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آزادی به شجاعت نیاز دارد
حجت االسالم سیدحسن خمینی:

   رمز سقوط اخالقی توهم است

هرساله بیش از 2میلیون تن زباله در شمال کشور رها می شود 

برخی برای حریف کف می زنند

  صفحه 17

گروه جامع�ه| زباله ها، تبر ش��ده و به جان جنگل های 
شمال افتاده اند. چند سالی اس��ت، هر گاه از روزگار تلخ 
جنگل های شمال حرفی زده می شود، پای زباله ها هم 
به میان می آید تا یکی از متهمان اصلی خش��کیدگی و 
نابودی جنگل های شمالی کشور نام بگیرند. ساالنه بیش 
از دو میلیون و 190 هزار تن زباله ش��هری و روستایی در 
جنگل های ش��مالی کش��ور رها ش��ده یا به قولی دفن 
می شوند. هزاران تن زباله ای که هزاران مترمکعب شیرابه 
تولید کرده و عالوه بر تخریب پوشش گیاهی جنگل های 
شمالی کش��ور، آب و خاک این مناطق را هم زیر سایه 

آلودگی می برند.
 به گفته معاون امور جنگل های سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری، شیرابه ناشی از تخلیه زباله در جنگل های 
شمال منجر به خش��کیدگی انواع گونه های ارزشمند 
گیاهی ش��ده و حت��ی روی منابع آب ه��ای زیرزمینی 

نیز اثرات سوء داش��ته است. بهزاد انگورج تقوی، با اشاره 
به این که بس��یاری از عرصه های جنگلی شمال کشور 
به علت سوءمدیریت شهری به ش��یوه کامال ناموزونی 
به محل دفن زباله ها تبدیل ش��ده اند، به ایرنا می گوید: 
»زباله تولیدی شهروندان و گردشگران شهرهای شمالی 
بدون استثنا در عرصه های جنگلی تخلیه می شود. ورود 
ش��یرابه زباله ها به عرصه های جنگلی ش��مال، گستره 
زیادی از ای��ن عرصه ها را تخریب ک��رده و این درحالی 
است که مناطق شمالی کش��ور به دلیل برخورداری از 
جنگل های رویش��ی هیرکانی نباید به محل دفع زباله 
تبدیل ش��ود.« بالیی که سال های س��ال اس��ت بر سر 
جنگل های شمالی کشور آمده و آنها را زیر سایه نابودی 
برده، قصه امروز و دیروز نیست. داستان چند دهه، تخلیه 

زباله در سکوت و غفلت است. 

   شیرابه ناشی از تخلیه زباله منجر به خشکیدگی 
انواع گونه های ارزشمند گیاهی شده است
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ِله كردن، ِله شدن هم دارد!

وقتي که تی��م ملي ایران در اس��ترالیا باخت و حذف 
ش��د یکي از ش��هروندان در پیامي اظهارنظر و به نوعي 
خوش��حالي کرد که این حذف به واسطه اقدام بازیکني 
انجام شد که تخلف او را درخصوص پایان خدمت نادیده 
گرفتند، به امید آنکه نقشي در پیروزي تیم و خوشحالي 
مردم داشته باشد، ولي برعکس شد و همو بود که نقش 
اصلي را در حذف تیم ملي ایران بازي کرد و این س��زاي 
اینگونه رفتار ما درباره نادیده گرفتن قانون است. درباره 
این رفتار ما ایرانیان که قانون را به امید قهرماني نادیده 
مي گیریم، و هر دو وجه ماجرا را مي بازیم قبالً هم نوشته 
ش��ده اس��ت، ولي جریان فوتبال ایران در استرالیا وجه 
دیگري هم داشت که به همین اندازه مهم است، هرچند 

درباره آن سخني گفته نشده است.
تیم ایران با 3 تیم عربي حاشیه جنوبي خلیج فارس 
هم گروه بود. و هر سه تیم را شکس��ت داد، و دو تیم را از 
گردونه رقابت ها حذف کرد. یکي از روزنامه هاي ورزشي 
پیش از بازي با امارات متحده تیتري به این مضمون زد. 
»لهش ک��ن« و در آن تصویر بزرگي را ق��رار داد که یك 
س��اق پا که روي آن نوش��ته ایران، و ب��ا کفش فوتبال، 
درحال فرود آمدن روي یك فردي که بس��یار چاق و با 
لباس عربي و درحال فرار اس��ت و روي آن نوشته شده 
امارات )هر دو نوشته هم انگلیسی است!(. و باالي آن هم 
نوشته به عشق جزایر س��ه گانه و خلیج همیشه فارس. 
این نوع نگاه به ورزش که موجب رشد کینه هاي نژادي 
مي شود بیش از هر چیز مخالف فلس��فه اصلی ورزش 
است. اگر قرار باشد که مسایل مربوط به جزایر سه گانه 
و اختالفات في مابین در ورزش وارد شود، در این صورت 
ورزش به میدان جنگ دیگري تبدیل مي ش��ود که جز 

اعصاب خرد کردن و ایجاد نفرت نتیجه دیگري ندارد.
یک��ي از دالیلي که در دف��اع از ورزش قهرماني گفته 
می شود این است که تحمل برد و باخت را زیاد مي کند و 
در نتیجه اهمیت شکست و پیروزی را کاهش و به امری 
عادی تبدیل مي کن��د و به همین دلیل موجب کاهش 
کدورت ها و دشمني ها مي شود. اما اگر قرار باشد که یك 
مس��ابقه فوتبال به معناي لِه کردن یك جامعه و مردم 
دیگر باش��د، اصوالً چه فایده اي براي فوتب��ال و ورزش 
وجود دارد؟ اتفاقاً در بازي بعد پاسخ این تیتر گرفته شد. 
آیا مي توانیم به دلیل باخت از عراق بگوییم که عراق ایران 
را لِه کرد؟ آیا می توان این بازی ها را به وضع امروز عراق یا 
جنگ 8 ساله ربط داد؟ مثالً اگر در جام جهاني به بوسني 

باختیم به معناي لِه شدن ایران به وسیله بوسني بود؟ یا 
اگر در جام 98  پیروز ش��دیم به معنای لِه کردن طرف 

مقابل بود؟
هم��ه اینها یك طرف چ��را باید تصویر ف��رد عرب را 
به عنوان نماد امارات کش��ید؟ آیا نمي توانس��تند نقشه 
امارات را بکشند؟ وقتي تصویر فرد عرب کشیده شود، 
دیگر امارات و عراق و عربس��تان و مراکش و یمن ندارد، 
همه ع��رب هس��تند و از همه مهم تر اینکه بخش��ي از 
هموطنان ما در خوزستان نیز عرب هستند، آیا هیچ فکر 
کرده ایم که با کشیدن چنین تصویري چه برداشتي از 
سوي آنان انجام مي شود؟ تیم ملي ایران در بسیاري از 
مقاطع بازیکنان خوزستاني و عرب داشته است و حتي 
در تیم هاي باش��گاهي ایران همیش��ه بازیکنان عرب 
کمابیش حضور داش��ته اند و ایرانیان ه��م در تیم هاي 
کش��ورهاي حاش��یه خلیج فارس ب��ازي مي کرده اند. 
این نگاه ه��اي تفرقه افکنانه که مخال��ف وحدت ملي و 
ناش��ي از نگرش هاي سطحي نژادپرس��تانه است، باید 
از طرف جامع��ه روزنامه نگاران نق��د و موردتوجه قرار 
گیرد. متاسفانه در مطبوعات ورزشي و نیز زرد اینگونه 
نفرت پراکني ها دیده مي شود. فراموش نکنیم که در سال 
1385، یك کاریکاتور که قطعاً کاریکاتوریست آن قصد 
و غرض خاصي نداش��ت، چه بحراني را در کشور ایجاد 
کرد. احتمال دارد که نویسنده و طراح این کاریکاتور هم 
در پي نفرت افکني نژادي نباشد، و صرفاً براي جذابیت 
تیتر و جلب توجه و فروش بیشتر نشریه اقدام به چاپ 
این تیتر و کاریکاتور کند، ولي مسئولیت اجتماعي همه 
ما به عنوان روزنامه نگار باید در اندازه هایي باش��د که به 
تبعات نوش��ته ها و طرح و تیترهاي خود آگاه باش��یم و 
بتوانیم از آن دفاع کنیم. شاید از این منظر باخت به عراق 
جنگ زده و چندپاره ش��ده براي ما درس آموز است که 
مسایل فوتبال و ورزش را با سیاست قاطي نکنیم که این 
شمشیر دو لب است. ممکن است بردن انگلیس به وسیله 
آرژانتین در جام جهاني، در آن زمان مرهمي بر زخم هاي 
شکس��ت آرژانتین در جنگ مالویناس باشد، ولي این 
مرهم موقتي اس��ت، و چه بسا این س��که روي دیگري 
هم دارد، که دیر یا زود خود را نش��ان مي دهد. سازمان 
و نهادهاي رسمي ورزش باید توجه الزم را به راهنمایي 
متخلفان از فلسفه ورزش بنمایند. ولي چه مي توان گفت 
که با وجود این فدراسیون امیدي به تحقق این انتظارات 

نیست. یکي باید متوجه عملکرد فدراسیون باشد!

|  مصطفیعابدی|   روزنامهنگار|
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محل حفاري وارد ش��وند. او ادامه داد:  تمدن س��اکنان 
چشمه علي نیز 7هزار س��ال تخمین زده  ش��ده است. 
مسجدجامعی با اشاره به همکاري بي نظیر کسبه محله 
مولوي با کاشفان این اسکلت افزود: پیمانکار شرکت آب 
و فاضالب نیز پس از کشف این اسکلت، نهایت همکاري 
را با گروه کاوش��گر تاریخي در کنار کسبه محله مولوی 
داشته است. کاش��فان تهران در ادامه به مالقات مسافر 
چشمه علی رفتند و از نزدیك با بانوی 7هزارساله تهران 

دیدار کردند.
در این بازدی��د که رجبعلي خس��روآبادي، مدیرکل 
میراث فرهنگي تهران نیز حضور داش��ت، اعالم شد:  با 
همکاري سازمان زیباس��ازي قرار اس��ت در این محل 
زیرگذر احداث شود و مردم هنگام عبور از آن مي توانند 
این اس��کلت و اشیاي باس��تاني کشف ش��ده در آن را 

مشاهده کنند.
دیدار با کودکان کار

بازدی��د از دو موسس��ه حام��ی ک��ودکان کار برنامه 
بعدي کاش��فان تهران بود. موسسه »آواي ماندگار« که 
دانش آموزان را تا مقطع دوم ابتدایي آموزش می دهد و 
پس از آن براي آموزش بیش��تر به سایر مدارس معرفي 
مي کند. براساس اعالم رئیس این مرکز، درحال حاضر 
20 دانش آموز در مقطع ابتدایي و 15 نفر دیگر در مقطع 
دوم ابتدایي در این مرکز مش��غول تحصیل هس��تند. 
مس��ئول این مرکز عنوان کرد که محل فعلي آموزش 

ک��ودکان کار در طرح تعریض ش��هرداري ق��رار دارد و 
به زودي تخریب مي شود اما مهندس محسنی، قائم مقام 
ش��هردار منطقه اعالم کرد که در عوض به این موسسه 

ساختمان دیگري تعلق خواهد گرفت.
دومین موسس��ه، انجمن حمایت از کودکان کار بود 
که مس��جدجامعي این کانون را با سابقه ترین سازمان 
مردم نه��اد در زمینه ک��ودکان کار نامید. بنی هاش��م، 
مس��ئول این کانون اعالم کرد:  تاکنون یکهزار کودک 
تحت پوشش قرار گرفته اند که به دلیل عدم  وجود اسناد 
هویتي تاکنون فقط براي 600نفر از این کودکان اقدامات 

آموزشی انجام شده است.
در ادام��ه گروه کش��ف ته��ران در پارک کوث��ر واقع 
در منطق��ه 12تهران حاض��ر ش��دند و از قدیمي ترین 
ماش��ین دودي تهران بازدید کردند. مسئول فرهنگي 
فرهنگس��راي کوثر که در این دیدار مس��جدجامعي را 
همراهي مي کرد با اش��اره به سابقه تاریخي این ماشین 
دودي گفت: متاس��فانه معت��ادان، صندلي هاي چوبي 
این قطار را براي روش��ن کردن آتش تخریب کرده اند. 
و دیگر صندل��ي ای در این قطار به چش��م نمي خورد. 
مسجدجامعي در این دیدار گفت:  ایستگاه مبدا ماشین 
دودی همین جاست و مس��یر تهران – شهرری را طی 
می کرده است. از نکات جالب این است که این بخش از 
حمل ونقل تهران در آن زمان توس��ط بخش خصوصی 

اداره می شده و دولت دخالتی در امور آن نداشته است.

در سی و هشتمین تهرانگردی احمد مسجدجامعی صورت گرفت

دیدار با كاشف اسکلت بانوی هفت هزار ساله
گروه جامعه| احمد مس��جدجامعی، عضو ش��ورای 
اس��المی ش��هر تهران و گ��روه تهرانگردان در س��ی و 
هش��تمین تهرانگردی خ��ود جمعه 10بهم��ن برای 
چهارمین بار به بافت تاریخی منطقه 12 رفتند و ضمن 
بازدید از بناها و کشفیات تاریخی جدید در این منطقه، 
با حضور در مدرس��ه علوی خاطرات روزهای نخستین 
انقالب و حضور امام خمینی)س( در این مدرسه را مرور 

کردند.
جمعه این هفته برای احمد مسجدجامعی و کاشفان 
تهران، کم��ی متفاوت تر از جمعه های دیگ��ر بود؛ آنها 
به منطقه ای در دل پایتخت رفتند که اخیرا با کش��ف 

اسکلتي چندهزارساله خبرساز شده است. 
مسجدجامعي در بازدید از کاروانسراي خانات و بازار 
امین السلطان گفت: متاسفانه بازارچه اي در حد فاصل 
بازار امین السلطان و کاروانس��راي خانات وجود دارد که 
به صورت نیمه کاره رها شده اس��ت. می توان با مرمت و 
احیاي این منطقه آن را به س��ایت گردشگري پایتخت 

تبدیل کرد. 
مس��جدجامعي و کاش��فان تهران در ادامه به دیدار 
»مهسا وهابي«، کاشف اسکلت 7هزار ساله پایتخت که به 
تازگي در محله مولوي تهران کشف شده است رفتند و او 
را »کریستف کلمب« تهران نامیدند. ماجراي کشف این 
اسکلت بسیار جالب است چرا که کاشف آن هنگام عبور 
از خیابان ناگهان متوجه تعدادي سفال قدیمي در حاشیه 
گودبرداري شرکت فاضالب مي شود و با پیگیري هایي 
که انجام مي دهد پاي میراث فرهنگي را براي بررسي هاي 
بیش��تر به منطقه باز مي کند. جالب ت��ر اینکه به دلیل 
ارتباط تاریخی این منطقه با حوزه تمدنی ری، برخي از 
باستان شناسان به این اسکلت نام مسافر چشمه علي را 

داده اند.
عضو شورای ش��هر تهران نیز با بیان اینکه به تازگي 
پیش��نهاد ش��ده اس��ت که براي آزمای��ش دي ان اي، 
ای��ن اس��کلت را جابه جا کنن��د، تأکید ک��رد: به جاي 
این کار پزش��کان و محققان براي انج��ام آزمایش ها به 

فرارسیدن ایام اهلل دهه فجر را گرامی می داریم

 آمار تکان دهنده یونیسف از ازدواج
 کودکان در سراسر جهان


