه ديگر آب از آن رد نمى شود و درواقع 40 روستا تحت تأثير اين 
مشكل هستند. البته آبرسانى 40 روستا در غيزانيه هم با تانكر انجام مى شود اما در 
زمان بارندگى حتى تانكر هم به آن جا نمى رسد؛ چون راه و جاده مناسب وجود ندارد 
مثل روستاهاى مسير زرگان معمر كه اين بار سه هفته به آن جا تانكر آب نرفته است.»

با اين شرايط اما آنها از قبوض آب و برقى كه براى آنها صادر مى شود، گاليه دارند: 
«براى 70 روز قبض برقى كه براى خانه شخصى ام آمده است 300 هزار تومان است 
در حالى  كه اين جا تعرفه در سطح روستا است و وضع براى آب هم همين طور است.»

زمين هاى در معرض خطر
در ماه هاى گذشته چند اتفاق خوب در اين منطقه افتاده است مثل آن پمپ هاى 
شركت نفت كه روى رودخانه كوپال بود، اما بعد از مجوزى كه يك ماه قبل دادگاه 
براى اين شركت صادر كرده است، تمام 65 پمپ روى رودخانه را برداشته اند و 
حاال رودخانه كوپال روزهاى بهترى دارد. مجوز تخريب خاكريزهاى درون رودخانه 
اما هنوز هم بالتكليف است. اين خاكريزها موانعى در مسير آبرسانى به زمين هاى 
كشاورزى است و به گفته سنجرى، هنوز منابع طبيعى يا جهاد كشاورزى تخريب آن 
را انجام نداده اند. اين منطقه در كل 35 هزار هكتار زمين مستعد كشاورزى دارد كه 
10 هزار هكتار آن به صورت آبى كشت مى شود و بقيه آن باير است: «مردم در اين 
زمين ها فقط گندم و جو مى كارند، اما همين 10 هزار هكتار هم در معرض نابودى 

است و اگر به آن رسيدگى نكنند به كانون هاى بحرانى تبديل خواهد شد.»
شاهين  هاشمى، بخشدار غيزانيه هم درباره زمين هاى كشاورزى اين منطقه مى گويد: 
«30 هزار هكتار زمين مستعد كشاورزى داريم كه اكثرا با ديم يا نهر فصلى كوپال 
آبيارى مى شدند، اما صد درصد زراعت مردم به علت خشكسالى  سال گذشته نابود شد 
ولى در اين شرايط صندوق بيمه كشاورزى هم زمين هاى كشاورزى را بيمه نمى كند، 
درحالى كه اين كار خالف قانون است.» سال گذشته بارش باران به قدرى كم بود كه 
به ندرت قدرت كشت كشاورزان غيزانيه را داشت، درحالى كه به گفته على عمورى، 
شرط بيمه شدن محصول زراعى سبز شدن بذر است، بنابراين هيچ بيمه اى شامل 
اراضى زراعى غيزانيه نمى شود: «كارشناسان جهاد كشاورزى هم اعالم كردند كه 
بذر خراب شده و ديگر قابل سبز شدن نيست. رودخانه فصلى كوپال كه به سه هور 
غيزانيه، شريفيه و منصوريه مى ريزد، به دنبال خشكسالى و فعاليت هاى نفتى خشك 
و سبب شده اين سه هور تبديل به كوير شوند. براى باز شدن سد باالدستى تالش 
كرديم اما به ما گفته شد كه در سد هم آب كمى وجود دارد و درصورت بارش باران 

مقدارى از آن رهاسازى مى شود.»
شركت نفت از شهرهاى ديگر استخدام مى كند

سيزده روستاى زرگان معمر حدود 8 هزار نفر جمعيت دارد؛ تقريبا نصف جمعيت
غيزانيه كه 25 هزار نفر است. بقيه 17 هزار نفر روستايى غيزانيه هم مثل مردم همين
13 روستاى مسير زرگان معمر غريب مانده اند. حتى باران برايشان دردسرساز است و
وقتى مى بارد آبرسانى به روستاها قطع مى شود. راه ارتباطى نيست و تانكرهاى آب هم
براى رسيدن به روستاها از رفتن بازمى مانند. فقط مشكل آب نيست، باران كه مى بارد
تا يكى، دو ساعت قطعى برق دارند و در اين رفتن و آمدن ها اندك وسايل برقى شان
مى سوزد. مردم در آن جا نفت دارند، آب نه. نفت شان را مى برند و براى تأمين مسير

لوله هاى آب مى گويند حريم تجهيزات نفتى رعايت نشده است.
گوسفندان را مى فروشند؛ تراكتور مى خرند براى نهال كارى

يكى، دو تا نيست، دهانشان باز كه مى شود تا 10 شماره يا بيشتر مى توانند كمبودها
و مشكالت را بشمارند، مثل كانون هاى بحرانى ريزگردها كه از 113 هزار هكتار در
خوزستان 45 هزار هكتار آن در غيزانيه است و حتى قصه آن زمين هاى اجدادى كه
حاال تحت مالكيت منابع طبيعى است. مسئوالن منابع طبيعى مى خواهند زمين ها را
نهال كارى كنند تا ريزگردها مهار شود و براى اين كار، درخت كهور را انتخاب كرده  اند
اما اين درخت پرحاشيه خوزستان، هيچ ميوه اى براى دام هاى مردم ندارد: «ما در اين
چند  سال كه خشكسالى بود هيچ سودى نبرديم، حاال آنها براى هر هكتار از اين
نهال كارى ميليون ها تومان هزينه مى كنند اما مى گويند نتيجه اقداماتى كه براى مهار
ريزگردها انجام مى شود 4 سال ديگر مشخص مى شود. به آنها گفتيم اين زمين ها را
براى كشت به ما بدهيد و براى تأمين آب آن از ما حمايت كنيد تا زمين كشت شود.

وقتى زمين محصول داشته باشد ديگر ريزگرد نخواهيم داشت، اما قبول نكردند.»
به گفته زرگانى، اگر به هر نفر 20 هكتار از اين زمين 20 هزار هكتارى را بدهند، حداقل
هزار نفر به طور مستقيم مشغول به كار خواهند شد. حاال خيلى ها، گوسفندان شان را
فروخته  و تراكتور خريده اند تا از طريق نهال كارى براى منابع طبيعى درآمدى كسب
كنند: «حواسشان نيست اين نهال كارى ها نهايت، 3 تا 4 سال ديگر مى تواند براى آنها
منبع درآمد باشد. بعد از اين كه پروژه نهال كارى تمام شد، آنها بايد تراكتورهاى خود را

نصف قيمت بفروشند و همين موضوع آنها را افسرده تر مى كند.»
سنجرى، رئيس دهياران غيزانيه هم البته درباره اين نهال  كارى ها
توضيحات ديگرى دارد؛ اقدامى كه با همكارى جهاد نصر، منابع طبيعى
و جهاد كشاورزى انجام مى شود: «از  سال 95 براى اين كار بودجه
گرفتند، حاال هم مى گويند 15 تا 20 هزار هكتار نهال كارى كرديم، اما
فقط 5 هزار هكتار را به صورت فنى كاشته اند، درحالى كه همين 5 هزار
هكتار هم درست آبرسانى نشده و مساحت آن به نصف رسيده است.»
آب نيست و جز كشاورزى، دامپرورى هم روستا به روستا از بين رفته
است. دامداران جايى براى چراى دام خود ندارند، بنابراين دام ها يا تلف
شده اند يا توسط دامداران فروخته شده اند. دامداران هم كوچ كرده اند به
شغلى ديگر: «درخت كهور هيچ ثمره اى براى دام ها ندارد، درحالى كه
قصد دارند تمام 45 هزار هكتار را كهور بكارند. همين موضوع چندين بار
باعث درگيرى ميان مردم و منابع طبيعى شد، درحالى كه 80 درصد

دامداران مشرحات دام هايشان را فروخته اند.»
و است  شده  تشكيل  مشارحات  و  غيزانيه  دهستان  دو  از  غيزانيه 
دهستان مشرحات حدود 40 روستا دارد. از آن جايى كه ديگر روستاييان
فرصت هاى دامپرورى و كشاورزى را از دست داده اند، منبع درآمد ديگرى را در پيش
گرفته اند. به اين صورت كه به ازاى كاشت هر نهال كهور در حياط منزل يا در
زمين هايشان 2 تا 3 ميليون تومان از منابع طبيعى پول مى گيرند اما سنجرى مى گويد

كه آنها در ازاى اين پول مرغوبيت زمين هايشان را از دست مى دهند.»
فاصله زمانى يك ساعته با مراكز درمانى

مردم به سختى زندگى را سر مى كنند، روبه روى شان چاه نفت و پشت سرشان
لوله هاى انتقال آن است. منطقه اى كه روزانه يك ميليون بشكه نفت توليد مى كند،
پيش پا افتاده ترين امكانات را هم ندارد چه برسد به مراكز درمانى: «در مراكز درمانى
اين منطقه براى درمان يك بيمارى ساده هم تجهيزات درمانى نيست، حتى كسى
نيست آمپول تزريق كند. يك ماه قبل از رئيس بهداشت اهواز درخواست كرديم 4
مركز بهداشتى منطقه را تقويت كنند، اما مى گويند براى استخدام نيروهاى جديد
بودجه نداريم.» البته هر روستا يك درمانگاه يا خانه بهداشت دارد، اما مردم براى
بيمارى هاى تشخيصى بايد به اهواز يا رامشير بروند كه فاصله زمانى با آن حداقل

يك ساعت است.
تحصيل دختران اين منطقه تا ششم ابتدايى است

پدرانشان كار و بار ندارند و آنها هم فرصت ادامه تحصيل در مقاطع باالتر از ششم
ابتدايى را. دختران اين روستاها فقط تا ششم ابتدايى درس مى خوانند آن هم در
كالس هاى مختلط با پسران. از آن جا به بعد همه چيز متوقف مى شود، مگر اين كه
بتوانند به آن سه روستاى بزرگى كه در اين منطقه مدرسه راهنمايى و متوسطه
دخترانه دارند، بروند. شاهين  هاشمى، بخشدار غيزانيه هم از ساخت و بازسازى 35
مدرسه در دو سال گذشته در اين منطقه خبر مى دهد كه 20 مورد آن هم كانكس
است اما درباره دختران خبرهاى خوبى ندارد: «براى دختران همچنان 3 مدرسه
متوسطه 6 كالسه در روستاهاى عوده و شاخ كوپال و حميره نياز داريم درحالى كه
روستاهاى مدينات، ايستگاه خسروى و حفيره حاج بربين هم با توجه به افزايش

جمعيت دانش آموزى، در دو سال آينده به مدارس متوسطه دخترانه نياز دارند.»

طى اخبار منتشره نمايندگان اصفهان خواستار برگزارى جلسه اضطرارى با 
رئيس جمهور درباره مشكل بى آبى شدند.

در نامه نمايندگان استان اصفهان خطاب به حسن روحانى آمده است: 
با توجه به اتمام آب شرب  5 ميليون نفر جمعيت استان اصفهان در 
مردادماه سال جارى و همچنين استمرار خشكى زاينده رود و عدم وجود 
آب براى كشاورزان استان، خواهشمند است دستور فرماييد فورا زمانى 
جهت تشكيل جلسه اضطرارى با حضور نمايندگان استان تعيين و اعالم 

شود.
همچنين حسينعلى حاجى دليگانى نماينده مردم شاهين شهر ضمن تاييد اين 
خبر وضعيت بحرانى آب شرب اصفهان را دليل ديدار با رئيس جمهور عنوان 
كرده است و از پيگيرى جدى مجمع نمايندگان استان اصفهان براى حل اين 

معضل تاكيد كرد.
وى ادامه داد: 5 ميليون نفر از مردادماه به بعد آب خوردن در اصفهان ندارند، يعنى 420 
ميليون متر مكعب آب شرب كه نياز است؛ در حال حاضر تنها 100 ميليون مترمكعب 
آب پشت سدها وجود دارد و اگر 200 ميليون مترمكعب هم نزوالت آسمانى باشد، 
120 ميليون متر مكعب كم خواهد آمد و از اين بابت جاى نگرانى وجود دارد، لذا تنها 
راه برون رفت از اين مشكل آن است كه حدود 250 ميليون متر مكعب آبى كه براى 

غير شرب در طول زاينده رود برداشت مى شود، متوقف شود.
نماينده مردم شاهين شهر در مجلس شوراى اسالمى گفت: انتظار داريم رييس 
جمهور جلسه ويژه مديريت بحران آب را هر چه سريع تر تشكيل دهد و در آن جلسه 

تصميم آنى براى حل مشكل آب بگيرد.
حسينعلى حاجى دليگانى در خصوص بحران آب در اصفهان، اظهار كرد: تنها راهكار 
فورى براى حل مشكل آب اين است كه از برداشت آب غير شرب در طول مسير 
رودخانه زاينده رود در هر استانى كه باشد جلوگيرى شود در غير اين صورت يك 

فاجعه ملى رخ مى دهد. 
شايد با خواندن اين مصاحبه ها هرانسانى حق بدهد كه تامين آب شرب استان هاى 

ديگر جزء موارد ضرورى است و انتقال آب براى مصارف شرب اشكالى ندارد.

اما موضوع انتقال آب با قطعى آب انتقالى از اصفهان به يزد وارد فاز جديدى شد و 
مجمع نمايندگان استان يزد تهديد كردند با وجود تامين نيمى از سنگ آهن كشور 

توسط معادن يزد و تكرار قطع آب، اجازه برخورد مشابه به مردم يزد مى دهد!

 
مجمع نمايندگان استان يزد 

در نامه به رئيس جمهور :
در اين نامه آمده است: همانگونه كه استحضار داريد طى يك ماه گذشته سه بار شبكه 
انتقال آب آشاميدنى به استان يزد در شرق استان اصفهان قطع گرديده است كه در 
حال حاضر آب شهرى مستقيماً از آب چاه هاى كشاورزى كه براى شرب مناسب 
نمى باشد تامين مى گردد و در صورت قطعى آب انتقالى اين وضعيت براى يك و نهايتا 

براى دو ماه ديگر مى تواند برقرار باشد.
نمايندگان استان يزد تصريح كرده اند: آب آشاميدنى مردم شريف و فهيم يزد از محل 
آب هاى جارى در تونل 1 و 2 و 3 كوهرنگ و تونل چشمه لنگان كه به سد زاينده 
و ريخته مى شود تامين مى گردد و ”فقط از استان اصفهان عبور مى كند"، اما به دليل 
خشكسالى هاى اخير و عدم امكان بهره بردارى كشاورزان شرق استان اصفهان از 
آب زاينده رود نسبت تخريب شبكه انتقال برق و همچنين ايستگاه هاى پمپاژ اقدام 

مى شود تا از اين محل آب براى كشاورزان تهيه شود.
در ادامه تاكيد شده است: مردم يزد از مسئولين جمهورى اسالمى اعم از دولت و 
مجلس و قوه قضاييه سوال مى نمايند با توجه به اينكه معادن موجود در استان نزديك 
به نيمى از سنگ آهن مورد نياز كشور را تامين مى كند اگر معامله شبيه آنچه با خط 
انتقال آب انجام ميشود صورت گيرد چه وجهى دارد؟ اگر دولت نتواند امنيت عبور 
آب و تامين آب آشاميدنى مردم استان يزد را تامين نمايد و روى مقوله آب اعمال 

حاكميت ننمايد تلويحا به مردم استان يزد اجازه مى دهد تا خود از ذخاير معدنى
كه متعلق به مردم شريف ايران است صيانت نمايد و اين امر حاكميت ملى

را مخدوش مى سازد.
سناريوى انتقال آب زمانى مشخص مى شود كه افتتاح فازهاى جديد در
شركت هاى فوالدى اصفهان كليد خورده است و براى هر مخاطبى داراى
ابهام است كه چگونه است فازهاى جديد شركت هاى فوالدى در اصفهان
با وجود عملياتى شدن و مصارف باالى آب به جاى صرفه جويى در مصرف

در حال توسعه بيشتر هستند.
اين سناريو با مصاحبه الرگانى رئيس مجمع نمايندگان اصفهان تكميل شد و
نبود آب شرب تا مردادماه، قطع آب انتقالى از اصفهان به يزد توسط كشاورزان
و  اخطار به وزارت نيرو و دولت صداى آژير خطر را در اصفهان و كشور براى
توجيه انتقال آب به صدا در آورد و الرگانى بصورت صريح در مصاحبه با صدا

و سيما از رفع موانع حقوقى ادامه ساخت تونل سوم كوهرنگ خبرداد.
 صحبت هاى رئيس مجمع نمايندگان اصفهان اذعان صريحى بر استارت دوباره
انتقال آب از خوزستان است، خوزستانى كه با وجود كمبود بارش ها طى سال هاى
گذشته و انتقال هاى آب رمقى ديگر براى انتقال آب ندارد زيرا آبى وجود ندارد كه
انتقال دهند. مديران و نمايندگان خوزستان در بزنگاه ها نشان دادند كه منفعالنه عمل
مى كنند و در احقاق حقوق مردم خوزستان ناتوان هستند اين را از وضعيت فعلى

خوزستان مى تواند ديد.
نمايندگان خوزستان طى سال هاى گذشته به جاى پيگيرى حقوق مردم استان خود
درگير انتصابات در داخل استان بودند و مسائل قوميتى و طايفه ايى اولويت كارى
تعريف كرده بودند تا جايى كه براى جابه جايى مديرى در استان بصورت گروهى در

تهران و اتاق كار وزير مربوطه ماه ها در رفت آمد بودند.
اينبار وضعيت خوزستان از قرمز رد شده اين را مديران استان بايد از تجمعات كارگرى
و كشاورزى در استان طى ماه هاى گذشته متوجع شده باشند و از خواب غفلت بيدار
شوند و بدانند ديگر جاى تعلل ندارند. هم اكنون خوزستان نيازمند همدلى همه جناح
هاى سياسى اعم از نخبگان، دانشگاهيان، مديران و نمايندگان استان است تا در

بزنگاه هاى حساس بتوانند مشكالت و معضالت پيش روى استان را حل كنند.
نبود اين همدلى در استان زمينه ساز انتقال دوباره آب از خوزستان و نابودى كشارزى و
صنعت خواهد شد و در آينده شاهد به تاراج بردن ثروت هاى ديگر استان مانند فوالد،

پااليشگاه ها و... خواهيم بود./شوشان

سناريو جديد انتقال آب از خوزستان به اصفهان شـت  ا د د يا

علت اينهمه سهل انگارى در مورد اجراى جاده 
ميان بُر اهواز – مسجدسليمان چيست ؟!

    اين سؤالى است كه ذهن بسيارى از فعالين و 
دلسوزان مسجدسليمان را بخود مشغول كرده و 
دامنه اين سؤال بدون پاسخ به همة اقشار و ساكنين 
شهرستان مسجدسليمان رسيده است و لذا بدون 
هيچگونه مقدمه و تعارفات معمول با طرح چند 
حق  به  مطالبه  اين  تاريخچه  بر  مرورى  موضوع 

مردم كرده و تقاضاى توجه ويژه دارم. 
شهر  مسجدسليمان  منصفين  همة  گواه  به  الف) 
ملك  مرحوم  بطوريكه  بوده  ايران  در  ها  اولين 
الشعراى بهار وزير ارشاد كابينه رضاخان پس از 
بازديد از شهر مسجدسليمان بهمراه هيأت وزيران 
در شعر توصيفى خود، آرزو مى كند يكصد سال 
ديگر تهران (پايتخت) به نظم و نسق اين شهر 

برسد.
از  نفت  مركزيت  كردن  رنگ  كم  با  ب) 
هوا  سازى،  تانك  جايگزينى  و  مسجدسليمان 
نيروز و دبيرستان صنعتى عمًال اولين و بزرگترين 
ضربه اقتصادى ، اجتماعى به پيكر اين شهر وارد 
و شمارش معكوس پيشرفت و توسعه آن آغاز 

گرديد .
شهرستان  ميدانيم  همه  كه  همانگونه  ج) 
مسجدسليمان (قبل ازتبديل آن به چهار شهرستان) 
داراى بيشترين تعداد روستا (حدود 800 روستا 
و مكان) بود كه تقريباً اكثريت اين روستاها فاقد 
امكانات اوليه از جمله آب، برق، جاده، مدرسه، 
كوهستانى  موقيعت  بنابر  و  بوده   ... و  بهداشت 
اين منطقه عمدتاً مسير اين روستاها صعب العبور 
بوده و همزمان با پيروزى انقالب اسالمى خيل 
عظيمى از ساكنين روستاها بنابر داليل مذكور به 
شهر مهاجرت كرده تا بنوعى خود را از محروميت 
هاى موجود نجات دهند و اين در شرايطى بود كه 
بدليل بى نظمى و هرج و مرج ناشى از انقالب 
هيچگونه برنامه ريزى براى اين جابجايى بزرگ 
صورت نگرفته بود و در نتيجه شهرى كه سرآمد 
زيبايى هاى شهرسازى و عمرانى بود به شهرى 
تبديل شد كه بسيارى از مشكالت آن نه تنها حل 
نشد بلكه همانند يك كالف در هم پيچيده بين 
مسئوالن ادوار مختلف دست بدست شد و امروز 
ما شاهد نابسامانى هايى در اين شهر هستيم كه با 

هيچ شهرستان ديگرى قابل قياس نمى باشد. 
پيچيدگى  موجبات  نابسامان  شرايط  وجود  د) 
و كشمكش هاى مختلف بين مردم و مسئوالن 
گرديد و هر بار مسئوالن با وعدة پيگيرى و حل و 
فصل مشكالت مسير ترقى خود را هموار وليكن 
هيچگاه انتظارات و مطالبات مردم به جايى نرسيد 
و هنوز هم اين دستاويز خوبى براى سوءاستفاده از 
آرا مردم است و در اين ميان آنهايى كه واقعاً امكان 
خدمت داشتند هم هيچگاه اين فرصت نصيبشان 

نشد....
ه) بنابر تصميمات نادرست و غير كارشناسى و 
شايد هم عمدى مسئوالن شهر و استان (حدود 
25 سال پيش) ضربه بزرگ ديگرى به اين پيكر 
نيمه جان تحت عنوان " ضرورت جابجايى شهر 
از محل فعلى به سمت شمال غربى شهر (تقريبًا 
با فاصله 15 كيلومترى از مركز فعلى شهر) زده 
شد كه اثرات سوء و جبران ناپذير روحى و مالى 
آن تاكنون نيز ادامه دارد و بيش از 70 درصد از 
شهر و شهروندان و محالت آن نه تنها هيچگونه 
پيشرفت و توسعه اى نداشتند بلكه بدليل عدم 
در  مناطق  اين  ساز  و  ساخت  مجوز  صدور 
بطوريكه  شدند  داشته  نگه  بالتكليف  شرايطى 
ريالى  ارزش  كه  گفت  جرأت  به  توان  مى 
صفر  سمت  به  نقاط  از  بعضى  در  مردم  امالك 
ميل پيدا كرده و امروزه بدون هيچگونه تحقيق 
(گرچه  باشد.  مى  محسوس  كامًال  پژوهش  و 
سر  كبك  همچون  مسئوالن  و  آقايان  از  برخى 
خود را به زير برف برده و خود را مبرا از اين 
تصميم  اين  خروجى  و   (... دانند  مى  وضعيت 
اهالى  به  هنگفت  و  مختلف  خسارتهاى  نابجا 
خسارت  محاسبه  امكان  واقعاً  بطوريكه  بوده 
هاى روحى و روانى ايجاد شده وجود ندارد و 
خسارتهاى مالى وارده نيز در حد يك جنايت و 

خيانت بزرگ و غير قابل جبران است. 
و) تقريباً از حدود 30 سال پيش دلسوزان اين شهر 
بست  بن  اين  از  خروج  براى  مناسب  راهكارى 
تحت عنوان" ايجاد جاده ميان بر مسجدسليمان – 
حدود  از  اين موضوع  و  كردند  مطرح  را  اهواز" 
20 سال پيش با جديت بيشترى مورد پيگيرى قرار 
گرفت و آرام و بى صدا به يكى از مطالبات بر حق 
مردم براى جبران بخش ناچيزى از همة خسارتهاى 
ذكر شده تبديل شد و البته به اصلى ترين شعار 

كانديدا هاى محترم نيز مبدل گرديد.
ز) اين موضوع در دستور كار مسئوالن قرار گرفت 

و تقريباً همة دست اندركاران ، مسئوالن و دلسوزان 
و بطور كلى همه مردم  اين پروژه را بعنوان راه 

نجات شهر پذيرفتند زيرا با اجراى اين پروژه ؛
فاصله 130 كيلومترى مسجدسليمان تا اهواز حدود 

50 كيلومتر كاهش پيدا مى كرد.
جاده ميان بر با استاندارد هاى فنى روز احداث 
ميشد و به اين ترتيب بسيارى از نقاط حادثه خيز و 

خطرناك حذف ميشد. 
از بروز تصادفات وحشتناك كه تاكنون نيز حداقل 

هفتگى شاهد آن هستيم پيشگرى ميشد. 
هاى  هزينه  حجم  از  سفر  هاى  هزينه  كاهش 
استهالك – زمان – سوخت و... را بدنبال خواهد 

داشت .
شهر  به  منطقه  ترين  جنوبى  از  جاده  اين  ورود 
جبران  موجبات  تمبى)  (منطقه  سليمان  مسجد 
بخشى از خسارات ناشى از عدم تعادل و توسعه 

منطقه شمالى و جنوبى شهرستان  مى شد . 
اهالى  عمًال  شهر  جنوبى  بخش  گرفتن  رونق  با 
اين مناطق از بن بست ايجاد شده خارج ، ساخت 
و ساز و خدمات توسعه و ... افزايش اميدوارى 
براى ادامه سكونت در اين مناطق را بدنبال خواهد 

داشت . 
....

ح) متأسفانه طراحى اين مسير بصورت عجوالنه 
و صد البته هدفمند بوسيله شركتهاى مشاوره غير 
بومى انجام شد بطوريكه واضح و آشكار شد كه 
اين طراحى مطابق نظر و خواست اشخاصى انجام 
شده كه منافع فردى و خصوصى خود را همواره بر 
منافع عمومى ترجيح داده و كلنگ زنى اين پروژه 
كامًال مغاير با اهداف ذكر شده در دستور كار وزير 
مسكن وقت (آقاى نيك زاد ) قرار گرفت . در 
حالى كه قاطبه مردم ، نخبگان و دلسوزان شهرستان 
به اين عمل معترض شده و مسئوالن نيز همانند 

هميشه وعده اصالح دادند. 
ت) اين موضوع در دستور كار پيگيرى ” انجمن 
تشكيالت  يك  كه   ” مسجدسليمان  دوستداران 
كامًال شناخته شده و بى طرف بود قرار گرفت و 
در اين رابطه دهها جلسه كارى با حضور مسئوالن 
شهرستان و استان برگزار و در تمام اين جلسات 
بال استثناء بر رعايت مصالح و منافع عمومى اين 
شهر تأكيد گرديد. در اين بين تنها و تنها مانع اجراء 
مباحث زيست محيطى مطرح مى شد بگونه اى كه 
بخشى از تونل مورد نظر از منطقه اى طراحى شده 
كه آن منطقه به اصطالح منطقه حفاظت شده تلقى 
مى گردد. در حالى كه اوالً در همان منطقه روستاها 
و عشاير زيادى مستقر و مشغول زندگى عادى 
خود هستند و دوماً با زدن تونل مورد نظر خروجى 
جاده از منطقه حفاظت شده خارج مى گردد كه 
به مرور زمان كاشف بعمل آمد كه اين امر قابل 
حل بوده بطوريكه در يكى از جلسات كارشناسى 
استاندار محترم، جناب آقاى دكتر شريعتى نيز به 

امكان حل اين مسئله اذعان نموده است. 
ى) اما مسئوالن و دلسوزان و مردم غافل از اين 
بودند كه رانت اطالعاتى موجود مبنى بر مسير يابى 
اوليه قبلى احتماالً باعث سرمايه گذارى اشخاص 
سودجو خصوصاً خريد و تملك زمينهاى زيادى 
در حاشيه مسير مورد نظر خود نموده اند و حال 
كه  احتمال تغيير مسير جاده ميان بر را احساس مى 
كنند به آب و آتش زده و چون منافع شخصى خود 
را در خطر مى بينند به اشكال مختلف كارشكنى 

نموده و مى نمايند . 
ك) همة ابعاد هاى فنى ،عقلى ،انسانى ،سياسى 
اين  پيگيرى  در   .... و  ،اقتصادى  ،اجتماعى 
پروژه بى نظير براى جبران خسارتهاى يكصد 
در  مسجدسليمان  شهرستان  به  گذشته  ساله 
مقامات  باالترين  حضور  با  مختلف  جلسات 
،معاونين  محترم  استاندار  جمله  از  استان 
 ، شهرسازى  و  راه  ارشد  ،مديران  استاندار 
انجمن  كارشناسان  و  مجلس  ادوار  نمايندگان 
دوستداران مسجدسليمان مطرح شده اما بنظر 
پروژه  اين  طرح  در  بزرگ  سنگى  رسد  مى 
گير كرده است كه الزم است مسئوالن همت 

بيشترى به خرج دهند. 
هاى  تالش  نتيجه  در  كه  حال  آخر؛  كالم  ل) 
محترم  مسئوالن  همت  و  گرفته  صورت 
تالشگر  نماينده  و  دلسوز  استاندار  خصوصًا 
پروژه  اين  محيطى  زيست  مشكل  شهرمان 
منطقه  در  تونل  حفر  امكان  و  گشته  حل  مهم 
اين  ترتيب  بدين  و  شده  فراهم  شده  حفاظت 
مسير  درست  طراحى  با  كه  شده  ايجاد  امكان 
مسافت 130كيلومترى  و  كارستان  كنيم  كارى 
طراحى  با  را  اهواز  به  سليمان  مسجد  فعلى 
و  برسانيم  كيلومتر   85 به  واقعى  ميانبر  يك 
از سوى ديگر رونق بخش جنوبى شهر را كه 
مسجد  در  ساكن  جمعيت  از   �70 به  قريب 
سليمان را در خود جاى داده به آن برگردانيم 
و  شهر  مسئوالن  همة  از  ديگر  يكبار  لذا  و 
استان مواكداً تقاضا مى نمايم اين فرصت بى نظير 
و  نداده  دست  از  را براى نجات مسجدسليمان 
مردم  حق  بر  مطالبه  تمامتر  چه  هر  جديّت  با 
فاصله  كيلومتر   45 از  بيش  عمًال  كه  را  شهر 
مسجدسليمان تا مركز استان را كوتاه نموده و 
با  كند  مى  حل  را  شهر  مشكالت  از  بسيارى 
وحدت و يكپارچگى پيگيرى نمايند تا حافظه 
مردم آنها را بعنوان خدمتگزاران خود ثبت نمايد.

منطقه غيزانيه اهواز؛300 چاه نفت اما بدون آب شرب

داريوش امامى

« آيا مردم مسجدسليمان به خواسته
 بر حق خود خواهند رسيد ؟ «

نيره خادمى
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جتماعى ا

تكنيك هاى افزايش عزت نفس
صددرصد  وتمرينى  تكنيك  هيچ  بدانيم  است  الزم 
كارگر نيست ولى تمرين مداوم وعمل به اين تكنيكها 
موثر ومفيد بوده ودربسيارى از افراد باعث تحول در 

زندگيشان گرديده.
 براى زندگى خود هدف انتخاب كنيد: زندگى هدفمند 
يعنى به جاى داشتن تصورات مبهم در زندگى سعى 
كنيد به طور واقعى آنچه را كه دوست داريد روشن 
مقابل  در  منفى  چه  مثبت  چه  را  احساساتتان  كنيد؛ 
خواسته ديگزان بروز دهيد؛ براى رسيدن به هدف به 
يك راه اكتفا نكنيد بلكه راه هاى مختلفى را درنظر داشته 
باشيد؛ براى رسيدن به هدف هيچ وقت عجله نداشته 
باشيد؛ اهداف اصلى خودتان را به كوتاه مدت و بلند 
مدت تقسيم كرده و در هر مرحله ازپيشرفت خود؛ 

حتى كم و كوچك خود را تحسين كنيد.
 عواملى كه شما را از تغيير يافتن بازمى دارند شناسايى 
كنيد: اين عوامل مى توانند احساسات منفى شما باشند؛ 
نااميدى شما به تغيير؛بى صبرى و عجله شما؛ تلقين 
و آيه ياس خواندن اطرافيانتان؛ رضايت از وضعييت 
فعلى (عالقه به درجا زدن)ترس از امتيازهاى افزايش 

اعتماد به نفس باشد.
 به مقابله باترس برخيزيد: هرچه بيشتر با ترس روبرو 
خواهيد  بهترى  احساس  خودتان  به  نسبت  شويد 
داشت؛ به مشگالت فكر نكنيد به موفقييت ها بينديشيد؛ 
بادوستان مثبت نگر معاشرت كرده و از افراد بدبين و 
نااميد فاصله بگيريد از اطرافيانتان كمك بگيريد از اينكه 

دوستى از شما ناراحت شود نگران نباشيد.
براى  بپذيريد:  را  خود  محدويت هاى  و  توانايى ها   
انتقادهاى  بنويسيد  صادقانه  دوليست  در  كار  اين 
اصالحگرانه را پذيرفته و انتقادات تخريبى را بشدت 

رد كنيد.
  تعريف كنيد و از تعريف شدن شرم نكنيد: همه 
شما  از  وقتى  داريم  تملق)  (نه  تعريف  به  نياز  ما 
چشمى  تماس  از  و  نشويد  سرخ  مى كنند  تعريف 
پرهيز نكنيد؛ بلكه در مقابل تعريف تشكر كنيد و 
از تعريف و تحسين ديگران دريغ نورزيد. خاطرات 
شيرين و موفقييت آميز خود را مرور و مرور كنيد 
با نگاهى مثبت و اميدوارانه به آينده نگاه كنيد؛ در 
مقابل كارهاى خوب به خودتان پاداش بدهيد؛ در 
به  و  كنيد  ايجاد  رك  و  صادق  منتقد  يك  درونتان 
انتقاداتش گوش دهيد؛ به جاى بكار بردن عبارت 
”من بايد.......يا من بهتر است......“ من مى توانم را 
را  شما  ديگران  انتقادات  ندهيد  اجازه  ببريد.  بكار 
زير ورو كند؛ در دفتر يادداشت انتقادات ديگران را 
نوشته و آنها را با نظريات منتقد درونى تان مقايسه 
كنيد كه اگر منطبق باهم بودند سعى كنيد آن نكته را 
در خود اصالح كنيد؛ وگرنه نقدهاى تخريبى را به 
حساب رقابت منفى يا حسادت بگذاريد. به جاى از 

فردا از هفته ديگر؛ ازهمين حاال شروع كنيد.

شـت ا د د يا

Bamdadzagros.news@gmail.com

ساله  پنج  در  ارزش سنجى  ملى  تحقيقات  «مجموعه  
نخست دهه 1390 نشان مى دهد اعضاى جامعه رو به 
نگرش هاى فردى آورده اند، چنان كه معتقدند، هركس 
بايد گليم خود را از آب بيرون بكشد، در موقعيت هايى 
حاضر به همكارى و هميارى هستند كه كمترين زيان 
را در پى داشته باشد، معتقدند، ”خودخواهى"، امروز در 

جامعه، صفت مورد قبولى است!»
در دو سه اخير به بحث ”فردگرايى" بسيار بيش از گذشته 
اين  كه  بار باشد  شايد براى اولين  شده است.  پرداخته 
مفهوم خارج از فضاى آكادميك تا اين حد مطرح مى شود.

جامعه شناسان در تحليل مسائل اجتماعِى سال گذشته، 
بسيار از اين مفهوم استفاده كردند؛ در مورد شكل استفاده 

ايرانى ها از فضاى مجازى تا ناآرامى هاى دى ماه.
بوده  بحث  مورد  همواره  هم  فردگرايى  تعريف  خود 
است. اين عبارت طيفى از مفاهيم از ”خودخواهى" تا 

"استقالل" را شامل مى شود.
ناصر فكوهى انسان شناس، از مفهومى كه در جامعه ايران 
افزايش يافته است با عنوان ” فردگرايى سودجويانه" ياد 
مى كند. مصطفى ملكيان هم  فردگرايى در جامعه ما را به 

”خودشيفتگى" تشبيه مى كند. 
به اعتقاد او تا چند دهه قبل به ذهن كسى خطور نمى كرد 
كه ممكن است اين بال بر سر جامعه ى ايران بيايد، اما 

امروزه مى بينيم كه جامعه ما چنين شده است!
اما عباس عبدى تاثير رشد فردگرايى را بر ”واكنش هاى 

اجتماعى" مشهود مى داند.
ساختار  با  تناسبى  آمده  بوجود  فردگرايى  او  گفته  به   
سياسى كشور ندارد و اين عدم تناسب، جامعه را ناپايدار 

كرده و بحران ايجاد مى كند.
 به اعتقاد ملكيان هم «با اين فردگرايى نابجا، آن خمير 
بين  از  اجتماع  يك  گوناگون  هاى  بخش  اتصال  مايه 

مى رود و جامعه دچار فروپاشى مى شود». 
”رشد  از  كه  است  افتاده  كشور  در  اتفاقاتى  چه  اما 
در  را  مفهوم  اين  رشد  تاثير  مى دهد؟  خبر  فردگرايى" 

كجاى زندگى روزمره مى توان ديد؟
متين رمضانخواه پژوهشگر اجتماعى كه در اين حوزه 
مفهومى  طيف  توضيح  به  است؛  داده  انجام  مطالعاتى 

فردگرايى مى پردازد.
اين جامعه شناس با تفكيك و دسته بندى مفاهيم مرتبط 
با فردگرايى، نشانه هاى آن را در جامعه امروز ايران بيان 

مى كند.
متن كامل گفتگوى متين رمضانخواه در ادامه مى آيد:

فردگرايى، ايده اى است كه با ارحج دانستن 
ظهور  اجتماعى  زيست  در  فردى  حوزه 
كه  است  معنا  اين  به  فرديت  يافته است. 
حريم، ترجيحات و ارزش هاى شخصى فرد 
به بخشى از حقوق اساسى تبديل شود، و مورد 
احترام و توجه ديگر اعضاى جامعه و مجموعه 
در  گيرد.  قرار  اجتماعى  حيات  ساختار هاى 
واقع فردگرايى در طيفى از استقالل فردى تا 
خودخواهى قابل طرح است، اما همواره اين 
مفهوم بيشتر با خودخواهى معرفى شده است.

اين تعريف از فردگرايى در برابر جمع گرايى و 
برهم خوردن تعادل فرد و جامعه، و ارجحيت 
منافع  بر  فردى  منافع  و  ترجيحات  باروها، 

جمعى دنبال شده است.
 چنان كه بسيارى از صاحب نظران حوزه علوم 
اجتماعى، فردگرايى را يكى از نشانه هاى مهم 
و  دانسته  اجتماعى  همبستگى  و  نظم  زوال 
اجتماعى،  همبستگى  ميزان  سنجش  براى 
اقدام به سنجش ميزان فردگرايى در جامعه 

مى كنند، و از آنجايى كه همبستگى اجتماعى نيز خود 
يك مفهوم طيفى است، با افزايش ميزان فردگرايى در 
همبستگى  رفتن  زوال  به  رو  و  كاهش  از  خبر  جامعه 
اجتماعى مى دهند، كه تحليل آقاى دكتر محسن گودرزى 
با عنوان، «جامعه ايران نيازمند تغييرات بنيادين» كه در 
29 بهمن 1396 در روزنامه شهروند منتشر شد، وجوه 

مهمى از اين تغيير و چگونگى آن را ارائه مى دهد.
در چنين وضعيتى از فردگرايى، شاهد ميزان اندك يگانگى 
فرد با جامعه هستيم، افراد خود را بخشى از جامعه نداسته، 
بوده،  بى تفاوت  مى گذرد  اطرافشان  در  آنچه  به  نسبت 
براى حل مسائل دست به اقدامات فردى با هدف حفظ 
منافع شخصى مى زنند، ارزش هاى جامعه را ارزش گروه 
خاصى قلمداد كرده كه با آن همدلى ندارند، و از آنجايى 
كه ابزار هاى كنترل اجتماعى را ناكارآمد و رويه هاى رشد 
و موفقيت در جامعه را ناعادالنه مى دانند، خود را مرجع 
اصلى در هر زمانى مى دانند، و به عبارتى فرد احساس 

سرنوشت مشترك با ديگر اعضاى جامعه را ندارد.
در سطح فردى شاهد هستيم كه هرروز اعضاى جامعه 
در حال حركت به سمت زندگى فردى ترى هستند؛ و 
نحوه  اقتصادى،  رفتار  الگو هاى  مى روند،  فرو  خود  در 
و  برخورد  شيوه  پوشش،  نوع  زندگى،  سبك  ديندارى، 
تعامل با جامعه و مرجع عمده انتخاب هاى فرد ارزش هاى 

فردى او و با هدف نفع شخصى است.
براى مثال ممكن است، عضوى از خانواده سرمايه گذارى 
اعضاى  از  هيچ يك  حالى كه  در  داده  انجام  را  خاصى 
خانواده اش درباره آن اطالعى ندارند، يا اينكه اعضاى 
و  نمى شناسند،  را  فرزندان  آشنايان  و  دوستان  خانواده 
ممكن است كسى به عنوان دوست نزديك عروس يا 
داماد در جشن دعوت شود، و تنها خود عروس و داماد 
او را بشناسند، كه هر كدام از ما دوستان بسيارى از اين 

دست داريم.
 

درگير شدن افراد با دنياى مجازى و غوطه ور شدنشان در 
روابط دنياى مجازى كه سال ها است با عنوان اعتياد از 
آن ياد مى شود، نيز نمونه ديگرى از همين در خود فرو 
رفتن ها است، اما شايد يكى از مهم ترين نشانه اى اين 
وضعيت را بتوان در سرشمارى سال 1395 مشاهده كرد، 
آنجايى كه تعداد اتاق هاى هر خانه در مراكز استان ها 

حدودا با تعداد افراد آن خانه برابر است.
در حوزه روابط بين فردى نيز شاهد محدود شدن شبكه 
روابط افراد با اعضاى هم شكل خود هستيم. چنان كه 
خاص  طبقه  در  را  خود  مختلف  زدن هاى  برچسب  با 
ديگرى  و  كرده  تعريف  اقتصادى  و  سياسى  اجتماعى، 
را غيرقابل تحمل مى ناميم، كه در واقع نشانى از عدم 

تاب آورى اجتماعى نيز مى باشد.

 چندى پيش خبر مربوط به بازگشايى رستورانى كه تنها 
اجازه ورود به افراد داراى پوشش خاصى را مى داد، در 

رسانه ها منتشر شد.
 راه اندازى و استقبال از كلوب هاى خدمات رفاهى كه 
متعلق به طبقه خاص اقتصادى است و افراد اين طبقه 
را از تعامل روزمره با فضاى عمومى و اعضاى جامعه 
جدا مى كند، حتى حضور در گروه هاى اجتماعى كه همه 
اعضاى آن شبيه خود ما هستند، رونق گرفتن كانال هاى 
شخصى به جاى شبكه هاى اجتماعى كه امكان گفتگو را 
فراهم مى كرد و ده ها مثال ديگر كه نشان مى دهد، ما در 
زندگى روزمره هر روز به سمت روابطى كشيده مى شويم، 

كه هر چه بيشتر همفكر و همشكل خودمان هستند.
رد پاى اين سه سطح طرح شده را مى توان در دو بعد 
عينى  بعد  در  كرد،  دنبال  جامعه  در  نيز  ذهنى  و  عينى 
به  را  افراد  روز  هر  كه  نادرستى  سياست هاى  جمله  از 
حوزه هاى خود پرتاب كرده، و آنان را وادار مى سازد تا 
بزنند،  منفعت طلبانه  و  خودخواهانه  رفتار هاى  به  دست 

عبارتند از:
قدرت  و  ثبات  عدم  اقتصادى،  نابسامان  وضعيت   
پيش بينى پذيرى در بازار، بيكارى، سياست هاى نابرابرى 
جنسيتى، قوميتى و طبقاتى كه بستر هاى تعامل عمومى را 
محدود و فاصله بين گروه هاى اجتماعى را بيشتر مى كند.
  رسانه ملى به عنوان يكى از عوامل مهم در اين بخش 

نقشى كليدى دارد، كه متاسفانه به دليل تاكيد 
ارزش هاى  مجموعه اى از ارزش ها كه با  بر 
اكثريت جامعه فاصله داشته و همچنين ايجاد 
در  آنچه  به  نسبت  نااميدى  و  ياس  حس 
كشور در حال وقوع است، هر روز اين قدرت 
كاركردى خود را از دست مى دهد، و موجب 
فردى  رسانه هاى  جامعه  اعضاى  تا  مى شود 
خود را جانشين رسانه عمومى كه امكان ايجاد 

اتحاد و پيوند را دارد، بكنند.
اما در سطح ذهنى كه به دليل گستره پنهان 
اثرگذارى آن شايد در برخى از موارد حساس تر 
از سطح عينى باشد، تغيير در الگو هاى نگرشى 
كه  است،  جامعه  اعضاى  ارزشى  جهان  و 
در  سنجى  ارزش  ملى  تحقيقات  مجموعه  
پنج ساله نخست دهه 1390 نشان مى دهد، 
كه اعضاى جامعه رو به نگرش هاى فردى 
آورده اند، چنان كه معتقدند، هركس بايد گليم 
خود را از آب بيرون بكشد، در موقعيت هايى 
كه  هستند  هميارى  و  همكارى  به  حاضر 
كمترين زيان را در پى داشته باشد، معتقدند، خودخواهى، 
اعالم  افراد  است،  قبولى  مورد  صفت  جامعه  در  امروز 
مى كنند به مجموع هاى از نهاد هاى دولتى اعتماد ندارند، 
وضعيت اجتماعى، اقتصادى و در برخى وجوه سياسى از 
ديروز بدتر شده است و در آينده نيز بدتر خواهد شد، از 

مذهبى شدن افراد كاسته شده است.
  اين ها بخش قابل توجهى از تصورات مردم نسبت به 
جامعه اى است كه در آن زندگى مى كنند، و بر اساس 

همين تصورات اقدام به رفتار مى كنند.
از همين رو است كه احساس مى كنند اگر زرنگ نباشند، 
حقشان خورده ميشود، روند هاى قانونى عادالنه اجرايى 
نمى شوند، مراتب دانشگاهى، تحصيلى و شغلى بر اساس 
شايستگى به افراد اعطا نميشود، پول و پارتى مهم ترين 
ابزار براى رشد افراد در جامعه است. بلكه اين روابط است 

كه بر زندگيشان اثر مى گذارد.
جامعه اى كه اعضاى آن اينگونه مى انديشند به دو الگو 
روى مى آورند، يكى درگير شدن با قواعد و ساختار هاى 
موجود، و دوم انزوا و در خود فرور فتن، كه باتوجه به 
فرصت ها  و  امكانات  بودن  محدود  و  بودن  هزينه بر 
انتخاب مسير اول كه در اختيار گروه محدودى است، 
از همين رو عموم جامعه دست به انتخاب مسير دوم و 
به درون الك خود رفتن مى زنند، كه در اينجا نيز كسانى 

دارند اختيار  در  را  مطلوبى  فرضت هاى  و  امكانات  كه 
دست به مهاجرت خواهند زد و گروهى ديگرى اقدام به
رفتارى مى كنند كه ما در اينجا و در جامعه با عنوان
فردگرايى افسارگسيخته و يا همان خودخواهى از آن

ياد مى كنيم.
در اين وضعيت افراد، در دوراهى ها «خود» را مرجع
يعنى اجتماعى  كنترل  مكانيزم  دو  كه  چرا  مى دانند، 
رو پس  مى كنند،  تصور  ناكارآمد  را  اخالق  و  قانون 
به افزايش كميت و كيفيت منافع فردى خواهند آورد
تا كالهشان را باد نبرد، و اگر مطالباتشان را بشنويم
عموما متنوع و برگرفته از مجموعه نياز هاى فردى و در
برخى موارد گروهى است، كه نمونه آن درگيرى هاى
آن براى  نمى توان  كه  بود،  گذشته  ماه  بهمن  و  دى 
استان ها، برخى  در  كرد،  طرح  را  جمعى  مطالبه  يك 
شهرستان ها و حتى روستا ها جنس و سطح مطالبات

متنوع و متفاوت از روستاى كنارى آن بود.
كه هستند  مواجه  مسائلى  با  سطوح  تمام  در  افراد    
سمتى از  و  عدالتى  بى  دورنگى،  تضاد،  از  نشان هاى 
”مراجع سراغ  پس  دارد  بينى بودن  پيش  قابل  غير 
فردى" مى روند. به دنبال اينكه بتوانند از طريق مراجع
فردى ميزان منافع فردى خودشان به ويژه در حوزه

ثروت و قدرت را گسترش دهند.
و سياستمداران  از  بسيارى  وضعيتى  چنين  در 
سياستگذاران آرزوى بازگرداندن اين حالت به وضعيت
به اقداماتى نيز مى زنند. دست  و  دارند،  را  آن  پسينى 
در حالى كه اين وضعيت محصول خود جامعه و غيرقابل
امروز ايران  جامعه  هويت  از  بخشى  و  است،  بازگشت 
است، و اتفاقا الزمه حيات اجتماعى ايران از اين پس

را تشكيل مى دهد.
  چرا كه نوعى از اين فردگرايى براى پيش برد و ايجاد
همبستگى ملى در كشور ضرورى است، همبستگى كه
هر فرد خود را مهم ترين ركن در ساخت جامعه دانسته،
و از سويى جامعه نيز حيات خود را در گرو حفظ تماميت

تك تك افراد در نظر مى گيرد.
  چنين الگويى داراى يك شاخصه كليدى است، و آن
احترام به فرد، در حالتى است كه او نيز احترام به حقوق
انسانى، روانى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى تمام اعضا
را همانند احترام به وجود خود در نظر خواهد گرفت، اين
وضعيت، شرايط مطلوبى است كه در ديگر سوى طيف
با آن  از  بحث  ابتداى  در  و  دارد  قرار  فردگرايى  مفهوم 

عنوان استقالل ياد كرديم.

بررسى نشانه هاى «فردگرايى» در جامعه امروز ايران

جامعه اى كه در خود فرو مى رود

شاهد  ايران،  شهرهاى  از  بسيارى  نزديك،  اى  آينده  در 
ايستگاه هاى فروش آب تصفيه شده چاه ها خواهند بود. 
احتماالً اصفهان بزرگ ترين شهرى است كه در ابتداى صف 
اين وضعيت قرار دارد؛ پيشتر در قم نيز شاهد ايستگاه هاى 
فروش آب بوديم ولى نه به خاطر كمبود آب كه به دليل 
طعم شور آب شهرى... بيكارى ناشى از بى آبى، بزرگ ترين 

مهاجرت هاى درون سرزمينى را شكل خواهد داد.
  اگر نيمى از عزم و همتى كه در مسؤوالن براى فيلترينگ 
شبكه هاى اجتماعى و پيام رسان ها وجود دارد، درباره ”آب“ 
موجود بود، اينك با مقوله اى به نام ”بحران آب“ مواجه 
نبوديم.طبق اطالعات منتشره، در سال آبى جارى تنها 3 
استان ايران، شاهد نزوالت آسمانى باالتر از ميانگين دراز 
مدت داشته اند (آذربايجان غربى،آذربايجان شرقى و اردبيل)؛ 
بقيه استان ها درگير دامنه اى از كم آبى و بى آبى هستند و 

حجم آب برخى سدها 90 درصد كاهش داشته است.
 اگر اوضاع آبى كشور به همين شكل كنونى ادامه يابد، 
چندين اتفاق زنجيره اى مى افتد كه مى تواند وضعيت 
تاريخى و تمدنى ايران را تحت الشعاع قرار دهد:در مرحله 
اول، بخش هاى مركزى ايران، از مرز كم آبى عبور مى كند 
و به بى آبى مى رسد و در فاز بعدى، اين بحران به مناطق 
غيركويرى هم تسرى مى يابد.با كاهش منابع آب، تنش 
هاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى تشديد مى شود. بدين 
معنا كه كه دوران كم آبى، درگيرى بر سر سهم آب، اوج 

مى گيرد كما اين كه از هم اكنون طليعه 
آن را شاهد هستيم. در چند ماه اخير، شاهد 
آن بوديم كه برخى كشاورزان اصفهانى كه 
زمين هايشان دچار كم آبى است، چندين 
بار خط انتقال آب از اصفهان به يزد را مورد 
حمله قرار داده و حتى با نيروهاى امنيتى 
مردمان  سو،  آن  از  اند.  شده  درگير  هم 
چهارمحال و بختيارى و خوزستان نيز با 
انتقال آب از استان هاى خودشان به بخش 

هاى مركزى كشور مخالفت مى كنند.
 اين وضعيت، به طور ملموسى، اتحاد ملى 
را تحت الشعاع قرار مى دهد و از مردمى 
كه در روزهاى سختى مانند دوران جنگ 

تحميلى، در كنار هم ايستاده بودند، جماعتى مى سازد كه 
اينك رو در روى هم ايستاده و آب را از هم دريغ مى كنند. 
اين نگران كننده ترين نوع رابطه در ميان بخش هاى مختلف 
يك ملت است.كمبود آب، فقط در بخش كشاورزى متوقف 
نمى شود و بخش صنعت را نيز در بر مى گيرد. بسيارى 
از صنايع آب بر مانند فوالد كه در مناطق بحران آبى واقع 
هستند، ناگزير خواهند شد از ظرفيت توليدشان بكاهند. بدين 
ترتيب شاهد افزايش بيكارى در بخش كشاورزى و صنعت 
خواهيم شد.با تشديد كم آبى، دولت ها ناگزير مى شوند همه 
يا بخش اعظم منابع آبى را به آب شرب شهرى اختصاص 

دهند ولى افزايش جمعيت از يك سو و كاهش منابع آبى، 
تأمين آب آشاميدنى را نيز با مشكالت و كمبودهاى عديده 
مواجه مى كند. در آينده اى نزديك، بسيارى از شهرهاى 
ايران، شاهد ايستگاه هاى فروش آب تصفيه شده چاه ها 
خواهند بود. احتماالً اصفهان بزرگ ترين شهرى است كه 
در ابتداى صف اين وضعيت قرار دارد؛ پيشتر در قم نيز شاهد 
ايستگاه هاى فروش آب بوديم ولى نه به خاطر كمبود آب 

كه به دليل طعم شور آب شهرى.
 با تشديد بحران و رسيدن از كم آبى به بى آبى، درگيرى 
هاى انتقال آب، سالبه به انتفاء موضوع مى شود و بزرگ ترين 

مهاجرت هاى درون سرزمينى شكل مى 
گيرد.بدين سان، مناطق مركزى ايران رفته 
رفته از جمعيت خالى مى شوند و ساكنان 
آن به حداقل ممكن مى رسد؛ در مقابل، 
مناطقى مانند آذربايجان، لرستان، كردستان 
و شمال ايران با هجوم جمعيتى مواجه مى 
شوند. تهران نيز به لحاظ پايتخت بودن، 
خواهد  مهاجرت  اصلى  مقاصد  از  يكى 
بود و اين در حالى است كه نه تهران و 
نه ساير مناطق مهاجر پذير، براى پذيرش 
اين حجم انبوه از جمعيت، آمادگى هاى 
زيربنايى را ندارند و حتى در تأمين آب 
اهالى فعلى خودشان هم دچار مضيقه اند. 
با افزايش بهمن وار مهاجران تشنه و بيكار شده ، «تنش 
سكونتگاه» و «تشديد بحران بيكارى»، جاى خود را به 
«درگيرى بر سر منابع آبى» مى دهد. همزمان بحران هاى 
زيست محيطى تشديد مى شود و ريزگردها و توفان هاى 
نمك، پهنه وسيع ترى از كشور را در مى نوردد؛ فرو نشست 
زمين به امرى فراگير تبديل مى شود و با از بين رفتن سطح 
پوشش گياهى در بسيارى از مناطق، بارندگى هاى گاه و 

بيگاه، تبديل به سيل مى شوند. 
 در همان حال، كاهش توليدات كشاورزى، به كمبود منابع 
تغذيه اى دام ها مى انجامد و بحران تغذيه در كشور فراگير 

مى شود. در اين گير و دار كسانى كه مى توانند، از ايران خارج 
مى شوند و بدين ترتيب، جريان خروج سرمايه هاى مادى 
و معنوى از كشور تقويت مى شود.اتحاد ملى آسيب ديده، 
انبوه جمعيت كشاورز و كارگرى كه بيكار شده اند، كمبود 
سرزمين هاى مناسب براى سكونت مردمان مناطق بى آب، 
تقابل هاى فرهنگى ناشى از مهاجرت هاى سريع و گسترده، 
هاى  بحران  تشديد  دامى،  و  كشاورزى  توليدات  كاهش 
زيست محيطى، نااميدى عمومى و بدبينى ناشى از بحران 
آب به حكومت و ناآرامى هاى ناشى از آن، كشور را در برابر 
خطرات فرامرزى نيز تضعيف مى كند و اين مى تواند در 

نهايت استقالل ملى را نيز تحت الشعاع قرار دهد.
 بى ترديد مهم ترين، حياتى ترين و راهبردى ترين مسأله 
ايران معاصر، ”آب“ است ولى گويا نه مردم آن را جدى 
گرفته اند و نه مسؤوالن؛ اين بى توجهى همگانى، نگرانى 
درباره آب و آينده ايران را صد چندان مى كند.ايران در حالى 
با سرعت دلهره آورى به سمت فروپاشى ناشى از بى آبى 
مى رود كه راه هاى علمى و تجربه شده بين المللى براى 
جلوگيرى از رسيدن به وضعيت وحشتناك پيش گفته، وجود 
دارد و اگر مردم و مسؤوالن، كمى درايت و ميهن دوستى به 
خرج دهند، مى توانند از همين امروز روند كندسازى و توقف 
ماشين فاجعه - كه صداى بوق آن مى آيد - را آغاز كنند؛ به 

سرزمين مادرى رحم كنيم و به خودمان و به فرزندان مان.

ايران بى آب چگونه خواهد بود؟!

محاربه براى ورمزيار مغاير مراد مقنن است
گروه جامعه: يك وكيل پايه يك دادگسترى گفت  : بعنوان وكيلى كه پرونده 
هاى زيادى با موضوع محاربه حدفاصل قوانين مجازات قديم و فعلى داشته 
حكم اصدارى و اطالق عنوان محاربه براى مرحوم «بهمن ورمزيار» را مغاير 

مراد مقنن و واجد شبهه حكمى و موضوعى مى دانم.
صالح نقره كار با اشاره به پرونده بهمن ورمزيار گفت: متأسفانه انتظار نمى رفت 
حكم با اين سرعت اجرا شود. در شرايطى كه طبق ماده 474 و 478 قانون ايبن 
دادرسى كيفرى و تبصره ذيل آن، امكان توقف اجرا براى مجازات هاى سالب 
حيات تأسيس قانونى شناسايى شده روايى بود رويه چنانست كه يك استمهال 
نانوشته اى براى اجراى حكم بمنظور استفاده از اين فرصت مقدر قانونى مدنظر 
قرار داده ميشود.بسيارى از موارد مجازات هاى سالب حيات با ارجاع پرونده به 
قضات عالى رتبه ديوان عالى كشور بعنوان طرق فوق العاده دادرسى نقض 
شده و اين امر براى محكومين بمثابه عمر دوباره است كه نمى دانم چرا اين 
فرصت مغفول واقع شده است.شرف قانون براى حمايت از حقوق مردم و در 
رأس آن حق حيات است. حتى روا نيست بخاطر حق عمومى، حق خصوصى 

فرد، هدم و سلب شود.
در فقه و اخالق و قانون ملكه عدالت حكم بر صيانت ذات و حفاظت از عرض 
و شرف و حيات نفس محقون الدم دارد و امر آمر قانونى در سلب حيات بايد 
حداقل متصور باشد. رژيم هاى كيفرى پيشرو براى اين مهم مجازات هاى 
سالب حيات را به حداقل مى رسانند يا حذف مى كنند كه همه راه هاى خطاى 
انسانى و سوء استفاده به نام قانون عليه حق حيات را سلب كنند.قانون بايد 
آنچنان شفاف و مبتنى بر وجدان عمومى باشد كه عقل متعارف مردم حذف 

و مرگ يك شهروند را مرادف 
با خير عمومى درك كند. مثال 
وجدان  بيجه  مرگ  به  راجع 
عمومى درك و تصديق مى كرد 
كه قاتل. و متجاوز ده ها كودك 
بى گناه خطر براى امنيت عمومى 
ست و فهم و حكم قانون هم 
تصديق وجدان عمومى را در پى 
داشت . ولى در بسيارى موارد 
حكمى  شبهه  مجازات  قانون 
محرز  مصداقى  و  موضوعى  و 

است.
متأسفم كه اظهار كنم در قانون مجازات ما گاها دقت نظر در اصل قانونى 
بودن و توصيف دقيق جرم و مجازات ايجاد اختالل در حقوق افراد مى كند. 
چنانچه جرم جاسوسى يا اقدام عليه امنيت و اجتماع و تبانى و فعاليت تبليغى 
عليه نظام و ارتباط با دول متخاصم از حيث توصيف و تحديد عنصر قانونى 
و ركن مادى جرم دچار ايرادات اساسى ست و نياز به بازنگرى و اصالح 
دارد.على رغم اينكه اين قانون در سال 92 اجرايى شده. ولى با شاخص هاى 
استاندارد و موازين جزايى موجه حقوقى و كيفرى. و حتى فقهى و اجتهادى 
منطبق نيست و از اين رو اصالح قانون خصوصا در مجازات هاى حدى نظير 
محاربه و مجازات هاى تعزيرى عليه امنيت و نظم عمومى ضرورت دارد.از 

حيث هنجارى و رفتارى و رويه 
واجد  جرايم  با  قضات  برخورد 
جنبه عمومى نياز به يك خوانش 

شهروندساالرانه تر هستيم.
بطور خاص موضوع محاربه و 
افساد فى االرض و بغى مواردى 
حيث  از  ايراد  محل  كه  است 
عناصر و اركان تمايز بخش از 
ناقض  مجرمانه  عناوين  ساير 
قرائت  است.  عمومى  امنيت 
اقدام  هر  قانون  از  ناموجهى 
سياسى يا اقتصادى يا فرهنگى 
واجد اثر عمومى را كه نظام حكمرانى مخاطره آميز بداند در اين وصف قرارداده 
و گشاده دستانه تفريع و تشخيص مكافات سالب حيات مى دهد و اين اصالح 
يك هشدار و يك نگرانى جدى است.هر قدر معيارها شفاف تر و سياق عبارات 
قانون صريح تر و ركن مادى جرم مكشوف تر باشد راه سو استفاده مسدود و هر 
قدر سيال تر و شناورتر و نامتعين تر باشد نيت هاى ناقض حق شهروند و محامى 
قدرت ها را بيشتر در معرض سوءاستفاده قرار مى دهد. چنانچه وضعيت سياست 
كيفرى ما درخصوص ماده يك قانون جرم سياسى يا ماه 508 قانون مجازات 
بخش تعزيرات در اين زمينه محل ايراد و تأمل و مستمسك سوء استفاده است.
با نرم و نظم موجود قانون فعلى هم اين اطالق محاربه محل اشكال و سؤال 

بنظر مى رسد؛ چه اينكه معرفى خود بنوعى توبه عملى ست و اسباب اسقاط 
حد قبل دستگيرى و نيز حتى پس از آن با نظر مرجع عمومى ست و سياق 
اسالم رحمانى در توبه پذيرى و رأفت و رحمت عام ربانى پرآوازه و حقانى ست؛ 
چنانچه ماده 114 قانون مجازات چنين وجهى را تداعى و تقويت مى كند.در 
باب محاربه حمل و كاربست سالح آن هم به قصد اخافه عمومى و ايجاد 
وحشت در وضعيتى كه اقدام مرتكب جبران پذير نباشد موضوع حكم تعيينى 
مقنن است. حقوقدانان و فقها صدها فرض و بحث در باب احتياط هاى عقلى 
و شرعى به لحاظ عدم اطالق محارب و مفسد فى االرض به شهروندان 
دارند. در پرونده مورد بحث البته بايد قضاوت صحيح را موكول به ديدن تمام 
اسناد نمود اما در يك.نگاه كلب بنظر اطالق عنوان محاربه ناموجه و به فرض 
عدمى احراز توبه وى مسقط حكم است. حال كه «ما مضى مضى...» حكم 
اجرا شد و تالش فعاالن مدنى براى نجات وى ناكام ماند؛ لذا ضمن ابراز مراتب 
تأثر خود بعنوان يك نورس و نواموز سنگر عدالت مى خواهم گفت وگوهاى ملى و 
مدنى و تخصصى بايد شكل بگيرد و اين احكام مورد نقد و ارزيابى كارشناسان قرار 
گيرد تا بهبود و ارتقاى نظام كيفرى و سامانه قضاوتى را شاهد باشيم. همت كنيم 
و وجدان عمومى و پندار تخصصى را حساس كنيم و هر آنچه در توان است براى 
شاهد نبودن چنين اتفاقاتى بكار بنديم تا فردا دير نشود.سياست كيفرى ما حساسيت 
بايسته و حقوق بشرى بابسته و مورد انتظار را در خصوص كاهش مجازات سالب 
حيات ندارد و از اين بابت مسئوليت حقوقدانان سنگين است. عبارت مصطلحى 
است كه تأكيد دارد عدالت اين نيست كه همه مجرمان مكافات شوند بلكه 

آنست كه بى گناهى، ناسزاوارى و مكافات ناروا نچشد.

مجيد ابهرى
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6
اقتصادى

با تمام اقدامات انجام شده از سوى مسئوالن برخى از مديران بانك ها 
از پرداخت اين وام امتناع مى كنند. اين در حالى است كه بانك 
مركزى، بند «الف» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 كل كشور را 
داده است كه بر اساس آن مبلغ تسهيالت قرض الحسنه ازدواج براى 
هر يك از زوج ها در سال 1397، 15 ميليون تومان تعيين و به شبكه 

بانكى ابالغ كرده است.

وام هاى ازدواج به روز مى شود
در دى 96، معاون ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
با تاكيد بر اينكه در سال 96 به حدود يك ميليون جوان وام ازدواج 
پرداخت شده  است، افزود: در حال حاضر وام ازدواج در كمترين 
زمان ممكن پرداخت مى شود و زوج هاى زيادى در صف انتظار 
قرار ندارند؛ به همين دليل نمى توان رقم دقيقى را براى پيش بينى 
تعداد  براساس  بنابراين  كرد.  اعالم  آينده  سال  وام هاى  تعداد 

زمان  كمترين  با  و  روز  به  نيز  ازدواج  وام  آينده (97)،  سال  ازدواج ها 
پرداخت مى شود. به گزارش ايسنا، محمد مهدى تندگويان حداكثر زمان 
انتظار زوج هايى كه براى دريافت وام ثبت نام كرده اند را بين يك هفته 
تا 10 روز اعالم كرد و گفت: پرداخت وام ازدواج 15 ميليون تومانى 
وام  درخواست  كه  زوج هايى  به  و  شده  پيش بينى  سال 97  بودجه  در 
در  افرادى  كه  صورتى  در  همچنين  مى شود.  پرداخت  بدهند،  ازدواج 
صف انتظار دريافت وام باشند و زمان دريافت وامشان با پرداخت رقم 
15 ميليونى همراه باشد، بر اساس دستورالعمل بانك مركزى، برايشان 

تصميم گيرى مى شود.

پرداخت وام ازدواج 15 ميليونى
در روزهاى اخير هم سخنگوى كميسيون تلفيق بودجه سال 97 تاكيد 
كرد كه پرداخت وام 15 ميليون تومانى ازدواج از اولين روز سال جديد 
الزم االجرا است. على اصغر يوسف نژاد با اشاره به امتناع بانك ها از 
دريافت درخواست وام ازدواج 15 ميليون تومانى توسط زوج ها، اظهار 
كرد: از نگاه مجلس قانون بودجه سنواتى از اولين روز سال قابليت اجرا 
دارد. او بيان كرد: قانون بودجه سال 97 درباره وام ازدواج صراحت الزم 
و كافى را دارد و بانك ها بايد وام 15 ميليون تومانى را با اقساط پنج ساله به 
زوج ها پرداخت كنند. نماينده مردم سارى و ميان  دورود در مجلس، درباره 
نحوه اجرا شدن قانون و وام ازدواج اظهار كرد: بانك مركزى بايد نسبت به 
اين مصوبه مجلس اقدام كند، چرا كه وام 15 ميليون تومانى ازدواج خواسته 
دولت، رئيس جمهور و مجلس است. او يادآور شد: موضوع وام ازدواج 
15 ميليون تومانى را شخص رئيس جمهور با حضور در وزارت اقتصاد 
مطرح كرد و در مجلس نمايندگان با آن موافقت كردند كه به نظر مى رسد 
اين وام از جمله مطالبات مردم است. يوسف نژاد تاكيد كرد: وام ازدواج 

قابليت اجرا دارد و انتظار مى رود، دولت نسبت به اجراى هر چه سريع تر 
اين قانون اقدام كند. به گزارش خانه ملت، سخنگوى كميسيون تلفيق بودجه 
سال 97 مجلس به علت تاخير دولت در اجراى قانون اشاره و اظهار كرد: 
اجراى قوانين دو هفته بعد از ابالغ آن از سوى رئيس جمهور جنبه عملياتى 
مى گيرد، در واقع در حال حاضر پرداخت وام ازدواج مراحل تدوين آيين 

نامه و دستورالعمل را پشت سر مى گذارد.
 

زمان پرداخت وام ازدواج 15ميليونى مشخص شد
همچنين سرپرست اداره اعتبارات بانك مركزى پيش بينى كرد كار پرداخت 
تسهيالت 15 ميليون تومانى ازدواج از اواخر فروردين و اوايل ارديبهشت 
آغاز شود. شهرزاد دانشمندى با اشاره به ابالغيه اين بانك به بانك هاى 
عامل در 14 فروردين گفت: پيش بينى مى شود با ابالغيه اين بند قانونى 
اليحه بودجه سال 97 مديران عامل بانك ها به شعب بانك هاى عامل 
كار پرداخت تسهيالت 15 ميليون تومانى ازدواج از اواخر فروردين و 
اوايل ارديبهشت آغاز شود. او در روزهاى اخير درباره تاخير در اعطاى 
اين وام تاكيد كرد: هفته گذشته ابالغيه آن به بانك هاى عامل ارسال شد 
تا به زير مجموعه برسد و از آن پس به سرپرستى ها و شعب استانى 
ابالغ و منابع آن تامين شود و زمانبراست كه به نظر مى رسد اجراى آن 
مشمول  كسانى  چه  كه  اين باره  در  او  شود.  آغاز  زمان  كوتاه ترين  در 
دريافت وام 15 ميليونى هستند، گفت: متقاضيانى كه در موعد مقرر در 
سامانه ازدواج ثبت نام كرده، پرونده تشكيل داده و در نوبت دريافت 
قرار گرفته اند، اما تسهيالت دريافت نكرده اند، مشمول دريافت هستند.

 او درباره تضامين دريافت كنندگان وام 15 ميليونى نيز گفت: قطعا از 
چرا  مى شود،  دريافت  بيشترى  تضامين  وام  اين  درخواست كنندگان 
كه طبق مصوبات شوراى پول و اعتبار تسهيالت تا سقف 10 ميليون 
تومان تنها به يك ضامن نياز دارد، اما وام هاى بيشتر از آن به تشخيص 

بانك هاى عامل بايد با تضامين كافى در اختيار متقاضيان مشمول
پرداخت در  بانكى  نظام  عملكرد  درباره  دانشمندى  گيرد.  قرار 
اينگونه تسهيالت نيز گفت: در سال 96 با افزايش مبلغ تسهيالت
به 10 ميليون تومان، يك ميليون و 157 هزار نفر از اين نوع تسهيالت
قرض الحسنه برخوردار شدند كه مجموع وجوه پرداختى به اين
تعداد ، يك ميليون و 221 هزار و 526 ميليارد ريال است كه از نظر
تعداد دريافت كنندگان 14/6 درصد و به لحاظ مجموع مبلغ پرداختى،
24 درصد نسبت به سال پيش از آن رشد داشت. او تصريح كرد: با
توجه به اينكه مبلغ وام ازدواج امسال 50 درصد نسبت به سال 96
رشد دارد و ساير تكاليف قرض الحسنه اى هم طبق بودجه براى
نظام بانكى ديده شده، تالش مى شود، ميزان پرداختى تسهيالت
قرض الحسنه ازدواج در سال جارى دست كم با سال گذشته يكسان

باشد.

آغاز پرداخت وام ازدواج
 از نيمه دوم ارديبهشت

اين در حالى است كه رئيس كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به اليحه
بودجه سال 97 گفت: پرداخت تسهيالت قرض الحسنه ازدواج 15 ميليون
تومانى از اوايل نيمه دوم ارديبهشت آغاز مى شود. همچنين محمد رضا پور
ابراهيمى، درباره تاخير در پرداخت تسهيالت از طريق شعب بانك عامل
افزود: هر سال پس از هماهنگى هاى اوليه اين بخشنامه به بانك هاى عامل
ابالغ مى شود كه در سال جارى نيز بانك مركزى از 14 فروردين دستورالعمل
را طبق اليحه بودجه ابالغ كرده است كه اميدواريم طبق برنامه اعالم شده
پرداخت تسهيالت به متقاضيان آغاز شود. او تصريح كرد: با اين وجود، اگر
پرداخت تسهيالت قرض الحسنه ازدواج به متقاضيانى كه پيش تر پرونده
تشكيل داده و در نوبت قرار گرفته اند با تاخير مواجه شود، بانك ها به

سرعت موظف به جبران زمان تاخير افتاده هستند.
 اين نماينده مجلس پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج را اقدام مناسب در
سال هاى گذشته بر اساس مصوبات خانه ملت دانست و گفت: عملكرد
سيستم بانكى در پرداخت اين تسهيالت هم مورد اقبال بوده و هم در اين
مدت تخصيص مناسبى صورت گرفته است كه بايد كمك كنيم سنت حسنه
ارائه تسهيالت قرض الحسنه به ديگر امور هم گسترش يابد. او با اشاره به
آمار عملكرد نظام بانكى در پرداخت اين وام در سال 95 گفت: در آن سال
يك ميليون و 200 هزار نفر و در 9 ماهه ابتدايى و سال گذشته نيز يك ميليون
نفر از اين تسهيالت برخوردار شده اند كه با احتساب سه ماهه پايانى سال
96 حدود 12 هزار ميليارد تومان وام قرض الحسنه ازدواج دريافت كردند. به
گزارش خبرگزارى صداوسيما، پور ابراهيمى افزود: از آنجايى كه اين نوع وام
كارمزد پايين دارد و در ابتداى زندگى زوج هاى جوان قدم خوبى محسوب

مى شود، مورد توجه جوانان است.

اما و اگر هاى وام ازدواج 15ميليون تومانى رونق كاسبى نمايندگى خودروسازان
ركود بر بازار خودروى ايران در شرايطى سايه اى سنگين افكنده كه از نمايندگى هاى 

فروش خودروسازان بوى رونق به مشام مى رسد.
اگر اين روزها سرى به بازار خودرو زده باشيد، حتما متوجه بى رونقى و ركود سنگين 
حاكم بر نمايشگاه ها شده ايد، ركودى كه هرچند مدت هاست رخ داده، اما در هفته هاى 
ابتدايى امسال، پررنگ تر از قبل به نظر مى رسد.در باب چرايى اين ركود، داليل مختلفى 
مطرح مى شود، از جمله اينكه مشتريان معموال در ابتداى سال به سراغ خريد خودرو 
نمى روند. دليل ديگرى كه اين روزها در مورد استقبال ضعيف مشتريان از بازار خودرو 
مطرح مى شود، نوسان در بازار ارز است، چه آنكه گفته مى شود نبود تصويرى شفاف 
از آينده اين بازار، خريد و فروش خودرو را نيز (در بازار آزاد) تحت تاثير قرار داده 
است. با اين حال اما كارشناسان معتقدند اصلى ترين دليل سردى بازار خودرو، كمبود 
نقدينگى و پايين بودن قدرت خريد بيشتر مشتريان ايرانى در كنار باال بودن قيمت 

خودروها است.
به عبارت بهتر، بخش اعظم مشتريان توان خريد خودروى دلخواه خود را نداشته و از 
همين رو توان قدم گذاشتن به بازار خودرو را ندارند. اين در شرايطى است كه از آن 
سو كسب و كار نمايندگى هاى فروش خودروسازان با وجود ركود بازار، از رونق بااليى 
برخوردار بوده و ظرفيت طرح هاى پيش فروش آنها به سرعت تمام مى شود. ويژگى 
بارز اين طرح ها اين است كه مشتريان قيمت خودرو را در بيش از يك مرحله پرداخت 
مى كنند؛ بنابراين آنهايى كه از توان مالى الزم براى خريد نقدى خودرو برخوردار 
نيستند، به سراغ چنين طرح هايى مى روند تا بتوانند خودروى دلخواهشان را خريدارى 
كنند. نكته ديگر اينجاست كه برخى خودروسازان اعالم كرده اند محصوالت خود را با 
قيمت قطعى پيش فروش مى كنند و اين موضوع نيز نقش زيادى در استقبال مشتريان از 
طرح هاى پيش فروش دارد. اهميت اين موضوع از آنجا سرچشمه مى گيرد كه به احتمال 
فراوان، قيمت خودروهاى داخلى تا دو ماه ديگر افزايش خواهد يافت و خودروسازان 

مجوز فروش محصوالت خود با قيمت هاى جديد را دريافت خواهند كرد. طبق اعالم 
شوراى رقابت، اين شورا قيمت جديد خودروهاى داخلى را با توجه به شاخص هاى 

موجود (از جمله نرخ تورم بخشى) محاسبه خواهد كرد.
بنابر پيش بينى ها و با توجه به مجموعه اتفاقات رخ داده كه سبب باال رفتن هزينه 
توليد خودروهاى داخلى شده اند، افزايش قيمت رسمى محصوالت خودروسازان 

كشور، اتفاقى قطعى به نظر مى رسد.
قيمت  با  محصوالت  فروش  بر  مبنى  خودروسازان  برخى  اقدام  رو،  همين  از   
قطعى، با استقبال مشتريان مواجه شده، چه آنكه آنها از افزايش قيمت آتى معاف 
بوده و خودروهاى موردنظر خود را با قيمت هاى فعلى تحويل خواهند گرفت.
كه  كرده اند  قيد  خود  پيش فروش  شرايط  در  خودروسازان،  از  ديگر  برخى  البته 
محصوالت را با قيمت روز تحويل خواهند داد كه اين موضوع بيشتر، خودروهاى 
كم تيراژ و پرتقاضا را در بر مى گيرد. به هر حال از آنجا كه مشتريان اين فرصت را 
دارند تا پول خودروى موردنظرشان را در دو يا چند مرحله پرداخت كنند، طرح 
پيش فروش با قيمت روز نيز متقاضيان خاص خود را دارد و خيلى ها آن را به خريد 

از بازار ترجيح مى دهند.

تداوم سنگينى ركود در بازار وارداتى ها
اما در بازار خودروهاى وارداتى نيز هيچ خبرى از رونق خريد و فروش خودرو نيست 
و سايه ركود، سنگين تر از قبل بر سر آن سنگينى مى كند. شرايط به شكلى است كه 
حتى برخى نمايندگان واردكننده نيز از عرضه خودرو به بازار امتناع مى كنند و اين رفتار 
از شفاف نبودن تصوير آينده بازار خودرو سرچشمه مى گيرد. از آن سو مشتريان نيز 
چند ماهى مى شود كه بازار خودروهاى وارداتى را تحريم كرده اند. اين اتفاق به طور 
مستقيم با ماجراى حكم ديوان عدالت ادارى مبنى بر كاهش تعرفه واردات خودرو 
در ارتباط است. زمستان سال گذشته بود كه دولت با ابالغ ضوابط جديد واردات 
خودرو، رقم تعرفه را افزايش داد و شوكى بزرگ به بازار و مشتريان وارد كرد. 
اين در حالى بود كه چندى بعد، يكى از شعب ديوان عدالت ادارى راى به لغو 
اين حكم داد و اعالم كرد تعرفه ها بايد به حالت قبل برگردند. با اين حال، وزارت 

صنعت، معدن و تجارت زير بار نرفت و دست به تعرفه ها نزد.
 در حال حاضر نيز گفته مى شود حكم قطعى ديوان عدالت ادارى تا حدود چهار 
ماه ديگر اجرا خواهد شد و از همين رو مشتريان فعال دست نگه داشته و به اميد 
حالى  در  نشسته اند.اين  وارداتى  خودروهاى  قيمت  آمدن  پايين  و  تعرفه  كاهش 
است كه بعيد به نظر مى رسد ديوان عدالت ادارى با توجه به شرايط ارزى كشور، 
راى اوليه خود مبنى بر كاهش تعرفه واردات را تاييد كند. از طرفى وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نيز نشان داده كه از موضع تعرفه اى خود كوتاه نخواهد آمد. در اين 
شرايط، بايد منتظر ماند و ديد مشتريان چه زمانى تحريم بازار خودروهاى وارداتى را 

خواهند شكست.

بسته،آنهايى  ارز  بازار  دالالن  بر  را  راه  مركزى  بانك  دستورالعمل هاى 
كه روزهاى متمادى نبض بازار را در چهارراه استانبول به دست گرفته 

بودند،حال اگرچه تلفنى معامله مى كنند؛ اما ضررشان كم نبوده است.
بانك مركزى براى ساماندهى بازار ارز تاكنون يازده دستورالعمل صادر 
كرده است؛ دستورالعمل هايى كه يك به يك شان هدفى را دنبال مى كند 
و دامنه عملكردشان از واردات تا صادرات و ارز مسافرى و دانشجويى 
را در برگرفته است. در هر يك از دستورالعمل ها، بانك مركزى نقطه اى 
را هدف گرفته تا نيازهاى آن بخش را كم و بيش تامين كند؛ اگرچه با 
برخى مخالفت ها هم روبرو است و به اعتقاد برخى كارشناسان، در برخى 
دستورالعمل ها، سختگيرى بيش از حد ديده مى شود؛ اما مسئوالن بانك 
مركزى مى گويند كه فعال، اين بگير و ببندها براى بازار آشفته ارز ايران 

الزم است. 
واقعيت آن است كه اكنون اعداد و ارقام قابل توجهى ارز در اختيار برخى 
از مردم و حتى دالالن قرار دارد و از سوى ديگر، تقاضاهايى هم هستند كه 
فعال يا دستورالعمل مرتبط با آنها از سوى بانك مركزى اعالم نشده يا اينكه 
اعداد و ارقام اعالم شده، متناسب با نياز ذى نفعان آن بخشنامه ها نبوده است؛ 
به همين دليل عرضه و تقاضا همديگر را باالخره پيدا كرده و با روش هاى 
گوناگون نياز يكديگر را تامين مى كنند. يكى ارز مى خواهد و ديگرى ريال.

بر همين اساس است كه اكنون روش هاى جديدى براى خريد و فروش 
ارز، كااليى كه اكنون با دستورالعمل هاى دولتى، محدوديت عرضه دارد، 
ابداع شده كه عمدتا بر پايه شبكه هاى اجتماعى و كانال هاى تلگرامى است. 
هر چه باشد، بازار عليرغم همه دستورالعمل ها، راه خود را مى رود؛ هر چند 
كه بانك مركزى اعالم كرده كه هر گونه خريد و فروش ارز خارج از شبكه 

بانكى، ممنوع بوده و قاچاق محسوب مى شود. 
موضوع ديگر، همان صرافى هاى غيرمجاز هستند كه اين روزها عليرغم تمام 
سختگيرى هاى بانك مركزى، حتى كركره هاى خود را هم پايين كشيده اند، 
اما به هرحال خريد و فروش هاى خود را به شيوه هاى نوينى منتقل كرده اند 
كه باالخره حيات كارى خود را ادامه دهند. اكنون خبرها از گوشه و كنار 
حكايت از معامالتى دارد كه همين صرافى هاى غيرمجاز هدايت مى كنند. هر 
چه باشد خزانه آنها موجودى دارد و تا زمانى كه اين موجودى با احتساب 
ذخيره احتياطى تمام نشود، همين خريد و فروش هاى زيرزمينى هم ادامه 

خواهد داشت؛ هر چند پايانى هم شايد نتوان براى آن متصور بود.
بررسى هاى ميدانى  حكايت از آن دارد كه خريد و فروش ارز به صورت 
تلفنى و در فضاى مجازى رونق بسيارى دارد و اتفاقا نرخ را حداقل 4800 

همان است؛  برده  باال  تومان  تا 5200  ميانگين 5100  طور  به  و  تومان 
دالرى كه دولت براى آن نرخ 4200 تومانى را تعيين كرده است. يكى از
خريداران ارز كه به صورت تلفنى پيگير خريد دالر بوده است، در گفتگو با
مهر،مى گويد: هر فردى كه متقاضى باشد در يك روز مى تواند حداكثر 500
دالر يا 500 يورو را خريدارى كند؛ مگر اينكه مشترى چندين و چند روزه
باشد و نسبت به آن شناخت داشته باشند تا اعداد و ارقام باالترى را بتواند
دريافت كند؛ آن هم نه به صورت يكجا بلكه با فاصله حتى چند ساعته.وى
مى افزايد: به هرحال هستند افرادى كه يا وقت سفارت براى مصاحبه دارند
يا اينكه باالخره نياز به ميزان هاى متفاوتى ارز دارند و اكنون راه خريد رسمى
به روى آنها بسته شده است، بايد از هر طريقى كه شده اين شبكه هاى
مويرگى را پيدا كرده و نياز خود را تامين كند. باالخره نياز كه متوقف نمى
شود، بلكه اين تقاضا در بازار ارز همچنان وجود دارد.در عين حال، يكى از
صرافان مى گويد: اگرچه اقدام دولت براى ساماندهى آشفته بازار ارز و جمع
كردن بساط دالالن اقدام خوبى است، اما بايد توجه داشت كه بانك مركزى
بايد هر چه زودتر، برنامه هاى خود براى تامين ارز مورد نياز مردم را اجرايى
كند. در اين صورت است كه اطمينان مى تواند در بازار به وجود آيد.وى
افزود: آنگونه كه رئيس كل بانك مركزى اعالم كرده، دولت قصد ندارد كه
جلوى فعاليت صرافى ها را بگيرد، اما به هر روى بايد هر چه سريعتر نسبت
به تامين نيازهاى مردم و آغاز به كار صرافى ها اقدام كند، چراكه همين امر
اطمينان را به مردم و بازار مى دهد.به هرحال نمى توان بازارهاى زيرزمينى
خريد و فروش ارز را در فضاى كنونى ناديده گرفت و به نظر مى رسد كه
دولت بايد هر چه سريعتر براى پوشش تقاضاهاى مورد نياز مردم فكرى

كند و دستورالعمل ها را كامل و در نظام بانكى به سرعت عملياتى نمايد.

در كشور ما اخذ هر گونه وام نيازمند صرف هزينه و زمان فراوان است. سال گذشته مبلغ وام ازدواج از 10 ميليون تومان به 15 ميليون تومان 
افزايش يافت. به گفته مسئوالن امر هدف از اين اقدام برطرف سازى مشكالت مالى جوانان اين مرز و بوم بوده است.

بازار زيرزمينى مبادالت دالر
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ورزش
خبـر

ردگم كنى استيلى بااسم مربى خارجى
برخى منابع آگاه مى گويند فدراسيون با جواد نكونام براى هدايت 
تيم اميد به توافق رسيده و كاپيتان پرافتخار تيم ملى در جام جهانى 
گذشته، بعد از پايان بازى هاى نساجى بالفاصله كارش را آغاز خواهد 
كرد. مدير جديد تيم ملى اميد ايران اين روزها با مصاحبه هاى متعدد 
درباره استخدام سرمربى خارجى، به خيال خودش در حال بازى با 
افكارعمومى است تا بازى هاى باقيمانده ليگ دسته اول تمام شود. 
به اين ترتيب مصاحبه هاى پياپى اين روزهاى استيلى را نبايد جدى 
گرفت. حميد استيلى در خصوص انتخاب سرمربى تيم اميد مى 
گويد:«ما براى هدايت تيم اميد به دنبال يك سرمربى خوب خارجى 
هستيم و اولويت ما براى سرمربيگرى اين تيم استخدام مربى خارجى 
است...» اما برخى منابع آگاه مى گويند فدراسيون با جواد نكونام براى 
هدايت تيم اميد به توافق رسيده و كاپيتان پرافتخار تيم ملى در جام 
جهانى گذشته، بعد از پايان بازى هاى نساجى بالفاصله كارش را آغاز 

خواهد كرد.
استيلى قرار است براى حضور تيم زير 21 سال در بازى هاى آسيايى 
با صالحى اميرى، رئيس كميته ملى المپيك ديدارى داشته باشد تا در 
صورت تامين بودجه كافى و الزم، بازى هاى آسيايى به منزله بازى هاى 
آماده سازى اين تيم در راه كسب سهميه المپيك محسوب شود. استيلى 
تاكيد كرده كه طبق حكم فدراسيون «مدير تيم اميد» است و مديرفنى 
اميدها نيست. مدير تيم اميد در خصوص تعامل با كارلوس كى روش 
عنوان كرده كه فعال در اين خصوص صحبتى نشده است اما جواد 

نكونام مشخصا پيشنهاد كارلوس كى روش بوده است.

طوالنى ترين حضور تاريخ زندگى كاپيتان 
تيم ملى در ايران!

اشكان دژاگه هر روز در تمرينات آماده سازى تيم ملى در پك حاضر 
است. كارلوس كى روش اعتقاد خاصى به اشكان دژاگه ، كاپيتان خالق 
تيمش دارد. اشكان كه بعد از مدت ها بيرون ماندن ، در زمستان به تيم 
ناتينگام فارست پيوست و خيلى زود هم آسيب ديد. او حاال بيرون از 
اردوى اين تيم ، در تهران مشغول آماده سازى براى جام جهانى است. 
هر روز ساعت ها زير نظر كادر پزشكى و به دور از هياهوى فوتبال 
ايران ، تمرين مى كند و روز به روز بهتر مى شود. كارلوس كى روش 
اعتقادى راسخ دارد به رغم سختى اين آسيب ديدگى ، او به بازى هاى 
جام جهانى خواهد رسيد. اشكان با حضور بيش از دو ماهه در تهران 
براى آماده سازى در مسير جام جام جهانى بيشترين دوران سكونتش 
در تهران را سپرى خواهد كرد. او كه در 5 سالگى به همراه خانواده اش 
به آلمان رفته ، شايد هيچ وقت در همه اين سال ها براى چنين سفرى 
طوالنى به ايران نيامده بود. اشكان كه پدرش هم سابقه بازى در رده 
هاى سنى باشگاه تاج را دارد ، بچه محله هاى سنتى تهران در اطراف 

ميدان بهارستان تهران است.

تعداد داوران «ويدئو چكى»
 در جام جهانى مشخص شد

  رئيس كميته داوران فيفا اعالم كرد كه 13 داور را براى بخش ويدئو 
چك در مسابقات جام جهانى 2018 روسيه گماشته اند.پيرلويجى 
كولينا، رئيس كميته داوران فيفا اعالم كرد كه 13 داور را به صورت 
اوليه براى قضاوت در بازى هاى جام جهانى 2018 روسيه در بخش 
ويدئوچك انتخاب كرده است. هنوز اسامى داوران ويدئو چكى اعالم 
نشده است ولى بنا به گفته كولينا 3 داور از آنها ايتاليايى، 2 نفر آلمانى 
و بقيه از كشورهاى ديگرى مثل هلند و پرتغال هستند. در جام جهانى 
2018 روسيه براى اولين بار در تاريخ اين مسابقات از اين تكنولوژى 

استفاده خواهد شد.
فيفا پيش از اين اعالم كرده بود كه براى اين مسابقات 36 داور وسط و 
63 كمك داور انتخاب كرده است اما هنوز اسامى داوران ويدئو چكى 

را از ميان آنها اعالم نكرده است.

محروميت هشت ورزشكار به دليل دوپينگ
ستاد ملى مبارزه با دوپينگ ميزان محروميت هشت ورزشكار كه در 

ماه هاى گذشته مرتكب تخلف دوپينگ شده اند را اعالم كرد.
بر اساس اعالم ستاد ملى مبارزه با دوپينگ اسامى و ميزان محروميت 
اين ورزشكاران با توجه به اين كه مراحل دادرسى آنها به طور كامل 

سپرى شده، به اين شرح است:
1. سيد محمد ميرى از فوتبال به دليل مصرف ماده ممنوعه متيل هگزان 
آمين به مدت شش ماه ( از 27 دى ماه 96 تا 26 تيرماه97) محروم شد.
 2. امير حسين طالبى از جودو به دليل مصرف ماده ممنوعه متاندينون 
به مدت چهار سال (26 دى ماه 96 تا 25 دى ماه 1400) محروم شد.

3.رضا پرستار از وزنه بردارى به دليل مصرف ماده ممنوعه فروزمايد به 
مدت چهار سال ( از 26 دى 96 تا 25 دى 1400) محروم شد.

4. سيد فريد فالح شمسى از وزنه بردارى به دليل مصرف ماده ممنوعه 
متاندينون به مدت چهارسال( از 27 دى 96 تا 26 دى ماه 1400) 

محروم شد.
5. عباس زندى از وزنه بردارى به دليل مصرف ماده ممنوعه متيل هگزان 

آمين به مدت شش ماه (از 27 دى 96 تا 26 تيرماه 97 ) محروم شد.
6. زهره ميثمى از فوتبال به دليل مصرف ماده ممنوعه متنولون به مدت 

چهار سال (هفتم بهمن ماه 96 تا ششم بهمن ماه 1400) محروم شد.
7. مسعود خرابات از جودو به دليل مصرف ماده ممنوعه اكساندرولون 
به مدت چهار سال ( از هفتم بهمن ماه 96 تا ششم بهمن ماه 1400) 

محروم شد.
ممنوعه  ماده  مصرف  دليل  به  جودو  از  محمدى  اكبر  على   .8
نورآندروسترون به مدت دو سال ( از 14 بهمن96 تا 13 بهمن98) 

محروم شد.
قيمت گذارى المپياكوس
 براى فروش انصارى فرد

باشگاه المپياكوس با محاسبه روى كريم انصارى فرد براى فصل آينده 
قيمت فروش احتمالى اين ملى پوش ايرانى براى تيم هاى خواهانش را 
تعيين كرده است. شايعه ها پيرامون كريم انصارى فرد، مهاجم ايرانى تيم 
المپياكوس در حال توسعه هستند اما باشگاه چيزى را تاييد نمى كند. 

قيمت اين ملى پوش ايرانى چند است؟
در ادامه اين خبر رسانه مطرح ورزشى يونان آمده است: يكى از 
بهترين هاى فصل اخير تيم المپياكوس كريم انصارى فرد است كه براى 
كسب عنوان آقاى گلى سوپر ليگ يونان مبارزه مى كند. انصارى فرد 
مهياى حضور در جام جهانى 2018 روسيه با تيم ملى فوتبال ايران 
مى شود و يكى از بهترين  دارايى هاى فعلى باشگاه المپياكوس است. 
اين باشگاه روى كريم انصارى فرد براى فصل آينده محاسبه مى كند 
و قيمت فروش احتمالى او را در صورت عالقمندى ساير تيم ها 10 

ميليون يورو تعيين كرده است.

به خاطر پول نشان ملى فوتبال را حذف كردند

هر چند وقت يك بار هستند نفراتى كه درباره فساد در 
فوتبال حرف مى زنند،اما اين حرف ها گوش شنوايى ندارد.

قصه، قصه فوتبال ناپاكى است كه قرار بود هميشه پاك 
باشد.مى گويند گذر زمان همه چيز را مشخص مى كند.

شايد سال ها از اتفاقى كه افتاده گذشته باشد و ديگر نتيجه 
نداشته  اهميتى  فالن  آتشه  دو  هواداران  براى  بازى  فالن 
باشد و فقط باعث شود تا آنها سرى به نشانه تاسف تكان 
بدهند،اما نمى توان به همين راحتى از كنار شاكله اصلى 
موضوع و اينكه فساد در فوتبال ايران بيداد مى كند عبور 
كرد.چند روز پيش بهروز رهبرى فرد و امروز هم خداداد 
عزيزى پرده از مسائلى برداشتند كه عمق فاجعه را نشان 
مى دهد.رهبرى فرد البته 5 سال قبل هم از اين افشاگرى 
ها كرده بود اما حرف هاى او در گوش كسى فرو نرفت 
و هيچ كسى واكنشى به آن نشان داد.اين بار بازيكن سابق 
خريد  و  داور  تبانى،خريد  از  شفاف  خيلى  آذين  استيل 
بازيكن حريف صحبت كرده است:«در استيل آذين همه نوع 
كارهاى غيراخالقى بود؛ خريد داور، خريد بازيكنان حريف 
و سحر و جادو! مثال به گلر شموشك پول دادند، به هر 
سمتى توپ را مى زديم، او به طرف ديگرى شيرجه مى زد. 
يا مدافع تراكتور كه بى دليل دقيقه 10 بازى جورى بازيكن ما 
را زد كه اخراج شد.دورانى كه در استيل آذين حضور داشتم 
به هر نحوى مى خواستيم به ليگ برتر صعود كنيم كه خدا 

يقه مان را گرفت.»
خداداد  زند،  مى  حرف  كنده  وپوست  رك  فرد  رهبرى 
عزيزى هم همين طور.آنجا كه مى گويد:«يادم هست يك 
بازي  تيمي  چه  با  نمي  دانم  زد.  زنگ  من  به  خدايي  بنده 
داشتيم. من مدير فني پيام بودم ديگر. طرف علناً به من گفت 

بازي را براي تان درمي آوريم. خيلي هم حساس بود. گفت 
دو چك 10 ميليوني بدهيد و برنده از زمين خارج شويد. 
يعني 20 ميليون مي خواستند كه بازي را دربياورند. از اين 

اتفاقات زياد مي افتاد.»
ها  خيلى  براى  شود  مى  زده  كه  هايى  حرف  شايد  البته 
جذاب باشد و براى چند روز فوتبال ايران را درگير خودش 
كند اما در نهايت قرار است چه اتفاقى بيفتد؟سال ها سال 
قبل هم حرف هايى مشابه زده شد و در رسانه ها بازتاب 
در  گز  الى  هاى  سكه  ماجراى  شايعه  داشت.مثل  زيادى 

اصفهان.جايى كه مى گويند خود محمد دادكان رييس اسبق 
فدراسيون فوتبال شخصا به ماجرا ورود كرد و با فرستادن 
ماجرا  كه  شد  متوجه  اصفهان  به  فدراسيون  دبير  دانشور 
صحت دارد!آن زمان دادكان رييس هيئت مديره اصفهانى 
را احضار و با تذكر قائله را خواباند تا حاشيه ها بيشتر از 

اين حاد نشود.
از اين دست اتفاق ها در فوتبال ايران زياد افتاده است.زياد 
درباره اش شنيده شده و شايد بوده اند نفراتى كه به صورت 

پنهانى از كار بركنار شده اند اما آن چيزى كه مشخص است 
اين است كه هرگز برخوردى شفاف و قانونى با اين موضوع 
نشده است.در قوانين فيفا همه موارد مطرح شده جرم است 
و پس از ادعا بايد به اثبات برسد.ضمن اينكه همه افرادى 
كه در اين ماجراها نقش داشته اند بايد مادام العمر محروم 
شوند.فيفا حتى عنوان كرده كه دانستن و اطالع ندادن برابر 
با جرم است و حتما بايد با هرگونه فسادى برخورد شود.
اتفاقى كه در فوتبال ايران نمى افتد و اگر هم هر چند سال 
يك بار بازيكنى،مديرى،رييس باشگاهى يا....پيدا مى شود 
و درباره فساد حرف مى زند،اين قصه در حد همان حرف 
باقى مى ماند! جالب اينجاست كه پس از افشاگرى هاى 
اخير و در شرايطى كه لباس فالن تيم،موى فالن بازيكن 
يا صفحه اينستاگرام يك فوتباليست براى خيلى ها حساس 
شده است پيگيرى فساد،رشوه،خريدن داور و تالش براى 

صعود با رانت زياد مورد استقبال قرار نمى گيرد!
كميته اخالق در چند وقت اخير تمام تالش خودش را كرده 
تا به بهترين شكل ممكن در مسائل اينچنينى ورود كند و تا 
حدودى كار را هم پيش برده است اما آيا وقتش نرسيده كه 
اگر كسى ادعايى مى كند اول اين ادعا را ثابت كند و سپس 
مراجع ذى صالح نام خاطيان را از قالب اسم مختصرخارج 
كنند؟آيا مردم نبايد بدانند كه آقاى (م)،آقاى(ج)يا آقاى(ت)
چه كسانى هستند كه درپشت پرده فوتبال نقش دارند؟ بيان 
اين اسامى مختصر فقط و فقط باعث مى شود تا اين ماجراها 
در حالت تهمت زدن باقى بماند و آنهايى هم كه اطالعات 
زيادى از اخبار پشت پرده دارند هرگز دست به افشاگرى 
يك  حد  در  فقط  هايشان  حرف  دانند  مى  كه  نزنند،چرا 

تهمت باقى مى ماند و هرگز به سرانجامى نخواهد رسيد.

اگرچه كارلوس كى روش گفته دستش براى جام جهانى را اقال 
تا نيمه ارديبهشت رو نمى كند اما هر بار و با دعوت از هر سرى 
از بازيكنان به ريكاورى مى توان بيشتر به تركيب نهايى تيم ملى 

براى سفر به روسيه رسيد.
تمرينات ريكاورى تيم ملى در روزهاى گذشته ، مدام احتمال 
تغييرات در تركيب نهايى مسافران ايران براى روسيه را بيشتر مى 
كند. درحالى كه تيم ملى در چند پست مشكل دارد و كارلوس 
كى روش ترجيح مى دهد براى تركيب اش از بازيكنانى استفاده 
كنند كه توانايى بازى در چند پست مختلف را با كيفيت باالتر 
از نرمال داشته باشند ، حاال بخصوص در خط دفاعى و هافبك 
دفاعى، كى روش پس از چرخ زدن هاى گوناگون، در نهايت 
به همان ايده آل هاى ابتدايى خودش رسيده است. براى مثال 
دعوت از اميد ابراهيمى و روزبه چشمى ، درحالى كه مجيد 
حسينى هم با استقالل به عربستان نرفته بود و مى توانست در 
اردو باشد ، نشان مى دهد مجيد كه دوره اى از تمرينات رهايى 
از آسيب ديدگى را زير نظر پزشكى تيم ملى انجام نداده است 

، در حقيقت شانسش براى ماندن در اردو را كمرنگ كرده 
است و كى روش نشان داده وقتى بازيكنى استانداردهاى رايج 
براى بودن در مجموعه را رعايت نكند،از دايره خارج مى شود. 
اينگونه مجيد كه بارها براى رده هاى سنى ايران بازى كرده و 
با استقالل هم بازى هاى چشمگيرى در آسيا انجام داده بود ، 

شانس خود براى سفر به مسكو را كمرنگ كرده است.
 اين اتفاقى است كه براى محمد انصارى در پرسپوليس هم 

رخ داده است . او هم دوران درمانش را بيرون از تيم ملى 
گذرانده و حتى پرسپوليسى ها بخشى از اين آسيب ديدگى 
او را به دليل حضور در تمرينات تيم ملى مى دانستند. اگرچه 
كمبود زياد بازيكن دو پسته براى تيم ملى شايد سبب شود 
در نهايت كى روش انصارى را جاى سعيد آقايى به جام 
جهانى ببرد كه قابليت بازى در دفاع چپ را هم در شرايط 
هم  او   ، وجود  اين  با  باشد.  داشته  ملى  تيم  براى  بحران 
شانس اش را به حداقل رسانده است. كمرنگ شدن حضور 
نورافكن و كمال و حتى اكبر ايمانى هم نشان مى دهد كى 
روش روى استفاده از اميد ابراهيمى و سعيد عزت اللهى 
در آن پست به قطعيت رسيده و البته امثال روزبه چشمى و 

حاج صفى هم توان بازى در آن منطقه را دارند.
تازه قبل از اين 4 نفر ، كى روش تكليفش را درباره على عليپور 
هم مشخص كرده بود و او خيلى در پالن جام جهانى روسيه 
قرار نداشت چون واقعا تيم ملى با ترافيك شديد مهاجمان بى 

نظير روبرو است.

ــن  پيراه از  ــيايى  آس ــگ  يوزپلن ــر  تصوي ــذف  ح
ــه  ــى را متوج نتقادات ــور ا ــال كش ــان فوتب ملى پوش
ــت  حفاظ ــازمان  س ــه  جمل از  ــف  مختل ــاى  نهاده
ــت، وزارت ورزش و جوانان و به ويژه  ــط زيس محي
ــازمان  گرچه س ــت. ــرده اس ــال ك ــيون فوتب فدراس
ــه از حذف يوز از  ــالم مى كند ك ــت اع محيط زيس

ــت. ــته اس ــان خبر نداش پيراهن ملى پوش

ــيون فوتبال - از  ــدى تاج - رئيس فدارس هفته پيش مه
ــان يوز از پيراهن تيم ملى در جريان بازى هاى  حذف نش
ــيه خبر داد و فدراسيون فوتبال و  جام جهانى 2018 روس
ــت حامى مالى را دليل  ــان مخالف وزارت ورزش  و جوان
ــاره محمد درويش،  ــد.در اين ب ــذف يوز مطرح كردن ح
ــت اظهار  ــازمان حفاظت محيط زيس ــن انتقاد از س ضم
كرد: در حال حاضر كشور ما صاحب يك سازمان محيط 

ــت كه باالترين مقام آن  ــتى اس زيس
حمايت از يوز را يك موضوع فرعى 
و جزئى مى داند و اعتقاد دارد كه كار 
ــه كردن براى  ــت و هزين يوز تمام اس
ــدارد.وى باانتقاد  ــى ن ــچ ارزش آن هي
ــازمان حفاظت محيط  ــرد س از عملك
زيست در اين بار، گفت: وقتى متولى 
ــت،  ــت اس ــوع كه محيط زيس موض
ــاوت عمل  ــورد يوزپلنگ بى تف در م
ــت كه ساير نهادها  مى كند، واضح اس
چه واكنشى داشته باشند بنابراين اصل 
ــازمان محيط زيست است  انتقاد به س
كه ترويج تنوع زيستى در حوزه هاى 

مختلف را پيگيرى نمى كند.
ــاركت هاى  ــابق دفتر مش مديركل س
مردمى سازمان حفاظت محيط زيست 
با اشاره به سابقه قرار گرفتن يوز روى 

ــت كه  ــن تيم ملى فوتبال اظهار كرد: ماجرا اين اس پيراه
ــت در دوره قبل موفق  ــازمان حفاظت محيط زيس اگر س
ــيون فوتبال را مجاب كند كه نشان يوزپلنگ  شد، فدراس
آسيايى روى پيراهن تيم ملى قرار گيرد، به دليل سماجت 
ــت وقت  ــازمان حفاظت محيط زيس و پيگيرى رئيس س
ــپ بالتر- رئيس  ــخصا با س بود يعنى معصومه ابتكار ش
وقت فدراسيون جهانى فوتبال - ديدار و اين موضوع را 
پيگيرى كرد.وى با اشاره به مخالفت هاى متعدد با اجراى 
ــد،  ــپ بالتر وارد تهران ش ــن طرح ادامه داد: وقتى س اي
معصومه ابتكار- رئيس سابق سازمان محيط زيست - او 
را به سازمان دعوت كرد كه اتفاقا در همان زمان برخى از 
ــاى ورزشى به اين موضوع انتقاد كردند و گفتند در  روس
ــدودى كه رئيس فيفا به ايران آمده  چرا بايد  فرصت مح
ــفند ببريد؟ آنان دقيقا با همين  او را به ديدن گاو و گوس

ادبيات به اين موضوع اعتراض كردند.

ــن تيم ملى موافقت  ــان يوز روى پيراه رئيس فيفا با نش
كرده است

ــت در ادامه گفت: حتى در آن زمان  اين فعال محيط زيس
ــناس داورى- اعالم كرد كه  ــنگ نصيرزاده - كارش هوش
ــق قوانين موجود در فيفا اصال امكان موافقت فيفا با  مطاب
قرار گرفتن نشان يوزپلنگ آسيايى روى پيراهن تيم ملى 
ــون اين اراده  ــت اما چ وجود ندارد و تالش ها عبث اس
ــپ بالتر هم موافقت  ــت، اين اتفاق افتاد و س وجود داش
ــازمان  ــماجت س كرد و در نهايت تصوير يوزپلنگ با س
ــت و فعاالن اين حوزه روى پيراهن  حفاظت محيط زيس

تيم ملى قرار گرفت.
ــاد از بى توجهى وزارت ورزش  ــش در ادامه با انتق دروي
ــتى اظهار كرد: در دوره  ــائل محيط زيس و جوانان به مس
ــدت محيط زيستى بود، براى مثال  قبل وزير ورزش به ش
ــازمان برنامه و  ــودرزى على رغم مخالفت س ــود گ محم

ــعه پايدار در  ــت و توس بودجه با ايجاد دفتر محيط زيس
ــكيل اين دفتر را  ــتور تش ــان، دس وزارت ورزش و جوان
ــاره به وضعيت كنونى  در وزارتخانه صادر كرد.وى با اش
ــال ايران گفت:  ــوز روى پيراهن تيم ملى فوتب حضور ي
فدراسيون فوتبال كه از قبل هم اعتقاد چندانى در اين باره 
ــد كه هيچ مطالبه اى براى حفظ  نداشت، وقتى متوجه ش
يوز روى پيراهن تيم ملى فوتبال از سوى سازمان حفاظت 
ــت و وزارت ورزش و جوانان وجود ندارد  ــط زيس محي
ــمت جريانى حركت كرد كه پول بيشترى برايشان  به س

داشته باشد.
رسانه ها واكنش درخورى در برابر حذف 

يوز از پيراهن تيم ملى نشان ندادند
ــور به دليل  ــانه هاى كش وى همچنين ضمن انتقاد از رس
ــان  ــه حذف يوز از پيراهن ملى پوش ــبت ب بى توجهى نس

ــش درخورى در  ــانه ها واكن ــفانه رس فوتبال گفت: متاس
برابر اين موضوع نشان ندادند در حالى كه اگر اين اتفاق 
ــش و  ــر جاى ديگرى رخ مى داد وزير را مورد پرس در ه
بازخواست قرار مى دادند كه چرا سراغ اسپانسرى رفتيد 

كه شرط فعاليت و همكاريش حذف يوزپلنگ باشد؟
به خاطر پول نشان ملى فوتبال را حذف كردند

ــاره به اينكه اگر در  ــت با اش اين فعال حوزه محيط زيس
ــرى  ــرط اسپانس ــر قيد مى كردند كه ش قرارداد با اسپانس
ــد، همه  ــته باش ــت كه حتما يوزپلنگ وجود داش اين اس
اسپانسرها قبول مى كردند، گفت: يوزپلنگ نشان طبيعت 
ايران، نشان ملى فوتبال كشور و اقتدار فوتبال ايران شده 
ــر چند ريال باال و پايين  ــت بنابراين چرا بايد به خاط اس
ــه ميليون ها دالر براى  ــيونى ك يوز را حذف كنند؟فدراس
وارد كردن مربى خارجى هزينه  مى كند، قطعا معّطل چند 
ــت، اما در بى توجهى و دغدغه نداشتن  ميليون ريال نيس
نسبت به اين موضوع،  وضع به اينجا 
رسيده است و به خاطر پول نشان ملى 

فوتبال را حذف كردند .
ــاره به اينكه از  درويش در پايان با اش
نماينده هاى مجلس، رسانه ها، وزارت 
ــت محيط  ــازمان حفاظ ورزش و س
ــت انتظار مى رود كه همگى پاى  زيس
اين موضوع بايستند، اظهار كرد: زمانى 
فدراسيون هاى مختلف تصميم گرفتند 
ــى از حيوانات در حال انقراض را  يك
ــود معرفى كنند، اما  به عنوان نماد خ
ــدا نكرد، چون  ــن تصميم تداوم پي اي
ــفانه پايبندى به برنامه ها با تغيير  متاس

روسا تحت الشعاع قرار مى گيرد.
در كنار اين انتقادات به سازمان محيط 
ــته مجيد خرازيان  زيست، روز گذش
مقدم مدير كل دفتر حيات وحش از 
ــال نامه به فدراسيون فوتبال و درخواست برگزارى  ارس
ــاره حذف يوز از  ــه به منظور ارائه توضيحات درب جلس
ــجيع- ــن تيم ملى خبر داد.پيش از اين هم رضا ش پيراه
رئيس دفتر محيط زيست و توسعه پايدار وزارت ورزش و 
جوانان در گفت وگو با ايسنا موضع رسمى اين وزارتخانه 
ــان  را در قبال حذف تصوير يوزپلنگ از پيراهن ملى پوش
ــمى وزارت ورزش  فوتبال اعالم كرد و گفت: موضع رس
و جوانان اين است كه مخالف حذف طرح يوز از پيراهن 
ــان فوتبال ايران هستيم و معتقديم كه قرار گرفتن  ملى پوش
نقش يوز روى پيراهن تيم ملى يك كار فرهنگى ارزشمند و 
اثرات خوب آموزشى هم در جامعه داشته است و تمايل 
ــم كه يوز روى پيراهن تيم ملى باقى بماند.وى تاكيد  داري
كرد كه حامى مالى تيم ملى موافق حضور يوزپلنگ روى 
پيراهن تيم ملى نيست و فدراسيون هم تصميم گرفته كه 

يوز را حذف كند.

از سكه هاى الى گز تا خريدن داور، بازيكن حريف و استخدام جادوگر

خبـر
اگر پشتيبان قوى پيدا كنيم 

در نفت مى مانم
سرمربى تيم فوتبال نفت آبادان گفت: اگر بتوانيم پشتيبان قوى 

پيدا كنيم حتما در صنعت نفت خواهم ماند 
فراز كمالوند اظهار كرد: بازى بسيار سنگينى بود و سپاهان نياز به 
برد داشت. براى اين كه بازى جوانمردانه باشد و حرفى براى ما 
در نيايد، دو نفر از جوانان را در اين ديدار به ميدان نفرستادم. در 
نيمه اول بهتر از سپاهان بوديم، اما در نيمه دوم آنها با استفاده از 
هوادارانشان توانستند فشار زيادى بياورند و موقعيت هاى خوبى 

را نيز ايجاد كنند.
او ادامه  داد: خوشحال هستم كه بازى تماشاگر پسندى را شاهد 
بوديم. مى دانم كه هواداران صنعت نفت نگران ماندن يا رفتن 
من هستند. اگر بتوانيم پشتيبان قوى پيدا كنيم حتما در صنعت 
نفت خواهم ماند، اما اگر غير از اين باشد، براى هر شخصى كه 

در صنعت نفت كار خواهد كرد آرزوى موفقيت خواهم كرد.
سرمربى تيم فوتبال نفت آبادان  اضافه كرد: ما پيش از اين در 
ليگ و جام حذفى مقابل سپاهان قرار گرفته بوديم كه عملكرد 
خوبى داشتيم. در دو بازى آينده خود مقابل تراكتورسازى و 
استقالل خوزستان نيز با تمام وجود بازى خواهيم كرد تا حرف 
و حديث هايى كه حتى امروز نيز مى خواستند بسازند به وجود 
نيايد. ما در بازى امروز تا پايان جنگيديم و مردانه بازى كرديم. 

شانس سهميه نداريم، اما هميشه با شرف بازى خواهيم كرد.

نشان نقره نوجوان خوزستانى 
در كاپ آزاد جودو آسيا

ورزشكار نوجوان خوزستانى در رقابت هاى كاپ آزاد جودو 
آسيا به نشان نقره دست پيدا كرد. 

  اين پيكارها با حضور 255 جودوكار از 10 كشور به ميزبانى 
به  موفق  ايران  نوجوان  جودوكاران  كه  شد  برگزار  ازبكستان 

كسب يك نشان نقره، دو برنز و دو عنوان پنجمى شدند.
در وزن 90- كيلوگرم ابوالفضل شجاعى از خوزستان در ديدار 
نخست جودوكارى از كشور ازبكستان را از پيش رو برداشت. او 
در گام دوم نيز حريف تاجيكستانى را شكست داد  و در ديدار 

بعدى نيز برابر نماينده قزاقستان به برترى رسيد. 
شجاعى سپس با پيروزى برابر نماينده كشور ميزبان راهى فينال 
شد. اودر ديدار پايانى بازى را به جودوكار قزاقستانى واگذار كرد 

و نشان نقره را ازآن خود كرد.

حريفان از طريق فوتبال پاك
 با ما رقابت كنند نه تخريب

سرمربى تيم فوتبال نفت مسجدسليمان خطاب به رقباى تيمش 
كه از طريق تخريب و تهمت به فكر رقابت با تيمش هستند، 
گفت: به رقبا مى گويم كه از طريق فوتبال پاك با ما وارد رقابت 

شوند نه از طريق تخريب.
محمود فكرى اظهاركرد: اين بازى براى دو تيم حائز اهيمت 
است؛ براى ما مى تواند حكم صعود و قهرمانى و براى حريف 
نيز مى تواند حكم اميدوارى براى صعود به ليگ برتر را داشته 

باشد.
وى بيان كرد: اين ديدار شرايط خاص خودش را دارد و ان 
شاءاهللا كه بتوانيم بازى خوبى را ارائه دهيم و جاى هيچ حرف 
و حديثى باقى نماند. همچنين اميدوارم مسابقه به صورت سالم 
برگزار شود و در نهايت نيز هر تيمى كه بتواند خوب كار كند، 
برنده بازى باشد و به حقش برسد. ما سه بازى ديگر داريم و 

تالش مان گرفتن حداكثر امتياز اين ديدارها است.
 سرمربى تيم فوتبال نفت مسجدسليمان با ابراز اميدوارى نسبت 
به ارائه فوتبال پاك در چند هفته پايانى ليگ يك و توجه ويژه 
مسووالن به اين چند هفته، گفت: با توجه به حواشى هفته هاى 
اخير خواهش من از آقاى تاج و مسووالن سازمان ليگ و كميته 
هاى اخالق، انضباطى و دوپينگ اين است كه نظارت خود را به 
صد درصد برسانند. خدا را شكر در بحث داورى شاهد انتخاب 
ان  و  بوديم  قبل  هفته  حساس  ديدارهاى  براى  خوبى  داوران 

شاءاهللا در ادامه نيز به همين صورت باشد. 
 وى افزود: درخواست دارم كه كه كميته دوپينگ نيز نظارت 
بيشترى به اين مهم داشته باشد تا از اين نظر نيز مشكل خاصى 
پيش نيايد و تيم ها كامال سالم وار زمين شوند. همچنين بحث 
جادوگرى و تخريب يكسرى تيم ها توسط  يكسرى تيم ها 
مطرح است و تهمت هايى زده مى شو د كه اميدوارم كميته 
اخالق نظارت ويژه ترى بر اين بخش ها داشته باشد و مانع از 
تخريب باشگاه ها توسط هم شوند و نگذارند اخالق در فوتبال 

از بين برود.
 فكرى بيان كرد: برخى تيم ها وارد فضايى شدند كه فضاى 
ناجوانمردانه است و باتوجه به اين كه از نظر فنى زورشان به تيم 
ها نمى رسد، مى خواهند از طريق تخريب به هدف خود برسند. 
من به تمام رقبايى كه با ما بازى دارند، مى گويم كه ما يك بار 
از اين بابت ضرر ديديم و اجازه نمى دهيم دوباره متضرر شويم، 
چرا كه در نيم فصل اول متاسفانه باشگاه آلومينيوم اراك يك 
حركت غير اخالقى را انجام داد و همان باعث شد در ادامه در 
ديدارى خانگى اولين باخت خانگى را متحمل شويم و مطمئن 
باشيد ما ديگر درگير اين حواشى نمى شويم و به رقبا مى گويم 
كه از طريق فوتبال پاك با ما وارد رقابت شوند نه از طريق 
تخريب. اگر قرار باشد به اين روند خود ادامه دهند، بدانند كه 
ما در زمين و با فوتبال پاك جواب آن ها را خواهيم داد تا ديگر 
چنين تهمت هايى را به ما نزنند و ديگر به فكر تخريب نباشند.

 وى گفت: اميدوارم در بازى هاى باقى مانده، اخالق را زير 
سوال نبريم؛ همه چيز در قهرمانى و صعود خالصه نمى شود 
و اخالق و مردانگى مهمترين نكته اى است ك باقى مى ماند. 

اميدوارم در يك فضاى سالم همه به حق خود برسند.
 سرمربى تيم فوتبال نفت مسجدسليمان خطاب به افرادى كه به 
فكر تخريب اين تيم و شخص او هستند، عنوان كرد: از اين افراد 
مى خواهم با يك جويبارى كه لباس غيرت بختيارى را بر تن 
دارد از طريق تخريب و تهمت وارد نشوند. اين اشتباه بزرگى 
است كه در آينده نزديك متوجه آن خواهند شد. تمام فكر و 
هدف ما اين است كه حرف مان را در زمين بزنيم و تاكنون هم 
به همين صورت بوده است و اصال وارد حواشى نخواهيم شد.
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«به وقت شام» فيلمى پرهزينه با جلوه هاى ويژه كامپيوترى، بصرى 
و ميدانى است اما ضعف اصلى فيلم را نيز مى توان در همين 
بخش، شخصيت پردازى و چندپاره بودن فيلم نامه جستجو كرد.
در واقع حاتمى كيا با تكيه  برجلوه هاى ويژه و هيجان هايى كه او 
خشونت ذاتى داعشى ها مى نامد فيلمش را مى سازد، جلوه هاى 
پوشاندن  براى  آن  از  نيز  «چ»  فيلم  در  اين  از  پيش   كه  ويژه اى 
ضعف هاى فيلم نامه و شخصيت پردازى سود برد اما نتوانست در 
اين امر موفق شود.فيلم نامه «به وقت شام» چندپاره است و مى توان 
آن را به تكه هاى جداگانه دسته بندى كرد؛ بخش هايى كه به شكل 
مجزا نوشته  شده اند اما به داليل خاص در پى هم مى آيند.داستان 
و روابط پدر و پسر (على) در آغاز فيلم كاركردى جز معرفى 
شخصيت ها و خصوصيات دو چهره اصلى فيلم ندارد و در اين 
بخش شاهد ديالوگ هايى مرسوم و كليشه اى حاتمى كيا هستيم؛ 
ديالوگ هايى چون «من بچه جنگ هستم» و اينكه پدر هميشه 
فرمانده بوده و هيچ گاه برايش پدرى نكرده است، هر چند در فيلم 

هم به  جز يكى دو سكانس، نشانى از حس پدرى به مخاطب داده نمى شود.
نويسنده در ادامه و در ايجاد اين حس به بن بست رسيده، پس ديگر داستان 
پدر و پسر بيش از اين قابليت ادامه ندارد؛ زيرا در اين داستان خانوادگى 

اتفاق خاصى نمى افتد.
برخالف نظر حاتمى كيا، فيلم «به وقت شام» جز چند حس و هيجان جنگ 
قصه اى ندارد كه قابل تعريف باشد، پس بايد اين ضعف و حفره را به 
 گونه اى پر و براى ادامه فيلم اين داستانك ها را به هم پيوند بزند. او نقطه 
اتصال را در جلوه هاى ويژه مى بيند و آن را با هيجان و درگيرى نبرد 
نيروهاى سورى و به ويژه نيروهاى بالل با داعشى هاى «تدمر» پر مى كند تا 

تمركز مخاطب را به سوى ديگرى منحرف كند.
 فيلم بارها به پايان مى رسد اما با ترفندى دوباره شروع مى شود؛ رسيدن 
هواپيما به دمشق نقطه پايانى بر فيلم است. داستانى كه با نشستن هواپيما 
بدون مشكل مى توانست به اتمام برسد اما درگيرى ها و كشتار داعشى هاى 
تحت امر شيخ ممدوح سعدى و فرزندانش كه در اسارت سورى ها بودند 
به لطف جلوه هاى ويژه، داستان پايان يافته را به قصه ديگرى پيوند مى دهد 

و آن را جلو مى راند.
از سوى ديگر حفره اصلى فيلم نامه درنحوه آزادى تعداد كم داعشى هاى 
اسير در جمع خيل عظيم نيروهاى سورى در هواپيما است و فيلم نامه نويس 

براى منطقى نشان دادن و پر كردن حفره هاى فيلم نامه مى گويد كه همسر 
شيخ ممدوح با چاقوى هواپيمايى با آن همه نيروى مسلح و نيروى انسانى 
را تصرف مى كند.اما از آنجا  كه فيلم نامه نويس از ارائه جزئيات در نحوه 
آزادى آن ها عاجز مى ماند با سرهم بندى قصه به واسطه استفاده از شلوغى، 
همهمه و ابزار مهم آن يعنى جلوه هاى ويژه ذهن مخاطب را به سوى ديگرى 
جلب مى كند.اين روند مداوم بريدن و چسباندن و وصله پينه قصه هاى 
تكه پاره به اينجا ختم نمى شود و همچنان ادامه مى يابد.زمانى كه هواپيما 
به «تدمر» بازمى گردد همه چيز با مرگ شيخ ممدوح و خانواده اش توسط 
ابوعمر چچنى به اتمام مى رسد اما او داستان شيخ ممدوح را به قصه ابوعمر 
چچنى وصله مى زند.البته حاتمى كيا مدعى شده كه اطالعات زيادى از 
نحوه نگرش و فرقه هاى داعشى ندارد اما چهره اى كه از شيخ ممدوح نشان 

مى دهد بسيار متفاوت از ابوعمر چچنى است.
 به نظر مى رسد حاتمى كيا معتقد است يك داعشى سورى به مراتب 
قابل اعتمادتر از يك داعشى خارجى و چچنى است؛ زيرا شيخ ممدوح به 
وعده آزادى اش عمل مى كند اما ابوعمر چچنى معتقد است نبايد با دشمن 
معامله كرد.همين تئورى حاتمى كيا درفيلم نامه باعث مى شود تا بازهم 
او با به كارگيرى ناجى اصلى فيلم يعنى جلوه هاى ويژه و مرگ عجيب 
شيخ ممدوح با شمشير به دست فرمانده چچنى تكه ديگرى به فيلم نامه 
«به وقت شام» وصله مى خورد تا داستان شهادت گروهى اسرا اتفاق بيافتد.

اين دستگيرى و شهادت قهرمان فيلم بازهم مى توانست پايانى بر
فيلم طوالنى حاتمى كيا باشد اما از آنجا كه قهرمان فيلم نبايد به اين
سهولت از قصه خارج شود، حاتمى كيا وصله اى ديگر بر فيلم نامه
مى زند، با اين وصله جديد او مى تواند قهرمان داستان يعنى على
را از فردى متزلزل به فردى مقيد و معتقد تبديل كند كه ديگر از
مرگ نمى هراسد، از اين رو براى رسيدن به سير تكامل شخصيت،
پدر را از پسر جدا مى كند.البته در خالل فيلم به دليل ضعف در
شخصيت پردازى و انتخاب بد بازيگر اين نقش، مخاطب، پدر را
فردى منفعل و نچندان محكم مى بيند؛ اما فيلم نامه نويس با ايجاد
مشكل در تكلم پدر، او را از نقش جديد على حذف مى كند تا
پسر را براى پروازى انتحارى به همراه «ام سلما (زن شيطان پرست
مسلمان شده)» آماده كند. اين آخرين داستانى است كه به فيلم نامه

اضافه شده و تا شهادت على ادامه مى يابد.
ها، روايت  رئال،  هاى  داستان  با  مواجهه  در  همواره  مخاطب   
اگر كند،  مى  دنبال  منطقى  صورت  به  را  تصميات  و  رخدادها 
شخصيت قصه راهى جز ماندن و فداكارى تا شهادت نداشته باشد بيننده آن
را مى پذيرد.ايثار امرى پسنديده و قهرمانانه است مشروط به آن كه شهادت
قهرمان راه را براى نجات گروهى از مردم هموار سازد؛ اما علت ماندن و
شهيد شدن على باورپذير نيست، جز اينكه حاتمى كيا بخواهد در انتهاى
فيلمش قهرمانى شهيد داشته باشد، آن هم در شرايطى كه سير تحول و
تكامل شخصيت (على) در جريان فيلم ديده نمى شود.چگونه مى شود
قهرمان فيلم زمانى كه در فرودگاه «تدمر» مى نشيند از ترس مرگ به
خود بلرزد اما چندى بعد در شرايطى كه اگر به همراه پدر از هواپيما
به بيرون مى پريد مى توانست زنده بماند، شهادت را برمى گزيند.به نظر
فيلم هايش ويژه  جلوه هاى  مقهور  حد  بيش  از  كيا  حاتمى  رسد  مى 
شده است؛ اين جلوه هاى ويژه اگر به  درستى در كنار درامى بى نقص
اثر به  را  كار  و  باشد  خوبى  تمام كننده  و  مكمل  مى تواند  گيرد  قرار 
خوب تبديل كند اما زمانى كه كارگردان مقهور آنها شود و بخواهد
به بهانه هاى مختلف و براى منحرف كردن ذهن مخاطب از حفره ها
و ضعف هاى فيلم نامه و يا با استفاده بى رويه و به هر دليل درست يا
غلط در جاى جاى فيلم از آن سود ببرد مى تواند لطمه هاى جبران ناپذيرى به
فيلم وارد كند، كما اينكه حاتمى كيا پيش  از اين هم در«چ» اين ضربه را در

به كارگيرى غلط جلوه هاى ويژه خورده است.

 افتخار مى كنم كه با سهراب سپهرى، فروغ 
فرخزاد و... آشنا شدم. در زمان حياتشان به 

ارزش واقعى آنها پى برده نشد.
قديمى  كارگردان هاى  از  صابرى  پرى 
تئاتر و مؤسس تاالر مولوى در سال هاى 
پيش از انقالب بوده است. اين كارگردان 
شمس پرنده، آنتيگونه، من ازكجا عشق 
شهر  هفت  عرفان،  باغ  به  من  ازكجا، 
عشق، ليلى و مجنون، هفت خان رستم 

و... را روى صحنه برده است.
دوستان  و  هم نسل ها  از  كه  صابرى 
بوده،  سپهرى  سهراب  و  فرخزاد  فروغ 
مريم  با  خود  گفت وگوى  تازه ترين  در 
جعفرى حصارلو در روزنامه ايران، ابعاد 
را  سراب  و  فروغ  زندگى  از  جديدى 

فاش كرده است.

شعراى  از  يكى  فرخزاد  فروغ 
مطرح بود ومن كارهايش را مى ديدم. 
ديدم؛  رامى  كارهايش  مى رفتم  وقتى 
به  مى لرزيد.  هيجان  از  وجودم  تمام 
كه  است  سياه  خانه  اين  خصوص 
تفكر برانگيز هم بود. فروغ فرخزاد 
آدم خاصى بود. من با او دوست بودم 

و برايم بازى مى كرد.
 فروغ از هيچ چيز نمى ترسيد، بشدت 
جسور بود. خود را پنهان نمى كرد و 
بشدت تأثيرگذار بود. اغلب مردم به 

خانه اش سنگ پرتاب مى كردند و به نوعى 
به عنوان يك شاعر برجسته شناخته نمى شد 

و با ديده تحقيرآميز به او نگاه مى شد.
شايد يكى از داليل اين بود كه بانو بود و 
جامعه هنوز آمادگى اشعارش را نداشت. 

جامعه به تدريج حركت مى كند. همچون 
تئاتركه امروز بسيارى عالقه مند به تئاترهستند 
درحالى كه زمانى، خانواده ها نسبت به تئاتر 

موضع داشتند.
اغلب جمعه ها كه به خانه فروغ مى رفتيم به 
خانه اش سنگ پرتاب مى شد. به هر حال 

جامعه او را نمى پذيرفت.
سپهرى يكى از شاعران برجسته اى بود 
كه من شانس آشنايى با او را داشتم. يادم 
بودم.  اوخريده  از  مى آيد كه تابلويى 
زمانى كه مى خواست به ديوار نصب 
را  ديوار  كه  بخشيد  گفت:«مى  كند؛ 
سوراخ مى كنم» او واقعاً حساس بود و 
فكر مى كرد كه به ديوار آسيب مى زند. 
در آن زمان قيمت تابلوهاى سپهرى 
به قدرى كه امروز بود، نيست. امروز 
ديگر تابلوهاى او يك سرمايه است. 
اما من در آن زمان آثارش را دوست داشتم 

و امروز هم مى دانم چه ارزشى دارد.
بى نظير  هنرمند  يك  سپهرى  سهراب   
گنجينه براى ايران  يك  و  بود  ومتواضعى 
محسوب مى شود. در زمان حياتش به ارزش 

واقعى آنها پى برده نشد و بعدها شناخته شد.
افتخار مى كنم كه با سهراب سپهرى، فروغ

فرخزاد و... آشنا شدم.
عشق و عرفان در وجودم است. به عرفان
تظاهر نمى كنم. فكر مى كنم حضور مادرم و
قصه هايى كه برايم تعريف مى كرد درشكل
گيرى شخصيتم بسيار تأثيرگذار بوده. بعدها
وجودم شدم  آشنا  خوان ها  تعزيه  با  كه 

دگرگون شد.
را كرگدن  مى خواست  سمندريان 
ما و  ببرد  صحنه  روى  به  درتاالرمولوى 
برايش مجوزگرفتيم. اما يك موردى براى
اين اثرپيش آمد. اجراى سمندريان دربين
دانشجويان محرك بود و آنها را به سمت
انقالبى شدن پيش برد و عجيب آنكه تمام

دانشگاه از اين جنبش حمايت كرد.

واقعا جاى سوال است چرا قبل از اعالم اسامى داوران با نويد محمدزاده 
هماهنگ نكرده اند و از او تائيد نگرفته اند؟

 در جشنواره جهانى فيلم فجر با توجه به حضور رضا ميركريمى به عنوان 
دبير جشنواره و افرادى در تيمش مانند امير اسفنديارى، عليرضا شجاع 
نورى، سيف اهللا صمديان، شادمهر راستين و ... كه همگى جشنواره 

ديده هاى قهارى هستند، اين همه گاف جاى تعجب دارد:
نشست خبرى جشنواره جهانى

در نشست خبرى جشنواره جهانى، دبير همراه با مدير رسانه اى جشنواره 
نشستند و تنها اسامى فيلم هاى ايرانى پذيرفته شده را اعالم كردند و 
چند اشاره كلى آمارى به فيلم ها و مهمانان خارجى مانند: امسال 300 
مهمان از 78 كشور به ايران مى آيند و 120 فيلم خارجى از 54 كشور 
پذيرفته شده است. فرداى روز نشست خبرى اسامى فيلم ها از طريق 

سايت جشنواره اعالم شد.
در تمامى جشنواره هاى دنيا وقتى نشست خبرى قبل از جشنواره مى 
گذارند در آن جلسه حداقل اسامى تمام فيلم هاى پذيرفته شده در بخش 
رقابتى اصلى جشنواره را اعالم مى كنند، همان كارى كه تيرى فرمو 
(مدير هنرى جشنواره فيلم كن) يك روز بعد از نشست خبرى ميركريمى 
انجام داد و ليست 18 فيلم پذيرفته شده بخش اصلى كن را همراه با 

توضيحاتى درباره هر فيلم اعالم كرد.
يا نشست خبرى نگذاريد و از طريق همان سايت اعالم كنيد، يا اگر 
مى گذاريد بايد حداقل احترام به مخاطبين آن نشست را رعايت كرده و 
اسامى تمام فيلم ها را اعالم كنيد، باز تكرار مى كنم از ميركريمى و تيم 
همراهش با اين همه سابقه حضور در جشنواره هاى سراسر دنيا چنين 

اعمالى عجيب است. 
خداى نكرده جشنواره جهانى را تا اين حد داخلى فرض نكرده باشند كه 

هيچ اسمى از فيلم هاى خارجى نياوردند!

داوران جشنواره جهانى
در همان نشست خبرى داوران بخش هاى مختلف جشنواره اعالم 

شدند كه براى بخش ”فيلم هاى اول“ نويد محمدزاده 
همراه با ويرا النگروفا (مدرس سينما) از جمهورى چك 
و بَرمك اكرم (كارگردان) از افغانستان بعنوان داور بخش 
فيلم هاى اول اعالم شد. بعد از ساعاتى از انتشار اين خبر 
نويد محمدزاده در صفحه اينستاگرامش اعالم كرد كه از 
انتخاب براى داورى جشنواره فجر اطالعى نداشته و به 
دليل شرايط كارى فرصتى براى انجام آن ندارد! عاقبت 

محمد على باشه آهنگر جايگزين محمدزاده شد.
واقعا جاى سوال است چرا قبل از اعالم اسامى داوران با 
نويد محمدزاده هماهنگ نكرده اند و از او تائيد نگرفته اند؟ 
براى يك جشنواره ساده قصه نويسى مدارس هم كه داور 
انتخاب مى كنند از قبل به داوران اطالع داده و موافقت 
آنها را مى گيرند، چگونه است كه براى جشنواره جهانى 

فجر چنين اتفاقى نيافتاده است؟
نكند فكر كرده اند با اعالم ناگهانى آن در نشست خبرى، 

او را در موقعيت عمل انجام شده قرار مى دهند يا اينكه از افكت درام 
غافلگيرى استفاده كرده و آن شخص هم از خوشحالى سر از پا نشناخته، 

تمام زندگى خودش را تعطيل مى كند تا 10 روز داورى كند!
خداى نكرده اين تيم جشنواره فكر نكرده باشند كه اعالم داوران ايرانى 
هم مانند اعالم فيلم ها بايد ناگهانى و غافلگيرانه باشد، زبانم الل، موضوع 
پذيرفته شدن فيلم براى جشنواره را با انتخاب داوران اشتباه نگرفته باشند! 
از هر زاويه و با هر منطقى كه به آن فكر مى كنم جوابى قانع كننده 

دستگيرم نشد!!!
جشنواره ى جشنواره جهانى

در جشنواره بين المللى فجر قبل و بعد از تفكيك از جشنواره ملى، بخشى 
با عنوان ”جام جهان نما“ يا ”جشنواره ى جشنواره ها“ داشته ايم كه در آن 
مرورى بر فيلم هاى مطرح جشنواره هاى ديگر جهان صورت مى گيرد و 
فيلم هايى از جشنواره هاى معتبر براى نمايش انتخاب مى شوند كه بخش 

جذابى هم هست، 

امسال در كنار آثارى از ديگر كشورها 3 فيلم ايرانى «درساژ» ساخته پويا 
بادكوبه، «راه رفتن روى سيم» ساخته احمدرضا معتمدى و «هندى و 
هرمز» ساخته عباس امينى پذيرفته شده و در سى و ششمين جشنواره 

جهانى فيلم فجر به نمايش درمى آيند.
"درساژ" و "هندى و هرمز“ هر دو نمايش اول خود را در جشنواره برلين 
داشتند و در جشنواره هاى ديگرى هم حضور داشته اند ولى سوال بزرگ 
اين است: فيلم ”راه رفتن روى سيم" در كدام جشنواره حضور داشته 
كه براى اين بخش انتخاب شده است؟ تنها نمايش آن در جشنواره 
”فيلم هاى ايرانى استراليا" و "لندن" بوده كه آن هم چون فقط از ايران 
فيلم حضور دارد بيشتر شبيه يك جشنواره داخلى است و اعتبارى در 

سطح حضور جهانى محسوب نمى شود.
فيلم هاى ديگرى از ايران بوده اند كه در جشنواره هاى ”الف“ جهان 
پذيرفته شده اند ولى جشنواره جهانى فجر آنها را نپذيرفته است حال 
آنكه فيلم معتمدى بدون هيچ حضورى در جشنواره اى معتبر، بايد در 

اين بخش نمايش پيدا كند! واقعا چرا؟ خداى نكرده رفيق بازى نباشد!

فانوس خيال جشنواره جهانى
صفحه  در  ايران  سينماى  كارگردان  مؤتمن  فرزاد 
اينستاگرامش به نكته اى جالب اشاره كرده است، عين 

نوشته ايشان:
«جشنواره بين المللى فيلم فجر، بخشى جنبى دارد بنام 
”فانوس خيال“. تا اينجاى كار هـيچ ايرادى ندارد. تعدادى 
فيلم خارجى و سه فيلم ايرانى هـم براى نمايش در اين 

بخش انتخاب شده اند . اين هـم هـيچ ايرادى ندارد.
مشكل جائى جلب توجه ميكند كه به پوستر اين بخش 
ميخوانيم:“نمايش  چنين  آن  روى  بر  و  ميكنيم  نگاه 
هـاى نيمه شب فيلمهـاى نوآور در گونه هـاى مختلف 
سينمائى“. اين جمله كه با رندى و زرنگى، از طريق پس و 
پيش كردن كلمه هـا، قصد دارد، مفاهـيمى مثل ”نمايش 
هـاى نيمه شب“ و ”فيلمهـاى نيمه شب“ را ،از معنى 
واقعى آنهـا خالى سازد و اصال آنهـا را تحريف كند، شامل 

حال فيلمهـاى انتخاب شده در مجموعه ”فأنوس خيال“ نميشود.
"فيلم نيمه شب"، معنى دارد: اصطالح "فيلمهـاى نيمه شب"، اولين 
بار در دهـه پنجاه ميالدى و در امريكا ، زمانيكه برخى از ايستگاهـهاى 
تلويزيونى در ساعات نيمه شب ، فيلمهـاى ژانرى كم هـزينه يا بى بودجه 
(بيشتر ترسناك)، را به نمايش گذاشتند، مطرح شد. اما به عنوان پديده 
اى سينمائى،از اوائل دهـه هـفتاد،اكران فيلمهـاى اغلب مهـجور، كم 
بودجه،درجه دو يا رده ب،در ساعات پس از نيمه شب، ابتدا در نيويورك 
و چند شهـر ديگر شروع شد و استقبال از برخى از اين فيلمهـا مثل ”إل 
توپو“(الخاندرو خاردىفسكى) و ”نمايش راكى هـارور“(جيم شارمان)، 

باعث گسترش اين پديده به ديگر شهـرهـاى آمريكا و اروپا شد.
مهـمترين ويژگى فيلم هـاى ”نمايش هـاى نيمه شب“ ، اينست كه 
به ”روند غالب توليد“ (در ايران : سينماى بدنه) تعلق ندارند و از هـمين 
روست كه ”نمايش هـاى نيمه شب“ كمك كرد تا نوع بخصوصى از 
مخاطب كه اصطالحا به آن تماشاگر ”فيلم كالت“ ميگوئيم،به وجود 

بيايد.تماشاگرانى كه اين فيلمهـا را بارهـا و بارهـا ميبينند و مصرانه به
آنهـا عشق ميورزند.

در ”نمايش هـاى نيمه شب“ فيلمهـائى به نمايش در مى آيند كه اصال
و از بيخ وبن ضد فرهـنگ رسمى و غالب جامعه ( كانتر كالچر)، محسوب
مي شوند. مديريت جشنواره جهـانى فيلم فجر بايد به اين سئوال كه
كداميك از فيلمهـائى كه براى اين بخش انتخاب كرده ، واجد چنين
شرايطى ست؟ پاسخگو باشد،زيرا جشنواره حق ندارد پديده اى را كه
برخى از ما سالهـا، با عشق به آن زندگى كرده ايم ، بى معنى و تحريف

كند.
جشنواره جهـانى فيلم فجر ميتواند جمله مورد بحث را از پوستر ”فانوس
خيال“ حذف كند يا ميتواند اين جمله را حفظ كرده و به جايش فيلمهـاى
اين بخش را عوض كند، اما نميتواند اشاعه دهـنده بيسوادى و ناداني

باشد.»
خداى نكرده تيم جشنواره جهانى فجر فكر نكرده باشد كسى نيست كه
اين ”فيلم هاى نيمه شب“ را باالى پوستر بخواند يا زبانم الل فكر نكرده

باشند فقط خودشان آنرا مى فهمند وال غير.

كج سليقگى جشنواره جهانى
همانطور كه ذكر شد اسامى كامل فيلم هاى پذيرفته شده جشنواره جهانى
يك روز بعد از نشست خبرى دبير جشنواره بر روى سايت قرار گرفت و
اعالم شد. دقيقا در همان روز و تقريبا همان ساعات مدير هنرى جشنواره
كن تيرى فرمو هم اسامى فيلم هاى پذيرفته شده در جشنواره كن 2018
را اعالم كردند.  كمى سليقه رسانه اى ايجاب مى كرد اين دو اتفاق
همزمان و يا در يك روز نباشد، چون قطعا تمام اخبار سينماى ان روز
تحت الشعاع معتبرترين جشنواره سينمايى جهان خواهد بود و همانطور
هم شد، انتخاب 2 فيلم جعفر پناهى و اصغر فرهادى بازتابش از تمام

فيلم هاى خارجى و داخلى جشنواره جهانى بيشتر بود.
خداى نكرده فكر نكرده باشند كه اخبار جشنواره جهانى ما جشنواره كن را

از دور خارج كرده و تا جايى كه ما هستيم كن ديگه چى ميگه؟

داستان  وصله پينه شده به  وقت شام

حرف هاى ”پرى صابرى» درباره فروغ فرخزاد: 

فروغ جسور بود، مردم به خانه اش سنگ پرتاب مى كردند

خداى ناكرده، كج سليقگى هاى جشنواره جهانى فيلم فجر!
نهال موسوى 

لنوشـته د
در خيال هم...

 در خيال ، وراى احساس عقل كشيدم بر تار و پود ديدارى و شنيدارى ،بر آستان 
دل چند خط غزل نوشتم و چند بيت خاطره سرودم!!! از پس خوابى عميق تصورى 
شگرف انديشه وار بر پيكره ى كوه مه گرفته ِى مرطوِب خيال انگيزِ پُر پيچ و خِم پر 
از ناگفته هاِى ديرى كه بر من نگذشتند مى كوبد عالقه ى شديد قلبم !. انگار وارونه به 
ديارى نگريسته ام و از پيداى پنهانى آشكار ! چند دو بيتى براى چهار پاره ها ترجيع بند 
كرده ام !!! هاتف و محتشم يادم نرود وحشى بافقى! آرى كمى بنگر بر ملوِل نگارشم 
انگار آمال رنگ ميدهد و عنان از كف ربوده قصيده هايى كه انگار هرگز نخوانده ام!؟

ببين چه ميكند ناز كال چشمانت !؟!
بر درخت عشق نروييده ميكشد پر خيال به سرزمين عاشقانه هايم و از دور سالم 
ميكنم و جواب را با كرشمه اى غليظ از پس پلكهايى كه نازك كرده اى روان ميسازى 
بر آستان ايوان آيينه كارى شده ى حالم كه ماضى بعيد هم از تكرارش كرنش ميكند 
آنچنان كه در گذشته اى دور قبل از گذشته ى ساده ام بارها ميخواسته اتفاق بيفتد و 

چون هلو بر شاخسار تمنا هايم ناز ميكند!
عبورى آزاد 

سكوتى در بند حصار ناى از دورى نگاهت كرده ام و ديدار نوش داروى ...
نديدنت جام شوكران را مصداق دارد و با خيال لبخند مليحت به آستان تنهايى ميروم 

كه بازگشتى نيست!
چينى نيست !
سنگ نيست!!

گلبرگ هم!
شيشه ى نازكيست دلم كه اگر ترك بردارد...

اينجا خيال من است
اگر آمدى آهسته نيا !!!

گوشهايم بسيار مدتيست كه در حسرت صداى نازك قدمهاى توست
اينجا خيال من است

و من در خيال هم دوستت دارم...

نـه بخا كتا
«معيوب ها» به بازار كتاب آمد

ترجمه رمان «معيوب ها» با محوريت افت و خيزهاى زندگى روزنامه نگارى از سوى 
نشر چشمه به بازار كتاب آمد.

رمان «معيوب ها» نوشته تام َركمن به تازگى با ترجمه على منصورى توسط نشر چشمه 
منتشر و راهى بازار نشر شده است. 

 اين نويسنده از سال 2006 تا 2008 ويراستار نشريه بين المللى هرالدتريبيون بوده و 
«معيوب ها» نخستين رمان اين خبرنگار است كه در سال 2010 به چاپ رسيد. اين 
رمان توسط انتشارات دايل پرس چاپ و پس از مدتى به 30 زبان ترجمه شد. دومين 
رمان اين نويسنده هم چندى پيش با عنوان «ظهور و سقوط قدرت هاى بزرگ» به چاپ 

رسيده است.
درباره  و  شده  نوشته  ركمن  نگارى  روزنامه  زندگى  براساس  «معيوب ها»   
است  قرار  و  هستند  دنيا  متفاوت  نقاط  در  كه  است  مختلف  انسان  چند 
خيزهاى  و  افت  و  اتفاقات  برسانند.  انتشار  به  را  روزنامه اى  هم  كنار  در 
مى كند.  دور  هم  از  يا  و  مى دهد  پيوند  هم  به  را  شخصيت ها  اين  داستانى، 
داستان،  واقع گراى  روايت  و  مى دهند  رخ  سرعت  به  «معيوب ها»  حوادث 
شمارگان  صفحه،   304 با  كتاب  اين  است.   خبر  و  فساد  موضوع  دو  درباره 

است. شده  منتشر  تومان  هزار   26 قيمت  و  نسخه   700

مرتضى دوره گرد

فيلم سينمايى «به  وقت شام» روايتگر داستان دو خلبان ايرانى  است كه به دست مال عمر چچنى يكى از سركرده هاى داعشى 
اسير مى شوند و با وجود صحنه هاى خشن در نوروز اكران شد و البته مورد استقبال هم قرار گرفت.


