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هفته نامه منطقه ای

شغل من همچنان
 در جامعه ممنوع است! 

وحید تاج می گوید: خوانندگان تقصیری ندارند، 
آنها شغل شان این است و باید امرار معاش کنند. 
در این میان؛ مقصر آنها هستند که طی سال های 
متوالی آن توازن الزم را رعایت نکرده اند و همین 
دامنگیر  بدتری  اوضاع  می شود  باعث  موضوع 

موسیقی شود.
اصیل  موسیقی  آهنگساز  و  خواننده  تاج  وحید 
و سنتی است و آواز را زیر نظر بزرگانی چون 
حمیدرضا  و  تاج  علی  شجریان،  محمدرضا 
نوربخش  فرا گرفته و در آهنگسازی نیز شاگرد 
اساتیدی چون مصطفی کمال پورتراب، شریف 
لطفی، نادر مشایخی و تقی ضرابی بوده است. تاج 
که تاکنون چندین آلبوم ارائه داده و کنسرت های 
بسیاری را در داخل و خارج از کشور برگزار کرده، 

در گفتگوی پیش رو ...

 FATF مخالفان و موافقان
در مجمع تشخیص چه کسانی هستند؟

ایران  پیوستن  بررسی  شدن  طوالنی  وجود  با 
نظام  به FATF در مجمع تشخیص مصلحت 
برای  ایران  فرصت  پایان  به  شدن  نزدیک  و 
نشان  بررسی ها  آن،  درباره  نهایی  تصمیم گیری 
می دهد از 50 عضو این نهاد، هشت نفر مخالفت 
و چهار عضو، موافقت خود را با تصویب لوایح 

CFT و پالرمو اعالم کرده اند.
که   FATF دوره ای  نشست  درباره  اخباری 
برگزار می شود،  پاریس  آینده در  یک شنبه هفته 
این  در  خبر،  این  اساس  بر  است.  شده  منتشر 
قرار  و  ندارد  ایران حضور  از  نماینده ای  جلسه 
است کشورهای عضو درباره تمدید تعلیق ایران از 
لیست سیاه تصمیم گیری شود. در ایران نیز آن گونه 
سرنوشت  امروز  است  قرار  می شود  گفته  که 

پیوستن ایران نیز در...
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محمد کشانی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان :
مدیریت جهادی در خدمت رسانی به مردم،

 مهمترین آرمان انقالب اسالمی است

محمد کشانی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان برای دومین سال متوالی بعنوان 
مدیر نمونه جهادی کشور انتخاب شد و لوح تقدیر خود را در پنجمین همایش ملی 

مدیریت جهادی در سال ۹۷ دریافت نمود. 
این همایش با حضور مسئوالن بلند پایه کشوری و لشکری در سالن همایش های 

بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
سردار سپهر دبیرکل این همایش در خصوص انجمن مدیریت جهادی اظهار کرد: 
این انجمن بر اساس مطالبات، رهنمودها و انتظارات مقام معظم رهبری در حوزه 
عزم ملی و مدیریت جهادی فعالیت می کند و بر این باوریم که برای حل مشکالت 

اقتصادی، دیپلماسی دفاعی، امنیتی و سازندگی و...

نویسنده به دنبال بهانه نباشد

فرشته احمدی نقد جامعه را از وظایف ادبیات می داند و می گوید نویسنده برای 
انجام ندادن این کار نباید دنبال بهانه باشد.

این داستان نویس و منتقد ادبی  درباره نقد شرایط جامعه توسط ادبیات اظهار کرد: 
هدف غایی ادبیات و هنر، نقد کردن است؛ نه فقط نقد جامعه و وضعیت آن و 
وضعیت سیاسی، بلکه نگاه منتقدانه داشتن به همه آن چیزهایی که بشر خیالش در 
رابطه با آن ها راحت است. به نظر من مغز آدم ها تمایل شدیدی دارد به این که به 
چیزهایی عادت کند، خیالش از آن ها راحت باشد و آرام و قرار بگیرد و مسائل را 

ساده کند و سریع به دسته بندی های معین و مشخص برسد.
او در ادامه متذکر شد: از نظر من، کاری که ادبیات و هنر می کند، اصوالً این است 
که دائماً دسته بندی های معین را زیر سوال می برد و تمام قطعیات مغز را زیر و رو 

می کند. اما توانایی این نقد توسط هنر و ادبیات، ....

بامـداد زاگرس
پایگاه خبری زاگرس نشینان

www.newsbz.ir
ارسال پیامک و  واتس آپ:۰۹۱۶۵۳۴۵۷۰۰

محمد کشانی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان برای 
نمونه جهادی کشور  مدیر  بعنوان  متوالی  دومین سال 
انتخاب شد و لوح تقدیر خود را در پنجمین همایش ملی 

مدیریت جهادی در سال 97 دریافت نمود. 
این همایش با حضور مسئوالن بلند پایه کشوری و لشکری 

در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
سردار سپهر دبیرکل این همایش در خصوص انجمن 
مدیریت جهادی اظهار کرد: این انجمن بر اساس مطالبات، 
رهنمودها و انتظارات مقام معظم رهبری در حوزه عزم 
ملی و مدیریت جهادی فعالیت می کند و بر این باوریم 
که برای حل مشکالت اقتصادی، دیپلماسی دفاعی، امنیتی 
و سازندگی و خدمت رسانی نیاز به تفکر و مدیریت جهادی 
و انقالبی است و اعتقاد داریم همان گونه که در 40 سال 
گذشته هر وقت در نقاط عطف انقالب نیاز به یک حرکت 
پرتالش داشتیم با نگاه و انگیزه و روحیه جهادی، آن بن 

بست ها را دور زدیم و موانع را برچیدیم.
در  خوزستان  فوالد  شرکت  مدیرعامل  کشانی،  محمد 

گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی اظهار داشت: انقالب 
اسالمی ایران در سال ۵7 با رهبری مدبرانه ی حضرت امام 
خمینی )ره( بذر امید را در دل تمامی مسلمانان و آزادگان 
جهان کاشت و آغاز حرکتی شد تا با تکیه بر توانمندی های 
خود و مستقل از ابرقدرت ها و زورگویان جهان، راهی نو در 
تفسیر استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی بر نقشه جهان 

نقش ببندد.
 کشانی با اشاره به لزوم پیاده سازی اصول و مبانی مدیریت 
جهادی و انقالبی همانند مدیریت رزمندگان در زمان جبهه 
های جنگ تحمیلی، گفت: کارکنان فوالد خوزستان همانند 
مدیریت رزمندگان در زمان جبهه های جنگ تحمیلی، 
اصول و مبانی مدیریت را بر پایه کار جهادی و انقالبی 
بنا نهاده و امروز در جبهه ی تولید مشغول به فعالیت می 
باشند؛ مطابق هر ساله با هدف احیاء فرهنگ ایثار و رشادت 

و بیعت دوباره با آرمانهای امام راحل، شهدا و انقالب 
اسالمی سیزدهمین یادواره شهدا، تجلیل از ایثارگران و 
گردهمایی بزرگ بسیجیان خود را در 14 بهمن ماه و 
مقارن با دومین روز ایام اهلل دهه مبارک فجر و با حضور 
شخصیت های استانی و کشوری، خانواده معظم شهدا، 
ایثارگران، جانبازان و جمع کثیری از بسیجیان و کارکنان 

برگزار شد.

مدیر عامل شرکت فوالد خوزستان ضمن ادای احترام به 
مقام شامخ شهدا و با اشاره به فرمایش امام خمینی )ره( 
بیان کرد: برای درک کامل ارزش خون شهیدان مان باید 
راه طوالنی بپیماییم و باید در آیند گان ارزش جایگاه واقعی 

شهیدان را جستجو کرد.
کشانی گفت: در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
ایران وقتی به این راه چهل ساله نگاهی می اندازیم چیزی 
جز اراده، ایمان، ایثار، شهادت، تالش، سازندگی، پیشرفت، 

امید و وحدت در کارنامه ملت شریف ایران نمی بینیم.
وی افزود : امروز شرکت فوالد خوزستان با نگاه انقالبی و 
جهادی سعی بر آن دارد، جهت پیشبرد اهداف نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران قدم های موثری بردارد.
کشانی بیان کرد : افتتاح ورزشگاه فوالد خوزستان، تولید 
پایدار و بدون وقفه، صادرات بیش از 73درصداز محصوالت 
در سال 9۶ و ارز آوری برای کشور، کلنگ زنی کارخانه 

مگامدول آهن اسفنجی و کلنگ زنی بزرگترین پست 
GIS برق کشور، خرید ۶7درصددرصد از سهام شرکت 
صنعتی و معدنی توسعه ملی جهت تامین کنسانتره و گندله 
مورد نیاز و خرید ۶۵درصددرصد از سهام شرکت صنعت 
فوالد شادگان را در راستای افرایش تولید و اشتغال زایی 

برای جوانان منطقه برشمرد.
وی گفت: مدیریت جهادی در خدمت رسانی به مردم، 
مهمترین آرمان انقالب اسالمی است و شرکت فوالد 
خوزستان در حوزه مسئولیت های اجتماعی و خدمت 
رسانی به مردم نیز کارهای بزرگی نظیر توسعه فضای سبز 
به مساحت بالغ بر ۵00 هکتار، کمک به مناطق محروم 
و مدارس، ویزیت رایگان بیماران و تامین دارو، کمک 
رسانی به مناطق سیل زده و توزیع سرباره و راهسازی 
را به سرانجام رسانده است؛ که این اقدامات با نگاه و تفکر 
جهادی شکل گرفته و گوشه ای از فعالیت های شرکت 
فوالد خوزستان به شمار می رود و تالش داریم در آینده 
با همین رویکرد جهادی و تفکر انقالبی گام های بلند 

تری برداریم .
پایان سخنان خود گفت:  مدیرعامل فوالد خوزستان در 
بزرگداشت یاد شهدا و ثبت خاطرات آنان، الگو قرار دادن 
و با حرکت در مسیر آن ها، راه شان را ادامه خواهیم داد و 
امیدواریم چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، مرحله 
مقدس  نظام  پیش  از  بیش  پایداری  و  استواری  کمال، 
جمهوری اسالمی ایران باشد و با تالش و همت کارکنان 
گروه فوالد خوزستان روز به روز شاهد پیشرفت و شکوفایی 

این مجموعه بزرگ صنعتی باشیم.
خوزستان  فوالد  شرکت  حاکیست  ما  خبرنگار  گزارش 
برنامه های متنوعی نظیر  ایام اهلل دهه مبارک فجر  در 
شهدا،  معظم  خانواده  با  دیدار  شهدا،  یادواره  سیزدهمین 
ایثارگران و جانبازان، ویژه برنامه چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی در مدارس امام حسین )ع( مختص کلیه 
مقاطع تحصیلی، ویژه برنامه ایام شهادت حضرت فاطمه 
زهرا )س(، اردوی راهیان نور، غبارروبی و زیارت گلزار 
استقرار  بصیرتی،  و  روشنگری  های  نشست  شهدا، 
ایستگاه صلواتی، اجرای مسابقات ورزشی، حضور پرشور 
کارکنان در راهپیمایی 22 بهمن و جشن بزرگ چهلمین 
بهار پیروزی انقالب اسالمی را در تاالر طوبی دویست 

دستگاه برگزار نمود.

محمد کشانی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان :

مدیریت جهادی در خدمت رسانی به مردم،
 مهمترین آرمان انقالب اسالمی است

جناب آقای دکتر نبی اهلل خون میرزایی
انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان معاون وزیر جهاد کشاورزی 

و رییس سازمان  شیالت  کشور را تبریک گفته ،امیدوارم همچون
سعید کیوانی گذشته در مسولیت جدید نیز موفق باشید

جناب آقای مهندس رضایی
انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان  مدیر کل راه و شهرسازی

 خوزستان را تبریک گفته ،از خداوند متعال توفیقات
 سعید کیوانی روز افزون آن جناب را خواستارم

کرخه، در تب و تاب سیالب
 در پی ادامه نگرانی ها از وقوع سیالب در حوزه رودخانه کرخه در خوزستان،

 استحکام بخشی سیل بندها در دستورکار فرمانداران قرار گرفته است.

با ادامه بارندگی و پرشدن سدها، نگرانی از وقوع 
سیالب در خوزستان بیشتر شده است. حدود 2 هفته 
پیش بود که با افزایش رهاسازی آب از سدهای دز 
و کرخه، مناطقی از 6 شهرستان استان در معرض 
سیالب قرار گرفتند.  حاال اگر چه وضعیت دز نسبتا 
آرام شده است اما با پرشدن سد کرخه و افزایش 
دشت  های  شهرستان  سد،  این  به  آب  ورودی 

آزادگان و هویزه که در انتهای حوزه رودخانه کرخه 
قرار دارند، بیش از سایر مناطق استان در تهدید سیل 

هستند. 
و  سدها  مخازن  مدیریت  جلسه  راستا  همین  در 
سیالب رودخانه های خوزستان، پنجشنبه با حضور 
وزیر نیرو، استاندار خوزستان، رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشور، رئیس سازمان هواشناسی کشور، معاون 

آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و سایر مسئوالن 
مرتبط با این بخش تشکیل شده است. پایگاه اطالع 
رسانی وزارت نیرو )پاون(، خبر داده است که این 
جلسه در پی افزایش قابل مالحظه بارندگی ها در 
خوزستان و پیش بینی استمرار ورودی قابل توجه به 

مخازن سدها تشکیل شده است.
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به  ایران  پیوستن  بررسی  شدن  طوالنی  وجود  با   
FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نزدیک 
شدن به پایان فرصت ایران برای تصمیم گیری نهایی 
درباره آن، بررسی ها نشان می دهد از ۵0 عضو این نهاد، 
هشت نفر مخالفت و چهار عضو، موافقت خود را با 

تصویب لوایح CFT و پالرمو اعالم کرده اند.
اخباری درباره نشست دوره ای FATF که یک شنبه 
هفته آینده در پاریس برگزار می شود، منتشر شده است. 
بر اساس این خبر، در این جلسه نماینده ای از ایران 
حضور ندارد و قرار است کشورهای عضو درباره تمدید 
تعلیق ایران از لیست سیاه تصمیم گیری شود. در ایران 
نیز آن گونه که گفته می شود قرار است امروز سرنوشت 
پیوستن ایران نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام 

روشن شود. تا به حال چند تن از اعضای مجمع به طور صریح نظر خود را 
در این باره اعالم کرده اند. 

روایت حاضران در جلسات اخیر نشان می دهد تصمیم گیری در جلسه آینده 
نیز چندان راحت نیست، اما اظهارنظر برخی از اعضا می تواند کدهایی برای 
پیش بینی تصمیم نهایی بدهد. غالمرضا مصباحی مقدم به ایرناپالس گفته 
است »در جلسه گذشته 17-18 نفر به عنوان موافق و مخالف برای اظهارنظر 
درباره این لوایح ثبت نام کرده اند«، به این ترتیب می توان گفت از ۵0 عضو 
حقیقی و حقوقی مجمع، حدود یک سوم موضع خود را اعالم کرده اند. 
عالوه براین، برخی از اعضا طی سال های اخیر در گوشه کنار و به شکل 

ضمنی مواضع خود را نسبت به این لوایح بیان کرده اند. 
آیت اهلل صادق آملی الریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً در 
سخنرانی درباره اینستکس گفته است »شرط اروپا برای اجرای سازوکار مالی، 
مبنی بر تصویب FATF تحقیرآمیز است«. وی پیش از این نیز اعالم کرده 

بود»شروط ایران برای پیوستن به پالرمو مبهم است«. 
آیت اهلل احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و عضو مجمع پیش از این نیز در نقد 
FATF گفته بود: »نمی دانم این ها به چه جرئتی این سند را محرمانه امضا 
کرده اند، این ها می خواهند به اسم مبارزه با پولشویی اطالعات مالی و بانکی ما 
را به دشمن بدهند و به این شکل، خودتحریمی کنند. اگر این اتفاق بیفتد باید 
فاتحه خیلی چیزها را بخوانیم... البته ان شاءاهلل جلوی این ها گرفته می شود و به 

خواست خداوند می روند و امضایشان را پس می گیرند.«
محسن رضایی دبیر مجمع، صراحتاً اعالم نظر مشخصی نکرده است، اما بعد 
از آخرین جلسه مجمع گفت:»ما در اینجا نمی توانیم تحت تأثیر فشارها قرار 
بگیریم و باید آنچه به نفع ملت و کشور است را پیش ببریم.« اما اینکه منافع 
ملت از منظر او چیست تاکنون مشخص نشده است. البته او آذرماه امسال نیز 
تأکید کرده بود: »سه الیحه »اف ای تی اف« مغایر قانون اساسی و سیاست های 

کلی نظام است.«
احمد توکلی از دیگر اعضای بنام این مجمع است که پیشتر بر ضرورت 
پیوستن به FATF سخن گفته بود، اما اخیراً تغییر رأی داده و در صفحه 
توییتر خود نوشته است:» درباره پذیرش FATF ابهام داشتم، اما بیانیه 

وقیحانه اروپا و شرایط تحقیرآمیزش برای تجارت با ایران در اینستکس نشان 
داد در مقابل مستکبران، هرچه کوتاه بیاییم، طلبکارتر و گستاخ تر می شوند و 
پایانی هم ندارد. تجربه و منطق می گوید التماس از متکبر، معیشت را بر مردم 

تنگ تر خواهد کرد.« 
محمدرضا عارف، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی و عضو 
شحقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشتر از حمایت این فراکسیون از 
 CFT سخن گفته بود. بنابراین می توان این گونه تعبیر کرد که او به FATF

و پالرمو رأی مثبت می دهد. 
مصطفی میرسلیم، عضو اصولگرای این مجمع نیز در این باره به خبرگزاری 
مهر گفته است:» آمریکا ما را تحریم کرده و دیگران را وادار به تحریم ما 
می کند، اگر به معاهده »پالرمو« بپیوندیم، آمریکا از آن برای محاصره بیشتر ما 
استفاده می کند.« البته او در بخش دیگری از این گفت و گو تأکید کرده است 

که سازمان ملل بر ضرورت توجه به جرایم سازمان یافته تأکید کرده است. 
ریاست  اخیر  انتخابات  انصرافی اصولگرایان در  نامزد  قالیباف،  محمدباقر 
جمهوری و از اعضای مجمع، اخیراً در دانشگاه گیالن گفته است»این لوایح 
با حق شرط های مطروحه قابل دنبال  شدن هستند، اما آنچه آن ها را با مبانی 
و اساس انقالب و نظام با مشکالت و چالش های عظیم همراه می کند، 

FATF است.« 
سردار احمد وحیدی، رئیس دانشگاه دفاع ملی در گفت و گویی با موضوع 
اینستکس گفته است»دشمن زمانی  که مشاهده کرد نمی تواند با قطع نامه 
مانع پیشرفت هسته ای ما شود، مسائل هسته ای را هم جزئی از FATF قرار 
دادند تا به وسیله اجبار در پذیرش آن، مانع پیشرفت ما شوند و قدرت دفاعی 

کشورمان را کاهش دهند.«
حسین مظفر، از چهره های اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت، اخیراً در 
گفت و گو با روزنامه وطن امروز گفته است: » فضای مجمع نه به پالرمو است.« 
او در گفت و گویی دیگر با اعتمادآنالین نیز گفته» پالرمو و CFT در مجمع 
تشخیص با موانع جدی مواجهند و اعضای مجمع از توضیحات نمایندگان 

دولت قانع نشدند.« 
محمد صدر، از چهره های اصالح طلب مجمع، نظری مخالف با مظفر را مطرح 
کرده است و به جماران گفته: اکنون بحث »مصلحت« مطرح است و »در 

مجمع، نظر مثبت در مورد کنوانسیون پالرمو بیشتر از 
نظر منفی است.«

غالمرضا مصباحی مقدم، بعد از رونمایی از اینستکس 
به ایرناپالس گفته است: »فشار کشور های اروپایی و 
اجرایی شدن کانال ویژه مالی مشروط به تأیید لوایح 
به  تشخیص  مجمع  اعضای  منفی  نظر   ،FATF

تصویب این لوایح را در پی خواهد داشت.«
نهاد،  این  اصالح طلب  چهره های  از  انصاری  مجید 
ضمن تأکید بر ضرورت مقابله با تروریسم و پولشویی 
برای مراوده مالی با کشورهای دیگر، به خبرگزاری ایسنا 
گفته است: » اگر پالرمو در مجمع به بن بست رسید، به 
آرای عمومی مراجعه کنیم.« او برای این اظهارنظر خود 
به قانون اساسی اتکا و تأکید کرده است» در مسائل 
مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانونگذاری از طریق مراجعه 
مستقیم به آرای عمومی انجام شود. البته نوبت به این ها نمی رسد ان شاءاهلل 
پالرمو در مجمع حل می شود.« او پیش از این نیز تأکید کرده بود »ما ناگزیریم 

CFT را تصویب کنیم«. 
به  پاسخ  در  پزشکی شیراز  علوم  دانشگاه  در  اخیراً  جلیلی  هرچند سعید 
دانشجویان درباره این لوایح چهارگانه گفته است: » آن هایی که مدافع پیوستن 
به پالرمو و CFT هستند می گویند می خواهیم بهانه ها را کم کنیم! خب این 
مسیری است که شما یک بار طی کردید! چه تضمینی وجود دارد؟!« اما مجید 
انصاری مدعی شده است بحث پیوستن به FATF اصاًل به دولت های 
یازدهم و دوازدهم مربوط نیست، در زمان احمدی نژاد مطرح بود. حتی زمانی 
که آقای جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بود با دستخط ایشان توصیه شده 
تا این کار صورت بگیرد. آیت اهلل مجتهد شبستری درباره پیوستن ایران به 
FATF با حق تحفظ به خبرگزاری مهر گفته است: »بله، البته ما باید شرایط 
تحفظ را ذکر کنیم. مقررات بین المللی یک  سری محاسن و یک  سری معایب 
دارد. آن مقرراتی که با شرع و قانون اساسی ما نمی خواند، شرط می گذاریم که 
اجباری در رعایت آن ها نداریم. با لحاظ این تحفظ لوایح را می پذیریم چون به 

مصلحت کشور بوده و برای دنیا هم خوب است.«
محمدرضا باهنر، از معدود اصولگرایان موافق این لوایح در یکی از نشست های 
خبری خود گفته است: » ما می توانیم CFT را به صورت مشروط و تا آنجا 
که مخالف احکام اسالمی و قانون اساسی نباشد، بپذیریم چراکه اگر به آن 

نپیوندیم با تحریم ها و مشکالت بیشتری مواجه می شویم.« 
عالوه براین، نمایندگان مجلس چندین نوبت و با وجود مخالفت های هیئت 
نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام و شورای نگهبان بر نظر خود مبنی بر 
موافقت با پیوستن به FATF اصرار کرده اند. دولت دوازدهم و نمایندگان 
آن نیز بارها بر لزوم و ضرورت پیوستن به این کنوانسیون تأکید کرده اند. با این 
حال، مخالفان نیز از پای ننشستند و از هر طریقی مخالفان را تحت فشار قرار 
دادند، البته با وجود تأخیر و برخی کارشکنی ها برخی از چهره های سیاسی و 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به رأی مثبت اعضای مجمع برای 

پیوستن به این کنوانسیون ها امیدوارند.

تنشست ضد ایرانی ورشو که از آغاز با ماهیت تقابلی براندازانه 
نظام سیاسی ایران براساس تفکرعبری - آمریکایی طراحی و 
عنوان شد در واقع تداوم سلسله توطئه های سالیان گذشته تل 
آویو علیه تهران- بزرگترین حامی جبهه مقاومت- برای اغوای 

رهبران مرتجع عرب منطقه با هدف تضعیف مقاومت بود.
هیجان زدگی نتانیاهو از بنیاد کردن چنین نشستی با رویکرد 
ستیزه جویانه علیه ملت ایران در پوشش و بهانه دستیابی برای 
›صلح و امنیت خاورمیانه‹ و اظهارات صریح او از بکار بردن جنگ 
با ایران مصداق عینی طرح ریزی توطئه موساد و شاباک از این 

نشست شرم و شوم بوده است.
طنز نمایش نشست سیاه ورشو با عنوان صلح در خاورمیانه وقتی 
عیان می شود که اغلب کشورهای جنگ افروز و حامیان مالی 
و تسلیحاتی آنان و نیز عامالن اصلی ناامنی منطقه خاورمیانه در 
شمایل صلح بانان در آمده و از نسل کشی ها در یمن ، سوریه 
، عراق ، فلسطین و افغانستان چشم پوشیدند و ناقوس مرگ را 
که خود از چند دهه اخیر در این منطقه به صدا در آوردند، نمی 

خواهند بشنوند.
طالبان ، القاعده ، داعش ، جبهه النصره ، جیش العدل ، جیش 
االسالم، جیش المجاهدین ، جیش الفتح، تحریر الشام و غیره 
مخلوق خالقان نشست ورشو هستند که دست کم طی دو دهه 
اخیر صلح و امنیت را از مردم این منطقه ربودند و مرگ را به 
جای زندگی ، آوارگی را به جای سرپناهی و غربت را به جای 
وطن برای آنها رقم زده و مردمان این منطقه را به سرنوشت 

ادبار نشاندند.
حضور نمایندگانی از اسراییل ، آمریکا و برخی کشورهای مرتجع 
این نشست که جهانیان  عربی منطقه نظیر سعودی ها در 
همچنان شاهد آتش جنگ افروزی آنها در فلسطین ، عراق ، 
افغانستان و یمن هستند و هر روز کشتار مردم بی پناه به وسیله 
جنگ افزارهای آمریکایی با دستان سعودی ها و اسراییلی ها و نیز 
گروه های تروریستی پرورش یافته آنان را شاهدند، خودعالمت 
سوالی بزرگ در اذهان آزادی خواهان و مدافعان حقوق بشر 
خواهد بود که میزبانان امنیت خاورمیانه همان خون آشامان دیروز 

و امروز این منطقه اند.
نمایش ورشو پیش از آنکه اجتماع به اصطالح حامیان صلح 
باشد صحنه شوی سیاستمداران  امنیت منطقه خاورمیانه  و 
ورشکسته در نشست ورشو بود که با سیاست های مداخله 
گرایانه و جنگ طلبانه بانیان این نشست یعنی اسراییل ، آمریکا 
و سعودی آرامش را از این منطقه ربودند و هیچگاه نیز خود به 

قوانین بین المللی تن در ندادند.
ایاالت متحده آمریکا که از 2017 میالدی دست به گریبان 
رهبری فردی معلوم الحال و دارای شخصیتی متغیر و غیرقابل 
پیش بینی است مستاجران کاخ سفیدش سعی دارند ناکامی های 
داخلی خود را در آنسوی مرزها - انهم به واسطه تنیدگی منافع 
شان با تل آویو و تحمیل هزینه ها بر دوش ریاض - یعنی در 

خاورمیانه جستجو کنند.

اما واقعا در این نشست همه مسایل همانطوری که کاخ سفید 
وهمپیمانان آن علیه ایران می خواستند ، پیش رفت؟ تردیدی 
نیست که پاسخ به آن منفی است چرا که نخست آنچه را که در 
آغاز برای این نشست در نظر گرفته بودند ، یعنی اعمال سیاست 
یک جانبه گرایی آمریکا در دنیا با عدم حضور قدرت های بزرگی 
چون روسیه، چین ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و 
کشورهای موثر منطقه ای ترکیه ، عراق ، سوریه و ایران در 
این نشست ضمن اینکه سطح آن را از یک نشست عالی به یک 
دورهمی تقلیل داد ، موجب عمیق تر شدن شکاف اروپا با آمریکا 

به عنوان متحد اصلی این کشور نیز شد.
از سوی دیگر همزمانی چهارمین نشست رهبران سیاسی سه 
کشور روسیه ، ترکیه و ایران در سوچی روسیه با نشست ورشو که 
در امتداد روند صلح آستانه در مورد سوریه و از قضا از پرمناقشه 
ترین و بحث برانگیزترین موضوع سال های اخیر خاورمیانه هم 
به شمار می رود ، سبب شد تا بر هژمونی آمریکا در این وزن 
کشی دو قطبی بر سر خاورمیانه سایه سنگینی بیافکند به نحوی 
که نشست ورشو را بتوان یک نشست نافرجام در این خصوص 

نامید.
ولی با این همه در مورد هدف پنهان نشست ورشو که از آن می 
شود کمپ دیویدی دیگر نام برد و از این موضوع نمی توان غافل 
شد تالش مایک پمپئو وزیرخارجه آمریکا و جرد کوشنر مشاور 
ارشد و داماد یهودی تبار ترامپ برای آشکار کردن مناسبات 
رهبران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و مرتجع منطقه 
با اسراییل و قبوالندن معامله قرن به فلسطینی ها و حصول 

اطمینان خاطر برای امنیت اسراییل از اعراب است.
در این میان تنها دستاویزی که امریکایی ها و صهونیست ها به 
آن چنگ زدند القای خطرناک بودن ایران برای امنیت منطقه 
خاورمیانه بود تا از این طریق بتوانند برخی از کشورهای عرب 
را با اسراییل همراه و در نهایت نیات سیاسی خود را در جهت 
تامین منافع اسراییلی ها اجرا کنند حال انکه خود به خوبی واقف 
اند ایران برای تامین امنیت منطقه خاورمیانه از جمله درعراق و 

سوریه چه هزینه های سنگینی را پرداخته است.
اگر این حیلت آمریکایی ها را دستاورد قابل توجه برای تامین 
منافع اسراییل در نشست ورشو بدانیم باید گفت تمامی هیاهوی 
بین المللی که برای برپایی این نشست از سوی کاخ سفید طی 
چند ماه گذشته به راه افتاده بود ، پروپاگاندایی ظاهری برای یک 
هدف پنهانی و آنهم کمپ دیویدی دیگر برای صلح پایدار بین 

اسراییل و فلسطین بود.
البته بیانیه پایانی نشست ورشو که در آن به پیشنهادهای جدید 
ماه های آتی از سوی جرد کوشنر و مایک پمپئو اشاره و تاکید 
شده که اعراب و اسراییل نیز دیدگاه مشترکی را پی خواهند 
تقویت می کند نشست ورشو نشست  را  این گمانه  گرفت 
مقدماتی صلح اعراب و اسراییل بود نه صلح خاورمیانه که در 
سایه سیاست های ایران هراسی و به بهانه تهدیدهای امنیتی 

ایران برای منطقه خاورمیانه در لهستان برگزار شد.

 FATF مخالفان و موافقان
در مجمع تشخیص چه کسانی هستند؟

برجام، مقصر گرانی گوشت مرغ؟!
مردم با پولی که امروز برای خرید پراید و تیبا می دهند می توانستند یک 
می دهند  چینی  خودروهای  برای  که  پولی  با  و  بخرند  چینی  خودروی 

می توانستند ماشین های کره ای و اروپایی سوار شوند.
 این روزها برخی، همه مشکالت کشور را به گردن برجام می اندازند. ازگرانی 
گوشت و مرغ تا خودروهای مرغوب خارجی. می گویند برجام، بالی ایران 

است.
آنها می گویند اما حقیقت چیست؟ آیا،مشکالت امروز کشور به خاطر برجام 

است؟ آیا اگر برجام نبود، اوضاع ایران، نسبت به امروز بهتر بود؟
به نظر می  رسد عده ای دوست دارند، با علم به اینکه می دانند، ماست سفید 

است، بگویند سیاه است.
بگذارید با یک سوال ساده، به ادامه بحث بپردازیم. گرانی های اخیر کشور، بعد 

از خروج آمریکا از برجام بود یا قبل از آن؟
 جواب مشخص است. بعد از خروج آمریکا از توافق هسته ای. قبل از آن 
که مردم دالر سه هزار تومانی می خریدند و تقریبا به مدت 4 سال با ثبات 
قیمت ها روبرو بودند. حتی برخی از رکود دم می زدند و همه منتظر پایین 

آمدن قیمت ها بودند.
یادمان نرفته است بعد از امضای برجام، مردم به سراغ کاالها نمی رفتند چون 
بر این باور بودند که قیمت ها به زودی پایین خواهد آمد و ضرر خواهند کرد. 
حاال اما فروشنده ها نمی فروشند چون معتقد هستند قیمت ها باالتر می رود و 

ضرر خواهند کرد.
مردم با پولی که امروز برای خرید پراید و تیبا می دهند می توانستند یک 
می دهند  چینی  خودروهای  برای  که  پولی  با  و  بخرند  چینی  خودروی 

می توانستند ماشین های کره ای و اروپایی سوار شوند.
مشکالت امروز، در سال 92 باید اتفاق می افتاد اما مذاکره و گفت وگوی 

جلوی بحران اقتصادی را گرفت و ثبات در کشور حاکم شد.
ندیدن واقعیت ها آسان است. تمام مشکالت اقتصادی امروز ایران از زمانی 

آغاز شد که ترامپ تصمیم گرفت، امضایش را پای خروج از برجام بیندازد.
بله، اگر آدم بخواهد خودش را فریب بدهد، به راحتی فریب می خورد. آگونه 
که این برخی می گویند ایران قبل از امضای برجام، گلستانی بوده که توافق 
هسته ای آن را به ویرانه تبدیل کرده است. برخی آنچنان از روزهای سخت 

حرف می زنند که گویی مردم همیشه در ساحل آرامش زندگی می کرده اند.
به نظر می رسد برخی فراموش کرده اند که  زمانی مردم را به خوردن یک 

وعده غذا یا استفاده از اشکنه به جای مرغ و گوشت، تشویق می کردند.
بله، امروز کشور مشکالت عدیده اقتصادی دارد. زندگی مردم سخت شده 
است اما این سختی به خاطر برجام نبوده است بلکه به خاطر خروج آمریکا از 
برجام است. برجام امروز در کماست و حاصل این اغما شده است وضعیتی 

که می بینیم.
استدالل های این برخی مانند این است که گناه تمام طالق ها را به گردن 

ازدواج بیندازیم.
االن باید با پذیرش این وضعیت، به دنبال راه کاری برای حل مشکالت بود. 

راهکاری برای دوران پسا خروج از برجام.
در وضعیت فعلی هم باید اتکا به نیروهای داخلی داشت و هم باید به شمار 
دوستان خارجی افزود. برخی فکر می کنند با پنجه انداختن به صورت دیگران 
می توان زندگی کرد و این در حالی است که تمام دولت های موفق دنیا هم 

وضعیت داخلی خوبی دارند و هم دوستان زیاد.

چرا به سیاست مداران، جعبه   ها
 و گونی ها اعتماد نداریم؟

آنقدر تالش کردیم بهم دروغ بگوییم و یا سرهم را کاله بگذاریم که دیگر 
مردم سعی می کنند، آفتاب در آسمان را هم به سادگی باور نکنند.

مرد می خواست، یک گونی سیب زمینی بخرد. زن مخالف بود. او می گفت 

حتما تمام سیب زمینی ها مثل این ها که رو چیده اند خوب نیستند و ته گونی 
پر از سیب زمینی های ریز و خراب است. مرد قانع شد. پالستیکی برداشت و 

شروع به سوا کردن سیب زمینی کرد.
شبیه این اتفاق برای بسیاری از ما افتاده است؛ به گونی ها و جعبه ها اعتماد 
نداریم. تجربه با ما گفته بود ردیف اول، همیشه خوب است و در ردیف های 

بعدی کم کم میوه های گندیده، خود را نشان می دهند.
چرا به سیاست مداران، جعبه   ها و گونی ها اعتماد نداریم؟

این یک نمونه ساده از بی اعتمادی در جامعه است. بی اعتمادی، از آسمان 
به زمین نیفتاده است. این که اعتماد تبدیل به ُدر نایاب شده است، به خاطر 

عملکرد کرد و رفتار ماست.
آنقدر تالش کردیم بهم دروغ بگوییم و یا سرهم را کاله بگذاریم که دیگر 

مردم سعی می کنند، آفتاب در آسمان را هم به سادگی باور نکنند.
خوردن،  آب  راحتی  به  اما  است  تصادفی  ماشین اش  می داند،  فروشنده 
می گوید، این ماشین تا االن تصادف نداشته است. می داند، خانه اش خوب 
نیست، آفتاب گیر نیست، نم  می دهد اما سرش را باال می گیرد و می گوید 

بهترین خانه ای است که به عمرش دیده و در آن زندگی کرده است.
می داند نمی تواند جاده بکشد و یا فرودگاه بسازد اما در ایام انتخابات، شعارش 
را می دهد چون رای می خواهد. با داد و فریاد می گوید من حتی آسمان شهر 

شما را هم آسفالت می کنم.
آری، همین رفتارها باعث می شود که دیگر به هم اعتماد نداشته باشیم. دیگر 
گویی حرف راست، خریدار ندارد. چندان دور نیست زمانی که مردمان به 

راحتی به هم اطمینان می کردند و حرف بی اعتمادی بین آنها خنده دار بود.
این حس بی اعتمادی مثل یک علف هرز در حال رشد در جامعه است. 
علف های هرز اجازه نمی دهند گیاهان دیگر خوب رشد کنند و اگر آنها هرس 

نکنید در یک چشم بر هم زدنی تمام باغچه را فتح می کنند.
االن هم بی اعتمادی، در حال قربانی کردن اعتماد است.

فکر نکنیم، وسیله ای را فروختیم، حرفی را زدیم و کاری را کردیم، سود 
بردیم و تمام. نه، تمام این کارها و رفتارها مانند بوم رنگ، به سمت ما باز 

خواهد گشت.
بی اعتمادی باعث می شود همیشه با ترس زندگی کنیم. ترس اینکه ممکن 
است کاله سرمان برود. ممکن است ضرر کنیم. ممکن است مال مان را از 

دست بدهیم.
اعتماد از اصلی ترین ارکان یک جامعه است و باید از جامعه ای که اعتماد در 

آن در حال کمرنگ شدن است ترسید.
باید کاری کنیم تا دوباره اعتماد پررنگ شود. احتیاج به شق القمر هم نیست. با 

همین کارهای کوچک می شود اعتماد را دوباره به جامعه هدیه کرد.
می خواهیم، سبد میوه بچینیم همه را یکدست بگذاریم. می خواهیم ماشین 
و خانه بفروشیم، هر آنچه هست بگوییم. چند هزار تومان سود کردن آنقدر 

ارزش ندارد که اعتماد جامعه را از دست بدهیم.

ترامپ مدعی جایزه نوبل هم شد
تهران- ایرنا- رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد که نخست وزیر ژاپن طی 
نامه ای به کمیته جایزه نوبل وی را به دلیل مذاکرات خلع سالح اتمی با کره 

شمالی نامزد جایزه صلح نوبل کرده است.
ترامپ مدعی جایزه نوبل هم شد

بدونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد شینزو آبه نخست وزیر ژاپن 
وی را نامزد دریافت جایزه صلح نوبل کرده است. 

ترامپ با بیان اینکه گمان نمی کند هرگز برنده جایزه صلح شود، افزود آبه در 
نامه ای که کپی آن را به وی داده، خواستار اعطای جایزه صلح نوبل به ترامپ 

به دلیل تالش هایش برای مذاکره با کره شمالی شده است. 
رئیس جمهوری آمریکا گفت: آبه، وی را از طرف کشور ژاپن نامزد این جایزه 
کرده اما امیدی به برنده شدن ندارد. ترامپ سال گذشته نیز گفته بود هرگز 

برنده جایزه صلح نوبل نمی شود.
سال گذشته نیز پس از دیدار ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در 
راستای خلع سالح هسته ای پیونگ یانگ، دو قانونگذار نروژی ترامپ را به 

عنوان نامزد جایزه صلح پیشنهاد کردند.
به نظر می رسد نخست وزیر ژاپن نیز پس از این دیدار، ترامپ را برای دریافت 

این جایزه پیشنهاد داده است.
ترامپ و کیم قرار است برای بار دوم در 27 و 28 فوریه )7 و 8 اسفند 1397( 

در هانوی پایتخت ویتنام دیدار و گفت وگو کنند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هفته پیش گفته بود که خلع کامل تسلیحات 
هسته ای، تغییر روابط آمریکا و کره شمالی و ایجاد سازوکار پایدار صلح برای 
شبه جزیره کره، از جمله محورهای مذاکرات سران آمریکا و کره شمالی در 

ویتنام است.
اولین نشست سران آمریکا و کره شمالی در ژوئن گذشته در سنگاپور برگزار 
و به امضای سندی مبهم منتهی شد که کیم طبق آن، متعهد به همکاری در 

زمینه خلع سالح هسته ای شبه جزیره شد.
ترامپ در حالی نشست اول خود با کیم را بسیار ثمربخش و تاریخی می داند 

که بسیاری از منتقدان آن را فاقد هرگونه نتیجه عینی می دانند.

رشوه یک میلیون دالری هویدا به خلخالی
، صفحه اینستاگرامی تاریخ پهلوی با انتشار عکس نوشته ای درباره رشوه یک 

میلیون دالری هویدا به خلخالی نوشت
رشوه یک میلیون دالری هویدا و ۵00 میلیون تومانی القانیان به آیت اهلل 

خلخالی برای به تعویق انداختن محاکمه
مصاحبه آیت اهلل خلخالی با رسانه های داخلی:

خبرنگار:در جریان محاکمات،آن طور که بعضی از نشریلت خارجی عنوان 
کرده اند،آیا برای دادگاه از سوی متهمان پیشنهاد رشوه شده بود؟

آیت اهلل خلخالی)با استناد به شهادت یکی از شهود که در جلسه حاضر بود 
گفت(: وقتی که حکم اعدام هویدا مسلم شد،او یک میلیون دالر پیشنهاد 
رشوه کرد،آن هم نه برای آن که اعدامش نکنیم،بلکه می گفت:اجرای حکم 
را دوماه به تاخیر بیندازیم،چرا که به دروغ می گفت بعضی از اعضای دولت 
می خواهند درباره من مشورت کنند و ما طبق موازین حرف های او را مردود 

دانستیم و حکم را اجراء کردیم.
یک مورد هم القانیان بود که پیشنهاد کرد ۵00 میلیون تومان رشوه بدهد تا 

محاکمه اش را به تعویق بیندازیم،دیگر موردی به نظرم نمی رسد

 CFT محسن رضایی: به تقاضاها درباره
وپالرمو مشکوکیم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اینستکس در حقیقت کانال مالی 
نیست بلکه یک کانال کاالیی است یعنی نفت ما را می گیرند و از آن طرف 

به ما کاال می دهند و اشتباها اسم این را کانال مالی گذاشته اند.
 محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه گزارش 
هفتگی شبکه یک سیما درباره کانال مالی اروپایی ها اینستکس گفت: این 
کانال مالی که اروپایی ها درست کرده اند در حقیقت کانال مالی نیست بلکه 
یک کانال کاالیی است یعنی نفت ما را می گیرند و از آن طرف به ما کاال 
می دهند و اشتباهاً اسم این را کانال مالی گذاشته اند، این یک کانال کاالیی 
است، نفت ما به فروش می رسد در مقابلش پول ما می رود در یک صندوقی 
که در اختیار خودشان است از آن طرف به ما دارو، کاالهای کشاورزی و غذا 

می دهند.
وی در ادامه افزود: نکته مهم این است کشورهای غربی و اروپایی تأمین 
مالی ما را با مشکل مواجه کرده اند ولی می گویند بیایید با ما همکاری مالی 
انجام دهید خوب اگر شما بانک هایتان با ما کار نمی کنند چه انتظاری دارید 

که بانک های ما با شما مبادله مالی داشته باشند.

رضایی در ادامه از رفتار اروپایی ها انتقاد کرد و گفت: از بی صداقتی غرب و 
تحمیل خواسته هایشان به کشور ما می شود فهمید که تأمین مالی کشور ما 
را و حتی پول خود ما را حاضر نیستند به ما بدهند بعد می گویند شما بیاید با 
ما همکاری مالی داشته باشید و برای همین است که ما به این تقاضاها در 
مسئله سی اف تی و پالرمو مشکوک هستیم و از دولت و مجلس خواسته ایم 

به صراحت به ابهامات مجمع تشخیص پاسخ دهند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت در پایان تاکید کرد: باید ببینیم در عمل چه 
اتفاقی می افتد، متأسفانه صداقت اروپایی ها با ما خیلی باال نبوده، آمریکایی ها 
که همیشه دروغ گفته اند، اروپایی ها هم همیشه وعده می دهند اما نمی دانیم 
چه مقدار به وعده های خود عمل می کنند. امیدوارم اینها حداقل یک حداقل 

وفاداری به امضای خودشان در مساله برجام داشته باشند.
  

فرمانده کل سپاه به پاکستان هشدار داد/ دولت 
پاکستان از محل حضور تروریست ها آگاه است

وی با اشاره به اینکه در برابر توطئه ها و حمایت هایی که دولت های مرتجع 
منطقه با دستور امریکا و صهیونیست ها دارند، قطعا اقدامات جبرانی انجام 
خواهیم داد، اظهار کرد: از آنجا که دولت پاکستان از محل این عناصر 
خطرناک برای اسالم آگاه است و باید نسبت به جنایاتی که انجام داده اند، 
پاسخگو باشد، انتظار است با جدیت به مسئولیت های خود در قبال تأمین 
امنیت مرزهای مشترک پرداخته و اجازه ندهند، تروریست ها مناطق مرزی 
این کشور با ایران را، جوالنگاه خود برای ارتکاب اقدامات ضد امنیتی علیه 

ملت ایران قرار دهند.
فرمانده کل سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه بدون تردید انتقام خون شهدای 
مظلوم مان را خواهیم گرفت، گفت: درصورتی که پاکستان به مسئولیت های 
خود در مبارزه با تروریست ها عمل نکند، جمهوری اسالمی ایران به مجازات 
مزدوران سازمان یافته توسط سرویس های جاسوسی منطقه و فرامنطقه ای 

خواهد پرداخت.
سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در حاشیه مراسم وداع با پیکرهای شهدای جنایت تروریستی 
سیستان و بلوچستان ضمن تبریک و تسلیت شهادت جمعی از عزیز ترین 
فرزندان مدافع مرزهای میهن اسالمی اظهار کرد: حضور و پایبندی مردم در 
صحنه، همانند آنچه در 22 بهمن ماه شاهد آن بودیم دشمنان را مأیوس و 
عصبانی و وادار به اقدامات انتحاری توسط مزدوران و تروریست های دست 
پرورده خود کرده است و کینه توزی و عداوت این دشمنان قسم خورده 
انقالب اسالمی نشان می دهد، انقالب و ملت ایران در مسیر درستی گام 

برمی دارند.
جعفری تصریح کرد: جنایت اخیر، اراده سپاه و سایر نیروهای مسلح را برای 
ادامه دادن راه شهیدان و مقابله با تهدیدات راسخ تر کرده و با اقتدار و صالبت 
بیشتری به صیانت از امنیت مرزهای کشور پرداخته و انتقام خون شهدای 

مظلوممان را خواهیم گرفت.
وی با اشاره به اینکه در برابر توطئه ها و حمایت هایی که دولت های مرتجع 
منطقه با دستور امریکا و صهیونیست ها دارند، به طور قطع اقدامات جبرانی 
انجام خواهیم داد، اظهار کرد: از آنجا که دولت پاکستان از محل این عناصر 
خطرناک برای اسالم آگاه است و باید نسبت به جنایاتی که انجام داده اند 
پاسخگو باشد، انتظار است با جدیت به مسئولیت های خود در قبال تأمین 
امنیت مرزهای مشترک پرداخته و اجازه ندهند تروریست ها مناطق مرزی 
این کشور با ایران را، جوالنگاه خود برای ارتکاب اقدامات ضد امنیتی علیه 

ملت ایران قرار دهند.
فرمانده کل سپاه در پایان با بیان اینکه همان گونه که رئیس جمهور و رئیس 
شورای عالی امنیت ملی عنوان کردند، شرایط با گذشته متفاوت بوده و دولت 
پاکستان باید نحوه برخوردش با این عناصر ضد انقالب را تغییر دهد، تأکید 
کرد: در صورتی که پاکستان در این زمینه به مسئولیت های خود عمل نکند 

جمهوری اسالمی ایران بر اساس قوانین و مقررات بین المللی حق مقابله با 
تهدیدات پیرامونی در مرزهای کشور مجاور را برای خود محفوظ دانسته 
و با اعمال اقدامات جبرانی به مجازات تروریست های مزدور سازمان های 

جاسوسی کشورهای منطقه و فرامنطقه خواهد پرداخت.

 دیدار کروبی با ۴ عضو مجمع روحانیون مبارز
مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی هفته گذشته با چهار عضو مجمع 
روحانیون مبارز در دفتر سیدمهدی امام جمارانی، یکی از اعضاي مجمع دیدار 

کرد.
حسین کروبی فرزند ارشد آقای کروبی  درباره ی جزییات خبر یک هفته نامه از 
دیدار پدرش با اعضای مجمع روحانیون مبارز، گفت: هفته ی گذشته نیروهای 
امنیتی پیشنهاد کردند که آقای کروبی با برخی اعضای مجمع دیداری داشته 
باشند که مورد استقبال پدر قرار گرفت. در این دیدار که در دفتر آقای امام 
جمارانی در جماران )تهران( برگزار شد، آقایان رحمانی، آشتیانی، علیخانی و 

جمارانی حاضر بودند.
وی افزود: البته میهمانان را خود نیروهای امنیتی انتخاب کردند. دیدار خوبی 
بود؛ دیدار حدود ۵ ساعتی ادامه داشت که بعد از هشت سال حصر، دیداری 

خوب و مفید بود؛ البته نیروهای امنیتی هم حضور داشتند.
حسین کروبی همچنین درباره ی دیدار آقای کروبی با خانواده ی شهدا گفت: 
در حال حاضر رفتن ایشان به منزل خانواده شهدا و جانبازان از هفته ای یک 

بار به هفته ای دو بار افزایش پیدا کرده است.
وی درباره ی اینکه انتخاب برای این دیدارها با کیست گفت: به خانه ی 
خانواده ی شهدا و جانبازانی می روند که سابقه ی دوستي داشته اند؛ در ابتدا پدر 
یا خانواده اسامي را به نیروهای مسوول می دهند و در صورت تایید مقامات 
ذی ربط، به دیدار خانواده ها می روند. به دلیل اینکه پدرم 13 سال ریاست بنیاد 
شهید را به عهده داشته اند با بسیاري از خانواده ها سابقه ی آشنایی دارند و فکر 

می کنم در این دو ماهه تقریبا به منزل 10 خانواده رفته  باشند.

صندوق صدقات فلزی تا پایان ۱۴۰۰ 
جمع آوری خواهد شد

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران از جمع آوری 
صندوق صدقات فلزی صدقات تا پایان سال 1400 خبر داد.

محمد هادی سیف با بیان اینکه در حال حاضر 38 هزار صندوق بزرگ در 
معابر و میادین شهرها و همچنین 4۵0 هزار صندوق کوچک )خانگی( در 
سطح استان تهران وجود دارد، گفت: یکی از برنامه های مهم کمیته امداد 
کاهش صندوق های بزرگ از سطح معابر و نصب صندوق های الکترونیکی 
است. طرح تعویض صندوق ها از سال گذشته آغاز و تاکنون بیش از سه هزار 
صندوق بزرگ از معابر جمع آوری شده که تا پایان امسال نیز نزدیک به هفت 

هزار صندوق دیگر جمع آوری خواهد شد.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداداستان تهران افزود: تا پایان 
سال 1400 تمامی صندوق های بزرگ فلزی از سطح معابر جمع آوری و 
روش های نوین الکترونیکی، دستگاه های عابر بانک ، اپلیکیشن سنا )سامانه 

نیکوکاری امداد( و تلفن 73۵۵ جایگزین می شود.
وی در ادامه از پرداخت 32 میلیارد و 700 میلیون تومان صدقه از سوی 
تهرانی ها در 10 ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در حال حاضر 20 دستگاه 
وب کیوسک در نقاطی مانند فرودگاه امام خمینی )ره(، فروشگاه شهروند و 
همچنین 1۵0 دستگاه پرداخت با کارت شهروندی در ایستگاه های مترو و 
BRT نصب شده است که مردم خیر و نیکوکار می توانند کمک های خود را 

با استفاده از این روش ها به نیازمندان اختصاص دهند.
وی در پایان تاکید کرد: صدقات مردم برای امور نیازمندان و مددجویان از 
جمله؛ کمک معیشت، درمان، خرید جهیزیه، مسکن، تحصیل دانش آموزان 

و دانشجویان و موارد دیگر هزینه می شود.

یادداشت فرشاد محسن زاده

نشست ورشو، کمپ دیویدی دیگر
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با ادامه بارندگی و پرشدن سدها، نگرانی از وقوع سیالب در خوزستان 
بیشتر شده است. حدود 2 هفته پیش بود که با افزایش رهاسازی آب از 
سدهای دز و کرخه، مناطقی از ۶ شهرستان استان در معرض سیالب قرار 
گرفتند.  حاال اگر چه وضعیت دز نسبتا آرام شده است اما با پرشدن سد 
کرخه و افزایش ورودی آب به این سد، شهرستان های دشت آزادگان و 
هویزه که در انتهای حوزه رودخانه کرخه قرار دارند، بیش از سایر مناطق 

استان در تهدید سیل هستند. 
در همین راستا جلسه مدیریت مخازن سدها و سیالب رودخانه های 
خوزستان، پنجشنبه با حضور وزیر نیرو، استاندار خوزستان، رئیس سازمان 
مدیریت بحران کشور، رئیس سازمان هواشناسی کشور، معاون آب 
و خاک وزارت جهاد کشاورزی و سایر مسئوالن مرتبط با این بخش 
تشکیل شده است. پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، خبر داده است 
که این جلسه در پی افزایش قابل مالحظه بارندگی ها در خوزستان و 
پیش بینی استمرار ورودی قابل توجه به مخازن سدها تشکیل شده است.

بر اساس این گزارش، متوسط بارندگی ها در خوزستان نسبت به پارسال 
۵70 درصد و نسبت به بلند مدت 7۵ درصد 
بیشتر شده که این میزان بارش، منجر به افزایش 
جریان آب رودخانه های استان به میزان 4۶0 
درصد نسبت به سال گذشته و ۶۶ درصد نسبت 
به دوره آماری بلند مدت شده است. همین امر 
موجب شده تا میزان پرشدگی سدهای استان 
نیز از 44 درصد در مدت مشابه سال گذشته به 
83 درصد در شرایط فعلی افزایش یابد. حمیدرضا 
لشکری معاون سازمان آب و برق خوزستان، 
پیش از این اعالم کرد که میزان خروجی سد 
کرخه از چهارشنبه شب به 470 مترمکعب برثانیه 
افزایش یافته و ساکنان پایین دست رودخانه 
کرخه، سه روز مهلت دارند تا خود را آماده کنند. 
البته او تاکید کرده است که در صورت استحکام 

بخشی سیل بندها، تا دبی خروجی ۵00 مترمکعب از سد کرخه، مشکلی 
از بابت سیالب ایجاد نمی کند.  به گفته لشکری اما در صورت ادامه 
بارش ها ممکن است رهاسازی آب از سد کرخه تا 700 مترمکعب بیشتر 
شود که در آن صورت احتمال وقوع سیالب در پایین دست کرخه به ویژه 

شهرستان های دشت آزادگان و هویزه وجود دارد.

بستان در برزخ سیل
شکسته شدن سیل بندها در روزهای گذشته، چندین روستا را با خطر سیل 
مواجه کرد. سیل بند روستاهای آلبوعفری و مچریه در دشت آزادگان و 
سمومیه و رفیع در هویزه، در سیالب اخیر کرخه که حدود 20 روز پیش به 
وقوع پیوست، شکست و منجر به آبگرفتگی مزارع و محاصره منازل شد. 
فرماندار دشت آزادگان در این باره گفت: 2 شهر و سه روستای این 
شهرستان در حال حاضر در شرایط پرخطر هستند و سیل بندهای آنها 

نیاز به استحکام بخشی دارد که در حال انجام است.
غالمعباس هزاریان افزود: چهار منطقه در شهر سوسنگرد )خزعلیه، مالکیه، 
جاللیه و بوالش( ، شهر بستان و روستاهای شاکریه، سجانیه و عصافره 
شرایط حساسی دارند که تمهیدات برای جلوگیری از وقوع سیالب در این 

مناطق در دستورکار است.
به گفته وی، شرایط شهر بستان حساس تر است و ظرفیت رودخانه در این 
شهر کامال پر شده و آب در آن باال آمده و به حالت سرریز درآمده است.

وی اضافه کرد: 200 کیلومتر رودخانه )نیسان و هوفل( از این شهرستان 
عبور می کند که سرتاسر آن سیل بند )به صورت خاکریز( وجود دارد که 

این سیل بندها در حال تقویت است.
هزاریان خاطرنشان کرد: سیل بند روستاهای آلبوعفری و مچریه که پیش 
از این دچار شکستگی شده بود، اکنون ترمیم شده و نگرانی از بابت آنها 
وجود ندارد. وی با اشاره به جلسات ستاد بحران شهرستان و دستورالعمل 
های استانداری، گفت: مهمترین اقدام در حال حاضر ترمیم و تقویت سیل 
بندهاست زیرا در صورت اضافه نشدن دبی رهاسازی از سد کرخه، می 
توان شرایط را کنترل کرد. به گفته وی استحکام بخشی سیل بندها توسط 
سازمان آب و برق و با پشتیبانی شرکت ملی حفاری و نظارت فرمانداری 
اجرا می شود. هزاریان تصریح کرد: در صورت افزایش رهاسازی آب از 
سد کرخه، احتمال وقوع سیالب وجود دارد که برای آن نیز تمهیداتی 
اندیشیده شده و مکان یابی برای محل های اسکان توسط هالل احمر در 
حال انجام است. وی تاکید کرد: در حال حاضر شرایط تحت کنترل است 

و در صورت نیاز در روزهای آینده اطالع رسانی می شود.

5 نقطه پرخطر
فرماندار هویزه نیز گفت: 1۶ سیل بند در شهرستان وجود دارد که پنج مورد 
از آنها در مسیر رودخانه نیسان در روستاهای مؤمنیه، گرایشیه، نهیرات، 
بیت کوار و بنی نعامه شمالی شرایط حساسی دارند که در حال استحکام 
بخشی هستند. سید قاسم موسوی تصریح کرد: در صورت افزایش 
رهاسازی آب از سد کرخه، خطر سیل برای این شهرستان جدی است اما 
با تمهیداتی که در حال انجام است، جای نگرانی وجود ندارد و امیدواریم 

سیالب را کنترل کنیم.
وی همچنین اطالعیه فرمانداری مبنی بر تخلیه برخی شهر و روستاهای 
این شهرستان را تکذیب کرد و افزود: با رهاسازی کنترل شده آب از سد 
کرخه و تمهیداتی همچون تقویت سیل بندها فعال مشکلی از بابت وقوع 

سیالب، نداریم.
موسوی خاطرنشان کرد: بعد از اولین سیالب که شهر رفیع را درگیر کرد، 
عملیات ترمیم سیل بندها آغاز شده و در حال حاضر نیز مهمترین اولویت 

تحکیم سیل بندهاست.
به گفته وی، سازمان آب و برق خوزستان مجری تقویت سیل بندها، 

شرکت نفت پشتیبان و فرمانداری ناظر است.
فرماندار هویزه مشکل اصلی را رسوب گذاری رودخانه ها و کاهش توان 
عبور آب از آنها دانست و گفت: رودخانه نیسان )از انشعابات کرخه( در 
محل اتصال به هورالعظیم به دلیل رسوب گذاری، بسیار کم عرض شده 

و توان انتقال آب به تاالب را ندارد که این مساله مشکل ساز شده است.
وی افزود: چند روز صرف الیروبی این مقطع از نیسان شد اما عملیات 
الیروبی نیاز به ماشین آالت بسیار و زمان طوالنی دارد که در حال حاضر 
امکان آن وجود ندارد. موسوی اضافه کرد: عملیات پخش سیالب نیز در 
اطراف رودخانه نیسان در حال بررسی است تا حجم بیشتری از سیالب 

به هورالعظیم هدایت شود.

بحران اعتماد اجتماعی
تراز آب در سد کرخه، حدود چهار متر دیگر به تراز نهایی آن )220 متر( 

می رسد. بیش از 80 درصد مخزن این سد اکنون پر شده است.
رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان با اشتراک گذاشتن 
ویدیویی از تست تر)خیس( سرریز و آزمایش دریچه های سد کرخه برای 
رها سازی ناگهانی آب ناشی از سیالب، در صفحه اینستاگرام خود نوشته 
است: فیلم بیانگر این است که سد کرخه خود را آماده سرریز کردن می 
کند و هم اکنون آب دارد به ترازهای نهایی می رسد که ناچار به رها سازی 
ناگهانی حتی با دبی های بیشتر از یک هزار متر 
مکعب بر ثانیه بشود و پیش بینی ها درست بود.

حمیدرضا خدابخشی در در ادامه نوشته است: 
وضعیت مخزن سد کرخه در سال های گذشته 
در همین موقع از سال نشان می دهد که بعد از 
ساخت این سد امسال بی سابقه ترین آوردها را 

پشت آن داشته ایم.
به  اعتماد  او تصریح کرده است: فضای عدم 
کارشناسان و متخصصان دولتی و حس حفظ 
سرمایه های برخی از کشاورزانی که در اراضی 
تاالبی  اراضی  حتی  رودخانه،  سیالبی  بستر 
کشاورزی کرده اند، باعث شده است که اجازه 
باز کردن برخی از بخش های سیل گیر طبیعی و 
مسیرهای ورود به هورالعظیم به کارشناسان آب 
دولتی بر اساس تشخیص کارشناسی داده نشود که این تخلف، خطر 
سیل گرفتگی را متوجه کسانی می کند که کشاورزی قانونی دارند و 
دارای قرارداد هستند و مشکالت را بیشتر و غیر قابل پیش بینی می کند.  
خدابخشی ضمن درخواست از مردم برای اطمینان بیشتر به کارشناسان 
در شرایط بحران، از تمامی مردم  منطقه پایین دست سد کرخه درخواست 
همکاری کرده است تا این سیل ها با کمترین خسارت از بسترهای 

سیالبی عبور کرده و جلوی انرژی تخریبی آن گرفته شود.
باید  نیز  بحران خوزستان  مدیریت  است:  کرده  تاکید  وی همچنین 
تمهیدات الزم را هر چه سریعتر برای اسکان موقت و تامین  مایحتاج 
و ادامه تحصیل دانش آموزانی که در معرض سیل قرار می گیرند پیش 
بینی و فراهم آورد تا در صورت وقوع سیل آمادگی الزم ایجاد شده باشد.

کرخه؛ بی طاقت

رودخانه کرخه که در گذشته سیالب های تا بیش از یک هزار مترمکعب 
برثانیه را تاب می آورد، اکنون دبی 400 مترمکعب برثانیه، را به سختی 
تحمل می کند. سازمان هواشناسی ادامه باران ها را پیش بینی کرده است. 
ذوب برف ها و سیالب های بهاره هم در پیش است. آیا کرخه در مقابل 

سیالب تاب می آورد؟
گزارش از نادره وائلی زاده

کرخه، در تب و تاب سیالب
 در پی ادامه نگرانی ها از وقوع سیالب در حوزه رودخانه کرخه در خوزستان،

 استحکام بخشی سیل بندها در دستورکار فرمانداران قرار گرفته است.

برخی از کارشناسان معتقدند سیل اخیر خوزستان ناشی از بی توجهی 
به الیروبی رودخانه های خوزستان در فصل خشکسالی بود.

، وقوع سیل در خوزستان سبب شده که برخی از موافقان طرح های 
انتقال آب بر نظریه وجود آب مازاد در خوزستان تأکید کنند و خواهان 
انتقال آب مازاد شوند و از سویی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند 
که وقوع سیل در خوزستان نتیجه کاهش ظرفیت رودخانه های 
استان است. وجود یک سوم آب های شیرین کشور، ۵ رودخانه 
بزرگ و 2۵ درصد مساحت تاالبی کشور در خوزستان سبب شده 
موضوع آب در استان برای خوزستانی ها از اهمیت زیادی برخوردار 
شود و در آن روی سکه این موضوع سبب شده که در دهه های اخیر 
انتقال آب از این استان به استان های فالت مرکزی در دستور کار 

برخی از دولت ها قرار گیرد.
لزوم الیروبی رودخانه های خوزستان

»رودخانه های منطقه به دلیل رسوب گذاری در طی سالیان گذشته 
و کشت غیرمجاز در بستر رودخانه ظرفیت واقعی خود را از دست 
و  آب می گوید  منابع  مدیریت  کارشناس  را یک  این ها  دادند«. 
می افزاید: سازمان آب و برق باید الیروبی رودخانه ها را در دستور 
کار قرار دهد تا ظرفیت واقعی رودخانه ها، تاالب ها، انهار و کانال های 
کشاورزی استان، نمایان شود و تصمیم گیران حوزه آب بتوانند 

تصمیم درستی درباره آب موجود در خوزستان بگیرند.
منصور شریفی می افزاید: متأسفانه در سال های اخیر اظهار نظرهای 
غیرکارشناسی زیادی درباره مدیریت منابع آب خوزستان صورت 
گرفته است. با یک سیالب، اظهار نظرها درباره انتقال آب و وجود 
آب مازاد در خوزستان شدت می گیرد و ۶ ماه بعد خشکسالی به حدی 
می رسد که تأمین آب شرب مردم هم به خطر می افتد. در این مسئله 
وزارت نیرو باید ورود فعاالنه ای داشته باشد و با ارائه آمارهای صحیح، 
دقیق و اظهارنظرهای کارشناسی وضعیت رودخانه های خوزستان را 

اعالم کند.
وی بیان می کند: بارش های اخیر در خوزستان از نظر آماری به اندازه 
میزان بارش در سال های نرمال است؛ بنابراین هنوز در خوزستان 
آب مازاد وجود ندارد بلکه به دلیل رسوب گذاری و افزایش ساخت و 
سازها در حریم رودخانه های خوزستان ظرفیت رودخانه های استان 
نسبت به گذشته کاهش یافته است و همین موضوع سبب می شود 
که با یک بارش ساده، رودخانه ها کار خودپاالیی را انجام دهند و دبی 

آب خروجی از رودخانه ها افزایش پیدا کند.
این کارشناس مدیریت منابع آب می گوید: در واقع اگر ظرفیت 
رودخانه های خوزستان به حالت طبیعی و گذشته خود برسد و انهار 
فرعی الیروبی شوند، دبی آب در رودخانه های خوزستان کاهش 
می یابد و طبیعتاً حجم سیالب ها و خسارت های ناشی از آبگرفتگی 

کاهش پیدا می کند.

اهمیت الیروبی در سال های خشک
او با اشاره به خشکسالی  تابستان امسال می گوید: معموالً اقدامات 
پیشگیرانه در فصول غیرزراعی انجام می شود تا با آینده نگری از بروز 

خسارت در فصول پر بارش جلوگیری شود.
شریفی می افزاید: با توجه به وقوع سیالب های متناوب در استان 
خوزستان و خسارت های کالن وارده ناشی از آن در بخش های 
مختلف، تهیه و تدوین نظام نامه مدیریت الیروبی رودخانه ها و 

نهرهای کشاورزی در این استان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
وقوع  وجود  با  می کند:  بیان  آب  منابع  مدیریت  کارشناس  این 
سیالب های ویرانگر در دهه های اخیر در استان خوزستان متأسفانه 
موضوع الیروبی رودخانه ها، انهار و کانال های کشاورزی در این 
استان مورد توجه جدی مسؤوالن قرار نگرفته و فقط زمانی که 
توجه  می دهد،  رخ  فاجعه ای  و  می شود  جاری  مخربی  سیالب 

مسؤوالن به آن جلب شده و اقدامات روبنایی انجام می دهند.
وی عنوان می کند: توزیع نامناسب آب، دسترسی مشکل آب در 

پایین دست ها، به هم خوردن ساختار رودخانه ها، تصرف حریم، 
کندی جریان آب به علت موانع مختلف از جمله مشکالت الیروبی 
آن  برای  باید  است که  نهرهای کشاورزی  و  رودخانه ها  نشدن 

تمهیدات جدی اندیشیده شود.
وزارت نیرو الیروبی رودخانه ها را 

در دستور کار قرار دهد
برخی از کارشناسان معتقدند که خوزستان دچار یک پدیده تغییر 
اقلیم شده و تصمیمات لحظه ای درباره مدیریت منابع این استان 
خسارت های جبران ناپذیری را خواهد داشت. رئیس سازمان مدیریت 
بحران در این باره می گوید: باید بحث تغییر اقلیم را بپذیریم، نوع 
بارش، زمان بارش، بیابان زایی، تبدیل برف به باران و... از مسائلی 
هستند که بر اثر تغییر اقلیم به وجود آمده اند و باید این واقعیت را 
شاهد  ما  پدیده  این  در  می دهد:  ادامه  نجار  اسماعیل  پذیرفت. 
خشکسالی ها و بارش های شدیدتری نسبت به گذشته خواهیم بود 
و این وضعیت باید به درستی پیش بینی شود تا ما بتوانیم آن را 

مدیریت کنیم.
وی با بیان اینکه الیروبی رودخانه ها یکی از عواملی است که 
می تواند آمادگی کشور در برابر تغییر اقلیم را افزایش دهد، عنوان 
می کند: موضوعات تغییر اقلیم باید مورد توجه جدی وزارت نیرو 
قرار بگیرد تا سطح آمادگی ما در برابر حوادثی مانند سیالب افزایش 

پیدا کند.

کاهش ظرفیت رودخانه نیسان عامل بروز سیل
ظرفیت  کاهش  تأیید  با  نیز  خوزستان  زیست  محیط  مدیرکل 
در  اخیر  سیل  عوامل  از  یکی  می گوید:  خوزستان  رودخانه های 
خوزستان کاهش ظرفیت رودخانه نیسان به دلیل افزایش رسوبات 
است. احمدرضا الهیجان زاده می افزاید: به دلیل خشکسالی دو دهه 
اخیر حجم رسوبات در این رودخانه سبب شده که ظرفیت این 

رودخانه به نصف کاهش پیدا کند.
وی می افزاید: این رودخانه در گذشته ظرفیت پذیرش ۵00 میلیون 
مترمکعب آب را داشت اما در سیل اخیر آب با دبی 2۵0 میلیون متر 

مکعب نتوانسته از این رودخانه بگذرد.
الهیجان زاده می گوید: رودخانه کارون در مقایسه با دیگر رودخانه 
های کشور بیشترین میزان رسوب گذاری را دارد و به همین دلیل 
موضوع الروبی رودخانه باید بررسی شود که آیا انجام این کار به 

صالح است یا خیر.
وی بیان می کند: اکنون رسوبات موجود در رودخانه سال ها است 
که تشکیل شده اند و آالینده های مربوط به 30 سال گذشته جمع 
آوری و مدفون شده اند، با الیروبی این رودخانه این رسوبات آلوده 
دوباره به سطح آب می آیند و در نتیجه ممکن است معایب الیروبی 
بیشتر از منافع آن باشد. در این مورد سازمان آب و برق باید به صورت 

تخصصی اظهار نظر کند.
همچنین مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان علت وقوع 
سیل در دشت آزادگان را الیروبی نکردن رودخانه کرخه در محدوده 
این شهرستان دانسته است که در ۵0 سال گذشته عملیات الیروبی 
در آن انجام نشده است. معاون مطالعات پایه سازمان آب و برق هم 
رسوب در بستر رودخانه های خوزستان را تأیید کرد اما از ارائه جزئیات 

بیشتر در این زمینه خودداری کرد.
 به طور قطع الیروبی رودخانه ها و نهرها می تواند در پیشگیری 
از خسارت های احتمالی سیل بسیار موثر باشد، حال پرسش این 
است که چرا نهادهای متولی تاکنون برای الیروبی رودخانه ها 
و انهار این مناطق اقدام اساسی انجام نداده و دست روی دست 
گذاشته تا سیل هراز چندگاهی گریبانگیر این دیار شود؟ این موضوع 
زمانی اهمیت پیدا می کند که موضوع انتقال آب هموازه زمانی اوج 
می گیرد که خوزستان دچار سیل های مخربی می شود که / بسیاری 

از کارشناسان معتقدند می شد از وقوع آنها جلوگیری کرد.
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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

دلواژه

دلنوشته هاي معلم داوطلب محک از فقدان حسين قنبري 
فرزند خردسال شهيد احمد قنبري

باباي خوبم مي خواهم مهمان تو باشم
   فاطمه عابديني منش*

25 اسفند ماه 1395 ششمين سالگرد شهادت 
استاد خلبان بس��يجي احمد قنبري در حالي 
برگزار مي ش��د كه همس��ر بزرگوارشان زهرا 
سادات سيدين به تازگي از مراسم چهلم تنها 
يادگار زندگي مشتركشان »حسين« قد راست 
كرده بود. حس��ين تك فرزند خانواده قنبري 
كودكي ش��ش س��اله بود كه به دليل بيماري 
سرطان در روز 30 دي ماه 1395 درگذشت و 
من به عنوان معلم داوطلب محك با گوشه هايي 

از زندگي او و مادرش آشنا شدم. 
من هر هفته در كنار كودكاني كه غم فاصله از 
درس و كتاب و دوس��تان مدرسه اي رنجشان 
مي دهد قرار مي گي��رم و براي آنه��ا جبراني 
هرچند ناچيز از درس هايشان مي شوم. عالوه 
بر تدريس براي بچه هايي كه هنوز مدرسه اي 
نشده اند با اس��باب بازي هاي موجود در اتاق 
محك ش��ادي و نش��اط را ب��راي لحظاتي به 
اتاقش��ان مي برم. لبخند آنها در كنار دردهاي 
ناشي از بيماري و عوارض داروهاي شيميايي 
و رنجش از س��وزن ها و زخم هاي ايجاد شده، 
باندي را براي پرواز روح انسان در اين هياهوي 
زندگي بازمي كند. اين شادي و صداي خنده 
كودكان معصوم اس��ت كه م��را از رفتن و در 

كنارشان بودن بازنمي دارد. 
با حس��ين و م��ادرش در بخ��ش آنكولوژي 
بيمارستان تخصصي كودكان بهرامي تهران 

آشنا شدم. در اين بخش بچه هاي مبتال 
به سرطان بستري هستند. در آنجا قاب 
عكس شهيد احمد قنبري، پرچم حرم آقا 
امام حسين)ع( و نقاشي هاي حسين براي 
بابا در وقت دلتنگي هايش، اتاق و تخت 
حسين را از بچه هاي ديگر در اين بخش 
متفاوت ساخته بود. حجاب مادر هم در 
محيط بيمارستان شده بود نور علي نور 

براي شناخت از يك خانواده شهيد. 
وقتي ش��يطنت هاي حس��ين در هشت 
ماهگي فضاي خان��ه را من��ور مي كرد، 
هواپيماي پدرش شهيد احمد قنبري به 
علت ناشناخته اي سقوط مي كند و اين 
خلبان بسيجي باتجربه آسماني مي شود. 
حاال مادري جوان مانده ب��ود و كودكي 

هشت ماهه كه براي آموختن واژه ها به غنچه 
نورسته اش كلمه هاي اذان و اقامه را به تمرين 
مي نشس��ت. تا آنجا كه حسين در سه سالگي 
مكبر مسجد شد و تعجب همگان را برانگيخت. 
مادرش مي گفت: »رفتار حسين به گونه اي بود 
كه رنج نبودن پدر را به زبان نمي آورد، مبادا من 

ناراحت شوم. حاال او مرد خانه ام شده بود.«
مدتي بعد مادر متوجه ش��د كه حس��ينش از 
بيماري سختي رنج مي برد. از آن زمان به بعد 
درمان طوالني مدت حس��ين شروع مي شود. 
كودك خردس��الي كه صبر و اس��تقامت را از 
پدرش به ارث برده بود تا به آنجا كه پرستارش 
مي گفت: »حسين به گونه اي است كه درد را 
از مادر مخفي مي كند و لب مي گزد و صورت 
در هم مي كش��د، ولي آخ نمي گوي��د تا مادر 

كمتر برنجد.«
براي من حسين هميشه تصوير يك رزمنده را 
تداعي مي كرد. با قد بلند و حالت مردانه و استوار 
كه اگر نمي دانستي اينجا چه بخشي است قبول 
نمي كردي كه او بيمار است. حسين مشق ادب 
را از مادرش به خوبي فرا گرفته بود. اگر لحظاتي 
در كنارش بودي آن گاه تودار بودنش را حس 
مي كردي و اگر مادر مي گفت كه احمد آقا بسيار 
صبور، مهربان، ساكت و با اخالص بود، آن گاه 

مي فهميدي كه حسين فرزند خلف اوست. 

اين كودك شش ساله خيلي از اوقات براي اينكه 
چيزي نگويد خودش را به خواب مي زد. آن گاه 
از سكوتش و نگاه هايش بايد درس مي گرفتي 
و اگ��ر در اين ارتب��اط كم م��ي آوردي بايد به 
پدرش كه نظاره گرمان بود متوسل مي شدي. 
پرس��تارش مي گفت هرگاه در كار رگ گيري 
كه به خاطر شرايط بچه ها معموالً كار دشوار و 
زجرآوري است به مشكل برمي خوردم به عكس 
شهيد نگاه مي كردم و از او مدد مي خواستم تا 

دلبندش كمتر رنج بكشد. 
 در يك مقطع حسين براي التيام دردهايش به 
كربال رفت. بعد از سفرش همه چيز فرق كرد. 
آن روز خانم دكتر به مادر حس��ين گفت بايد 
خودت را براي يك مبارزه سخت در همراهي 
حس��ين با بيماري اش آماده كن��ي. داروهاي 
قوي تر، عوارض سنگين تر و. . . شرايط حسين 
طوري شده بود كه ديگر نمي توانست راه برود 
و به فيزيوتراپي مي رفت. بعد از تالش هاي زياد 
ب��راي راه رفتن و اتمام جلس��ات فيزيوتراپي، 
جهت باال رفتن روحيه حس��ين در بخش به 
همت خانم دكتر يك جشن گرفته شد. به همه 
بچه ها هديه دادند. اين جش��ن يك كيك هم 
داشت كه روي آن نوشته شده بود: حسين تو 
يك قهرماني.  با گذشت زمان حال حسين بهتر 
ش��د. گاهي به خودم مي گفتم آن جشن كجا 
و حال حسين كجا. هميشه وقتي از بچه هاي 
سرطاني جدا مي ش��وم بقيه روزهاي هفته را 

با آنها مرور مي كنم. آن روزها زمزمه دروني ام 
اين شده بود كه: حسين جان حاال وقت رفتن 
نيست. بايد به مدرسه بيايي تا كمكت كنم قلم 
به دست بگيري و واژه هاي بابا، ايثار و شهادت را 
در دفتر زندگي ات حك كني و در آغوش مادر از 

لبخندهايش آفرين ها بگيري. 
مادر مي گفت: پس��رم براي رفتن به پيش بابا 
بهانه مي خواه��ي؟ تو را به جدم مي س��پارم. 
مادربزرگش مي گف��ت: در همان لحظه هاي 
آخر در آي سي يو وقتي مي گفتم حسين مامان 
اميدش به توست تنهايش نگذار چشمانش را 

باز مي كرد و به مادر نگاه مي كرد. 
آري جسم كوچك حسين ديگر طاقت نياورد. 
حس��ين قبل از رفتن به مدرسه در برگ هاي 
دفتر زندگي اش اين جمله را به تصوير كشيد: 

باباي خوبم، مي خواهم مهمان تو باشم. 
30دي ماه 1395حس��ين در بهش��ت زهرا 
همسايه باباي شهيدش ش��د و در نزديكي او 
زندگي جاودانه اش را ش��روع كرد. وقتي 40 
روز از دوري حس��ين مي گذشت غم فراغش 
با س��الگرد احمد آقا گره خ��ورد. صبوري اين 
همسر شهيد خانم زهرا سادات سيدين مثل 
بقيه همسران و خانواده هاي شهدا مثال زدني 

است. روحشان شاد. 
* معلم داوطلب محک

 عليرضا محمدی
عملي�ات بي�ت المق�دس7 در تاري�خ 23 
خردادم�اه 1367 يک�ی از آخرين تک های 
بزرگ رزمندگان کش�ورمان پي�ش از اتمام 
جنگ تحميلی بود. اين عمليات در شرايطی 
انجام گرفت که از آغاز سال 67 ارتش عراق 
حمالت سنگين و دامنه داری را به مواضع از 
دست رفته اش در فاو و ش�لمچه و... ترتيب 
داده بود. حمالتی ک�ه منجر به بازپس گيری 
مناطقی ش�د ک�ه ب�ا نث�ار خون ش�هدای 
بس�ياری به دس�ت آورده بودي�م. بنابراين 
فرماندهان تصمي�م گرفتند بيت المقدس7 
را در يکی از گرم ترين ماه های س�ال آن هم 
در منطق�ه خش�ک و داغی چون ش�لمچه 
انجام دهن�د. عمليات�ی که از آن ب�ا عنوان 
عمليات عطش نيز ياد می ش�ود. در سالروز 
آغاز بيت المقدس7 گفت و گويی با عليرضا 
س�جادی فر يک�ی از رزمن�دگان حاضر در 
آن عمليات انج�ام داده ايم ت�ا يادکردی از 
ش�هدای تش�نه لب عمليات عطش باش�د. 

ب�رای ش�روع ي�ک معرفی جزئ�ی از 
خودتان داش�ته باشيد؛ زمان عمليات 

بيت المقدس7 چند سال داشتيد؟
من متولد سال 1351 در روستای طول الت از 
توابع رودسر گيالن هستم. مردم اين روستا به 
اتفاق روستای همجوارش، آزاركی،   با آغاز نهضت 
انقالب اس��المی و جنگ تحميل��ی حضوری 
گس��ترده در دفاع از آرمان های انقالب و امام و 
شهدا داشته اند و در اين مسير 15 شهيد تقديم 
كرده اند. من در چنين فضايی رشد كردم و آرزو 
داش��تم پا جای پای رزمنده های پيشكس��وت 
روستا بگذارم. به همين خاطر سال 66 وقتی كه 
سن قانونی حضور در جبهه يعنی 15 سال را به 
دست آوردم، درنگ نكردم و به آرزويم رسيدم 
و اولين بار در 11 خرداد همان سال بعد از پايان 
امتحانات سال اول متوسطه قديم به جبهه اعزام 
شدم. بنابراين زمان عمليات بيت المقدس7 كه 

سال 67 بود، 16 سال داشتم.
جالب اس�ت که يک ماه قب�ل از آغاز 
عمليات عطش مثل ايام�ی که اکنون 
در آن قرار داريم م�اه رمضان بود؛ چه 
خاطرات�ی از روزه گرفت�ن در مناطق 

عملياتی داريد؟
پيش از عملي��ات بيت المق��دس7 در اطراف 
سد قش��الق س��نندج از طرف لش��كر قدس 
اردوگاهی س��اخته ش��د به نام اردوگاه شهيد 
حسين امالكی)قائم مقام لشكر قدس(  كه ما در 
آنجا مستقر شديم. با برنامه هايی كه برايمان در 
آنجا تدارك ديده شده بود،   خيلی زود فهميديم 
خبرهای خوبی در راه اس��ت. در آن ايام روزها 
هفت، هشت س��اعت راهپيمايی و كوهنوردی 
می  كرديم و جالب اينكه معموالً هم قمقمه  ها 
را خالی می   كردند تا بتوانيم روزی روزگاری در 
مقابل تشنگی مقاومت كنيم. يادش بخير، بچه  ها 
پيش از حركت چفيه  ها را خيس می  كردند تا اگر 
در حين پياده   روی تشنه شدند بتوانند با مكيدن 
چفيه اندكی از تشنگی ش��ان را رفع كنند. اين 
همه سختی را در شرايطی تحمل می كرديم كه 
ما نه يك نيروی تكاوری زبده بلكه عده ای بچه 
بسيجی بوديم كه خيلی هايمان هنوز در سنين 
نوجوانی قرار داشتند. خالصه اينكه همه جوره 
ما را آبديده و آماده عمليات كردند. ماه رمضان 
كه از راه رسيد دستور آمد كسی حق ندارد روزه 
بگيرد. كما اينكه بعضی از بچه  ها با همه مشقات 
آموزش  ها روزه می گرفتن��د. اين موضوع باعث 

شد كه روزی از روزها نزديك اذان ظهر از طرف 
فرماندهی اعالم شود آنهايی كه روزه  اند به خط 
شوند. بچه های روزه دار به ميدان صبحگاه رفتند 
و به خط شدند. بعد دستور دادند همگی سوار 
تويوتا شوند و به راه افتادند. بعد از اينكه بچه ها را 
از حد ترخص خارج كردند و روزه شان باطل شد، 
اعالم شد كه ديگر روزه نگيريد. البته ما آن روزها 
اكثراً مسافر بوديم! چون طی ارديبهشت و خرداد 
همان سال ما شش بار از سنندج به شوشتر)مقر 
لش��كر ما در جنوب( رفت و برگشت داشتيم. 
بچه  ها می  گفتند كه اين كارها برای ردگم كنی 
عراقی  هاست تا متوجه نش��وند عمليات بعدی 

در كجاست.
مقارن با انجام عمليات بيت المقدس7 
جبهه های ما شاهد وقايع تلخی بودند. 
از دس�ت رفتن فاو و ش�لمچه شرايط 
روانی خاصی را ب�ه رزمنده ها تحميل 

می کرد. 
بله اتفاقاً يكی از داليل انجام اين عمليات در ماه 
گرم خردادماه به اي��ن دليل بود كه اوايل همين 
ماه عراق با حمله به شلمچه، خط اولش را به قبل 
از عمليات كربالی5 رسانده بود. ما عضو گردان 
امام حسين)ع( از لشكر قدس بوديم كه در اين 
عمليات حضور پيدا كرديم. عمليات در منطقه  
عمومي  شلمچه  در شمال  شرقي  خرمشهر انجام 
می گرفت. بيت المق��دس7 به ص��ورت ايذايی 
در ش��لمچه، درس��ت در منطقه ای كه عمليات 
كربالی5 در دی 65 صورت گرفت��ه  بود، انجام 
شد. ما بعد از عبور از پل خرمشهر كه مقر دوم ما 
قبل از عمليات بود، وارد منطقه عملياتی شديم و 
با پی ام پی و تويوتا خودمان را به خط مقدم نبرد 
رس��انديم. بيت المقدس 7 به منظور پس زدن 
دشمن از اين س��وی خطوط بين المللی صورت 
می گرفت كه الحمدهلل موفق به انجام آن شديم.

از س��ال 1367 رژيم بعث عراق با به كارگيری 
گس��ترده س��الح  های ش��يميايی، حماي��ت 
بی دريغ ارتجاع ع��رب به اش��كال گوناگون از 
جمل��ه حمايت  های مالی، تس��ليحاتی و اعزام 
نيروی كار جهت جايگزين��ی در مراكز تجاری 
و صنعتی و آزادس��ازی نيروهای بومی خود به 
منظور حضورش��ان در نبرد و تجاوز به ايران و 
همچنين با همكاری همه جانبه امريكا، تهاجم 
خود را برای بازپس گيری مناطق از دست داده، 
گسترش داد. آنها در اين راستا موفق شدند فاو 
را از ما بگيرند، در تير همان سال جزاير مجنون 
را از ما گرفتن��د و همه اين موارد باعث ش��ده 
بود كه نيروهای عراقی ب��ا انگيزه  ای دوچندان 
به مواضع رزمندگان اس��الم يورش بياورند و با 
پيشروی در خطوط ايران و حتی اشغال برخی 
مناطق كش��ور وضعيت فوق العاده  ای به وجود 
آورند. در اين اثنا رزمندگان اسالم برای پاسخ 
دادن ب��ه يكه تازی  ها و تعدی  های ددمنش��انه 
ارتش عراق، امكانات و تجهيزات يك عمليات 
را فراه��م كردند. »عملي��ات بيت المقدس 7« 
با   هدف در هم شكس��تن اين روحيه تهاجمی 
عراق انجام گرفت و نيروهای اس��الم توانستند 
تا خطوط بعد از عمليات كربالی 5 پيش��روی 
كنند، اما چون آمادگی برای تثبيت مواضع خود 
را نداشتند يا شايد هدف اين عمليات اين نبود، 
به مواضع خودشان بازگشتند. بنابراين سياست 
و تاكتيك عمليات پس زدن دشمن از اين سوی 
خطوط بين المللی در منطقه شلمچه بود كه در 
نخستين ساعات بامداد 23 خرداد 1367 با رمز 
يا اباعبداهلل آغاز شد و رزمندگان اسالم توانستند 
ش��ماری از يگان  های ويژه و آماده دش��من را 

متالشی كنند.

چرا به عمليات بيت المقدس7 عمليات 
عطش گفته می شود؟

به آن عمليات عطش می  گويند چون در هوای 
بسيار گرم و با وجود تشنگی و عطش رزمنده ها 
انجام گرف��ت. بالطبع پس از اينك��ه از عمليات 
برگشتيم در مقر لش��كر ما در شوشتر هر كدام 
از رزمندگان كه   خاطره  ای تعريف می كرد، حول 
و حوش همين تشنگی و سختی انجام عمليات 
بود. س��ال  ها بعد وقتی با علی حمزه اسكندری 
از دوس��تان همرزمم در اي��ن عمليات صحبت 
می  كردم   و بحث گفت و گوی من با روزنامه شد او 
هم بدون درنگ از گرمای طاقت  فرسای آن سال 
و تش��نگی  های اين عمليات می  گفت: »در اوج 
عمليات در گوشه  ای به اتفاق دوستان نشسته 
بوديم و در اوج تش��نگی  مان ناگه��ان تويوتای 
قراضه ای از دور نمايان ش��د. پش��ت آن تانكر 
خاكس��تری رنگ پريده  و تركش خورده و كج و 
معوجی بود و مستقيم به سمت ما می آمد. تويوتا 
درست وس��ط قرارگاهمان توقف كرد. در ابتدا 

همه تصور می كردند كه ماشين سوخت رسانی 
يا حامل  گازوئيل برای تانك و لودر باشد. راننده 
تويوتا به محض اينكه ما را ديد، سراغ لشكر نصر 
را از ما گرفت. در اين لحظ��ه چند تن از بچه ها 
بی محابا و بدون معطلی در تانكر را برداش��تند 
و همه با چش��مانی متعجب صحنه ای را تماشا 
كردند كه  باوركردنی نبود؛ تانك��ر پُر آب بود از 
دوغ و نعناع و چند قالب بزرگ يخ. در اين لحظه 
بچه  ها سر از پا نمی شناختند و همه با هرچه كه 
در دست داشتند از قمقمه بگير تا كاله آهنی و.. 
از دوغ تانكر پر كردند و نوشيدند و حتی بچه هايی 
سر در تانكر كردند و دلی از عزا درآوردند. راننده 
تانكر كه از لهجه  ما مشكوك شده بود، چندبار 
پرسيد: شما بچه های لشكر نصر هستيد ديگه؟ 
همه با هم در حالی كه مشغول غارت تانكر بودند، 
جواب دادند: آره درست آمدی همين جاست. بعد 
از سيراب شدن نشانه لشكر نصر را به او دادند و 

آن بنده خدا با تانكری نيمه حركت كرد.«
قاعدتًا جنگيدن در يک هوای بس�يار 
گرم کار بسيار سختی بود. چه خاطراتی 

از حماسه آفرينی رزمندگان داريد؟
اين سؤال شما را با بيان خاطرات آقای علی اكبر 
سعادت نژاد پاسخ می دهم. ايشان از رزمندگان 
و جانبازان دفاع مقدس هستند كه در خصوص 
روحي��ات رزمن��دگان و خس��تگی  ناپذيری و 
پ��ادرركاب بودنش��ان می  گف��ت: »عملي��ات 
بيت المق��دس 7 در منطقه ش��لمچه صورت 
گرفت. هواي بس��يار گرم و س��وزان خرداد ماه 

خوزستان واقعاً ش��رايط را س��خت كرده بود. 
امكانات دفاعی ما به اندازه نيروهای بعثی عراق 
نبود اما ايمان و اعتقاد بس��يار راسخ رزمنده ها 
باعث می شد تا در مقابل دشمن تا دندان مسلح 
دفاع جانانه كنيم. يك ش��ب حدود ساعت 12 
روی خاكريز بودم كه صدای جرجر چرخ تانك ها 
به گوش رسيد. رفتم داخل سنگرها و رزمنده ها 
را صدا زدم. همه آماده ش��دند. ام��ا تانك ها به 
جلو حرك��ت می كردند و نزدي��ك و نزديك تر 
می شدند. در همين حين فرمانده دستور آتش 
داد. با چشمانم ديدم تانك ها يكی پس از ديگری 
توس��ط رزمن��دگان زده می ش��دند و در آتش 
می سوختند. در اين حين يك بسيجی نوجوان 
مش��هدی به نام ش��هيد كوهكن در حال زدن 
خاكريز بود و بدون توجه به حجم آتش دشمن 
داشت خاكريز می زد. ذره ای در دل بچه ها ترس 
نبود، همچنان مقاوم��ت می كردند و تعدادی 
از بچه ها به شهادت رس��يدند و تعدادی ديگر 
مجروح شدند. تشنگی هم بر بچه ها غلبه كرده 
بود. اگرچه به دس��تور فرماندهی عقب نشينی 
كرديم، ولی مقاومت رزمندگان مثال زدنی بود. 

تعداد ما كم بود اما ايمان بچه ها زياد.«
در پايان يادی کنيم از شهدای عمليات 

عطش.
من در اين عمليات دوستان بسياری را از دست 
دادم. مثل ش��هيد عب��اس محمدعل��ی نژاد از 
دوستان بسيار صميمی ام كه در بيت المقدس7 
آس��مانی ش��د. از گردان ما ش��هيد حس��ين 
محمدنژاد از بچه  های الهيج��ان و محمدرضا 
جعفری از دوستانمان به شهادت رسيدند. هنوز 
چهره معصومانه محمدرضا جعفری در ذهنم 
مانده است و از شهيد محمدنژاد هم شوخی  ها و 
روحيه عالی اش هنگام حركت به سمت شلمچه 
هيچ وقت از ذهنم نمی رود. در اتوبوس��ی كه از 
شوشتر به سمت شلمچه جهت انجام عمليات 
حركت می كرديم دوستی از او آدرس منزلش 
را خواس��ته بود كه بعد از اينكه مأموريت تمام 
شد، با هم رفت و آمد خانوادگی داشته باشند. او 
هم برايش نوشته بود: »الهيجان، خيابان هشت 
متری، كوچه چهار متری، منزل نيم متری!« در 
هر حال دوران خوش آن بود كه با دوست به سر 
شد، يادش بخير. ياد همه ش��هدای سال های 
دفاع مقدس بخير كه ما امروز امنيت و اين عزت 

و سرافرازی خودمان را مديون آنانيم.

خاطراتی از عمليات عطش در گفت و گوی »جوان« با عليرضا سجادی فر

تانکر دوغ خنک از وسط یک گردان تشنه سردرآورد!

7| روزنامه جوان |  شماره 5112 | 18 رمض��ان 1438   | سه  ش��نبه 23 خ��رداد 1396 
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ضرورت الیروبی رودخانه ها برای 
جلوگیری از وقوع سیل

 روزنامه آیینه تالش مطلبی با عنوان خطر ریزش پل تاریخی 
ساسانی در دزفول منتشر کرده است.

 در این مطلب که در شماره 232 روزنامه آیینه تالش منتشر شده 
آمده است: بدلیل مرمت غیر اصولی میراث فرهنگی و نفوذ آب 
باران به بافت درونی پل قدیم دزفول احتمال ریزش و تخریب 

این اثر تاریخی می رود.
شهرداری  وبهسازی  نوسازی  سازمان  مدیر  شامدیل  مسعود 
دزفول در این باره می گوید: پل ساسانی دزفول ارزش جهانی 
داشته و با یکهزار و ۷80 سال قدمت می طلبید مرمت این اثر 

تاریخی به تیم کارشناس قوی و کاربلد واگذارشود.
متولی نگهداری بافت قدیم شهرداری افزود: ناظر این طرح 
میراث فرهنگی استان خوزستان بوده که شوربختانه بطور دایم 

حضور نداشته و باعث بروز مشکالت زیادی شده است.
وی اظهار داشت: تخریب غیر اصولی اجرهای با ارزش تاریخی، 
آجرهای مربوط به شهرهای دیگر و غیر هم رنگ و مالت غیر 
سنتی و بندکشی نامربوط از جمله مشکالت این مرمت می 
باشند. وی با اشاره به فصل بارندگی و عدم محافظت پوشش 
مناسب جهت جلوگیری از نفوذ آب به درون پل گفت: متاسفانه 
آب بارندگی به درون الیه های پل سرایت کرده و خطر ریزش 

این اثر تاریخی وجود دارد.
وی افزود: بدلیل نداشتن مجوز الزم از شهرداری از ادامه کار این 
افراد جلوگیری شده اما بدلیل مسایل حاد مذکور چاره جویی 

اساسی می طلبد.
یک دوست دار میراث فرهنگی دزفول نیز با انتقاد از بی توجهی 

وعدم نظارت کافی در مرمت و تخریب پل تاریخی دزفول 
اظهار داشت: چگونه است که این اداره متولی حفظ آثار تاریخی 
پیش بینی الزم را جهت فصل مناسب مرمت این پل باعظمت 

وسپردن کار به افراد باتجربه صورت نداده است.
موسی محمد پور افزود: سال گذشته پس از به اصطالح مرمت با 
آجرهای غیربومی توسط میراث، منظر پل تغییر کرده و به شکل 
لکه های پیسی و زشت جلوه گر شده است که در شان این اثر 

بارزش و تاریخی نیست.
وی خواستار بکارگیری استاد بناهای باتجربه دزفولی در مرمت 

این پل با ارزش شد.
معاون عمرانی فرمانداری دزفول نیز با تایید مشکالت مرمتی این 

پل تاریخی گفت: این مسایل را پیگیری می کنیم.

خطر ریزش پل تاریخی ساسانی در دزفول



 اجتماعی سیاسی

هفته نامه منطقه ای

  
  
 

  

صاحب امتیاز و مدیر مسوول:سعید کیوانی
سردبیر: سهیال باوری

مدیر هنری: مرتضی پورسامانی
گستره توزیع: خوزستان و لرستان

نشانی: اهواز- کیانپارس- خیابان 16 غربی، فاز اول- 
جنب داروخانه دکتر سجادیان - ساختمان حضرت ولی عصر)ع(

تلفکس:0916۵34۵700-061-33386148
چاپ: چاپخانه نشر فرهنگ اهواز

Bamdadzagros.news@gmail.com
امتیاز در طرح ارزیابی کیفی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی :76
امور توزیع: آرام داراب پور -09163146646

 Managing Director: Saeed Keyvani

 Editor-in-Chief: Soheyla Bavari

 Art Director: Morteza Poursamani

ر خب�ا ا

ادبیات  وظایف  از  را  جامعه  نقد  احمدی  فرشته 
می داند و می گوید نویسنده برای انجام ندادن این 

کار نباید دنبال بهانه باشد.
این داستان نویس و منتقد ادبی  درباره نقد شرایط 
غایی  هدف  کرد:  اظهار  ادبیات  توسط  جامعه 
ادبیات و هنر، نقد کردن است؛ نه فقط نقد جامعه 
و وضعیت آن و وضعیت سیاسی، بلکه نگاه منتقدانه 
داشتن به همه آن چیزهایی که بشر خیالش در رابطه 
با آن ها راحت است. به نظر من مغز آدم ها تمایل 
کند،  عادت  چیزهایی  به  این که  به  دارد  شدیدی 
خیالش از آن ها راحت باشد و آرام و قرار بگیرد و 
مسائل را ساده کند و سریع به دسته بندی های معین 

و مشخص برسد.
او در ادامه متذکر شد: از نظر من، کاری که ادبیات و 
هنر می کند، اصوالً این است که دائماً دسته بندی های 
معین را زیر سوال می برد و تمام قطعیات مغز را 
زیر و رو می کند. اما توانایی این نقد توسط هنر و 
ادبیات، به توانایی و جهان بینی هنرمند بستگی دارد. 
اصاًل وظیفه اش همین است. یعنی اگر ادبیات قرار 
بود که همه افکار، فرایض و سنن ما را تأیید کند، 
در کنار بقیه چیزهای آموزشی قرار می گرفت. ولی 
همین که از عالم عقل و حسابرسی تا عالم هنر یک 
خط وجود دارد به جز آن وجه تخیلش، آشوب در 
جهان تاییدشده ایجاد می کند. پس ادبیات باید بتواند 
جامعه را نقد کند، چون وظیفه اش است اما توانش 

به دغدغه های هنرمند بستگی دارد.
احمدی متذکر شد: به نظر من، همه نویسندگان 
دارند به اندازه ای وضعیت جامعه را به وسیله ادبیات 
نقد می کنند، چون اگر این کار را انجام ندهند، اصاًل 

داستان خلق نمی شود.
او با اشاره به این که در هر اثر ادبی می توان ردپایی 
از این نوع تفکر دگرگونه پیدا کرد، گفت: حتی در 
نوع داستان نویسی محافظه کارانه هم که صرفاً درباره 
خانواده و حول آن حرف می زند اگر ما به وضعیت 

موجود در داستان با دقت نگاه کنیم، شاید شکاف ها 
و کم وکاستی هایش به چشم مان بیاید و ببینیم که 
خودمان هم داریم همان طور زندگی می کنیم. یعنی 
حتی اگر داستان یک زندگی عادی را هم به تصویر 
بکشد مثل آیینه ای است که در مقابل ما گذاشته شده 

و می بینیم که این زندگی چقدر شکاف دارد.
نویسنده »سارای همه« و »پری فراموشی« درباره 
محدودیت های موجود در نقد نیز بیان کرد: حتمًا 
هر جامعه ای با توجه به سنت ها، خط قرمزهای 

به جمهوری  ربطی  این هیچ  و  دارد  را  خودش 
هم  انگلیس  سلطنتی  جامعه  در  ندارد.  اسالمی 
بعضی  البته  دارد.  قرمزهای خودش وجود  خط 
خط قرمزها آشکار هستند، برخی هم در درون 
ما انسان ها وجود دارند. به نظرم در موقعیت های 
را  نقد  می شود  مختلفی  شکل های  به  مختلف 
مطرح کرد و امکان مطرح کردن آن وجود دارد؛ 
اعالم  این که  مگر  کرد.  پیدا  را  راهش  باید  فقط 
کنند حق خلق هیچ نوع اثر هنری وجود ندارد. 
اگر افراد ذاتاً معتقد باشند، در هر محدودیتی هم 

می توانند افکارشان را نمایش دهند.
این داستان نویس افزود: من منکر نیازمندی هنرمند 
به آزادی و ایجاد مزاحمت در آزادی بیان هنرمندان 

نیستم اما فکر می کنم آدم نباید دنبال بهانه باشد.
فرشته احمدی با اشاره به رابطه دوطرفه بین ادبیات 
و جامعه، اظهار کرد: رشد اجتماعی و سیاسی و 
اوضاع فقر جامعه در ادبیات تأثیر می گذارد و از 
طرفی ادبیات می تواند با بسط دادن این وضعیت ها 
و نقد کردن شان، گذر از آن ها را کوتاه کند و باعث 
رشد جامعه شود. البته خیلی وقت ها ادبیات جلوتر 
از زمان خودش پیش می رود اما این را که ادبیات 
پیش رو همان لحظه تأثیر می گذارد یا نه نمی شود 
اندازه گرفت اما بعداً با بررسی وضعیت جامعه و 
ادبیات در هر بازه زمانی، می توان فهمید که رشد 

متوسط جامعه تحت تأثیر ادبیات بوده است.

آنها  ندارند،  تقصیری  خوانندگان  می گوید:  تاج  وحید 
شغل شان این است و باید امرار معاش کنند. در این میان؛ 
مقصر آنها هستند که طی سال های متوالی آن توازن الزم 
اوضاع  باعث می شود  و همین موضوع  نکرده اند  را رعایت 

بدتری دامنگیر موسیقی شود.
وحید تاج خواننده و آهنگساز موسیقی اصیل و سنتی است و 
آواز را زیر نظر بزرگانی چون محمدرضا شجریان، علی تاج 
و حمیدرضا نوربخش  فرا گرفته و در آهنگسازی نیز شاگرد 
اساتیدی چون مصطفی کمال پورتراب، شریف لطفی، نادر 
مشایخی و تقی ضرابی بوده است. تاج که تاکنون چندین 
آلبوم ارائه داده و کنسرت های بسیاری را در داخل و خارج 
از کشور برگزار کرده، در گفتگوی پیش رو از وضعیت فعلی 

موسیقی سنتی و کم و کیف آن سخن گفت.

 موسیقی پاپ باوجود کثرت خواننده و اثر اوضاع خوبی ندارد. 
این وضعیت چقدر در موسیقی سنتی دیده می شود؟

 اساسا موسیقی پاپ در سراسر دنیا نسبت به موسیقی فولکوریک، 
که  است  این  دلیلش  دارد.  بیشتری  مخاطبان  کالسیک  یا  سنتی 
موسیقی پاپ نسبت به گونه های دیگر آسان تر، در دسترس تر و 
قابل عرضه تر است. اما من مقصران وضعیت فعلی موسیقی پاپا 
را برگزارکنندگان، تهیه کنندگان و هنرمندان محترم و نازنین ژانر 

پاپ نمی دانم؛ زیرا آنها در این روزگار وانفسایی که 
همواره در آن به هنر جفا می شود با همه دشواری ها 
از  من  و  کنند  عرضه  را  هنرشان  می کنند  تالش 
زحمات تک تک آنها ممنونم. بلکه مقصر را آنهایی 
یعنی  نکرده اند.  برقرار  را  الزم  توازن  که  می دانم 

رسانه ها بخصوص سازمان صداوسیما.
اگر توجه کنید در تیتراژ اغلب برنامه های تلویزیونی 
از موسیقی  پاپ استفاده می  شود و به این ترتیب از 
ندارد.  ایرادی هم  که  آثاری حمایت می شود  چنین 
این  از  کلیپ ها  و  برنامه ها  تمام   در  کلی  به طور 
موضوع  این  بابت  و  می شود  استفاده  موسیقی  نوع 
مسئله  اما  ممنونیم؛  دست اندرکاران  و  مسئوالن  از 
و  ندارد  وجود  توازنی  میان  این  در  که  اینجاست 
انتظار ما این است که این تساوی و توازن رعایت 
شود. اگر تلویزیون به همان اندازه  که موسیقی پاپ 
را مورد توجه قرار می دهد به موسیقی سنتی نیز توجه 
کند، توازن برقرار خواهد شد. یعنی اگر طی پخش 
برنامه ای  پاپ پخش می شود در  برنامه ای، موسیقی 

دیگر از موسیقی سنتی استفاده شود. ضمن اینکه متاسفانه این بال 
به جان فعاالن موسیقی سنتی و ملی هم افتاده است.

فعاالن عرصه موسیقی سنتی در شرایط نابسامان اقتصادی برای 
گذران زندگی و ارتزاقشان ناچار می شوند به فعالیت در عرصه 
پاپ بپردازند تا در این روزگار بد، مخارج زندگی شان را تامین 
کند. زمانی که به طور مثال یک شانه تخم مرغ بیشتر از بیست 
هزارتومان قیمت دارد آن هنرمند چاره ای جز این ندارد که چند 
اثر پاپ تولید کند. در حال حاضر چنین هنرمندانی وجود دارند. 
فعاالن عرصه ملی و سنتی  ندارد که خوانندگان و  ایرادی  هیچ 
دارند حوزه  آنها دوست  شاید  دهند،  اصال  انجام  اعمالی  چنین 
آنها به هیچ وجه  فعالیتشان را عوض کنند و تغییر ژانر بدهند، 
آنها  ماجرا  این  اصلی  مقصر  گفتم  که  نیستند،  همانطور  مقصر 
هستند که چنین اختالالت فرهنگی را ایجاد کرده اند که صدمه آن 
بر پیکر جامعه وارد شده است. اما صدمه بزرگتر و آثار مخرب تر 
از  که  ساختمانی  مانند  می کند.  پیدا  بروز  بعد  سالیان  روند  این 
درون پوسیده و ظاهری قابل تحمل و تاحدودی سالم دارد؛ که 
البته آن سالمت ظاهری زودگذر است زیرا آن بنا از درون پوچ و 

خالی و رو به زوال است.
نسبتأ  نگاه  سنتی  موسیقی  به  باید  سالها  تلویزیون طی  یعنی   

جدی تری می داشت؟
است.  شده  فراموش  گونه ای  به  سنتی  موسیقی  گویا  اصال   

جالب اینجاست که در اینطور مواقع توپ را در زمین هنرمندان 
می اندازند. باید به آنها گفت شما فضای مناسب را فراهم کنید تا 
هنرمندان به حضور در تلویزیون رغبت نشان دهند. به طور مثال 
چرا همچنان ساز در تلویزیون نمایش داده نمی شود؟! واقعأ چه 
به قول  برود؟!  مقابل دوربین  با سازش  دارد که هنرمند  ایرادی 
حضرت موالنا »خشک سیمی , خشک چوبی , خشک پوست. از 
کجا می آید این آوای دوست؟«، زمانی که ساز در تلویزیون نشان 
داده نمی شود جوان کنجکاو امروز به دیدن شبکه های ماهواره ای 
گرایش پیدا می کند و برنامه های شبکه های مختلف آن را می بیند 
در  و حضور  ساده  جستجوی  یک  با  اینکه  یا  می کند،  دنبال  و 
فضاهای مجازی اعم از یوتیوپ، توییتر، تلگرام و اینستگرام ساز 
و موسیقی مورد عالقه اش را پیدا می کند؛ آن جوان کنجکاو در 
نیست و  ما  مال  که  فرهنگی  ماهواره ای چه می بیند؟  شبکه های 
می خواهند آن را به خورد ما بدهند؟ شما نگاهی به تیپ و ظاهر 

جوانان امروزی بیندازید تا متوجه حرفایم بشوید.
روند فعلی باعث شده جوانان ما آن فرهنگ های غلط را بپذیرند 
که  دلیل  این  به  باشند.  بی توجه  خودمان  سنت  و  فرهنگ  به  و 
انسان ذاتا موجودی کنجکاو است و اگر از چیزی منع شود به 
پیدا می کند و سوالش این است که چرا منع  سمت آن گرایش 
شده ام و موضوع چیست؟ واضح تر و خالصه تر اینکه انسان از 

هرچیز منع شود نسبت به آن حریص تر می شود.

 طی این سالها برخی از خوانندگان سنتی به تولید و انتشار آثار 
تلفیقی روی آورده اند. آیا فضای جدید به کمک موسیقی سنتی 

رفته یا خیر؟ تلفیق سبک ها را می پسندید؟
فضای هنر بیش از آنکه بر مبنای قاعده و قانون پیش برود دلی 
است. یعنی فضای هنر فضای احساسات و فضای قلب است. در 
این میان هنرمندی دوست دارد مثأل در اثرش گیتار را جایگزین 
سه تار کند. من این اتفاق را بد نمی دانم. شاید شخصأ این ژانر 
را نپذیرم و در این زمینه فعالیت نکنم، اما به هرحال مخاطبانی 

هستند که این شیوه را دوست دارند.
پتانسیل  خودمان  سازهای  که  است  این  نظرم  کلی  طور  به 
آثار متنوع دارند. نوع موسیقی مهم است.  الزم را برای تولید 
تیتراژ  نام »مست عشق« که  با  اثری دارم  بزنم.  مثالی  بگذارید 
یک سریال بود و منهای سازهای زهی که بخش ویولن های ما 
ایرانی بودند. خوب این یک  را تشکیل می دادند، تمام سازها 
کالسیک  سازهای  از  ایرانی  سازهای  کنار  در  ما  است.  تلفیق 
فرهاد  استاد  که  ملی  ارکستر  در  کردیم.  استفاده  جهانی 
فریدون  آقای  سپس  و  کردند  راه اندازی  را  آن  فخرالدینی 
صورت  تلفیق ها  این  می دهند،  ادامه  را  مسیر  آن  شهبازیان 
در  و  دارد  وجود  تلفیق هایی  چنین  حال  هر  به  است.  گرفته 
استفاده  نیز  جهانی  کالسیک  سازهای  از  ایرانی  سازهای  کنار 
از سازها هم  استفاده  نحوه  ماهیت موسیقی و  می شود. گرچه 

این  البته  دهم؛  ادامه  مثالی  با  را  حرفم  بگذارید  است.  مهم 
سلیقه من است، به نظر من خواندن شعری از حافظ با آن همه 
نامتوازن  اقتدار و معنا، با یک ملودی سطح پایین و سازبندی 
امروزی  باشد که شعری  بهتر  بود. شاید  تلفیق خوبی نخواهد 
بهتری  نتیجه  به  تا  تلفیق کنیم  با آن ملودی و آن سازبندی  را 

برسیم. یعنی به اصطالح در رو تخته باید با هم جور باشند.
مخاطب  برای جذب  تنها  گاه  سنتی  موسیقی  اما خوانندگان   
روی  سبک ها  تلفیق   به  رقابت،  عرصه  در  ماندن  باقی  و  بیشتر 

می آورند.
ابتدای صحبت هایم هم گفتم که این خوانندگان تقصیری ندارند، 
آنها شغل شان این است و باید امرار معاش کنند. در این میان من؛ 
مقصر را آنهایی می دانم که طی سال های متوالی آن توازن الزم را 
رعایت نکرده اند و همین موضوع باعث می شود اوضاع بدتری 
دامنگیر موسیقی شود. نمونه اش کنسرت هایی که در طول سال 
برگزار می شوند. باالخره هر هنرمندی از کشور و دولتش توقع 

حمایت دارد.
و  بوده اید  شجریان  چون  بزرگی  استاد  شاگرد  شما  خود   
تدریس  می کنید.  نیز  دانشگاه  در  دارید و  آکادمیک  تحصیالت 

وضعیت کیفی آموزش در دانشگاه ها به چه صورت است؟
واقعیت این است که چگونگی و نحوه پرداخت حق و حقوق 
اساتید زحمتکش مشکالتی را در پی دارد. چند روز پیش یکی 
ببرم  نامی  او  از  نمی خواهم  که  برجسته  اساتید  از 
بود  کرده  منتشر  را  مطلبی  مجازی اش  صفحه  در 
سال  بهمن  از  بود  نوشته  او  شد.  تاسفم  باعث  که 
حسابش  به  تومان  هزار   300 فقط  تاکنون  گذشته 
تاسف برانگیز  اتفاق  این  آیا  است!  شده  واریز 
آن  که  است  مشخص  وضعیت  این  با  نیست؟ 
انتقال  بعد  نسل  به  را  تجربیاتش  برجسته  استاد 
هنرجوها  که  مقابل  طرف  طرفی  از  داد.  نخواهد 
پس  می گویند  خودشان  با  هستند  دانشجویان  و 
بهترین  در  هزینه  صرف  و  زحمت  همه  این  از 
افتاد؟  خواهد  اتفاقی  چه  زندگی مان،  سال های 
زیرا در این جامعه شغل من ممنوع است. هنرمند 
همان  که  من  شغلی  فعالیت  می گوید  خودش  با 
موسیقی است در پانزده شهر ممنوع است و با این 
تفاسیر نمی توانم به روی صحنه بروم. همه این ها 

باعث می شوند که او بی انگیزه شود.
در دانشگاه ها اساتید جوان و باتجربه و کاربلد هم 
مشغول تدریس هستند و واقعًا کار می کنند، اما ما به 
تجربه پیرانمان هم نیاز داریم، من شاگرد استاد شجریان و شاگرد 
آنها جوان بوده اند. من به  از  نیز بوده ام که برخی  استادان دیگر 
در حال  متاسفانه  دارم.  نیاز  نسل  تجربه هردو  به  عنوان شاگرد 
نمی شود  توجهی  آنها  به  و  آنها خانه نشین هستند  اغلب  حاضر 
مگر گاهی در مراسمی از آنها تقدیر شود. باید بیش از اینها قدر 
دانسته شوند و باید از تجربیات شان استفاده کنیم. تلویزیون باید 
فضا را برای آنها مهیا کند تا با سازشان به اجرای برنامه بپردازند 

و مردم از حضورشان استفاده کنند.
 برای روزها و هفته های آینده کار تازه ای دارید؟

ساکت  کیوان  استاد  اتفاق  به  گذشته  ماههای  و  سالها  از  من 
تورهایی را راه اندازی کرده بودیم و به شهرهای مختلف ایران 
می رفتیم که این روند همچنان ادامه دارد. روال کار من و استاد 
در شهرستان ها  که  برویم  نزد جوانانی  که  است  اینگونه  ساکت 
هستند و به تهران و امکانات آن دسترسی ندارند. پس از آنکه 
به اجرای  آنها  با  انتخاب شدند  مراحل مقدماتی را گذراندند و 
دلگرم  ترتیب  این  به  تا  می پردازیم،  خودشان  شهر  در  کنسرت 
شوند و طی این اتفاق به مردم هنردوست شهرشان معرفی شوند 
و به فعالیت هنری و شغلی بپردازند. در واقع ما کاری را انجام 
می دهیم که صداوسیما باید انجام دهد. این کنسرت ها به اتفاق 
استاد ساکت ادامه دارد و پس از آن نیز به کنسرت های خارج از 

کشور می پردازیم. با گروه های دیگر نیز همچنان همکاری دارم

نویسنده به دنبال بهانه نباشد برگزیدگان جایزه ادبی »صادق هدایت« معرفی شدند
 در این دوره نفر اول که تندیس صادق هدایت به او اهدا شد هانیه بختیاری نویسنده داستاِن »مردی 
که زمین خورد« بود. برندگان رتبه دوم هم سه نفر بودند: آزاده تقی آبادی نویسنده داستاِن »فصل دباغی 
اسب های مرده«، مرتضی امینی پور نویسنده داستاِن »سیاه گرگ« و نادیا خوش لقا نویسنده داستاِن 
»آسانسور«، که همگی لوح تقدیر دریافت کردند. مراسم پایانی جایزه ادبی »صادق هدایت« روز جمعه 
26 بهمن ماه در آموزشگاه هنرهای تجسمی »سکو« برگزار شد. ابتدا اشکان حسین زاده مجری برنامه از 
نرگس سلیمان زاده مدیر موسسه دعوت کرد و او ضمن تشکر از حاضران، از این که چنین برنامه ای در 
محل این آموزشگاه برگزار می شود ابراز خوشحالی کرد. بعد جهانگیر هدایت درباره جایزه ادبی »صادق 
هدایت« گفت: امسال ساِل هفدهم است. در این سال ها حدود ۴0هزار نویسنده از ایران و کشورهای 
همسایه و ایرانیان مقیم خارج در این مسابقه شرکت کرده و حدود ۴000 نفر جوایز مسابقه را دریافت 
کرده اند. در سال ۱3۹۷ تعداد ۱۱۱0 نویسنده داستان های خود را ارسال کردند و چهار نفر برنده نهایی 

شدند. امسال اکثریت با خانم ها بوده است.
سپس بهاره ارشدریاحی »غزیه جایزه نوبل« از کتاب »وغ وغ ساهاب« صادق هدایت را خواند و جهانگیر 
هدایت پس از آن که خاطراتی از ایام زندگی در خانه پدری عمویش را بیان کرد گفت: امسال صادق 
هدایت ۱۱6 ساله شد. روزی نیست روی مزارِ او در »پرالشز« در پاریس گلی گذاشته نشود. در 6۷ 
ساِل گذشته الاقل 25هزار گل سنِگ خارای سیاه مزارش را آراسته اند. آثارش به 32 زبان ترجمه شده و 
اخیراً عده ای به  جای گل روی مزارش »قلم« می گذارند که بسیار متفکرانه و جالب است. متاسفانه خانه 
پدری اش را تصرف کرده اند و هم اکنون در اختیار بیمارستان امیراعلم است و گرچه خانه ملی شناخته 
شده ولی مردم از دسترسی به آن محروم اند. او هنوز زنده است و هم اکنون آثارش به بسیاری زبان های 
دنیا در حاِل ترجمه اند. در پایان جوایز برگزیدگان جایزه »صادق هدایت« توسط محمد شمس لنگرودی 

به آن ها اهدا شد.

توضیحات معاون سیما درباره شایعه دستمزد میلیاردی گلزار و فراستی
مرتضی میرباقری معاون سیما درباره دستمزد مجریان تلویزیون توضیحاتی را ارایه کرد و گفت این 

دستمزد به نسبت ماموریت برنامه و مخاطب متفاوت هستند.
مرتضی میرباقری معاون سیما درباره دستمزد مجریان تلویزیون و دلیل افزایش بی رویه این دستمزدها 
از طرف اسپانسرها اظهار کرد: تقریبا نوعی معادله نسبت به پرداخت دستمزدها وجود دارد، مجریان ما 
نسبت به ماموریت برنامه ای که اجرا می کنند و مخاطبی که دارند دستمزدی دریافت می کنند و براین 
اساس هم معیار دستمزدها سنجیده می شود. وی اضافه کرد: شما نمی توانید انتظار داشته باشید که 
برنامه ای که زیر ۱0 درصد مخاطب دارد با برنامه ای که 20 درصد و یا بیشتر از 30 درصد مخاطب دارد 
در دستمزد و باقی مسایل همسان باشد. معاون سیمای رسانه ملی در پاسخ به تفاوت قیمت دستمزدهای 
چهره هایی همچون محمدرضا گلزار، حمید گودرزی، رامبد جوان، مهران مدیری و باقی سلبریتی ها 
عنوان کرد: همه این سلبریتی ها چارچوبی برای دستمزد دارند و اینگونه نیست که پرداخت ها رها و 
بدون قاعده باشد. اگرچه این اسامی در دستمزد یکسان نیستند اما آنها هم براساس ضوابط و چارچوب 
دستمزد می گیرند. میرباقری تصریح کرد: حتی اسپانسر هم با هماهنگی ما و براساس ضوابط پول 
پرداخت می کند و اگر اسپانسر برنامه اش موفق نباشد این دستمزدها را پرداخت نمی کند بنابراین آنها هم 
شاخص هایی دارند که با ما هماهنگ است. معاون سیما در ادامه در واکنش به شایعه منتشرشده درباره 
دستمزد 50 میلیون تومانی محمدرضا گلزار برای اجرای هر قسمت از برنامه تلویزیونی »برنده باش« 
تأکید کرد: آقای گلزار برنامه ای 50 میلیون تومان نمی گیرد و آنچه که می گیرد براساس ضوابطی است که 

شبکه سه تعیین کرده است و برمبنای همین ضوابط با اسپانسر به توافق رسیده اند.
میرباقری درباره نقل قول منتشرشده از مسعود فراستی مبنی بر دریافت چک سفید امضا برای حضور در 
برنامه تلویزیونی »هفت« هم ضمن تکذیب صدور این چک، درباره اظهارات فراستی گفت: اگر چنین 
مطلبی مطرح شده، نشان دهنده این است که ایشان به ما نهایت اعتماد را دارند و گرنه اینگونه نیست 
که رسانه ملی هر عددی را بتواند به عنوان دستمزد پرداخت کند. واقعیت این است که وضعیت مالی ما 

چندان مناسب نیست.

پایان دومین جشنواره ملی استندآپ کمدی شوشتر با معرفی برگزیدگان
دومین جشنواره ملی استندآپ کمدی در شهرستان شوشتر با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.   
دومین جشنواره ملی استند آپ کمدی شوشتر در دو بخش آزاد و حمایت از کاالی ایرانی )شعار سال 
مقام معظم رهبری( برگزار شد.   هدف از برگزاری این جشنواره کشف و استعدادیابی هنرمندان این 
عرصه در زمینه بداهه گویی و برقراری ارتباط با مخاطب بوسیله زبان و بدن، استفاده از ظرفیت های 
بومی محلی در ایجاد موقعیت کمدی به صورت خاطره، لطیفه و مونولوگ، ایجاد بستر مناسب جهت 
رشد و ارتقای ژانر طنز با توجه به تاثیر شگرف آن در توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه ، تجلیل از پدید 
آورندگان آثار فاخر در زمینه استندآپ کمدی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی با توجه به تاثیر شگرف 
نشاط در بالندگی و توسعه بیش از پیش جامعه است.    در این دوره آثار فراوانی از نقاط مختلف کشور 
برای شرکت در جشنواره دریافت شد که پس از بررسی توسط اعضای کمیته داوری در مرحله نخست 
)شورای باز بینی شهرستان( پنج تا هفت اثر انتخاب و از آنها دعوت گردید که در مرحله نهایی داوری 
با نظر به اجرای زنده آنان در اختتامیه، رتبه های برترمشخص و از آنان تجلیل به عمل آید.    هیات 
داوران دومین جشنواره ملی استندآپ کمدی از میان آثار اجرا شده در مرحله نهایی اشکان گله ملکی از 
شهرستان شوشتر، رضا قبیتی نسب از دزفول و رضا فقیهی از استان همدان را به ترتیب به عنوان نفرات 
اول تا سوم این جشنواره معرفی کردند.    همچنین هیات داوران اجرای حسین باقری از استان اصفهان، 
شاهین خضعلی از هندیجان را به عنوان اجراهای شایسته تقدیر این جشنواره معرفی کردند.    در ادامه 
نیز هیات داوران از مارال خدادادی از شهرستان گتوند، بهار نوروزی از شهرستان رامهرمز و صادق قمری 
از استان لرستان به پاس حضور در این جشنواره تقدیر کردند. از داوران حاضر در این جشنواره می توان 
به پرستو گلستانی بازیگر عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون، بهزاد خیرالهی، خلیل ضرغامپور، حسین 

نجف زاده و رضا خادم سیدالشهدا اشاره کرد که کار داوری آثار در مرحله نهایی را بر عهده داشتند.

نسلی مدعی رمان نویسی است که تجربه زیسته کافی ندارد
یک مترجم ادبی معتقد است: بازار رمان به ابتذال کشیده شده و امروزه نسلی مدعی رمان نویسی است که 
تجربه زیسته کافی ندارد.  جلیل جعفری اظهار داشت: رمان نویسان ایرانی در دوره های گذشته دغدغه ها 
و مسایل اجتماعی را دستمایه کار خود قرار می دادند و با تاثیرپذیری از اوضاع سیاسی کشور، هرچند به 
نحوی کجدار و مریز، به گونه ای دست به خلق اثر می زدند که برای خواننده ملموس و محسوس بود.  
وی افزود: امروزه اما شاهد چاپ و انتشار رمان هایی هستیم که فاقد اصالت اند زیرا با زندگی اجتماعی 
مخاطب آثار تجانس مناسبی ندارند.  جعفری علت این مساله را کپی برداری ناشیانه از رمان های خارجی 
دانست و ادامه داد: رمان نویس آشکارا موضوع رمانی خارجی را به سرقت می برد و پس از تغییر 

شخصیت های آن و به اصطالح »ایرانیزه کردن« اثر، دست به انتشار آن می زند. 
او همچنین به تاثیر رسانه های ارتباط جمعی در این زمینه اشاره و اظهار کرد: یکی دیگر از منابع الهام 
رمان نویسی مثال نوین و مدرن ایرانی، سریال ها و مجموعه های تلویزیونی هستند که از صدا و سیما 
و ماهواره  پخش می شوند.  این مترجم ادبی با تاکید بر این که هم اکنون عمده جریان رمان نویسی 
ـ بیشتر از نوع  کشور در دست دهه شصتی ها است تصریح کرد: نسلی که اکنون دست به خلق رمان 
ـ می زند هیچ گاه با پدیده هایی مانند عشق برخورد بی واسطه نداشته است و با توجه به وجود  عاشقانه 
حساسیت های گوناگون در خصوص روابط عاشقانه حقیقی و زمینی در ایران در حقیقت تصورات 
باورگونه خود را از موضوع به خواننده تحویل می دهد.  جعفری عنوان کرد: فردی که متولد ۱36۹ است 
بر اساس کدام تجربه زیسته خود می تواند رمانی عاشقانه در ۹00 صفحه بنویسد؟ غیر از این است که 

او پای سریال های عاشقانه ترکی نشسته و در واقع گزارشی از آن چه دیده است را روایت می کند؟ 
وی همچنین به ظهور قارچ گونه ناشرها و نقش آنها در انتشار رمان های بی کیفیت اشاره کرد و گفت: کار 
به جایی کشیده که حتی ناشرهایی که ادعای ترویج و اشاعه ادبیات داستانی جدی )تحلیلی!؟( کشور را 
دارند در دام وسوسه چاپ و انتشار چنین رمان هایی افتاده اند و بر سر قاپیدن آثاری از این دست با هم 
به رقابت می پردازند.  جعفری با تاکید بر این باور که تداوم این جریان باعث شده بازار رمان و داستان 
بسیار شلوغ، آشفته و کاذب شود بیان کرد: جالب این که ناشرها با قصد بازارگرمی ادعا می کنند فالن یا 
بهمان رمانی که منتشر کرده اند به چاپ صد و نمی دانم چندم در شمارگان متعدد ۱000 نسخه رسیده 
است. حال آن که با اندکی دقت می توان متوجه شد گرانی کتاب در »جامعه کتاب نخوان!« ما خود عاملی 

در افشای چنین ادعای ناصوابی است.

وحید تاج  مطرح کرد:

شغل من همچنان در جامعه ممنوع است!  


