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هفته نامه منطقه ای

این شش میلیون نفر یارانه بگیر؟!
طبق اعالم مسئولین شش میلیون نفر از عزیزان 
هموطن که ساکن خارج از کشور هستند یارانه 
می گیرند ، یا به عبارتی )یارانه بگیر هستند( . آدم 
دلش می سوزد تو این اوضاع خرابی )ارز( اگر هر 
کدام از این افراد بخواهند )یارانه (دریافتی خود را 
از ریال تبدیل به )ارز( کشوری که در ان ساکن 
هستند بکنند ، چقد باید از جیب بگذارند ! واقعا 
فشار عمده ای به این افراد وارد می شود اینجاست 
که باید برای این عزیزان تدبیری اندیشه شود که 
کمتر اذیت شوند و بتوانند از یارانه های دریافتی 
استفاده وافر را ببرند . چه کاری باید کرد یا چه 

تدبیری ، برای حل مشکل .
راه اینست که یارانه های این شش میلیون نفر به 
)ارز( همان کشوری که در آن ساکن هستند به 
حساب آنها واریز شود و شب هنگام در اخبار 

خارجی رسانه ها ...

اهواز؛ گوشت قربانی!
اهواز  شهری که  تبدیل به گوشت قربانی شده و 
هر کسی هرتکه ای از آن را کنده و همانند غنیمت 
جنگی با خود میبرد.اهواز  بی در و پیکر بدون 

مدیران الیق  ،بدون دلسوز .
از یک  سو  آن  نمایندهای مجلس   که  شهری 
دیگر   سوی  از  هم  آن  شهر  شورای  و  شهردار 
استاندار محترم نیز در سوی دیگر برای  به دست 
آوردن  کرسی ها و مناصب آن زور آزمایی میکنند 
و هرکدامشان نیز مدعی خدمت به مردم وخلق 
اهلل هستند و دایه مهربانتر از مادر.اما واقعیتی که 
ها  سرمایه  و  شهر  این  ریشه  به  تیشه  اصل  در 

وظرفیتهای عظیم آن میزنند و نابود میکنند.
حزبی    اجماع  با   آن  شهر  شورای  که  شهری 
شهردار را انتخاب نمودند و شهردار محترم شهررا 
در دست گرفته و به یک شهرجنگ زده ای تبدیل 

کرده که اکنون...
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 مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با ارائه آماری فاجعه بار 
از مدیریت آب در خوزستان اعالم کرد که رودخانه های 
این استان ۵۰ سال الیروبی نشده اند.  کیامرث حاجی زاده 
در نشست بررسی و ایجاد تمهیدات در حوضه های 
آبریز کرخه و دز و افزایش دبی رودخانه ها در محل 

استانداری خوزستان بیان کرد: پیش بینی و پیشگیری 
یکی از مقوله های اصلی مدیریت بحران به شمار 
می رود، طبق پیش بینی ها ۲۴ بهمن تا سوم اسفند 
بارش های شدیدی در پیش رو داریم بنابراین اطالعیه 
و اخطاریه آن برای دو حوضه دز و کرخه صادر شده 

و وضعیت آماده باش نیز همچنان به قوت خود باقی 
است. وی با بیان این که متولی کنترل سیالب سازمان آب 
و برق است، بیان کرد: به منظور پیشگیری از حوادث در 
سیالب در پیش رو، موسسه جهاد نصر باید امکانات خود 

را در شهرستان حمیدیه ...

رودخانه های خوزستان ۵۰ سال الیروبی نشده اند؛

آمار فاجعه بار مدیریت آب در خوزستان
۳۰ درصد سد دز رسوب است
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کارگردان خوزستانی از اجرای متفاوت تعزیه ها  می گوید

همواره با لبه ی  تیز انتقاد  روبه رو بوده ایم 

ساسان مددی ، کارگردان ،نویسنده، بازیگر و مدرس ، 1تیر ماه 13۵3 در اندیمشک 
متولد شد . چند ساال بعد به مسجدسلیمان نقل مکان کرد و در این شهر فعالیت 
هنری خود را در  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  آغاز کرد. از همان 
دوران کودکی به تئاتر عالقه مند شد تا به قول خودش درطول این سالها درس 

زندگی و انسانیت را بیاموزد
این کارگردان خوزستانی که در کارنامه هنری خود، کارگردانی نمایش های چون: 
تب تند انتظار، عاشق  کشون ،حجله به خین ، نذر ، ترانه ای برای آیدا و..... را دارد 
این روزها بیشتر نامش را با تعزیه ها و نمایش های آیینی و سنتی ای میشنویم که 

برای اولین بار با یک شیوه و سبک  اجرایی متفاوت ،روایتی نو...

مطهری: دلیل قانع کننده ای
 برای حذف من وجود ندارد 

نایب رئیس مجلس شللورای اسللالمی با بیان اینکه »انقالب عملکرد قابل قبولی 
داشته و در مسیر اهداف خود حرکت کرده«، در عین حال گفت که برخی از این 

اهداف محقق شده و برخی دیگر محقق نشده است.
علی مطهری با اشللاره به وضعیت تحقق آزادی بیان در ۴۰ سال گذشته به فراز 
و نشللیب آن در ادوار مختلف بعد از انقالب اشللاره کرد و گفت: ما در ۴۰ سال 
گذشللته همیشه این مشکل را داشته ایم. دولت هایی که به دنبال گسترش آزادی 

بیان بودند با مخالفت هایی از طرف بخشی از حاکمیت مواجه شده اند.
وی فاصله گرفتن زندگی برخی مسؤوالن از سطح متوسط مردم را از آسیب هایی 
دانسللت که به انقالب وارد شللده و با اشاره به حساسیت مردم نسبت به پدیده 

آقازادگی گفت: ما باید در این زمینه عادالنه قضاوت کنیم. 
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انتقاد از لباس زنان در جشنواره فیلم فجر؛
 یعنی ندیدن جامعه

راه دور نروید. در همین جشنوراه فیلم فجر تماشاچی ها را ببیند. چه فرقی میان 
لباس آنها و لباس بازیگران پیدا می کنید؟ تقریبا هیچ!

مصطفی داننده-در عصر ایران نوشت : برای اهالی سینما، بهمن سرد ایران، 
داغ داغ است. فیلم می بینند، نقد می کنند، دست می زنند، هو می کنند و 
حسابی از دیدن فیلم سیراب می شوند. در این دو هفته همه حرف ها در 
مورد فیلم است اما گاهی برخی در مورد وضعیت لباس بازیگران در فیلم ها 

و جشنواره حرف می زنند. آنها حتی تماشاگران را هم بی بهره نمی گذارند.
این عده می گویند این جشنواره فیلم فجر است یا جشنواره ُمد لباس؟

انتقاد از لباس زنان در جشنواره فیلم فجر؛ یعنی ندیدن جامعه
این نقدها نشان می دهد، نقدکنندگان چندان در جامعه حضور ندارند. آنها اگر 
در روزهای عادی در خیابان های پایتخت یا هر شهری که در آن هستند قدم 

بزنند می بینند که مردم عادی هم اینگونه لباس می پوشند.
شاید بازیگران از لباس های گران تری استفاده می کنند اما سبک لباس ها 
همانی است که دختران در شهرهای مختلف می پوشند. کافی است در یک 
روز سوار بی آرتی شوید و از جنوب شهر به باالی شهر بروید و از پنجره های 

اتوبوس دخترکانی که در خیابان راه می روند را ببینید.
راه دور نروید. در همین جشنوراه فیلم فجر تماشاچی ها را ببیند. چه فرقی میان 

لباس آنها و لباس بازیگران پیدا می کنید؟ تقریبا هیچ!
این نوع لباس پوشیدن دهن کجی به هیچ کس نیست بلکه سبک زندگی 
مردم است. در ضمن بازیگر ها در همه جای دنیا، سعی می کنند متفاوت باشند، 

متفاوت بپوشند چون کار آنها دیده شدن است.
واقعیت جامعه همینی است که می بینید.

این عده حتی به پوشش لباس بازیگران در فیلم ها هم معترض هستند. 
فیلم ها بیانگر واقعیت های جامعه است. ما وقتی می خواهیم سبک لباس 
پوشیدن مردم در دهه چهل، پنجاه، شصت یا هفتاد را ببینم به کجا مراجعه 
می کنیم؟ قطعا فیلم هایی که در آن زمان ساخته شده است. از داخل کتاب ها 
که نمی شود به نوع پوشش مردم دست پیدا کرد. اما با دیدن فیلم ها به ویژه 
فیلم های خیابانی، می شود به سبک زندگی مختلف مردم پی برد. نسل جدید 
با دیدن فیلم های دهه شصت یا هفتاد ایران می تواند به قدرت نمایی پیکان 

در خیابان های ایران پی ببرد.
سی سال دیگر مردم با دیدن فیلم های دهه هشتاد یا نود، می توانند ببیند مردم 

چه می پوشیدند و چه سوار می شدند.
سبک لباس پوشیدن زنان و مردان ایرانی تغییر پیدا کرده است و به نظر 
می رسد باید این تغییر را پذیرفت. تغییرات فرهنگی در جامعه اجتناب ناپذیر 

است.
به جای داد و فریاد در مورد لباس بازیگران در جشنواره فیلم فجر باید به این 
سوال پاسخ داد بودجه های فرهنگی این کشور در کجا هزینه می شود که 

خروجی آن در جامعه قابل مشاهده نیست؟
این همه سازمان فرهنگی و با بودجه های آنچنانی در کشور وجود دارد و 
بازهم فریادها در مورد مسائل فرهنگی است. این نشان می دهد مشکل از 
جوانان این کشور نیست بلکه مشکل از بودجه هایی است که هیچ اثری در 

جامعه ندارد.
همه آنهایی که انتقاد می کنند نوع لباس پوشیدن خود در دهه شصت را با 

امروز مقایسه کنند تا متوجه تغییرات جامعه شوند.
به احتمال زیاد در اختتامیه فیلم جشنواره فجر که از تلویزیون پخش می شود 
بازهم شاهد سانسور بازیگران زنی هستیم که جایزه دریافت می کنند، 

سانسوری که به نظر می رسد سانسور جامعه باشد.

قیمت واقعی »سکه« چند است؟
قیمت سکه در بازار آزاد بر اساس فرمول یک)دالر و اونس جهانی(604 هزار 
تومان حباب دارد و با فرمول 649 هزار تومان! صحبت از سکه است ، البته 
نه االن.خیلی وقت است که صحبت از خرید سکه و نگهداری این مسکوک 
است.خرید طال و سکه یکی از اصلی ترین راه هایی است که مردم در کشور 

ما برای حفظ ارزش دارایی خود انجام می دهند.
از پائیز سال گذشته که اقتصاد کشور وارد فضایی ملتهب شد سکه همپای 
دالر خود را باال کشید و در حالی که ماه ها بود در کانال یک میلیون و 300 
هزار تومانی درجا می زد ، آن قدر جهش کرد که در تابستان همین امسال 
نرخ باالی 5 میلیون تومانی را هم به خود دید و حتی پیش فروش 7 میلیون 

و 650 هزار قطعه سکه هم نتوانست مرهمی باشد بر التهاب آن. 
اما سکه بهار آزادی ما چقدر ارزش دارد؟ 

برای تشخیص ارزش ذاتی سکه معموال از دو روش استفاده می شود: یکی 
بر اساس قیمت جهانی طال و دالر بازار آزاد و دوم بر اساس مظنه طالی بازار 
تهران. برای به دست آوردن ارزش ذاتی سکه بر اساس طالی جهانی ابتدا 
باید بدانیم عیار سکه بهار آزادی 21.6 است و به عبارتی معادل  0.9  اونس 
طالی جهانی است که عیار 24 دارد. از طرفی وزن سکه بهار آزادی 8.133 
گرم و یک اونس طال برابر 31.1 گرم است و حاصل ساده شده اعداد فوق در 

هم یک ضریب قابل اتکا به ما می دهد که عدد تعریف شده 0.235 است.
حال با ضرب کردن نرخ هر اونس طالی جهانی در نرخ دالر بازار آزاد و 
ضرب عدد حاصل شده در ضریب مذکور)عدد 0.235( ، به سادگی به ارزش 
ذاتی سکه می رسیم. مثال اگر قیمت هر اونس طال اکنون 1315 دالر باشد 
و نرخ دالر را هم 11700 تومان در نظر بگیریم ارزش ذاتی سکه این گونه 

محاسبه می شود:
1315*11700*0.235= 3615592

برای به دست آوردن ارزش ذاتی سکه بر مبنای مظنه طالی بازار تهران 
نیز ابتدا باید بدانیم در واقع قیمت یک مثقال طالی 17 عیار مالک اصلی 
است و مقدار و در واقع وزن یک مثقال برابر 4.608 گرم است. از طرفی با 
دانستن عیار 21.6 و وزن 8.133 گرمی سکه به ضریب 2.253می رسیم که 
اگر آن را در مظنه طالی 17 عیار ضرب کنیم به ارزش ذاتی سکه بر مبنای 
مظنه 17 عیار می رسیم. مثال اگر مظنه 1585000 تومان باشد ، ارزش ذاتی 

سکه می شود...
1585000*2.253=3571000

بنابراین االن قیمت سکه در بازار آزاد بر اساس فرمول یک)دالر و اونس 
جهانی(604 هزار تومان حباب دارد و با فرمول دو 649 هزار تومان!

صحبت های سانسورشده کارلوس کی روش!
سربرگرداندن و واکاوی ماجرا اگر صرفاً برای اثبات اینکه حق با کی روش بود 
یا نه باشد، هیچ دردی دوا نمی کند چون بسیاری از ما نه برای آموختن، که 

برای یافتن نیزه ای تازه این کار را می کنیم..
می گویند بیشتر آدم ها مشورت نمی کنند که ایده شان را کسی به چالش 

بکشد، مشورت می کنند که ایده شان توسط دیگری باز تایید شود!
احتمااًل شما هم با دیدن تیتر، کلیک کرده اید که صحبت های سانسور شده 
کارلوس کی روش را بخوانید. بخشی از دلیل این کلیک برای آن است که 
صحبت های احتمالی کی روش را بخوانید که ذهنیت شما را در مورد او و 
تیم ملی ایران تایید کند. اما اینجا هیچ چیز خبری از صحبت های کی روش 
نیست گرچه به تجربه باور دارم آخرین گفتگوی او با عادل فردوسی پور حاوی 
حرف هایی است که نگفت یا گفت و پخش نشد یا بین او و عادل ماند. بیشتر 
 »Off the record« چهره ها، جدی ترین حرف هایشان را در شرایط

می زنند. یعنی به طور غیررسمی و خودمانی وقتی دوربین و ضبط خاموش 
است، نه برای درج در جراید و انتشار همگانی.

این گفتگو در شرایطی از برنامه 90 پخش شد که کی روش دیگر در ایران 
نیست. طبیعی است که بسیاری از ما کنجکاو باشیم که آخرین حرف های 
سرمربی هشت ساله ایران را بشنویم. گفتگویی که البته بسیاری را قانع  نکرد 
و عادل فردوسی پور که از او به عنوان بزرگترین حامی رسانه ای کی روش نام 
برده می شود، برخالف عادت معمول ترجیح داد با تکان دادن سر پاسخ های 

کی روش را بیشتر تایید کند و وارد چالش نشد.
پیش از انتشار این گفتگو هم کی روش با انتشار عکس مشترک تمام خندانی 
از فردوسی پور از او تقدیر کرده بود. اما این گفتگو بیش از آنکه گره گشایی 
کند دوباره آتش را میان موافقان و مخالفان کی روش تندتر کرد. اگر جنگ 
هشت ساله میان ایران و عراق با »آتش بس« فروکش کرد، جنگ هشت ساله 
میان موافقان و مخالفان کی روش انگار آتش بسی به دنبال ندارد و مشخص 

نیست کش دادن این ماجرا چه سودی به حال کشور دارد؟
حتی اگر نقدی تلخ باشد، خیلی بی راه نیست که ما ایرانیان چندان از تاریخ 
نمی آموزیم. اینکه آیا ملل دیگر می آموزند یا نه، خبر ندارم اما با مرور گذشته 
به این نتیجه می شود رسید که ما خیلی اهل »آموختن از روزگار« نیستیم و 

آنکس که از روزگار نیاموزد، از هیچ آموزگاری نخواهد آموخت.
اگر عبرت می گرفتیم از روزگار، آن وقت دست به قدسی کردن انسان های 
روی زمین نمی زدیم و در دفاع از سیاستمدار و ورزشکار و هنرمند این همه 
گفتار دو قطبی سیاه و سفید، فرشته و شیطان نمی شدیم. می پذیرفتیم که 
همه انسان ها – از جمله چهره های محبوب ما- می توانند خاکستری باشند.

پرونده کارلوس کی روش در ایران بسته شد. او به اندازه توان خود کوشید 
به فوتبال ایران کمک کند و حاال این کار را در قبال کشور دیگری انجام 
خواهد داد و اگر روبروی تیم ملی ایران قرار بگیرد، جز به شکست دادن ما 

فکر نمی کند. امری کاماًل طبیعی. چیزی شبیه خولیو والسکو در والیبال.
سربرگرداندن و واکاوی ماجرا اگر صرفاً برای اثبات اینکه حق با کی روش 
بود یا نه باشد، هیچ دردی دوا نمی کند چون بسیاری از ما نه برای آموختن، 
که برای یافتن نیزه ای تازه این کار را می کنیم، نیزه ای که آن را به قلب 
مخالف مان فرو کنیم و با مشت های گره خوشحال باشیم که حقانیت مان 
ثابت شد! زندگی پیش رو قرار دارد. اگر راست می گوییم از قدسی کردن 
آدم ها به ویژه در ورزش )کی روش، برانکو، علی کریمی، فرهاد مجیدی، 
علی پروین، شفر، قلعه نوئی و ...( پرهیز کنیم و بپذیریم نقادی به آنها کمک 
می کند. کاش کی روش در پایان هشت سال حضور در ایران می گفت: حمایت 
بی قید و شرط و توام با پرخاش برخی از شما اهالی ورزش، به من زیان زد. 
اگر می خواهید کسی را بکوبید از او بد دفاع کنید. خیلی از شما از من بد دفاع 
کردید. این کار را در قبال دیگران انجام ندهید. هیچکس آنقدر مقدس نیست 

که نتوان او را نقد کرد.

حتی اگر در دولت بنی صدر، 
خدمتی داشتیم باید بازگو شود

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت: در تبیین دستاوردهای 
انقالب اسالمی، حتی اگر در دولت بنی صدر، خدمتی داشتیم باید بازگو شود، 

زیرا هر خدمتی که انجام شده است کاری برای انقالب و نظام بوده است.
مجتبی ذوالنور در آئین تجلیل از کارگران، کارفرمایان و تعاونگران استان 
قم در مرکز همایش های شهرداری عنوان کرد: دستاوردهای بزرگ انقالب 

اسالمی، قابل کتمان و پنهان کردنی نیست.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی افزود: از ابتدای پیروزی انقالب 
اسالمی با همه فراز و فرودها، دستاوردهای مهمی داشته ایم که باید به 

درستی برای مردم تبیین شود. وی تصریح کرد: در تبیین دستاوردهای 
انقالب اسالمی، حتی اگر در دولت بنی صدر، خدمتی داشتیم باید بازگو شود 

زیرا هر خدمتی که انجام شده است کاری برای انقالب و نظام بوده است.
ذوالنور بیان کرد: جایگاه و منصب ماندنی نیست و بین افراد می چرخد 

بنابراین باید به مردم خدمت کنیم و در صیانت از انقالب در صحنه باشیم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در سالهای اخیر در بسیاری 
از حوزه ها پیشرفت کردیم اگر امروز دشمن ما را به ساخت بمب هسته ای 
متهم می کند چون توانمندی های دانش هسته ای در ایران را باور دارد. وی 
بیان کرد: هنوز مشکالت اقتصادی در کشور وجود دارد یک جاهایی هنر 
داشته ایم و تحریم ها را دور زدیم یک جاهایی هنر بزرگ تری نشان دادیم 

و به خودکفایی رسیدیم.

واکنش توییتری به دیدار مسیح علینژاد با پمپئو 
انتشار خبر دیدار مسیح علینژاد با مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا، واکنش 
کاربران فضای مجازی را به همراه داشت.  روز گذشته پس از انتشار خبر 
دیدار مسیح علینژاد، روزنامه نگار معاند با مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا 
در ساختمان وزارت خارجه این کشور، کاربران فضای مجازی با انتشار 
هشتگ های #مسیح_علینژاد و #پمپئو به این دیدار واکنش نشان دادند. 
مسیح علینژاد، که تا پیش از این همواره خود را یک خبرنگار مستقل، غیر 
وابسته و حامی مردم ایران معرفی می کرد و بنا به گفته خودش از طرف 
مایک پمپئو به این دیدار دعوت شده بود، روز گذشته به ساختمان وزارت 
خارجه آمریکا رفت و با او عکس یادگاری گرفت. رابرت پاالدینو، معاون 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با انتشار عکسی از این دیدار در حساب 
توئیتری خود نوشت: »مایک پمپئو در دیدار با مسیح علینژاد، از او به خاطر 
شجاعتش )!( قدردانی و بر تعهد ایاالت متحده نسبت به تقویت صدای مردم 

ایران تاکید کرد«.

واکنش ظریف به سخنرانی ضد ایرانی ترامپ
به گزارش مشرق، »محمد جواد ظریف«، وزیر امور خارجه ایران به اتهامات 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی موسوم به »وضعیت 
کشور« پاسخ داد. ظریف نوشت: »همزمان با آنکه دونالد ترامپ در سخنرانی 
وضعیت کشور دوباره اتهاماتی علیه ما مطرح می کند ایرانی ها -از جمله 
هموطنان یهودی ما- در حال جشن گرفتن 40 سال پیشرفت، علی رغم 
فشارهای آمریکا هستند. خصومت ورزی آمریکا این کشور را به سمت حمایت 
از دیکتاتورها، سالخان و افراط گراهایی سوق داده که تنها برای منطقه خرابی 

به بار آورده اند.«
پست آقای خبرنگار درباره

 »دیدن این فیلم جرم است«
 تقی دژاکام خبرنگار و فعال رسانه ای در اینستاگرام خود درباره فیلم سینمایی 

» دیدن این فیلم جرم است« نوشت:
پیش نوشت: بله، بله. مطمئن باشید داستان فیلم را لو نمی دهم.

اصل نوشت: دیدن این فیلم جرم است نه به آن کوالکی است که یک عده 
خودشان را برای آن کشته اند، و نه آنقدر منفی که برخی عزیزان مثل حضرات 

سهیل کریمی عزیز و محمدحسین نیرومند بزرگوار فرموده اند.
از نقاط ضعف بازی و فیلمنامه مغشوش که بگذریم و نقاط قوتی چون 
فیلمبرداری و طراحی صحنه و موسیقی را هم که در نظر نگیریم، این فیلم 
فوران بغض فروخورده نسلی است که می بیند خیلی چیزهای اساسی دارد از 
دست می رود. این نسل الزاماً و فقط حزب اللهی ها نیستند خیلی از کسانی که 
در گوشه و کنارمان هستند مصداق آنند کما اینکه خیلی از آنها که با توجه به 

ظاهر بسیار متفاوتشان در بخش هایی از فیلم، یکپارچه و همراه حزب اللهی ها 
دست می زدند که علی القاعده باید فقط دلسوزان خیلی انقالبی برای آن 
سکانس ها دست می زدند. دیدن این فیلم جرم است فیلمسازی یک عده 
جوان آتش به اختیار است که حرف ها و آرمان هایش در سینمای لوس و 
مبله و تی تیش مامانی اینروزها نیست گویی این حرف ها چون عقده ای 

گلوگیرشان شده و حاال این طور شعاری و خام و ُپر، بیرون ریخته است.
با این فیلم می شود مخالف بود اما بعید است کسی بخواهد این حرف های 
آوارشده #فیلتر شود کما اینکه این فیلم حتماً و به طور کامل و بدون سانسور 

اکران هم خواهد شد! هیچ کس نگران نباشد.

انتصاب به مدیر مسئولی کیهان با حکم رهبری
مهدی نصیری در مشرق نیوز نوشت:

قانون  طبق  گیرد  می  تصمیم  کیهان  موسسه   1369 سال  آغاز  در 
مطبوعات مصوب مجلس شورای اسالمی برای حدود ده نشریه ای 
آنها  از جمله روزنامه کیهان،  مدیران مسئول  که منتشر می کرد و 
آقایان  بر مطبوعات معرفی کند.  :نظارت  به هیات  را جهت تصویب 
خاتمی )نماینده رهبری( و اصغری )سرپرست( متفقا تصمیم می گیرند 
سردبیران موجود نشریات را به عنوان مدیر مسئول معرفی کنند اال در 
مورد کیهان فرهنگی که به توافق نمی رسند و نیز روزنامه کیهان که 
تصمیم می گیرند آقای اصغری به عنوان مدیر مسئول معرفی شود. 
به دوست  بود،  این تصمیم  از  آقای اصغری که نگران دلخوری من 
مشترکمان آقای جالل رفیع که مشاور ایشان بود، می گوید موضوع را 
با من در میان بگذارد. به آقای رفیع گفتم هیچ مشکلی نیست و حق 
طبیعی آقایان خاتمی و اصغری است که هر که را مایل بودند برای این 
سمت انتخاب کنند اما من هم این حق را برای خود قائلم که بگویم 
اگر قرار است در جایگاه سردبیری روزنامه بمانم، باید رابطه ای اقناعی 
و استداللی بین سردبیری و مدیر مسئول برقرار باشد و نه دستوری، و 
آقای اصغری انتطار نداشته باشد با تماسی که ساعت دوازده ظهر از مجلس 
می گیرد مثال تیترها را تغییر بدهیم و فالن مقاله گذاشته شود و یا حذف 
شود. من با این شیوه موافق نیستم و ترجیح می دهم کار را رها کرده و به قم 
برای ادامه تحصیل برگردم و اساسا من برای یک تجربه چند ساله مطبوعاتی 
به تهران آمده بودم که این مقصود حاصل شده است.   طبیعی بود نه آقای 
خاتمی و نه آقای اصغری با این شیوه موافق نباشند، بویژه که در ماههای اخیر 
اختالفاتی بین من با آنان در موضوعات مختلفی از جمله بر سر نقد مقاله 

مذاکره مستقیم مهاجرانی بروز کرده بود.
من آماده استعفا و ترک کیهان و بازگشت به قم بودم که مطلع شدم از دفتر 
رهبری با آقای اصغری تماس گرفته شده و طی نامه ای حاوی دستور مقام 

معظم رهبری به وی ابالغ شده است که نصیری باید مدیر مسئول بماند.
ظاهرا دفتر در جریان تحوالت کیهان قرار گرفته و به رهبری منتقل شده 
بود و معظم له چنین دستوری را به آقای اصغری ابالغ کرده بود. در این ایام 
آقای خاتمی که همزمان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بود، در سفر آفریقا به 
سر می برد. وی در بازگشت در تماس با دفتر رهبری )و یا دیداری حضوری( 
از این تصمیم گله کرده و نارضایتی خود را با این استدالل که فالنی جوان 

است، ابراز می دارد.
بر اساس آنچه بعدا شنیدم، رهبری در پاسخ آقای خاتمی می گویند: فالنی 
را من نمی شناختم و شما برای اولین بار او را به من معرفی و از وی تعریف 
کردید. و این مربوط  به اولین دیداری بود که آقای خاتمی پس از ارتحال 
حضرت امام در دیدار با رهبری و گزارش از موسسه کیهان من را به عنوان 

طلبه ای موفق در امر اداره روزنامه تایید و معرفی کرده بود.

- بهمن و اسللفندماه هرسال، برای قشر کارگر 
جللدای از نگرانللی های خرید سللال نو، یک 
نگرانی تمام عیار هم کنار گذاشللته است؛ آن 
هم اخبار مربوط به درصد افزایش دسللت مزد 
و حقوق سللال بعد اسللت. به این امید که این 
درصد افزایش حقوق، گره گشا باشد و بتواند 

به کاری آید و مرهمی بر زخم ها باشد.
امسللال کلله در میانه یللک جنگ تمللام عیار 
اقتصادی ایستاده ایم و نگرانی هایش، هم پای 
نرخ غیر رسمی هفتاد تا هشتاد درصدی تورم 
جهش داشللته اسللت. همه مردم، با گوشت و 
پوست تن شان وضعیت بد معیشتی را چشیده 

اند و کار به سرخ نگه داشتن 
صورت رسللیده است. اما در 
این بین صورت قشر کارگراز 
سرخ نگه داشته شدن گذشته 

است و به کبودی می زند.
سللال های قبللل، گمانه زنی 
کار  عالللی  شللورای  اعضای 
چنللدان اختالف فاحشللی با 
نرخ مصوب پایانی نداشللت. 
اّما امسللال این گمانه زنی ها 
شکل و شمایلی از چانه زنی 
نللدارد که به نتیجه ای دلخواه 
همه منتهی شللود. انگار خیال 
هملله از نرخ پایانللی راحت 
اسللت و فقط خود را سللینه 

چاک نشللان می دهند. تا فردا روز بگویند من 
که گلو پاره کردم و فقط یک رأی داشتم ؛ بقیه 

موافق نبودند.
این گمانلله زنی ها، از افزایشللی فراتر از ایده 
آل ِ حقوق و دست مزد کارگران کشور سخن 
می گوید. همین دور از واقعیت جامعه بودن، 
به جای این کلله بخواهد باعث ذوق زدگی و 
خوشحالی شود؛ باعث آزار کارگران می شود. 
چرا که باور دارند هرسللال این افزایش، بیشتر 
از بیسللت درصد افزایش اتفاق نخواهد افتاد.
پس چه نیاز به این همه »تو بمیری، من بمیرم« 

هست؟
شللریعتمداری، وزیللر کار و رفللاه اجتماعی 

از کاهللش فاصله حداقل معیشللت و حداقل 
دستمزد یاد کرد و گفت: »در الیحه بودجه 98 
متوسط رشد دسللتمزد کارگران را ۲۰ درصد 
دیده ایللم« این یعنی تمام، باقی وعده ها جنبه 
نمایشللی دارد. اتفاقی که باید بیفتد را بوسیده 
اند و لب طاقچه گذاشته اند. یک طرف ماجرا 
کارگران ایستاده اند و طرفی دیگر، کارفرمایان، 
هرکللدام از این دو طیف مشللکالت خاص و 
تقریباً ناینحل خود را دارند. با این شللرایط که 
در تأمین مواد اولیه و هزینه های سربار ساخت 
حللوزه تولید و... وجود دارد، امکان افزایشللی 

این چنینی تقریباً غیر ممکن است.

دبیللرکل کانون عالللی انجمن هللای صنفی 
کارگللران درمقللام دفاع از رقم افزایشللی و 
پیشللنهادی حقللوق کارگران تا پنللج میلیون 
تومان، گفللت: »نمایندگان مجلس از کجا به 
رقم چهارمیلیون حقوق کارگران رسیده اند؟ 
اگر ما اعالم می کنیم هزینه ماهانه معیشللت 
کارگران به پنج ملیون تومان رسللیده ناشللی 
از محاسللبه هزینه های زندگللی خانوارها و 
فاصله بین حداقل مزد و سللبد معیشت بوده 

اسللت که باید پر شللود.«
از قدیللم گفتلله اند با حلوا حلللوا کردن دهان 
شیرین نمی شود. اما انگار همه می خواهند به 
نوعی خود را پلیس ِ خوب ماجرا جلوه بدهند 

و از افزایللش هایی حرف می زنند که دیدنش 
در خواب هم ممکن نیست. شاهکار جایی بود 
که حق مسللکن کارگران از چهل هزار تومان 
بلله صد هزار تومان افزایللش پیدا کرد؛ که این 
افزایش، سللر از طنازی کاریکاتورها درآورد. 
کارگللری را تصویللر کللرده بودند کلله با این 
افزایش حق مسکن، در انتخاب بین زعفرانیه با 

فرمانیه مردد مانده بود.
نیازی به گفتن جایگاه قشر زحمت کش کارگر 
نیست که به اندازه چند سال می توان خوراک 
سللخنران ها از توی آن بیرون کشید. صدالبته 
نبایللد گذاشللت با این شللرایط، هیللچ پدری 
شرمسللار بچه هللا و خانواده 
اش باشللد. اما واقعیت است 
کلله با این شللرایط فرقی بین 
کارکللردن و نکردن نیسللت. 
فقط تأمین شللدن برای چند 
روز اّول مللاه، باعللث تلفیق 
نگرانی با دل آشوبی می شود.
خدایللی، نماینللده کارگللران 
در شللورای عالی کار حقوق 
فعلللی را تأمین کننده تنها ۲۵ 
درصللد از هزینه های زندگی 
کارگران دانست و حتی گفت: 
»شاید نیاز به افزایش صد در 
صدی درصدی دستمزد داشته 
باشللیم.« این قِسللم جمالت 
اثرات منفی روانی ایجاد می کند. عضو هیأت 
مدیره کانون عالی شللورای اسالمی کار گفت: 
»االن میللان خط فقر و دسللتمزد کارگران یک 
فاصله حدوداً ۵3 درصدی ایجاد شللده است. 

دستمزد کارگران کفاف ده روز را می دهد.«
آن چه پُر واضح است، فاصله بین حداقل دست 
مزد با حداقل معیشللت است که اتفاق افتاده و 
آن را نمللی توان با این مباحللث پر کرد. چرا 
که تعریللف منابع مالی پایدار برای کارفرمایان 
مالک اسللت؛ تا شاهد سونامی تعدیل نیرو در 
سال 98 نباشیم. از سللویی دیگر، ناچار بودن 
کارگران به ادامه کار با شللرایط فعلی است که 

به جریان نیروی کار ارزان تر دامن می زند.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
»انقالب عملکرد قابل قبولی داشللته و در مسیر 
اهداف خود حرکت کرده«، در عین حال گفت 
کلله برخی از این اهداف محقق شللده و برخی 

دیگر محقق نشده است.
علی مطهری با اشللاره به وضعیت تحقق آزادی 
بیان در ۴۰ سللال گذشللته به فراز و نشللیب آن 
در ادوار مختلللف بعد از انقالب اشللاره کرد و 
گفت: ما در ۴۰ سال گذشته همیشه این مشکل 
را داشللته ایم. دولت هایی که به دنبال گسللترش 
آزادی بیللان بودنللد با مخالفت هایللی از طرف 

بخشی از حاکمیت مواجه شده اند.
وی فاصللله گرفتن زندگی برخی مسللؤوالن از 
سطح متوسط مردم را از آسیب هایی دانست که 
به انقالب وارد شللده و با اشللاره به حساسیت 
مردم نسللبت به پدیده آقازادگللی گفت: ما باید 
در ایللن زمینلله عادالنه قضاوت کنیللم. ممکن 
است فرزند یک مسللئولی بدون هرگونه سابقه 
بلله مقامی منصوب شللود در حالی کلله افرادی 
شایسللته تر از او وجود داشته اند اما وقتی فرزند 
مسللئولی مراحل الزم را طی کرده و اسللتحقاق 
الزم را دارد نمی شود گفت نباید به فالن جایگاه 

برسد زیرا آقازاده است.
نایللب رئیس مجلس در بخللش دیگری از این 
گفت وگو بلله چالش های پیش روی نظام در ۴۰ 
سللالگی اشاره کرد و بر ضرورت اصالح روش 
برخللورد با منتقدان و مخالفللان، پرهیز از ورود 
نیروهای مسلللح بلله اقتصاد و سیاسللت، بهبود 
روابط با کشورهای اسالمی و آزادی محصورین 

تاکید کرد.
: وی در پاسخ به ایسنا که  آیا اهدافی که انقالب 
اسللالمی در ابتدا دنبللال می کرد، محقق شللده 

است؟ گفت 
به طور کلی با توجه به موانعی که در راه انقالب 
اسالمی بوده به نظر می رسد ما در پیمودن مسیر 
اهللداف این انقللالب موفق بوده ایللم. ما آرمان 
بزرگللی داریللم و آن پیللاده کردن و گسللترش 
اسللالم در ایران و جهان است. به همین جهت 
مخالفت ها و موانع زیادی برای ما ایجاد کردند. 
اگر ما این موانللع را در نظر بگیریم می بینیم که 
در مجموع، انقالب عملکرد قابل قبولی داشته و 
در مسیر اهداف خود حرکت کرده است. گرچه 
به برخی از این اهداف رسیده و به برخی دیگر 

نرسیده است.
مثاًل در اسللتقالل سیاسی قطعاً همه قبول داریم 
که ایران مستقل ترین کشور از نظر سیاسی است 
و خودش بللرای خود تصمیم می گیرد. این طور 
نیست که سفرای آمریکا، انگلیس و سایر کشورها 
به ما دسللتور بدهند. یا در استقالل اقتصادی از 
نظر این که خودمان بللرای خودمان برنامه ریزی 
می کنیم موفق بوده ایم گرچه مدیریت اقتصادی 
مسللئله دیگری است. در اسللتقالل فرهنگی که 
پایه اسللتقالل سیاسللی و اقتصادی است نیز در 
مجمللوع موفق بوده ایم. پیللش از انقالب نوعی 
خودباختگی نسللبت به فرهنللگ غرب وجود 
داشللت که به طور محسوسللی کم شده و البته 

هنوز کاماًل از بین نرفته است.

ما در آرمان آزادی که مهمترین شاخه آن آزادی 
بیان اسللت نیز توفیق نسبی داشته ایم اگرچه در 
دوره هللای مختلف فراز و نشللیب هایی در این 
زمینه وجود داشللته اسللت. از ابتللدای پیروزی 
انقللالب تا آغاز جنللگ، آزادی ها به طور مطلق 
وجود داشللت و ممنوعیتی بللرای هیچ گروهی 
حتللی مخالفان نظام نبود و صرفللاً بعد از اینکه 
برخی از آن ها دسللت به اسلحه بردند برای شان 

محدودیت ایجاد شد.
دوره جنگ هم نمی تواند مالک قرار بگیرد؛ زیرا 
در همه کشللورها در دوره جنگ قوانین خاصی 
حاکم می شود و آزادی ها محدود می شود اما در 
دوره سازندگی می توان گفت که آزادی بیان به 

نحو ایده آل وجود نداشللت؛ زیرا رئیس جمهور 
وقت همللت خللود را در موضوع سللازندگی 
گذاشللته بود تا بتوانیم به سللرعت خرابی های 
جنگ را جبران و زیرسللاخت ها را ترمیم کنیم. 
بنابراین آزادی ها تا حدودی محدود شللده بود 
و تحمل انتقاد هم کم بود. اسللتدالل این بود که 
ما یک دولت کاری هستیم و نمی خواهیم وقت 

کشور صرف بگومگوهای سیاسی شود.
افشای قتل های زنجیره ای و فشار بر روشنفکران 
و دگراندیشللان از آثللار آزادی بیللان در دولت 
اصالحات بود در دوره دولت اصالحات آزادی 
بیللان در حللد قابل قبولی وجود داشللت و آثار 
خوبی در پی داشت. برخی خطاها هم به کمک 
این آزادی بیان آشکار شد، مثل موضوع قتل های 
زنجیره ای و فشار بر روشنفکران و دگراندیشان 

که افشا شد و به نفع نظام و کشور بود.
در دوره اول آقللای احمدی نژاد نیز آزادی بیان 
در حللد قابل قبولللی وجود داشللت و انتقاد از 
رئیس جمهور انجام می شد اما از سال 88 به بعد 
فضا بسللته شد و آزادی بیان در حد قابل قبولی 
نبود. متأسللفانه آثارش تا امروز ادامه دارد. البته 
شللاید خود آقای احمدی نژاد با این بسته شدن 

فضا موافق نبود.
در این دولت به نقطه ایده آل آزادی بیان نرسیدیم 
دولت آقای روحانی نیز روی آزادی بیان تاکید 
داشللت ولی نوعی خط قرمزهای مصنوعی در 
این دوره ایجاد شد به این معنا که انتقاد از دولت 
به صللورت نامحدود آزاد اسللت ولی از برخی 
نهادها و دربللاره برخی موضوعللات نمی توان 
انتقللاد کرد. مثاًل درباره فتنه 88 و حصر خانگی 
بلله گونه ای رفتار می شللود که هللر کس اظهار 
نظر کند تحت فشللار قرار می گیللرد یا معموالً 
انتقاد از عملکرد سللپاه و نهادهای زیرمجموعه 
رهبری با محدودیت هایی مواجه می شللود. در 
واقللع دولت نتوانسللته آزادی بیان مد نظر خود 
را در کشور پیاده کند و اگر بخواهیم مقایسه ای 
درباره آزادی بیان با دولت قبلی داشللته باشللیم 
این دولت در حد دولت اول آقای احمدی نژاد 
است و تغییر اساسی نکرده است. مثاًل وضعیت 
آزادی بیان در دانشگاه ها در حد خوبی نیست و 
محدودیت های گذشته وجود دارد. کرسی های 
آزاداندیشللی هم تحقق پیدا نکللرده، لذا در این 

دولت به نقطه ایده آل آزادی بیان نرسیدیم.

مطهری: دلیل قانع کننده ای
 سنگ بزرگ نشانه نزدن است برای حذف من وجود نداردا

عصر ایران ؛ روح الـله صالحی 
صدالبته انباید گذاشت با این شرایط، هیچ پدری شرمسار بچه ها و خانواده اش باشد.

 اما واقعیت است که با این شرایط فرقی بین کارکردن و نکردن نیست. فقط تأمین شدن
 برای چند روز اّول ماه، باعث تلفیق نگرانی با دل آشوبی می شود.
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رئیس پژوهشگاه رویان بر لزوم بررسی دقیق درباره خانواده  انتخاب شده برای 
اجاره رحم تاکید کرد. عبدالحسین شاهوردی )رئیس پژوهشگاه رویان(  درباره 
تدابیر پژوهشگاه رویان برای زوج های نابارور گفت: در گذشته افرادی که فاقد 
سلول های جنسی بودند، به عنوان فرد نابارور اطالق شده و از مسیر درمان 
خارج می شدند، در حالی که امروزه با تکنولوژی های موجود می توان از بافت 
بیضه، سلول های جنسی را خارج کرد و حتی با یک سلول نیز جنین تشکیل 
داد. وی اظهار کرد: در حال حاضر در مواردی روش سلول های جنسی جوابگو 
نیست، براین اساس، مسئله سلول های بنیادی مطرح شده که در گونه های 

حیوانی نیز به کار برده شده و توانسته اند حیوان زنده را تولید و به دنیا آورند.
شاهوردی با اشاره به روش رحم اجاره ای برای بچه دار شدن تصریح کرد: 
یکی دیگر از روش ها برای مادرانی که ساختار آنتومی بدنشان قابلیت پذیرش 
جنین را نداشته و بارها دچار سقط های مکرر شده اند ، استفاده از رحم اجاره ای 
است، اما در این مورد مسائل فرهنگی نیز نقش دارند. همچنین بسیاری از 
ادیان مخالف با اهدای جنین هستند. وی در ادامه بیان کرد: اسالم نگاه مثبت 
به اهدای »جنین، تخمک و اسپرم « دارد و علما اجازه انجام آن را داده اند، اما 

شرط هایی را نیز مقرر کرده اند.
شاهوردی همچنین افزود: در کشور برای اهدای جنین، آیین نامه ای توسط 
مجلس مصوب شده و این اقدام نیز انجام می شود و افرادی که دچار مشکل 

باشند، از روش اهدای جنین و رحم اجاره ای استفاده می کنند.  
رئیس پژوهشگاه رویان گفت: در مجموعه رویان تعدادی از خانواده ها روش 
رحم اجاره ای را برای فرزند دار شدن انجام داده اند، افرادی که تخمک داشته، 
اما قابلیت حمل جنین را نداشته اند، بنابر تعامالت و قرارداد با فرد دیگر حتی 
از نزدیکان، جنین حمل می شود و بعد از تولد بچه به والدین ژنتیکی خود باز 
می گردد، این روش نیز از دیگر روش هایی است که می تواند خانواده ها را از 
دغدغه بی فرزندی نجات دهد. وی با اشاره به اینکه از نظر علمی روش رحم 

اجاره ای، روشی انجام شدنی است و مشکالت را حل می کند، گفت: واقعیت 
این است خانواده هایی که می خواهند به این روش بچه دار شوند، باید حتما با 
یک مرکز علمی معتبر مشورت کنند و خانواده هایی که برای رحم اجاره ای 
منتخب می شوند باید از نظر شرایط فرهنگی و اجتماعی به گونه ای باشند 
که مشکلی به وجود نیاید، اگر این اتفاقات مدیریت شود، مشکلی وجود ندارد.

شاهوردی در خصوص مشکالت حقوقی احتمالی در روش رحم اجاره ای، 
گفت: این روش مشکل حقوقی ندارد و با انعقاد قرارداد معتبر با یک مرکز 
صاحب دانش، اتفاقی رخ نخواهد داد، اما در مواردی که در انتخاب خانواده  ها 
بررسی دقیقی نشود، ممکن است مشکالتی به وجود آید، اما به هرحال بچه 
متعلق به فردی است که صاحب سلول های جنسی است و این ادعا به راحتی 

قابلیت اثبات است.
وی در خصوص چند قلوهایی که بیش از میزان درخواستی والدین به دنیا 
می آیند، اظهار کرد: در گذشته تعداد فرزند از تعداد درخواستی والدین بیشتر 
می شد، اما در حال حاضر همه مراکز سیاست هایی را ایجاد کرده اند که بیش 
از دو جنین به هیچ گونه منتقل نشود که این سیاست کنترل شده و ما نیز  
از آن مطمئن هستیم، اما افرادی که سن باالیی دارند و می خواهند شانس 
بارداری شان افزایش یابد تا سه جنین نیز منتقل می شود که این مورد ممکن 

است سبب چندقلو زایی شود.

از ابتدای دهه 90 بررسی هرم جمعیتی کشور، نشان از 
کاهش جمعیت و سقوط شاخص های جمعیتی می دهد؛ 
بر این اساس در آینده ای نه چندان دور باید شاهد نسلی 

سالمند و خالی از جوانان باشیم.
-ساناز باقری راد: حرکت به سمت پیری، کاهش جمعیت 
جوان کشور، افول نرخ رشد جمعیت و در نهایت کاهش 
جمعیت کشور با شیبی نه چندان مالیم. این ها الفاظی 
است که طی چند سال اخیر زیاد به گوشمان خورده است.

الفاظی که شاید برای بسیاری در حد چند کلمه عادی 
باشد و به راحتی از کنار آن عبور کنند، اما اگر پای آمار و 
ارقام جمعیت شناسان و کارشناسان این حوزه بنشینیم، با 
عمق بحران و معنای خطرناک این الفاظ آشنا می شویم.

از ابتدای دهه 90 به تدریج در میان آمارهای رسمی کشور 
نشانه هایی از مواجه شدن با بحران کاهش جمعیت در 
سال های آتی، نمایان شد. آمارهایی که برخی آن را جدی 
نگرفته اما موجب نگرانی بسیاری از کارشناسان و حتی 
رهبر معظم انقالب شد و از همان زمان هشدارهایی نسبت 
به لزوم مقابله با این پدیده داده شد. نتایج سرشماری های 
ابتدای دهه 90 حاکی از روند رو به کاهش معیارهای 
جمعیت شناسی بود. میزان نرخ رشد، فرزند آوری، موالید 
و نرخ سالمندی از جمله مصادیقی بود که با مقایسه ارقام 
آنها نسبت به سال های اولیه پس انقالب، خبر از سرعت 
باالی تبدیل جوانان دهه 60 به سالمندان دهه های آینده 
و در واقع حرکت جمعیت کشور به سوی پیری می داد. 
از سال 65 سیاستهای نظام و برنامه توسعه اول با هدف 
کنترل جمعیت شروع به کار کرد و به همین جهت نتایج 

سرشماری آن سال مبدا تحقیقات جمعیتی قرار گرفت.

کاهش بی سابقه نرخ باروری
 کشور در بازه ای 3۰ ساله

به عقیده کارشناسان، کاهش جمعیت کشور به عواملی 
همچون کاهش نرخ باروری، کاهش موالید، رشد مرگ 
و میر، مهاجرت و عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
وابسته است. بر اساس آمارها، نرخ رشد جمعیت سال 65 
برابر 3.9 درصد بوده و این نرخ سال 95، به 1.24 درصد 
نزول پیدا کرده است. در واقع نرخ رشد جمعیت کشور 
در فاصله 30 سال پس از انقالب به کم تر از یک سوم 
سال 65 رسیده است. نرخ باروری نیز شاخصه دیگری 
است که با بررسی هرم جمعیتی کشور، سقوط نرخ آن 

در فاصله سال های 65 تا 95 کامال مشهود است. نرخ 
باروری عبارت از تعداد فرزندانی که یک خانم در طول 

زندگی خود به دنیا می آورد، است.
نتایج سرشماریها و آمارهای دهه 60 نشان می دهد، سال 
65 نرخ فرزند آوری برابر 6.5 درصد بوده، این در حالی 
است که این رقم در سال 95 به 1.8 درصد نزول یافته 
است. در واقع در این فاصله 30 ساله، نرخ باروری کاهشی 
نزدیک به 4.7 درصدی داشته که به عقیده کارشناسان 

این کاهش در فاصله زمانی 30 سال بی سابقه است.
بر اساس آمارها، نرخ باروری در سال 95 حتی از نرخ 
جانشینی هم پایین تر بوده است. نرخ جانشینی شاخصه ای 
است که در صورتی که سطح باروری کشورها به آن 
برسد، نشان از ثبوت جمعیت و خروج از حالت بحران 
کاهش جمعیت می دهد. اما متاسفانه آخرین سرشماری 
های کشور نشان می دهد، نرخ فرزند آوری در ایران حتی 
از شاخصه نرخ جانشینی نیز پایین تر بوده و روند کاهش 

جمعیت در ایران فعال توقفی نخواهد داشت.

کاهش ۸ درصدی موالید تنها در یک سال
در کنار متوسط تعداد فرزندانی که یک مادر در طول زندگی 
خود به دنیا می آورد، نرخ موالید نیز از دیگر شاخصهای 
جمعیتی است که در تعیین کاهش یا افزایش جمعیت موثر 
است. از سال های اولیه دهه 90، موج کاهش نرخ موالید 
در کشور به راه افتاد و از سال 94 نیز عوامل و فشارهای 
اقتصادی و اجتماعی بر شدت این کاهش افزود. سطح 
نوسانات این شاخصه به گونه ای است که با ادامه روند 

کنونی، سالی 45 هزار تولد در کشور از دست می رود.
بر اساس آمارهای رسمی کشور، نرخ موالید سال 94 برابر 
با 1 میلیون و 570 هزار تولد، سال 95، 1 میلیون و 528 
و سال 96، یک میلیون و 487 بوده است. به عالوه این 
نرخ در 9 ماه اول سال 97 در مقایسه با سال 96، در 
محدود زمانی یک ساله 8 درصد کاهش پیدا کرده است. 
این شیب نشان دهنده کاهش بیش تر تولدها در سال 

های آینده نیز خواهد بود.
 منتظر سونامی سالمندی در ایران باشید

در این خصوص صالح قاسمی جمعیت شناس در گفتگو با 
مهر، با هشدار نسبت به پیر شدن جمعیت کشور میگوید: 
متاسفانه شاهد موج سالمندی در کشور هستیم به طوری 
که آمارهای این پدیده به شدت در حال افزایش است و 

در حال حاضر نرخ سالمندان باالی 60 سال در کشور 9.5 
درصد است. به عالوه تا سال 1400 این رقم به 11 درصد 
خواهد رسید اما آمار عجیب و نگران کننده دیگر آن است 
که پیش بینی می شود تا سال 1429 یعنی حدود سه دهه 

آینده به شمار سالمندان به بیش از 32 درصد رسد.
قاسمی با بیان اینکه در واقع تا چندین دهه آینده شاهد 
سونامی سالمندی در ایران خواهیم بود، عنوان کرد: این 
امر به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور آسیب وارد 
کرده و کشور را دچار مشکل های جدی خواهد کرد. به 
عالوه نرخ باروری کشور نیز موازی با سطح سالمندی در 
حال کاهش است به طوریکه سال 95 نرخ فرزند آوری 
کشور برابر 1.8 درصد فرزند بوده و از نرخ جانشینی نیز 
پایین است. وی با توضیح در خصوص عنوان »تورم 
جوانی« که به جمعیت جوانان دهه شصتی نسبت داده 
می شود توضیح داد: در حال حاضر تعداد جوانان دهه 
60 در کشور ما زیاد است هر چند که در دهه های آینده 
شاهد کاهش آنها و در واقع حرکت این جمعیت به سوی 
پیری هستیم اما نکته قابل توجه آن است که این عنوان از 
سوی القا کنندگان کنترل جمعیت مطرح شده است؛ چرا 
که آمارها به گونه ای بیان می شود که به نظر می رسد 
سال 65 نرخ باروری و فرزندآوری بسیار باال بوده و پس 
یا پیش از آن با کاهش رو به رو بوده ایم. این در حالی 
است که نرخ باروری در سال 65 برابر با شش و نیم فرزند 
و سال 55، 6 فرزند بوده است. وی خاطرنشان کرد: در 
نتیجه استفاده از عنوان »تورم جوانی« برای متولدین دهه 
60 و بیان اینکه در آن دوره با انفجار جمعیت روبه  رو بوده 

ایم، تصور غلطی است.

تغییر الگوی فرزند آوری الزمه 
مقابله با کاهش جمعیت

صالح قاسمی راه حل های افزایش جمعیت و مقابله با 
حرکت به سوی سالمندی را در قالب راهکارهای قانونی 
و فرهنگی برشمرد و ادامه داد: از منظر قانونی حاکمیت و 
دولت، وظیفه دارد که نسبت به اعمال مشوق ها و سیاست 
های مبنی بر افزایش فرزند آوری اقدام کند این در حالی 
است که متاسفانه طی چهار سال گذشته، دولت هیچ یک 
از سیاست های ابالغ شده برای افزایش جمعیت از سوی 

دولت عملی نشده است.
این جمعیت شناس با انتقاد نسبت به عدم توجه دولت 

نسبت به سیاست ها و برنامه های افزایش جمعیت، 
تصریح کرد: طرح هایی همچون طرح جامع جمعیت و 
تعالی خانواده همچنان در کمیسیون های مختلف مجلس 
در حال گردش است و هنوز به نتیجه نرسیده در حالی که 
این طرح می تواند در مقابله با کاهش جمعیت کشور نقش 
موثری داشته باشد. وی با اشاره بر راهکارهای مقابله با این 
پدیده از منظر فرهنگی نیز ابراز داشت: اقدامات فرهنگی 
در جهت مقابله با کاهش جمعیت می تواند در قالب تغییر 

سبک زندگی و تغییر الگوی فرزندآوری باشد.
قاسمی با تاکید بر اینکه رسانه ها و نهادهای موثر در 
فرهنگ همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، حوزه 
علمیه، دانشگاه ها و غیره باید نسبت به فرهنگ سازی و 
تبیین الگوی فرزندآوری اقدام کنند، اظهار کرد: یکی از 
ابعاد این تبیین، تاکید بر وضعیت خطرناک جمعیتی کشور 

و مواجه با سالمندی شدید است.
این جمعیت شناس با بیان اینکه اگر نهادهای فرهنگی 
بتوانند شرایط خطرناک کشور را برای مردم و خانواده ها 
روشن کنند می توانیم شاهد تغییر الگوی فرزندآوری و 
افزایش جمعیت کشور باشیم، خاطرنشان کرد: به عالوه 
در کنار تبلیغات فرهنگی برای فرزندآوری، باید مشکالت 
تک فرزندی از جمله معضالت تربیتی و سالمندی دشوار 
و همچنین مزایای چند فرزندی را برای مردم تبیین کنیم.

با نگاهی به آمار و ارقام های کشور در زمینه شاخصهای 
مختلف جمعیتی، بحران کاهش جمعیت و حرکت به 
سوی سالمندی به عنوان پدیده ای جدی و هشداردهنده 
خودنمایی می کند. سال ها است که کارشناسان این حوزه 
نسبت به امر کاهش جمعیت به دستگاه های مربوطه و 
دولت هشدار داده اند اما ادامه این روند بیانگر بی توجهی 
نهادهای مسئول در برابر این امر است. به طوری که رهبر 
معظم انقالب نیز به دنبال افول شدید جمعیت کشور، 
اردیبهشت 93 سیاست های کلی جمعیت را به دستگاه ها 
ابالغ کردند، اما متاسفانه عدم تغییر چشمگیر آمارها نشان 
از اجرا نشدن یا حداقل اجرا نشدن کامل این سیاست 
ها می دهد. با بررسی هرم جمعیتی مشخص است در 
صورتی که دولت و مسئوالن مربوطه به فکر اصالح 
الگوی جمعیت و فرزندآوری نباشند، طی سالهای آینده 
همچون کشورهای غربی دچار بحران و رکود جمعیت 
خواهیم شد و تمامی ابعاد اجتماعی و اقتصادی کشور نیز 
با مشکل کنترل جمعیت سالمند کشور مواجه خواهد شد.

لزوم بررسی دقیق درباره خانواده  های 
طبق اعالم مسئولین شش میلیون نفر از عزیزان هموطن که منتخب برای اجاره رحم 

ساکن خارج از کشور هستند یارانه می گیرند ، یا به عبارتی )یارانه 
بگیر هستند( . آدم دلش می سوزد تو این اوضاع خرابی )ارز( 
اگر هر کدام از این افراد بخواهند )یارانه (دریافتی خود را از ریال 
تبدیل به )ارز( کشوری که در ان ساکن هستند بکنند ، چقد باید 
از جیب بگذارند ! واقعا فشار عمده ای به این افراد وارد می شود 
اینجاست که باید برای این عزیزان تدبیری اندیشه شود که کمتر 
اذیت شوند و بتوانند از یارانه های دریافتی استفاده وافر را ببرند . 

چه کاری باید کرد یا چه تدبیری ، برای حل مشکل .
راه اینست که یارانه های این شش میلیون نفر به )ارز( همان 
کشوری که در آن ساکن هستند به حساب آنها واریز شود و شب 
هنگام در اخبار خارجی رسانه ها هم اعالم شود که مثال از ساعت 
12شب یارانه ایرانیان ساکن کشور امریکا به حسابشان واریز می 
شود و آنها می توانند به نزدیک ترین عابر بانک آن کشور مراجعه 
و یارانه هایشان را دریافت کنند ، به نظر فکر خوبیست فقط 

ممکن است کمی )زمان بر( باشد .
راه دیگر این است که مخارج جشن های مختلفی که در آن 
سرزمین برگزار می کنند از حساب یارانه هایشان باشد جشن 
تولد ، جشن ولنتاین و مشابه آنها . البته تامین ارز برای تبدیل 
این یارانه ها هم باید در نظر گرفته شود تا مشکل ارزی برای 
دولت محترم بوجود نیاید و برای )ارز( مورد نیاز این یارانه هاباید 
ابتدا معادل ریالی را تهیه کرد که ان هم بودجه هنگفتی نیاز دارد 
و نمی توان خیلی فوری این معادل ارزی را تهیه کرد راهکار این 
است از دهک هایی که قرار است یارانه شان قطع شود کمک 
گرفت و با موافقت آنها یارانه هایشان را تبدیل به ارز خارجی کرد 
و تقدیم عزیزان دور از وطن کرد تا اینقدر در عذاب نباشند مطمئنا 
دهک های یارانه قطع شده خیلی هم خوشحال می شوند ، هم 

کمکی به این هموطنان کرده اند هم اینکه بدون اینکه خودشان 
به خارج بروند شاهد رفتن )یارانه( هایشان به خارج از کشور می 
شوند که جای بسی خوشحالیست و از طرفی دیگر نیاز ندارند 
چشم و گوششان به رسانه ملی باشد که چه موقع واریز یارانه 

را اعالم می کنند . 
بدن هیچ شک و شبه ای این روش میتواند روش مثبتی باشد 
حاال چند روزی )عیال( یک یارانه بگیر که با این یارانه بعضی از 
مخارج خانواده را حل و فصل می کرد ،  ناراحت می شوند که 
در مقابل شادی این خارج نشینان چیزی نیست چون شادی آنها 
مایه افتخار است اما چه کسی شنیده ناراحتی مایه افتخار است 
پس پیش به سوی افتخار و افتخار بیشتر با واریز یارانه ها به شش 
ملیون نفر خارج از کشور . البته از صاحباِن تصمیم و مسئولین 
محترم یارانه ها درخواست می شود به طریقی یارانه های دهک 
های مظنون به قطع را قطع کنند که درد اور نباشد و در یک 
کالم این یارانه خیلی آرام و بی سر و صدا و یواش قطع شوند و 
یا هنگامی که این یارانه بگیران در خواب هستند )یارانه( آنها را 
قطع کرد ! و اگر شخص یا اشخاصی به قطع یارانه اش اعتراض 
کرد به او اعالم شود که قطع یارانه هایشان به مسئولین استان 
واگذار شده است و این استانداری است که یارانه شمار قطع کرده 
است و باز اگر عده ای دیگر که به همه چیز اعتراض می کنند 
و از پاسخ منطقی هم قانع نمی شوند به آنها بگویند خوب بود 
که ما اگرچه سال قبل ، قطع یارانه را به استانداران و فرمانداران 
و شهرداران و... می دادیم چه مبالغ هنگفتی به حسابتان واریز 
نمی شد بنابرین اعتراض وارد نیست و اگر باز هم حرف حساب 
حالیشان نشد بگویند یعنی مسئولین به یارانه قطعی ها بگویند: 
ما نبردیم استانداران سبب قطعی یارانه ها بودند که ترجه اش به 

زمان قدیم می شود : )من نبودم دستم بود( .

شهرداری ،پتانسیل
 مشارکت مردم را نادیه نگیرد 

نوید قائدی
رسیدن به اهداف توسعه پایدار در شهر میسر نمی شود مگر با 
مشارکت شهروندان شهر، مشارکت فرآیندی است که شهروندان 
آگاهانه،داوطلبانه و به صورت جمعی و با در نظر گرفتن اهداف 

مشخص و معیین در اداره امور شهر سهیم می شوند.
در واقع شهروندان سرمایه اجتماعی شهرها هستند که حکمروایی 
شهری)نوعی از اداره امور شهر که مبتنی بر مشارکت های مردمی 
در تمامی مراحل شامل تصمیم گیری، اجرا و نظارت در شهر 

است(با وجود آنان محقق می شود.
شهری مانند اهواز سرشار از پتانسیل های اجتماعی است که 
در صورت وجود برنامه های مشخص و سازماندهی الزم، آماده 
مشارکت هستند.مردم شهر اهواز به درجه ای از بلوغ فکری و 
اجتماعی رسیده اند که مهیای انجام بسیاری از امور مرتبط با شهر 
خود هستند. اما قصور از نهادهای متولی مثل شهرداری است.در 
این اوضاع آشفته مالی و کمبود اعتبار و درآمد در شهرداری اهواز، 
اگر برنامه ریزی و مدیریت قوی در جریان بود، از طریق فراخوان 
های عمومی و از طریق مشارکت های مردمی با محوریت محله 
های مختلف، بسیاری از امور خدمات شهری،فرهنگی و اجتماعی 
و حتی عمرانی قابل انجام بود. به طور مثال در مبحث تفکیک 
زباله و بازیافت که سال هاست شهرداری اهواز توفیقی نداشته، اگر 
این موضوع مهم در قالب یک پروژه اجتماعی_خدماتی به مردم 

محل سپرده می شد کار به خوبی اجرایی بود.
این روزها درآمد حاصل از اقالم بازیافتی مانند پالستیک،آهن،کاغذ 
و مقوا و...این قدر کافی هست که در سطح شهر صدها موتور در 

حال واکاوی زباله ها برای یافتن این اقالم هستند.
فرض کنید اگر تولیت به مردم محل سپرده می شد در محله 
مکانی برای تحویل اقالم در نظر گرفته می شد و افراد بیکار و 
یا نیازمند متولی تحویل و فروش اقالم می شدند، در آمد حاصل 
موجب ارتزاق افراد ضعیف محل می شد،مردم جهت کمک با 
دقت و وسواس بیشتری اقالم را به صورت رایگان در اختیار این 
مکان می گذاشتند، امنیت روانی محل بیشتر و روحیه همکاری 
و مساعدت مردم بیشتر می شد، میزان تولید پسماند کمتر و 
شهرداری می توانست به جای هر شب فقط شب های زوج را به 
جمع آوری پسماند اختصاص دهد که منجر به کاهش چشمگیر 

میزان هزینه های خدمات شهری است.
در قالب چنین پروژه های صدها مورد را می توان تعریف و برنامه 
ریزی و اجرا کرد که بطن کار فقط بر اساس مشارکت مردمی 
باشد و شهرداری و نهادهای مرتبط با مدیریت شهری بعنوان 

ناظر عالیه باشند.

اهواز؛ گوشت قربانی!
مهرداد پرویزی

اهواز  شهری که  تبدیل به گوشت قربانی شده و هر کسی هرتکه 
ای از آن را کنده و همانند غنیمت جنگی با خود میبرد.اهواز  بی 

در و پیکر بدون مدیران الیق  ،بدون دلسوز .
و  از یک  سو شهردار  آن  نمایندهای مجلس   شهری که 
شورای شهر آن هم از سوی دیگر  استاندار محترم نیز در 
سوی دیگر برای  به دست آوردن  کرسی ها و مناصب آن 
زور آزمایی میکنند و هرکدامشان نیز مدعی خدمت به مردم 
وخلق اهلل هستند و دایه مهربانتر از مادر.اما واقعیتی که در 
اصل تیشه به ریشه این شهر و سرمایه ها وظرفیتهای عظیم 

آن میزنند و نابود میکنند.
شهری که شورای شهر آن با  اجماع حزبی   شهردار را 
گرفته  دست  در  شهررا  محترم  شهردار  و  نمودند  انتخاب 
سر  اکنون  که  کرده  تبدیل  ای  زده  شهرجنگ  یک  به  و 
گذراندن  برای  صباحی  چند  که  هم  میهمانانی  صدای  و 
از  تا  اند  سفرکرده  شهر  این  به  خود  تعطیالت   دوران 
و  خاک  گردو  جز  و  کنند  استفاده  آن  طبیعت  و  زیبایی 
جدولهای پوسیده و بتونی چیزی به چشمشان نمی آید را 
نیز در آورده است.ترافیک وحشتناک پیاده رو های مملو از 
دست فروشانیکه راه را برای قدم گذاشتن تنگ کرده اند 
وبا دادن رشوه به ماموران سد معبر  هرجایی که دلشان 
پیاده رو را  بخواهد بساطشان را پهن میکنند و خیابان و 
تصاحب کرده اند،خیابانهای پر از گردو خاک پارک هایش 
پر از قلیان خیابانها پر از احشام  آیا همچین چهره شهری 

برازنده ساکنین ومسافرین  اهواز است!
آیا وقت آن نیست که از خواب غفلت و بی مسئولیتی بیدار 
شویم و به عنوان یک شهروند مسئولیت پذیرنگاهی به دور 
وبرمان بیندازیم ببینیم در کجای کشور و منطقه قرار داریم و 
به جای اینکه پیشرفت کنیم داریم پسرفت میکنیم ؟ آیا وقت 
آن نیست از شوراهای محترم شهر سوال کنیم شهرداری بعد 
با مدیرت  نرسیده چهره شهر  ان  ماه  وقت  از گذشت 18 
ایشان عوض شود ! آیا وظیفه شورای شهر جز عزل ونصب 
شهردارو نظارت بر کارهای اوست؟چه عاملی باعث شده که 
بعداز تصمیم عده ای از شورایان نسبت به عزل شهرداری. 
مجددا رای برابقاء وی داده اند ؟چه کسی پشت این البی 

گری ها قرار دارد و تصمیم بر نابودی شهر گرفته است؟
چرا شورای شهر با وجود تمام بی مسئولیتی ها دستور بر عزل 
شهردار نمیدهد . چرا شورای شهر با وجود پیشنهاد افرادی 
را  متخصصین  این  از  یکی  توانمند  و  متخصص  و  کاردان 

انتخاب نمی نماید !

یادداشت

یادداشتیادداشت

سید رحیم آقازاده 

ایران؛ در انتظار سونامی سالمندی
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گزارش

از نفسشان گذشتند تا نفس هاي ما به شماره نيفتد

به گزارش »جوان« مدت هاس��ت كه كش��ور 
عزيزمان در معرض تهديدهايي قرار دارد كه 
از س��وي گروه هاي فربه ش��ده تروريستي به 
آن تحميل مي شود. تروريست هايي كه دامنه 
آتششان سراسر كش��ورهاي منطقه و حتي 
اروپا را فراگرفته اس��ت. آتش��ي كه به تازگي 
ش��رحه هايي از آن به پايتخت كشورمان نيز 
كشيده شد و شاهد بوديم كه چطور گروه هاي 
تروريستي به مجلس شوراي اسالمي و مرقد 
مطهر حضرت امام خميني)ره( حمله كردند. 
جنگ اما تا پيش از اين اتفاق به ايران عزيزمان 
تحميل ش��ده بود. نبردي س��خت و دردناك 
كه بزرگمردان��ي چون مدافع��ان حرم باعث 
شدند دامنه ويرانگرش از شام و عراق به داخل 
كشورمان سرايت نكند. وگرنه كه حلب چيزي 
از اصفهان كم نداشت و تهران چيزي از دمشق 

بيش نداشت!
همين چند وقت پيش بود كه يك فرصت طلب 
ورشكسته سياس��ي، براي كاس��بي رأي در 
انتخابات رياس��ت جمه��وري اتهام هايي به 
مدافعان حرم وارد كرده بود كه به جاي خون 
دادن بهتر بود با تروريس��ت ها وارد گفتمان 

و مذاكره مي ش��دند! خب حاال ك��ه تهران از 
آتش قهر سلفي ها در امان نمانده، بفرماييد با 

حمله كنندگان به مجلس مذاكره كنيد!
بايد قبول كنيم يكس��ري از مردم كشورمان 
)هرچن��د تعدادش��ان زياد هم نباش��د( فكر 
مي كنند امنيت يك امر بديهي است و اين حق 
ايرانيان آريايي نژاد است كه في نفسه در امنيت 
به سرببرند. همين ها هنگام جنگ تحميلي از 
جنگ بين عرب و عجم حرف مي زدند و انواع 
و اقس��ام تهمت ها و هجمه ها را به دامن پاك 
رزمنده ها وارد مي كردند. اينها يا چشم هايشان 
كور و گوش هايشان كر بود، يا نمي خواستند 

اين واقعيت را بپذيرند كه اص��اًل ما به جنگ 
صدام نرفتيم و او به ما حمله كرد. 

از همان اول انق��الب ماجرا به اين ترتيب رقم 
مي خورد كه يكس��ري از جان و هستي شان 
براي امنيت و آباداني كشورمان مي گذشتند 
و يكسري به جاي تشكر غر مي زدند! البته اگر 
توجه داشته باشيم كه امنيت ارث پدري ايشان 
است، شايد ما هم مي توانس��تيم به آنها حق 
بدهيم كه از دفاعي مشروع و مقدس در برابر 

هجمه كنندگان بعثي ناراحت هم باشند!
بعد از اتمام جن��گ مدت ها طول كش��يد تا 
فرهنگسازي مناسب در خصوص ارزش هاي 
جانبازي رزمندگان و ايثارگري مردم ايران در 
دفاع مقدس جا بيفتد. اما نفاق معاندان برجاي 
خود باقي بود. اين نفاق بعدها در دهه 70 و 80 
با طرح سؤال هايي سعي كرد همچنان به دفاع 
مقدس بتازد. با اين وجود كفه ترازو به سمت 
ارزش هاي جنگ تحميلي چربيد و رفته رفته 
فضاي فكري جامعه مان به تمجيد و تكريم از 

شهداي دفاع مقدس پرداخت. 
چون نفاق پابرج��ا بود، نياز ب��ه اتفاقي ديگر 
داش��تيم تا آتش زي��ر خاكس��تر ياوه گويان 

دوب��اره زبانه بكش��د. آنه��ا كه با حل��ول ماه 
درخش��ان مدافعان حرم، دوب��اره فرصت را 
غنيمت شمردند و باز شروع به شبهه افكني و 
تهمت پراكني كردند. تهمت هايي كه متأسفانه 
تعداد قابل توجهي از مردم كش��ورمان را نيز 
فريب داد و شاهد هجمه هاي شديدي به اين 

جبهه بوديم. 
اين روزها كه پايتخت كشورمان مانند اوايل 
دهه 60 باز صداي رگبار شليك تروريست ها را 
مي شنود! شايد خوش خياالني كه امنيت را از 
كوروش كبير به ارث برده اند، بيدار شوند و دور 
و بر خود را بهتر ببينن��د. به عراقي نگاه كنند 
كه تا همين دو س��ال قبل بيش از 60 درصد 
خاكش به تص��رف داعش درآمده ب��ود و اگر 
نبود كمك هاي رزمندگان كشورمان، به حتم 
اكنون به جاي كش��ور عراق با دولت اسالمي 

عراق و شام همسايه بوديم! 
در پايان يادمان نرود شهيد مهدي عليدوست 
و فرزن��دش نف��س را. اگ��ر نمي توانيم مثل 
عليدوست ها مرد باشيم و مردانه براي آرامش 
و عزت ايران اس��المي ق��دم برداريم، حداقل 
مراقب باشيم چه از دهانمان خارج مي شود تا 
فرداي قيامت شرمنده خون اين شهداي عزيز 
نباش��يم. آقا مهدي نفس را گذاشت و رفت تا 

نفس هاي ما به شماره نيفتد. 

  عليرضا محمدي
»دوست داشتم وقتي که باز مي گفتي دهدي جون پيش�ت بودم، ولي چاره اي نيست. 
من و دوس�تام رفتيم تا تو و امثال تو در آرامش زندگي کنيد. دوس�تت دارم نفس�م.« 
اين جمالت بخش�ي از وصيتنامه ش�هيد مدافع حرم مهدي عليدوس�ت به فرزندش 
است. يا شايد به همه فرزندان ايران اسالمي که ش�رق و غرب کشورشان مدت هاست 
ش�اهد حضور گروه هاي تروريس�تي اس�ت. گرگ ه�اي گرس�نه اي که زوزه کش�ان 
در انتظ�ار يافتن فرصتي هس�تند تا ب�ه آرامش اي�ن مرز و ب�وم خدش�ه وارد کنند. 

پدر شهيدتان س�ابقه فعاليت انقالبي 
هم داشتند؟

پدرم اصالتاً متولد كرج است اما محل زندگي شان 
نظام آباد تهران بود. اي��ن محله نزديك به مراكز 
اصلي راهپيمايي و تظاهرات مردمي بود. ايشان 
در زمان انقالب سرباز بود و مشغول خدمت؛ وقتي 
امام خميني دستور فرار از پادگان ها را صادر كرد، 
همراه دوستانش��ان از پادگان ها فرار كردند. به 
دنبال آن پدر در جريان مس��تقيم فعاليت هاي 
انقالبي قرار گرفته و در اشغال كالنتري محل و 

پادگان همراهي و همكاري داشت. 
گويا ش�هيد نصيري از اولين دوره هاي 
تش�كيل س�پاه وارد اين نهاد انقالبي 

شده بود؟
بله شهيد نصيري در تشكيل س��پاه پاسداران 
كرج سهم بسزايي داش��ت. حاج شعبان بعد از 
پيروزي انقالب اس��المي به كرج آمد و در سال 
1360 ازدواج كرد. من در س��ال 1361به دنيا 
آمدم. پدرم فعاليت هاي زيادي در سپاه داشت. 
از آموزش و اعزام نيروها در اردوگاه شهيد باهنر 
گرفته تا كارهاي ديگر. اين اقدامات بعد از جنگ 
هم همچنان ادامه داشت. پدر از اولين كساني بود 
كه دوره دافوس را گذراند. ايشان جانشين شهيد 
اس��ماعيل دقايقي در تيپ بدر بود. معارضين 
عراقي ك��ه از حزب بعث فرار ك��رده بودند، بعد 
از سازماندهي سپاه بدر را تشكيل دادند. ارادت 
امروز مردم عراق و حشد الشعبي هم به خاطر اين 
ارتباط پدر با عراقي ها به همان زمان بازمي گردد. 
بعدها پدر به لشكر 10 سيدالشهدا)ع( ملحق شد 
و فرماندهي گردان علي اكبر)ع( را برعهده گرفت. 
بعد از آن مجدد به سپاه بدر منتقل شد و تا زمان 

قبول قطعنامه در همان مسئوليت ماند. 
شما در پايان جنگ تحميلي شش سال 
بيشتر نداش�تيد، چقدر پاي خاطرات 
و درد دل ه�اي پ�در از دوران دف�اع 

مي نشستيد؟
مي دانم كه پدرم در طول سال هاي دفاع مقدس 
بارها و بارها مجروح شد و بعد از بهبودي نسبي 
مجدد راهي منطقه مي ش��د. ما همه اينها را از 
زبان خودش مي شنيديم. وقتي پاي خاطراتشان 
مي نشستيم از مجروحيت ها و طول درمان ها و 
انتقال و بستري شدنش��ان در بيمارستان هاي 
اهواز ي��ا اصفهان برايمان مي گف��ت. اينكه بعد 
از بهبودي مختصر دوباره ب��ه مناطق عملياتي 
مي رفت. سال1367- 1366 ما در شهرك نفت 
باختران همراه پدر بودي��م اما نزديكي فيزيكي 
با ايش��ان باعث نمي شد تا بيش��تر ببينيمش. 
چون فرصت ديدار با خانواده فراهم نمي ش��د. 
بعد از اتمام جنگ و پذي��رش قطعنامه به كرج 
برگشتيم. پدر مدتي به همراه سردار محمد رضا 
نقدي به ناجا رفت و بعد از آن مجدداً به س��پاه 

بدر ملحق شد. 

شهيد نصيري در فعاليت هاي فرهنگي 
هم شرکت داشتند؟

بله پدر از مؤسس��ان هيئت محبان رض��ا بود و 
فعاليت هاي فرهنگي اش تمامي نداشت. ايشان در 
سال هاي 79- 78 زماني كه هنوز اردوهاي راهيان 
نور شكل امروزي به خودش نگرفته بود، تصميم 
گرفت تا خانواده شهدا را به مناطق عملياتي ببرد. 
خانواده شهدا را با اتوبوس به مناطق جنگي جنوب 
مي برد و براي فرزندان شهدا روايتگري مي كرد. 
ثمره اين اردوها بسيار ارزشمند بود. فرزندان شهدا 
كه جنگ را نمي ش��ناختند ديد و نگاه خوبي به 
جنگ و دفاع مقدس پيدا كردند. شهيد شخصيت  
فعال و پرتحرك و به روزي داش��ت. تا زماني كه 
جنگ س��خت بود در ميدان نبرد سخت حاضر 
بود و با آغاز جنگ نرم دشمن وارد اين عرصه شد 
و هر كاري كه از دستش برمي آمد انجام مي داد. 
دغدغه هاي ش��هيد به روز بود. هر زمان كه كنار 
پدر بوديم بحث درباره مسائل روز بود. ايشان از 
فعاالن عرصه جنگ نرم بود. پدر مطيع واليت بود. 
اگر صحبتي از طرف رهبري مطرح مي شد، براي 
ايشان در حد شعار باقي نمي ماند. اخيراً در بحث 
جهاد اقتصادي وارد ميدان شده بود و با ارتباطاتي 
كه براي سرمايه گذاران و توليدكنندگان داخلي 
ايجاد مي كرد باعث مي شد بتوانند محصوالتشان 
را در كشور عراق و آسياي ميانه عرضه كرده و به 

فروش برسانند. 
همه اينها به دغدغه ايش��ان در جهاد اقتصادي 
بازمي گشت. به محض اينكه صحبتي از جانب 
رهبري مطرح مي ش��د پدر در راستاي عمل به 
آن فرموده وارد ميدان مي شد تا هر چه در توان 
دارد براي اجرايي شدن خواسته رهبري هزينه 
كند. و شعار سال را به مرحله تحقق برساند. در 
اين زمينه ايش��ان به دنب��ال پروژه هايي خاص 
بود، از اين رو به صورت علمي با مركز دانشگاهي 
در ارتباط بود، جلسات مستمري در اين زمينه 
برگزار مي كرد تا بتواند پروژه هايي را در س��طح 
گسترده در فضاي  آي تي و با استفاده از بستر هاي 
فناوري اطالعات تعريف نمايد تا در نتيجه بشود 
اشتغالزايي گسترده اي را در جامعه انجام دهد. 
متأسفانه قرار بر اين بود كه يكي از اين كارها در 
پايان خرداد ماه امسال به نتايج خوبي برسد كه 
شهادت پدر اتفاق افتاد. به جرئت مي توان گفت 
كه براي ايشان جهاد هميشگي بود. يك روزي اين 
مجاهدت در خط مقدم و جبهه بوده و يك زماني 
هم در حوزه اقتصادي يا جبهه فرهنگي. عاقبت 

شهادت مزد تمام تالش هاي خالصانه اش شد. 
علت حضورشان در جبهه دفاع از حرم 

چه بود؟
علت حضور پ��در در ع��راق به عن��وان نيروي 
مستشاري به ارتباط ايش��ان با سپاه بدر از زمان 
جنگ و بعد از آن با نيروهاي حشدالشعبي و بسيج 
مردمي بازمي گردد. فرماندهان سپاه بدر هسته 

اصلي و اوليه حشدالش��عبي را در عراق تشكيل 
دادند. ام��روز به بركت حض��ور همين نيرو هاي 
حشدالش��عبي و بس��يج بود كه داعش در عراق 
دست و پا بسته ماند و با تحمل لطمات سنگين هر 

روز از مواضع خود عقب نشيني مي كند. 
پدر بر اين اعتقاد و باور بود كه س��رزمين عراق 
بر اساس اعتقادات صحيح شيعه محل استقرار 
حضرت حجت است و امام زمان )عج( حكومتشان 
را در آنجا تشكيل مي دهند و پايه ريزي خواهند 
كرد. از اين رو ت��ا در عراق امنيت برقرار نش��ود 
نمي توانيم در اينجا دنبال تشكيل حكومت باشيم. 
داعش آمده است تا عراق را ناامن كند، ما مي رويم 
تا اين خواسته آنها محقق نشود. حضور پدر همراه 
با نيروهاي حشد الش��عبي و انتقال تجربه هاي 
دوران دفاع مقدس به لحاظ شناسايي ها، تاكتيك 
و بدون كوچك ترين چشمداشتي انجام مي شد 
حتي پدر زماني كه متوجه مي شدند كار عمليات 
گره خورده يا متوقف شده است با هزينه شخصي 
خودشان به عراق مي رفت و اشكال را برطرف كرده 
و عمليات را راه اندازي مي كرد. پدر به زبان عربي 
مسلط بود براي همين بسيار راحت مي توانست 
با بچه هاي عراقي ارتب��اط گرفته و عمليات ها را 
رهبري نمايد. در نهايت مجاهدت هايشان به ثمر 
نشست و به بركت خون آنها نيروي مردمي عراق 
و حشد الشعبي به مرزهاي سوريه رسيد و داعش 

به آخر كارخود در عراق نزديك شد. 
در مدت حضورشان در جبهه مقاومت 

اسالمي مجروح هم شده بودند؟
پدر در عمليات جزيره خالديه شركت داشت. اين 
عمليات بسيار حساس و پيچيده بود. حتي ارتش 
عراق و امريكايي ها در زمان اشغال عراق جرئت 
نمي كردند به دليل اس��تحكامات تروريست ها 

به اين منطقه نزديك شوند. پدر در روند اجراي 
اين عمليات در شهريور ماه سال 1395 در كمين 
تك تيرانداز داعشي قرار گرفت و با اصابت چند 
تير به بازو و پا و. . . به شدت مجروح شد. وقتي خبر 
مجروحيتش را به ما دادند ما باور نكرديم و تا قبل 
از زيارت ايشان در بيمارستان احتمال شهادتشان 
را مي داديم. پدر جانبازي شان را از آن عمليات به 
يادگار دارند و هنوز اوضاع شان بهبود كافي پيدا 
نكرده و دوره درمانش��ان كامل نش��ده بود كه با 

فاصله شش ماه بعد به شهادت رسيدند. 
شهادت حاج شعبان چطور رقم خورد؟

پدر بر اين باور بود كه شناسايي مناطق مورد نظر 
در عمليات بايد با دقت و مهارت و توجه خاصي 
انجام ش��ود كه تلفات كمتري در عمليات داده 
شود. خط مشي ايش��ان خط مشي فرماندهان 
بزرگ دفاع مقدس بود، شهيدان همت و خرازي 
و. . . كه خودش��ان س��وار بر موتور ش��ده و براي 
شناس��ايي راهي مي ش��دند. پدر هم خودشان 
به شناس��ايي مي رفتند. در شناسايي اخيرشان 
هم زماني كه خودرويشان وارد محل مورد نظر 
مي شود با انفجار تله هاي انفجاري كنترل از راه 
دور به شدت مجروح ش��ده و همراهانشان هم 
زخمي مي ش��وند. به علت جراحت سنگين پدر 
ايشان را به عقب بازمي گردانند اما احيا نشدند. 
ايشان در س��اعت 6 بعد از ظهر روز 5 خردادماه 
مجروح مي شوند و در ساعت 6 و نيم به شهادت 
مي رسند كه تقريباً ساعت 7خبر شهادت ايشان 

را به ما اطالع دادند. 
خصوصيت بارز ش�هيد نصي�ري را چه 

مي دانيد؟
ايشان به تمام معنا بي ادعا بود. درجه اش سرداري 
بود اما سردوش��ي نگرفت و گف��ت مي خواهم 

خصلت بسيجي ام را از دست ندهم. مي ترسم اين 
درجات از يادم ببرند كه من يك نيروي بسيجي 
ساده ام. شايد در جايي الزم باشد كه خدمت كنم 
و همين درجه ها مانع ش��وند. در تماس��ي كه با 
ايشان داشتم، متوجه شدم كه با يك لودر در حال 
جاده كشي است. به ايش��ان گفتم:شما فرمانده 
هستيد، چرا خودتان پشت لودر نشسته ايد؟ در 
پاسخ گفت: بچه ها نيستند و كار نبايد روي زمين 
بماند. هميشه روحيه خستگي ناپذير پدر برايم 
عجيب بود. او در طول روز در مصاف با دش��من 
جنگيده بود و در خط مق��دم فرماندهي حضور 
داشت، حاال در نيمه هاي ش��ب كار جاده سازي 
را شخصاً به دست گرفته بود تا مبادا در امر جهاد 

خللي ايجاد شود. 
با شهادت پدر چطور رو به رو شديد؟

 ما هميش��ه نگرانش بوديم و اين نگراني را به 
ايش��ان ابراز مي كرديم. يك بار مانده به اعزام 
آخرش��ان همان زماني كه مجروح شدند، نوع 
خداحافظي و رفتنش��ان به گونه اي بود كه ما 
احتمال برگشت ايش��ان را نمي داديم. حتي 
وقتي خبر مجروحيتش��ان را دادند گفتم اگر 
شهيد شده است به ما بگوييد ما تاب شنيدنش 
را داريم. آخرين باري كه به ايشان اطالع دادند، 
براي رفتن لحظه اي درنگ نكرد و بدون اينكه 
زمان را از دست بدهد از همه خداحافظي كرد 
و سفارشات الزم را داد. صحبت هاي پدر بسيار 
آراممان مي كرد حتي در حين انتخابات و بعد از 
آن وقتي از بي اخالقي ها گله مي كرديم ما را آرام 
مي كرد و آرامش مي داد. صحبت هايش سرشار 
از اميد بود. مي گفت بايد نظام را حفظ كنيد. 
به آينده اميدوار باش��يد. شما ها بايد پرچمدار 
اين انقالب باش��يد. آري پ��در از كانون خطر 
و خط مقدم جبه��ه به ما آرامش م��ي داد و از 
ما مي خواس��ت با اميد به آين��ده فعاليت هاي 

فرهنگي مان را دنبال كنيم. 
در پاي�ان اگر صحب�ت خاص�ي داريد 

بفرماييد. 
پ��در بس��يار ب��ه دنب��ال ثب��ت خاط��رات و 
صحبت هايشان در زمان دفاع مقدس و بعد از آن 
بودند و اين افسوس حقيقتاً هميشه با ما خواهد 
بود. زماني كه در شهريور ماه سال گذشته مجروح 
شد ما از دوستان رسانه اي خواستيم بيايند براي 
ثبت خاطرات و. . . گويي زنگ خطري بود براي ما 
كه شايد ايشان را براي هميشه از دست بدهيم، اما 
متأسفانه بسيار مورد كم لطفي قرار گرفت و حتي 

براي عيادت ايشان هم نيامدند. 

گفت وگوي »جوان« با  فرزند شهيد مدافع حرم سردار شعبان نصيري 
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 صغري خيل فرهنگ 
پنجم خرداد ماه بود که خبر شهادت سردار شهيد شعبان نصيري پس از حدود 38 سال مجاهدت 
و ايثار منتشر شد. وي که از پيشكسوتان دفاع مقدس بود، عاقبت در دفاع از حريم اهل بيت در 
طي عمليات آزادسازي موصل به شهادت رسيد و پيكر مطهرش نهم خردادماه با حضور گسترده 
مردم در بهشت زهرا به خاك سپرده شد.  سردار شهيد شعبان نصيري از رزمندگان و فرماندهان 
دفاع مقدس بود که در قرارگاه نصرت همجواري با سرداري چون شهيد علي هاشمي را تجربه 
کرده بود. وي بعدها نيز در زمره فرماندهان لشكر 9 بدر و همين طور لشكر 10 سيدالشهدا)ع( 
قرار گرفت. شهيد نصيري پس از شروع فتنه داعش و تكفيري ها در عراق، حضور مستشاري 
در اين کشور داش�ت و به مدت چهار س�ال در اين کس�وت خدمت کرد. وي که به زبان عربي 
تسلط کامل داشت، در بسط و هدايت نيروهاي حشدالش�عبي تأثيرگذار بود. سردار نصيري 
همراهي با نيروهاي مردمي عراق را تا به آنجا ادامه داد که اکنون شمارش معكوس براي نابودي 
کامل داعش در عراق رو به اتمام اس�ت. آنچه در پي مي ايد حاصل همكالمي ما با فرزند ارشد 
شهيد، سلمان نصيري است تا گوشه اي از زندگي مجاهدانه شهيد را به رشته تحرير درآوريم. 

از همان اول انقالب يكسري از جان 
و هستي ش�ان براي امنيت و آباداني 
کشورمان مي گذشتند و يكسري به 
جاي تشكر غر مي زدند! البته اگر توجه 
داشته باش�يم که امنيت ارث پدري 
ايشان است، شايد ما هم مي توانستيم 
به آنها حق بدهيم که از دفاعي مشروع 
و مق�دس در براب�ر هجمه کنندگان 
باش�ند! ه�م  ناراح�ت  بعث�ي 
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این شش میلیون نفر یارانه بگیر؟!

درمان  و  بهداشت  شبکه  سالهاست 
مسجدسلیمان مشکل دارد؛ از کمبود پزشک 
عمومی و متخصص گرفته تا نبود امکانات 
اداره گاه مدت ها  کافی و الزم  ِپزشکی!  
کوتاه  در  مدیران  و  ماند  می  مسوول  بی 
ترین زمان ممکن جا به جا می شوند.   در  
این مجموعه خدمات  پزشکی به صورت 

نامناسب ارایه می شود.  
درسویی دیگر شهرهای همجوار ما از شبکه 

بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی ارتقا یافتند، 
اما تشکیالت مسجدسلیمان هر روز ضعیف و 
ضعیف تر می شود. کسی می داند آقایان در 
جستجوی چه منافعی هستند؟ جان مردم این 
شهر مهم تر است یا مال دنیا؟ چرا سرنوشت 
بیش از دویست هزار نفر به  دست یک  عده 
مردم  این  آقایان!  شده؟  سپرده  غیرمتعهد 
مظلومی که برای جستجوی درمان خود از 

جاده مرگ )مسجدسلیمان 

_ اهواز (  راهی مرکز استان می شوند و 
جان خود را در این راه از دست می دهند 
مسجدسلیمان  آقایان!  دارند؟  چه گناهی 
پزشک متخصص ندارد اما شما مرتب  اعالم 
می کنید که  در این شهر به متخصص نیاز 
نداریم. مردم شهر از نبود پزشک در رنج اند 
ولی مافیای بهداشت و درمان همچنان به 
دنبال کسب ثروت است. شما همچون قاتلی 
روی خون پایمال مردم راه می رویدو آن را 

پایمال می کنید. توصیه می کنم تا دیر نشده 
نسبت به کار نا صواب خود تجدید نظر کنید 
و اسیر دنیای خیالی خود نشویید. آقایان مافیا! 
حال که مدیر توانمند و پای کار در شبکه 
بهداشت قرارگرفته و برای تغییرات مدیریتی 
گام بر می دارد چرا از او حمایت نمی کنید؟ 
شبکه بهداشت بی جان را درمان کنید تا 
مردم از مشکالت درمانی که به یک معضل 

بدل شده رهایی یابند.

جانِ مردم 
مسجدسلیمان 
بازیچه نیست!

ایمان سعیدی
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ر خب�ا ا

 گ��روه تعزیه فدک با چه ذهنیتی ش��کل 
گرف��ت و اولین تجربه های خود را چگونه 

آغازکرد ؟

همیشه در ذهن من  به عنوان کسی که تعزیه 
کار میکند ،یک مسللئله قابل هضم نبود  و آن 
این بود که چرا ازخانمها  نباید در تعزیه استفاده 

شود و چرا این تابو نباید  شکسته شود . 
من در گروه تئاتر خود که متشکل از خانم ها و 
آقایان بود تصمیم گرفتم با یک نگاه  ورویکرد 
تازه  تعزیه را از از حالت سنتی محض خارج 
کللرده و با ادغام آیتم های مختلف نمالشللی 
و هم چنین  اسللتفاده از نریشللن  خانم  برای 
شخصیت هایی مثل حضرت زینب و حضرت 
فاطملله  اتفاق تللازه ای را در تعزیه رقم بزنم  
و با خللود فکر کردم که اگللر در زمان قاجار 
،بر اسللاس مقتضیات آن زمان تعزیه به شیوه 
سنتی اجرا می شد اکنون شرایط و زمانه فرق 
کرده و ما باید مللوازی با مخاطبامروزی جلو 
برویم و اگر که اسللتفاده از شیوه ها و تکنیک 
های جدید با یک نظم دقیق و رعایت قوانین 
قبلی صورت بگیرد چه بسا در جذب مخاطب  
نقش بیشللتری داشته باشد .بهمین دلیل سعی 
کردم  با حفظ سللاختار اصلی و اضافه کردن 
تکنیک های جدیللد در قالب نظمی دقیق به 

افکارم جامعه عمل بپوشانم.
در محرم سللال 1386 بود کلله برای اولین بار 
تصمیم گرفتم تعزیه شهادت حضرت رقیه را 
کار کنم  ،بعد از آماده شدن متن و  کار کردن 
بللر روی گروه دوبله خانمها ، کار را شللروع 

کردیم . 
 از آنجایی که  به دلیل تماس فیزیکی حضرت 
زینللب و امام سللجاد علیه السللالم  در اجرا 

محدودیت داشتیم و باید ساختارو چهارچوب  
سللنتی را نیز حفظ میکردیللم زن پوش را در 
زمین آقا قرار دادیم  و برای صدای شخصیت 
های زن از نریشن و دوبله خانم استفاده کردیم 
و پس  از اولین اجراها نظر سنجی و بازخورد 
تماشللاگران را بررسی کردیم و خوشبختانه با 
استقبال زیادی روبه رو بودیم بطوریکه آنقدر 
تماشاگر با اجرا ارتباط برقرار کرده بود که فکر 
میکللرد در زمین، خانم  ،نقش حضرت زینب  
را بازی کرده است. در تعزیه سنتی ، حضرت 
زینب در دسللتگاه آوازی دیالوگها را میخواند 
اما در شیوه اجرایی ما، دیالوگ های حضرت 
زینب به صورت سللاده و محاوره بیان میشود 
و این تغییر در شیوه ی اجرای ما تغییر مثبتی 
بود که نقطه عطف اجرا محسللوب شد و این 
جرقه ای شد برای من که این راه را ادامه دادم  
و تا به امروز که خداراشاکرم هنوز ادامه دارد .

 در این را پر فراز و نشیب چگونه با مسائل 
پیش رو کنار می آمدید

 شیوه ی اجرایی ما در این سالها خیلی منتقد 
داشته اسللت و این انتقادها به دالیل مختلفی 
از جمله مسللائل اعتقللادی  و اینکه حضور و 
صدای زن در تعزیه قابل قبول نیسللت ، بیان 
شده است  و این خود نیز کار ما را سخت تر 
میکند و ما  مطمئنا باید با  مطالعه و سللندیت 

درست ، پاسخگوی این انتقادات باشیم.
اما من همیشه اعتقاد داشته ام که قاضی مطلق 
در کارم تماشاگر است و اگر مخاطب راضی 
باشد برای من کافی است  و همچنان معتقدم 
میتوان از تمام پتانسیل ها و آیتم ها برای ارائه 
یک تعزیه نو ، استفاده کرد وبا تلفیق سنت و 

مدرنیته  با مخاطللب  ارتباط زنده و پویاتری 
برقرار کرد

برای من چیزی که همیشه مهم بوده این  است 
که تماشللاگر امروزی میپرسللد چرا؟ در کل 
انسللان امروزی میپرسللد چرا؟ و ما  به عنوان 

هنرمند باید پاسخگو باشیم . در جامعه کنونی  
کلله ارتباطات مجازی  جللزو الینفک زندگی 
اسللت وکودکان امروزی خیلللی زود به بلوغ 
فکللری میرسللندو هوش آنها  بلله اندازه یک 
شللخص ۲۰ سللاله ی زمان گذشته می باشد، 
ما نمیتوانیم مانند گذشته باشیم و آنها را راضی 
نگه داریم.به همیللن جهت من از تمام گزینه 
های هنری ام استفاده میکنم تا ارتباط بهتری با 

مخاطب امروزی صورت بگیرد 
این تابو شکنی در شیوه اجرایی ما که در واقع 
میشود گفت  تلفیقی از تمام آیتم های نمایشی 
بوده که در مدت زندگی تئاتری خود آموخته 

بودم  سللبکی نو در تعزیه بود که با تمام دقت 
تاکید داشللته ام این تغییرات در شیوه اجرایی با 
نظمی خاصو حساب شللده و در جای درست 
خود باشد در غیر اینصورت فاجعه به بار می آید .

  دغدغ��ه ش��ما در انتخ��اب موضوعات 
ایننمایش ها ا چه بوده است 

من سعی کرده ام بگویم همانقدر که محرم مهم 
بوده ، اربعین و اتفاقللات پیرامون آن نیز مهم 
است و همانگونه که شهادت حضرت فاطمه 
در ایام فاطمیه مهم بوده ، شللهادت حضرت 
علللی نیزدر ماه مبارک رمضان نیز مهم اسللتو 
سعی کرده ام  به موضوعاتی بپردازم که کمتر از 
آنها صحبت به میان آمده  و پیرامون  و در سایه 
وقایع تاریخی اتفاق افتاده اند  و مردم شللاید 
کمتر درمورد آنها اطالع داشللته باشند  و من  
سعی کردم این موضوعات را با رویکردی تازه 
به تصویر بکشم که میتوان به اجراهای متفاوتی  
از جمله »خانه راهب نصرانی » ،«خانه خولی«  
، »سللفر یاس سه سللاله« در اربعین حسینی ، 
و »شللعله هللای نفاق«،«بیللت االحزان«،«بقیع 
غریب«و »یاس کبود« در ایام فاطمیه اشاره کرد 
و خوشبختانه  ما درکنار تیم اجرایی خود یک 
گروه پژوهشللی داشللتیم که  برای روایت هر 
یک ازموضوعات انتخابی ، کار تنظیم متن  و 
استفاده از منابع صحیح  برعهده آنها بود و این 
خود  نیز جنبه تحقیقاتی وپژوهشللی برای ما 
داشت و در کلیت این مجموعه  اتفاقاتی رقم 
میخورد که برای همه ما تازگی داشت و بسیار 

آموزنده بود

 تا چه حد توانسته اید زوایای کمتر دیده شده 
حضرت فاطمه را به تماشاگران معرفی کنید؟

 *بلله نظر من حضرت فاطمه در بین خود ما 
مسلمان ها هم ، مظلوم واقع شده  ومظلومیت 
او  مانللدگار اسللت و ما میتوانیم ایللن  را در  
اتفاقاتی که بعد از شللهادت پدرش حضرت 
محمد برای او افتاد  از غصب فدک ، سللیلی 
خوردن و کشته شدن فرزند شش ماهه اش ، 
ببینیم اما در اینجا منظللورم من مظلومیت در 
ارائه این اتفاقات اسللت .و در این سالها  تمام 
تللالش من در جهت ارائلله ی این مظلومیت 
بوده اسللت  بطوریکه تماشاگر  احساس کند 
در مدینه است و  از نزدیک شاهد این اتفاقات 

است 
در واقع سعی کرده ام بواسطه ابزار بیانی خود 
که نمایش اسللت به سللواالتی که ابتدا برای 
خودم بوجود می آید و بعد در ذهن مخاطب 

شکل گرفته است   پاسخ روشنی پیدا کنم

  بهترین خاطره ش��ما از اجرای تعزیه ها 
کدام خاطره بوده است؟

یکللی از بهتریللن خاطرات  مللا در این گروه 
تعزیلله اجراهایمان در مرزهای بیللن ایران و 
عللراق در چذابه  و شلللمچه بوده اسللت  که 
جمعیت زیادی از تماشاگران را شاهد بودیم 
که در میانشان  قومیت ها و ملیت ها  مختلفی 
از چینللی ، ارمنی ، افغانللی  و ترک بود که به 
تماشللای کار ما می ایستادند و ارتباط  زیادی 
بللا کار برقرار کرده بودنللد بطوریکه به پهنای 
صورت اشللک می ریختنللد  و این خاطرات 
آنقدر زیاد هستند که همیشه با ما خواهند بود 
و مللا این خاطرات را با عکس وفیلم ضبط و 

ثبت کرده ایم .
بامداد زاگرس _آرزو کهوازی

آماری  ارائه  با  خوزستان  بحران  مدیریت  مدیرکل   
فاجعه بار از مدیریت آب در خوزستان اعالم کرد که 

رودخانه های این استان ۵۰ سال الیروبی نشده اند.
ایجاد  و  بررسی  نشست  در  حاجی زاده  کیامرث   
و  دز  و  کرخه  آبریز  حوضه های  در  تمهیدات 
استانداری  محل  در  رودخانه ها  دبی  افزایش 
یکی  پیشگیری  و  پیش بینی  کرد:  بیان  خوزستان 
می  شمار  به  بحران  مدیریت  اصلی  مقوله های  از 
اسفند  سوم  تا  بهمن   ۲۴ پیش بینی ها  طبق  رود، 
بنابراین  داریم  رو  پیش  در  شدیدی  بارش های 
اطالعیه و اخطاریه آن برای دو حوضه دز و کرخه 
به  همچنان  نیز  آماده باش  وضعیت  و  شده  صادر 

قوت خود باقی است.
وی با بیان این که متولی کنترل سیالب سازمان آب 
و برق است، بیان کرد: به منظور پیشگیری از حوادث 

در سیالب در پیش رو، موسسه جهاد نصر باید امکانات خود را در 
شهرستان حمیدیه و شرکت متن و سازمان آب و برق نیز امکانات 
خود را در شهرستان های دشت آزادگان و هویزه مستقر کنند و طی 

این مدت باقی مانده، نقاط در معرض خطر را تقویت کنند.
مدیر کل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به عوامل مختلف دخیل 
در ایجاد سیالب ادامه داد: رودخانه های خوزستان بیش از پنج دهه 
عهده  از  رودخانه ها  نیز الیروبی  برهه  این  در  و  نشده اند  الیروبی 

سازمان آب و برق به تنهایی، برنمی آید.

وی بیان کرد: سد دز نیز به عنوان یک سد واحد که روی دو حوضه 
آبریز بزرگ قرار دارد دارای 3۰ درصد رسوب است برای همین به 

تنهایی نمی تواند این میزان سیالب را نگه دارد.
حاجی زاده توضیح داد: اخطاریه ها، اطالعیه ها و هشدارهایی که از 
سوی اداره کل مدیریت بحران استان برای فرمانداران ارسال می شود 
باید تا آخرین سطح مدیریتی یعنی دهیاران، ارجاع داده شود متأسفانه 
دهیارها با سلسله مراتب اداری آشنا نیستند و هنوز الفبای مدیریت 

بحران را نمی دانند.
وی با تاکید بر لزوم آموزش دهیارها گفت: دهیارها موظف اند سیل 

بندها را چک کنند.
مدیر کل مدیریت بحران خوزستان بیان کرد: فرمانداران و 
دهیارها باید از پهنه های خطر بازدیدهای مستمری داشته 

باشند.
وی بیان کرد: اداره کل مدیریت بحران استان از شهریور 
اولین اخطاریه ها را ارسال کرد و حدود ۵۰ روز پیش 

اولین کارگروه مقابله با سیالب را تشکیل داد.
حاجی زاده یادآور شد: در ساختار مدیریت بحران 1۴ 
کارگروه خالصه شده است که یکی از کارگروه های مهم 

آن کارگروه تخصصی مقابله با سیالب است.
در  دستگاه های  وظایف  شرح  که  این  بیان  با  وی 
کارگروه ها مشخص شده است و رئیس هر کارگروه باید 
پیگیر مسایل آن کارگروه باشد افزود: در راس کارگروه 
مواقعی  در  و  دارد  قرار  نیرو  وزیر  کشور  در  سیالب 
مانند سیالب به سازمان مدیریت بحران و شورای عالی 

مدیریت بحران کشور پاسخ گو باشد.
مدیر کل مدیریت بحران خوزستان گفت: در استان نیز مدیرعامل 
سازمان آب و برق رییس کارگروه مقابله با سیالب است که ضرورت 

دارد در مقابل مسایل مربوط به سیالب پاسخگو باشد.
وی توضیح داد: در هیچ جای قانون گفته نشده که وظیفه فرماندار، 
بخشدار یا مدیر کل مدیریت بحران ایجاد سیل بند است، وظیفه 
رییس ستاد مدیریت بحران و مدیر کل مدیریت بحران اعالم اخطاریه، 

هشدار و نظارت است

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه در افق 1۴۰۴ به 
دنبال آن هستیم تا به تولید ۲7 میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در 
استان دست پیدا کنیم، گفت: هر خوزستانی ساالنه 3 هزار و ۴۰۰ کیلوگرم 
محصول تولید می کند و این میزان تولید در مقایسه با میانگین کشوری تقریبا 

بیش از ۲ برابر است. 
کیخسرو چنگلوایی  با اشاره به وقوع سیالب در استان اظهار کرد: 33 هزار 
هکتار از محصوالت زارعی استان در اثر وقوع سیالب خسارت دیدند و 
تمرکز این خسارت های وارد شده در شهرستان های هویزه و دشت آزادگان 
بود. البته در بخش های دیگر استان از جمله حمیدیه، شوشتر، دزفول، شوش 

و اندیمشک نیز شاهد خسارت هایی در اثر سیالب بودیم.
وی با اشاره به برآورد ریالی این خسارت های وارد شده به مزارع در اثر 
سیالب ادامه داد: خسارت های برآورد شده تا کنون از نظر ریالی ۲۵3 میلیارد 
تومان است. سیالب امسال با سیالب سال 9۵ تفاوت چشمگیری دارد، 
زیرا در آن سال بعد از حدود ۲ یا 3 روز آب از مزارع تخلیه شد اما اکنون 
پس از گذشت بیش از 1۰ روز از سیالب هنوز آب در مزارع وجود دارد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: سازمان جهاد 

کشاورزی در این سیالب در بحث مدیریت شرایط در شهرستان ها اقدامات 
بسیار خوبی را انجام داده و تالش کرده است تا خسارت به کمترین میزان 

کاهش پیدا کند.
چنگلوایی ادامه داد: در این زمینه ۴۰ دستگاه ماشین آالت سنگین توسط 

نیروهای سازمان جهاد کشاورزی در کمک به حل مشکل سیالب مناطق 
سیل زده به کار گرفته شده است. در این زمینه این ماشین آالت همچنان در 
حالت آماده باش قرار دارند زیرا پیش بینی شده است که برای هفته آینده نیز 

شاهد بارندگی هایی در استان خواهیم بود.
 وی عنوان کرد: در بحث تالش برای کاهش خسارت های وارد شده در اثر 
سیالب، تا کنون بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ تن انواع علوفه شامل شبدر، یونجه 
و انواع کنستانتره به صورت رایگان در میان دامدارانی که مراتع آن ها به زیر 
آب رفته، توزیع شده است و این خدمات و همکاری ها تا بازگشت شرایط 

به شرایط نرمال ادامه خواهد داشت.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با انتقاد از اینکه در مواجهه با 
مشکالتی مانند سیالب یا خشکسالی به صورت مقطعی عمل می کنیم، 
اظهار کرد: در استان خوزستان در زمانی که مشکالت این چنینی رخ 
می دهد، به صورت مقطعی به آن بحث پرداخته می شود و پس از گذشت 
مدتی آن موضوع رها و فراموش می شود. اینکه بگذاریم یک اتفاقی رخ 
دهد و سپس برای حل آن تالش کنیم صحیح نیست و باید در این زمینه 

برنامه ریزی های بلند مدتی انجام بگیرد.

کارگردان خوزستانی از اجرای متفاوت تعزیه ها  می گوید

همواره با لبه ی  تیز انتقاد روبه رو بوده ایم 

»شهر مدینه« 
در شوشتر اجرا می شود

نمایش »شهر مدینه« با چهار مجلس ویژه شهادت حضرت فاطمه )س( 
توسط گروه تئاتر فدک در شهرستان شوشتر اجرا می شود. 

 نمایش »شهر مدینه« به نویسندگی و گردآوری متن افسانه سوزنگر و 
کارگردانی ساسان مددی با چهار مجلس با عناوین مجلس اول شعله های 
انفاق، مجلس دوم بیت االحزان، مجلس سوم یاس کبود و مجلس چهارم 
بقیع غریب از 12 الی 19 بهمن ماه 97 ساعت 21:30 در محل حسینیه 
اعظم شهرستان شوشتر اجرا می شود.  در این نمایش محمود نارنج پور 
)عمر و مرد آهنگر(، میثم منصوریان )حضرت علی )ع(، رضا چهارلنگ 
)مغیره(، علی اکبر اسکندری )مردان انصار و نابینا(، امیر میراب )مردان 
اعرابی(، مهدی پژوهش )بالل(، داریوش شیرالی )کوزه گر و شمعون یهودی و عزرائیل(، میثم جوال )زبیر و شبیه پیامبر(، 
محمدرضا طاهری )مرد اعرابی(، ابوالفضل صباغی )شاگرد کوزه گر(، فرهاد سلطانی )مرد اعرابی(، غالمحسین نارنج پور 
)سلمان(، حسن کریم پور )مقداد(، مجید حمادی )ابوذر(، محمدعلی لیاقت )شبیه حضرت فاطمه(، محسن موذن )کنیز 
حضرت فاطمه )س، مهدی محمدی )شبیه فضه(، مهرشاد نصیری )شبیه امام حسن)ع، آرمین اسکندی )شبیه  امام 
حسین )ع، مطهره نجار )شبیه حضرت رقیه )س، مینا عباسپور )نریشن حضرت فاطمه)س، مهسا عباسپور )نریشن فضه(، 
آرزو کهوازی )راوی(، فاطمه هیزم بر )زن شمعون(،  مبینا مددی )زن اعرابی 1(، آذین مددی )زن اعرابی 2(، فاطمه 
نصیری )زن اعرابی 3(، فاطمه بیگلری )زن اعرابی 4(، محدثه نجار )زن اعرابی 5(، بهار کرم نژاد )فرشته 1(، زهرا شفیعی 
)فرشته 2( به عنوان بازیگر ایفای نقش می کنند.  سایر عوامل نمایش »شهر مدینه« عبارتند از: مریم آهنگر )دستیار 
کارگردان(، فریده سبزی )منشی صحنه(، حسین منصوریان )موسیقی(، یاسین اسدی )نوازنده نی(، میالد جوال )طبل 
بزرگ(، سعید صلواتی )مسئول فنی نور(، جواد صلواتی )نورپرداز(، محمدحسین لیاقت )عکاس(، رامین دیلمی )تدارکات(، 
معصومه هریزم بر )طراح لباس(، الهان چهارلنگ  )لباس(، حاج رضا شانه تراش )مسئول سالن(، شاهرخ چهارلنگ 
)اکسسوار (، عبداهلل لیلوی )مداح و راوی(، محمد هدایتی )مداح( و علیرضا پویا )مداح(.  نمایش »شهر مدینه« توسط گروه 
تئاتر فدک، انجمن هنرهای نمایشی شهرستان شوشتر، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شوشتر، سازمان بسیج هنرمندان 

شوشتر و حسینیه اعظم شهرستان شوشتر تولید و اجرا شده است.

4۰ هزار پرنده مهاجر در تاالب های شوش فرود آمد

رئیس پارک ملی کرخه شهرستان شوش گفت: امسال بیش از 40 هزار انواع پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در تاالب 
های این شهرستان فرود آمده است. محمد الوندی افزود: پرندگان مهاجر از خانواده فیلوش، اردک ارده ای، اردک سرسبز، 
اردک نوک پهن، خوتکا، اردک سرحنایی گیالنشاه و اردک تاجدار چنگل نوک سرخ می باشند. وی گفت: پرندگان 
شکاری نظیر عقاب شاهی، عقاب صحرایی، سنقرها، سارگپه ها و کورکورها نیز برای زمستان گذرانی در تاالب های این 
شهرستان کوچ کرده اند. الوندی افزود: هم اکنون بیش از 40 هزار پرنده بومی و غیر بومی از گونه های مختلف در حاشیه 
رودخانه ها، آبگیرها، زهابها، میکروتاالب ها و تاالب های حوزه شهرستان شوش از جمله کرخه، دز و بامدژ بسر می برند.

رئیس پارک ملی کرخه شهرستان شوش گفت: کوچ پرندگان آبزی و کنارآبزی از نیمه مهرماه از زیستگاه های کشورهای 
آسیای میانه، منطقه سیبری، اروپای شرقی و قزاقستان تا اواخر اسفندماه به تاالب ها انجام می شود.

وی با بیان اینکه اکنون شکار پرندگان در تاالب های این شهرستان ممنوع است، تاکید کرد: درصورت مشاهده شکار 
هرگونه پرنده مهاجر در منطقه با افراد خاطی برخورد قانونی خواهد شد.

رودخانه های خوزستان ۵۰ سال الیروبی نشده اند؛

آمار فاجعه بار مدیریت آب در خوزستان
۳۰ درصد سد دز رسوب است

در مواجهه با مشکالت مقطعی عمل می کنیم
برخی رودخانه های خوزستان بیش از 2۰ سال الیروبی نشده اند

ساسان مددی ، کارگردان ،نویسنده، بازیگر و مدرس 
، 1تیر ماه 1353 در اندیمشک متولد شد . چند ساال 
بعد به مسجدسلیمان نقل مکان کرد و در این شهر 
فعالیت هنری خود را در  کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان  آغاز کرد. از همان دوران کودکی به تئاتر 
عالقه مند شد تا به قول خودش درطول این سالها 

درس زندگی و انسانیت را بیاموزد
این کارگردان خوزستانی که در کارنامه هنری خود، 
کارگردانی نمایش های چون: تب تند انتظار، عاشق  
کشون ،حجله به خین ، نذر ، ترانه ای برای آیدا و..... 
را دارد این روزها بیشتر نامش را با تعزیه ها و نمایش 
های آیینی و سنتی ای میشنویم که برای اولین بار با 
یک شیوه و سبک  اجرایی متفاوت ،روایتی نو از تاریخ 
را به تصویر میکشاند .وی همچنین برگزیده جشنوار 
های مختلف استانی و کشوری است و از دیگر فعالیت 
های او میتوان به پرفرمنس آرت ، نماهنگ و ساخت 

فیلم کوتاه و مستند  نیز اشاره کرد
  گفتگو بامداد زاگرس با این هنرمند که سرپرست 
گروه فرهنگی و هنری فدک در استان خوزستان  است 

در ادامه می آید 

شیوه ی اجرایی ما در 
این سالها خیلی منتقد 

داشته است و این 
انتقادها به دالیل مختلفی 
از جمله مسائل اعتقادی  
و اینکه حضور و صدای 
زن در تعزیه قابل قبول 

نیست ، بیان شده است  
و این خود نیز کار ما را 
سخت تر میکند و ما  
مطمئنا باید با  مطالعه 

و سندیت درست ، 
پاسخگوی این
 انتقادات باشیم.


