
ه ا سرم

و اتوبان هاى همت، صدر، حکیم و باکرى تمام 
در حریم وزارت نیرو قرار دارد

قه اى تهران: وزارت نیرو اجاز نمى داد ام بر من  مشاور مدیر 
یم   رگراهى نداش در تهران هی ب

تهرانِ دکل خوار

هه با مجرمان  ن در موا قانون شیوه مرد متم
پرسشــ که در روزنامه شهروند روز سه شنبه مطر 
شد، نشان م دهد که فاصله زیاد با یک نگرش حقوق 
و اجتماع قابل اتکا بــراى مواجهه با چالش هاى خود 
داریم. پرســش روزنامه این بود که: «آیا گرداندن اراذل و 
اوباش در خیابان مجازات بازدارنده ا است؟» گزارش از 
سه بخش اصل و سه گفت وگو تشکیل شده است. یک 
گفت وگو با آقا کشاورز وکیل دادگستر و دو گفت وگو 
هم با دونفر از اعضا کمیســیون قضا و کمیسیون 

اجتماع مجلس است.
این گزارش نشان م دهد که با وضع موجود نم توانیم 
مشکالت اجتماع و نیز آسیب های از این نوع را برطرف 
کنیم. علت نیز روشن اســت. برا حل این مشکالت و 
پیش از آن برا فهم آنها هیچ گاه رو زمین محکم قرار 
نگرفته ایم. زمین حقوق و علم و تجرب را عرصه کار 
خود قرار نداده ایم. در میان این سه تن فقط آقا بهمن 
کشاورز اســت که به خوب متوجه ابعاد ماجرا بوده و آن 
را شــر داده، ول مشکل اینجاست که این نمایندگان 
مجلس هستند که باید در این باره اقدام کنند، ول آنان 
درك متفاوتــ از ماجرا دارند. آنــان به صورت صریح و 
روشــن از چنین مجازات دفاع م کنند. اینکه برخ 
از محکومــان را تحت عنــوان اراذل و اوباش لباس زنانه 
بپوشانند و آفتابه بر گردن آنان بیندازند و معکوس رو 
االغ سوارشان کنند و در خیابان ها بگردانند، مثبت است؟ 
این دو چنین دفاع م کنند: نفر اول: «ارزیابى من از این 
نوع مجازات مثبت است. اراذل و اوباش قبل از دستگیرى 
دست به اعمال و رفتارهاى خشــونت آمیز زده اند. آنها 
در محله هایشــان ایجــاد رعب و وحشــت مى کنند و 
ممکن است به انواع و اقسام کارهاى خالف نیز مبادرت 
کنند. بنابراین وقتى دســتگیر مى شوند، انتظار مردم و 
به خصوص هم محلى هایشــان این است که آنها به اشد 
مجازات برسند. نکته مهم دراین باره این است که این افراد 
که ممکن است مدت هاى زیادى با ایجاد رعب و وحشت 
آرامش مردم را ســلب کرده باشند، اما بعد از دستگیرى 
خانواده ها در جریان مجازات هاى آنها قرار نمى گیرند. به 
همین خاطر گرداندن اراذل و اوباش دستگیرشده مثبت 
ارزیابى مى شود؛ چون ضمن این که سرنوشت شان درس 
عبرت خواهد شد، خانواده ها نیز در جریان مجازات آنها 
قرار مى گیرند.» نفــر دوم: «گرداندن اراذل و اوباش که تا 
پیش از دستگیرى در انظار عمومى رفتارهاى نابهنجار 
و ارعاب آمیزى را از خود به نمایش گذاشــته اند، یکى از 
احکامى است که اگرچه در قانون وجود ندارد، اما بشدت 
یر مثبت مى گذارد و در واقع براى تکرار این  در اجتماع تأ
جرم مانع ایجاد مى کند. افرادى که در محله ها و خیابان ها 
باعث ایجاد رعب و وحشت مى شوند، زورگیرى مى کنند 
و مردم را مى ترسانند. خودشان در واقع شرارت هایشان 
عام کشانده اند و مردم آنها را کامال مى شناسند.  را به م
بنابراین بعد از دستگیرى وقتى درهمان محله گردانده 
مى شوند، غرورشان مى شکنند و مردم نیز متوجه قدرت 
پوشالى آنها خواهند شد.» نخستین مشکل در استفاده 
از عنــوان «اراذل و اوباش» اســت. البتــه این اصطال 
درمیان عامه مردم به نسبت متداول است، ول هنگام 
که در مقام مسئول و از موضع حقوق و تعیین مجازات 
سخن گفته شود، حق نداریم این اصطال را بر ضد فرد 
مشخصى به کار ببریم، چون کارکرد این اصطال علیه 

هرکس مستلزم بار حقوق اســت و تا هنگام که آن 
فرد مطابق قانون به رفتار که مصداق آن صفات است، 
محکوم نشود، کس نم تواند از این اصطالحات برا 
توصیف آنان استفاده کند. این مسأله بسیار مهم است، 
زیرا ایراد تهمت به دیگران بدون این که آنان حق دفاع از 
خود را داشته باشند، همان کار است که مجرمان انجام 
م دهند. مجرمان نیز با تخط از قانون برا خود منافع 
را تأمین م کنند و اگــر ما نیز در مبارزه با آنان تخط از 

قانون را پیشه سازیم، فرق با آنان نداریم.
این تخط از قانون در نوع مجازات نیز دیده م شود، 
زیرا تعیین مجازات جز از طریق قانون ممکن نیســت و 
چون چنین مجازات های در قانون نیامده، بنابراین اعمال 
آنچه به دســتور مقام قضا و چه مقام انتظام خالف 
قانون است و از این حیث مشابه نق قانون از سو متهم 
یا مجرم است. مبارزه با جرم از طریق نق قانون، نوع 
تناق است که نه تنها جرم را از میان نم برد، که آن را 
تشــدید م کند، زیرا در چارچوب و منطق مجرم عمل 
م کند. بنابراین اعمال چنین مجازات بر پایه ها قانون 
استوار نیست، به همین دلیل نم تواند قوام بخش قانون و 

ال بهبود جامعه باشد. مـ
فقدان نگاه اجتماع ماجرا در دفاع از این نوع مجازات 
کم پیچیده تر است. این نوع مجرمان که سبب ترس 
و ارعاب در مردم یک محل م شــوند، به نسبت بیش از 
سایرین نفرت انگیز هستند. از این زاویه به نظر م رسد 
رتر است.  که هرچه مجازات آنان تحقیرآمیزتر باشد، مو
درحال که این رفتار دقیقا افتادن در دام و شــیوه ها 
همان مجرمان است. در این مسابقه به طور قطع مجرمان 
پیروز نهای خواهند شد، زیرا این نوع مجازات ها نه تنها 
حس کینه را تقویت خواهد کرد، نه تنها مجرم را معتقد 
م کند که مجازات کننــدگان من نیز مثل خودم رفتار 
م کنند و نتیجه مى گیرد که؛ پس رفتار من قابل تکرار 
است، بلکه به مردم هم نشان م دهد که عنصر اصل در 
نظم و رفتار اجتماع ترس و ارعاب است. روشن است که 
در بسیار از موارد مجرمان توانای ایجاد ترس و ارعاب را 

بیش از نیروها انتظامى و رسم دارند.
ممکن است چنین به نظر برسد که نگاه این یادداشت 
خیل انتزاع و به اصطال حقوق بشــر است، ول به 
لحا تجرب هم م توان ابت کرد که این نوع مجازات ها 
یر تعیین کننده ا در کاهش جرایم مورد نظر ندارند.  تأ
از ســال ها پیش، این مجازات ها انجام شده است، جز 
آنکه انزجار ایجادکرده، آیا نتیجه دیگر داشته است؟ 
شاید برا مردم همان محل که اینها سرکش کرده اند، 
جذاب باشد ول برا سایر مردم که فیلم آن را م بینند، 
چنین جذابیت ندارد، بلکه به معنا تحقیر انسان است. 
آیا کس از خود پرسیده که نیروها رسم در زمان که 
این افراد سرکش و گردن کلفت م کردند، کجا بودند تا 
جلو یکه تاز آنان را بگیرند؟ اگر این مشکل حل شود، 
اصوال کار به اینجاها نخواهد رسید، زیرا گردن کلفت و 
ایفا مثال نقش اراذل و اوباش مثل سرقت نیست که در 
خفا رخ دهد، بلکه یک فرآیند مستمر و آشکار است که 
فرد را درچنین وضع قرار م دهد. بنابراین کم کار ها 
و غیبت نیروها رسم در جلوگیر از جرایم این افراد 
نباید منجر به استفاده از شــیوه ها مجازات شود که 

برعکس انتظار اولیه آن جرم را تشدید خواهد کرد.
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آب
به شرط چاقو!

    گمرك: سوداگران آب هاى کشور را توى هندوانه جاساز کردند!

    مسئولین: چقدر شلوغش مى کنید، هروقت تموم شد یه فکرى به حالش مى کنیم!

    آبى که به خانه رواست به هندوانه حرام است!

    آب در هندونه و ما تشنه لبان مى گردیم!

#آب_هست_ولى_توى_هندوانه_است #شهرونگ

instagram:andre_carrilho   | آندره کاریلیو|   کارتونیست

صادرات هندوانه رکورد شکست سيفون

عروسى خاص!

یاسر نوروزى
طنزنویس

با دیدن دو خرى که پاهاى شان را باال آورده 

بودند، جا خوردم! بــرادر داماد همان طور که 

گره کراواتش را ســفت مى کــرد و مرا داخل 

تاالر مى برد، گفت: «نلى خیلى دوست داشت 

اسب باشه ولى نتونستیم تو این فرصت اسب 

پیدا کنیــم. بابت همین ها هــم کلى هزینه 

کردیم!» بعد ادامــه داد: «اما خــب، تقریبا 

شــبیه همون فضایى شده که مى خواستیم! 

مى دونى؟ هر کارى کردیم که مراسم خاص 

باشــه. هر کى ببینه دهنش باز مى مونه! حاال 

خودت مى بینى! االن هم عروس و داماد عقد 

رو خوندن دیگه باید کم کم از محضر برسن!» 

همزمان دو پیشخدمت مجسمه اى از یک مرد 

هخامنش را جاساز مى کردند بین خرها. برادر 

داماد از من عذرخواهى کرد و فورا رفت. ناچار 

روى صندلى  نشســتم. چند دقیقه بعد هم با 

ورود عروس و داماد غوغایى بین جمعیت راه 

افتاد و همه کف زدند. وقتى هر دو جلوى خرها 

و آن مجسمه نشستند، خانمى با کاغذى رنگى 

در دســت وارد شد و شــروع کرد به خواندن: 

«اینــک  اى مرد آریایى! در پیشــگاه انجمن 

آیا ســوگند مى خورى که هماره همسرت را 

نگهبان و پشتیبان باشى؟» داماد ایستاده بود 

و نمى دانست چه چیزى بگوید. از دور و بر دو، 

سه نفرى انگار سر جلسه امتحان باشد، تقلب 

مى رساندند. داماد هم تند و مستأصل گفت: 

«باشه، آرى! مى خورم!» خانم با اخم نگاهش 

مى کرد. بعد رو کرد به عروس و گفت: «و اینک  

اى زن آریایى! در نزد انجمن آیا گواهى مى دهى 

که به شویت وفادار بمانى؟ گواهى مى دهى؟» 

بعد از این که عروس گفت مى دهد، ناگهان دو 

نفر با سرنیزه وارد شدند! ریش هاى انبوه داشتند 

با کالهى شبیه سربازان هخامنش که آمدند و 

دو طرف عروس و داماد ایســتادند. جمعیت 

کف مى زد. خانمى که آن متن را خوانده بود، 

کنار خرها پابه پا کرد. بعد دوباره خواند: «پس 

اینک  اى مرد برنا و توانا! بــدان و آگاه باش که 

زین پس این زن را تویى یار و پشتیبان!» حس 

این را داشتم که دارند رستم را به عقد عروس 

درمى آورند. داماد هم جثه ریز و الغرى داشت و 

هر چیزى به او مى خورد جز برنا و توانا و اینها. زن 

رو به عروس گفت: «و تو  اى شیرزن، بانوى آریا! 

بدان و آگاه باش زین پس این مرد را تویى مددکار 

و نگهبان!»  بعد خواند: «پس به نام دادار، شما 

دو تن را به پیمان زناشویى درمى آورم!» آن دو 

سرباز هخامنش در این لحظه نیزه ها را باال بردند 

و گفتند: «هورا!»  خانمى که بغل  دستم نشسته 

بود، ذوق مرگ شده بود و زیر لب گفت: «واى! 

باورم نمى شه آن قدر خاص شده باشه!» بعد رو 

کرد به من و گفت: «مى بینید؟ خیلى مراسم 

خاصى شده! واقعا مبارك شون باشه!» همزمان 

پرده هاى پشت عروس و داماد کنار مى رفت و 

روى مانیتورى بزرگ، کلیپ شان شروع شد. 

سربازهاى هخامنش هم برگشته بودند و نگاه 

مى کردند. یکى شان هم نیزه اش را به صندلى 

تکیه داد و نشست. ردایش کنار رفته بود و شلوار 

جین آبى اش مشخص بود. کلیپ مذکور چند 

تا نما بود از عــروس و داماد که رابه را همدیگر 

را بوســیدند؛ در جنگل، در بیابان، کنار دریا، 

بغل رودخانه، توى حوضچه، باالى پشت بام، 

زیرزمیــن و... برادر داماد کــه مى آمد کنارم 

بنشیند، گفت: «واقعا راضى ام! اون چیزى که 

مى خواستیم شد! نه؟ خاص نیست؟» و من به 

آهنگ «دل منو بردى واله / چاقاله تُردى واله» 

گوش  دادم که روى کلیپ گذاشته بودند. یکى از 

سربازهاى هخامنش هم دست مى زد و دیگرى 

خامه  کیک را که به ریشش چسبیده بود، پاك 

مى کرد. گفتــم: «بله، مخصوصا آهنگ با این 

کلیپ خیلى همخوانى داره!» برادر داماد شانه 

عقب داد و گفت: «این تیکه اش رو خواستیم 

یک مقدارى نوستالژیک هم باشه. درواقع تمام 

سلیقه ها رو در نظر گرفتیم.» سر تکان مى دادم 

از این حیث که کامال ســلیقه ام برآورده شده! 

گفتم: «بله، کامال مشخصه هزینه کردید و واقعا 

هم خاص شده. اصال به نظرم رسید یه چیزى 

تو روزنامه بــراى این همه خالقیتى که خرج 

کردید بنویســم.» برادر داماد گفت: «واقعا؟ 

این که خیلى عالیه. کى چاپ مى شه؟» گفتم 

به زودى، اما تصمیم ندارم بعد از چاپ این نوشته 

به او خبر بدهم. شما اگر مى شناسید، تگ نکنید. 
نخواند بهتر است!

مركز مشاوره

جابرحسین زاده
طنزنویس

نخســتین کلید زندگى ام را وقتى فقط سه سالم 

بود، قورت دادم. مامان با کمک زن همسایه پاهام را 

گرفتند و ســروته آویزان کردند و آن قدر مثل گونى 

برنج تکانم دادند تا کلید از ته حلقم افتاد بیرون ولى 

اشتباهشان این بود که نشستند چند دقیقه اشک 

شــوق ریختند و بعد رفتند پشــت بام شوید پهن 

کنند روى پارچه براى خشک شدن و نمى دانستند 

قرار است دومین کلید زندگى ام را نیم ساعت بعد از 

اولى قورت بدهم. از آن مدل کلیدهاى دراز و ســاده 

مخصوص درِ اتاق خواب بود کــه آدم فکر مى کند 

از شــدت سادگى مى شــود با یکى شــان در تمام 

اتاق خواب هاى دنیا را باز کرد. کلید سوم و چهارم را که 

تا شب دادم پایین، گند قضیه درآمد. بابا مى خواست 

درِ اتاق خواِب بى مصرف و همیشه قفِل خانه را باز کند 

و برود از دبه سیر ترشى دوساله اش که به مناسبت 

تولد من انداخته بود، چند تا حبه ســیر بردارد که 

دید کلیدى در کار نیســت. مامان با استرس من را 

نگاه مى کرد و چیزى نمى گفت. وقتى دوتایى رفتند 

سراغ کلید اتاِق خودشان و دیدند آن یکى را هم لولو 

برده است، مامان ولو شد روى نشیمِن میز تلفن و با 

گریه جاى کلیدها را به بابا گفت. حاال بابا هم داشت 

با درماندگى به شــکمم نگاه مى کرد. باید شامش 

را بدون سیرترشــى مى خورد. خیلى سریع گشتى 

زدند توى خانه و توانستند آمار موجودى کلیدهاى 

انبارشــده توى معده ام را دربیاورنــد و چند دقیقه 

بعد سرم از پنجره پیکان قرمز رنِگ بابا بیرون بود و 

توى باد داد مــى زدم و ترانه محبوِب مهدکودکى ام 

«رفتم به باغ پسته» را مى خواندم و نگاه مى کردم به 

درخت ها که باز شروع کرده بودند به دویدن خالف 

جهت حرکت ماشــین. توى درمانگاه دراز کشیدم 

روى تخت اورژانس و تا مامــان و بابا بروند دکتر را با 

خواهش و التماس و تهدید بکشانند باالى سرم، یک 

کاورِ پالستیکِى سوزن سرم را انداختم توى دهانم. از 

خیلى قبل، یعنى اواسط یک سالگى ایده بلعیدن اشیا 

را توى ناخودآگاهم پرورش داده بودم، یعنى درست 

از زمانى که فهمیدم به جز شیر، مى شود چیزهاى 

دیگر دنیا را هم خورد. دکترها بعد از عکسبردارى و 

یک چشمى نگاه کردن به عکس ها توى نور فلورسنت 

به این نتیجه رسیدند که بدنم طاقت عمل جراحى 

را ندارد و بهتر اســت تا 12سالگى صبر کنم. مامان 

براى روز عمل لیست بلندى آماده کرده بود و بعضى 

چیزها را که مطمئن نبود مــن خورده ام یا واقعا گم 

شده اند، با خودکار قرمز جلوشان مى نوشت:  شک 

دارم. عقیِق انگشتر پدربزرگ و روکش طالى دندان 

مادربزرگ، کلید کوچِک قفل صندوقچه خاطرات 

دخترعمه، تکه هاى چینِى شکسته بشقاِب زن عمو. 

راه مى رفتم و دســت مى انداختم یــک تکه از دنیا 

را ســرازیر مى کردم توى حلقم. داشــتم سهمم از 

کره زمین را مى خوردم. داشــتم مثل نهنگ بزرگى 

مى شــدم که بعد از مرگ، توى شکمش یک عالمه 

زباله پالستیکى و آت و آشــغال تجزیه ناپذیر پیدا 

مى کنند. خبر چیزخوردن هایم وقتى پخش شــد 

توى فامیل که سوییِچ جیپ نظامِى شوهرخاله ام را 

خوردم و بیچاره چند روز بازداشت شد. قطع ارتباط 

خانواده مان با کل فامیل هم موقعى جدى شــد که 

حلقه نامزدِى ساده و کوچِک زن پسردایى ام را بلعیدم 

و بیچاره ها قبل از این که به من شک کنند؛ دعوایشان 

باال گرفت و رابطه شــان کال به هم خورد. به پشنهاد 

عموجان، بــزرگ فامیل، برایــم پوزه بند خریدند و 

قفلش کردند پشت سرم تا فقط موقع غذا خوردن به 

دهانم دسترسى داشته باشم. دوماه تمام با پوزه بند راه 

مى رفتم توى خانه و وقتى همه قانع شدند که عادت 

زشِت همه چیزخوارى از سرم افتاده و پوزه بند را باز 

کردند، کلیِد پالســتیکى کیف سامسونِت بابا گم 

شد. بابا عصبانى شــد و کیفش را کوباند به دیوار و 

رفت از توى انبارى جعبه ابزارش را آورد و دو کیسه 

بزرگ انواع میخ و پیچ و واشــر و مهره ریخت جلویم 

و گفت بخور. واقعا برخوردش با یک بچه سه ســاله 

صحیح نبود. مگر من به خودشان اعتراض مى کردم 

که دو روزى یک مرغ کامل و هرماه یک گوسفند و 

سالى یک گاو درسته را مى خوردند؟ ماهى ها و انواع 

گیاهان هم از دستشــان آسایش نداشتند، آن وقت 

من را دعوا مى کردند بابت خوردن چیزهاى کوچِک 

بى جان. سال ها بعد از عمل جراحى هم هنوز وقتى 

چیزى گم مى شــد توى خانه، همه من را چپ چپ 

نگاه مى کردند. هنوز هم اوضاعم همین طور است. 

شــما هم اگر چیزى گم کردید، خیالتان راحت 

باشــد، جایش احتماال امن است توى شکم یکى 
از اطرافیانتان. 

مورد عجیِب بلع اشیاى ضرورى

|    احسان گنجی  |   کارتونیست |
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زمان صفحه بندی:۱۹/۰۰- ۱۸/۳۰
شروع صفحه بندی: 

پايان صفحه بندی:

| على اکبــر محمدخانى| نیمه شــب، وزیرى ســفاك و 

خونخوار، تشنه از کباب شام، آب خواست. کنیزك جوانى 

را که در ماه رویى نظیر نداشت، پى آب فرستادند. کنیزك 

در سیاهى شب به چشمه رفت و کوزه را از آب گوارا سیراب 

کرد، در راه بازگشت گوســاله زخمى و ناتوانى را دید. گوساله ملتمسانه 

چشم در چشــمان کنیزك داد و کمک خواست. کنیزك اما باید به قصر 

مى رفت و کوزه را به پیشگاه وزیر مى رساند. گوساله به زبان آمد که «من و 

تو سرماخورده یک زمستانیم  اى رعنا؛ پشتمان کبود از یک تازیانه است. مرا 

کمک ده.» کنیزك گفت: «چه کسى به تو چنین ظلم روا داشته؟» گوساله 

گفت: «وزیر ســفاك و خونخوار؛ آن که تو را در ســیاهى شب در پى آب 

فرستاده و مرا این گونه آواره و درمانده کرده. مرا با خود ببر تا تاج و تختش را 
با ضربت شاخ برافکنم.» 

کنیزك دلش به حال گوساله سوخت و او را به دوش گرفت و راهى قصر 

شد. نزدیک قصر که رسیدند نفس براى کنیزك نمانده بود، خواست گوساله 

را زمین بگذارد تا نفسى تازه کند. اما گوساله پایین نرفت، کنیزك هر چه 

التماس کرد افاقه نکرد، پس سخنى درشت نثار گوساله کرد. گوساله را این 

درشتى خوش نیامد، نعره  برآورد: «عمرى است یابویى چون وزیر سفاك 

را سوارى داده اى، مى میرى چهار صباحى هم مرا به دوش گیرى؟ آن هم 

منى که در مظلومیت دومى ندارم و هــدف بزرگى پیش روى دارم؟ 

راه بیفــت وگرنه تو هم در ظلم و نکبت، شــریک آن وزیر ســفاك و 
خونخوارى،  اى نانجیب.»

سنگینى گوساله داشت زِپِرت از کنیزك به در مى کرد و صداهاى ناجور از 

جاى جاى آن پنجه آفتاب بلند مى شد که ناگهان وزیرك سفاك و خونخوار 

از غیب رســید و با گفتن: «بابایت یابو مى باشد» به یک ضربت شمشیر، 

گوساله ُپررو، طلبکار و بى تربیت را به سزاى اعمال زشت خود رساند و سپس 

خود سوار کنیزك ماه رو شد و هر دو راهى قصر شدند.
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الیا، آمریکا را هم بردیم  د از ای ب
حا نوبت برزی است

وه  شت باش باز
ا ی وا

ه     ص

مودى: مى توانیم براى اولین    بهنام م
بار روى سکوى جهانى برویم

اخبار هولناك کشــتار بى رحمانه مسلمانان روهینگیا 
به دست بوداییان که با حمایت و پشتیبانى دولت و ارتش 
میانمار صورت مى گیــرد، عواطف هر انســان آزاده اى را 
جریحه دار مى کند. مسلمانان روهینگیا عالوه بر این که از 
مهمترین حق اساسى و اولیه خود یعنى تعلق به سرزمین 
و وطن خود محروم شــده اند، روزانه در معرض کشــتار و 
رفتارهاى خشن و غیرانسانى هستند که بسیارى از آنان 
را مجبور به ترك خانه و آوارگى در کشــورهاى همسایه 
کرده است. حمالت سازمان یافته و بى رویه عناصر تندرو و 
عوامل وابسته به نیروهاى امنیتى علیه روهینگیاها منجر 
به از دست رفتن جان هزاران تن از مسلمانان شده و اعمال 
، بى عدالتى و شکنجه روحى و عاطفى در آن کشور  تبعی
را وخیم تر کرده است. بیش از دو قرن است که مسلمانان 
میانمار از اجراى قوانین شــریعت و انجام آزادانه فرای 
مذهبى محرومند و نیم قرن اســت که حاکمان میانمار 
مسلمانان را انجام فریضه حج بازمى دارند و بیش از یک دهه 
است که این تبعی ها، جاى خود را به کشتار دسته جمعى 
مسلمانان، زنده سوزاندن آنان در منازل شان، آواره کردن از 

دیار و کاشانه و تخریب وسیع مساجد داده است.
 جالب این که این جنایت ها توسط جالدانى درحال وقوع 

است که مدال دروغین صلح طلبى بر سینه دارند و به جایزه 
صلح نوبل مى بالند. جهان بار دیگر شاهد انبوه درد و رنج 
بشرى، نسل کشى و جنایات هولناك علیه بشریت است و 
دردناك تر از آن، سکوت مجامع بین المللى و مدعیان حقوق 
بشر اســت. از این رو، مقام معظم رهبرى حضرت آیت ا 
العظمى خامنه اى از ســکوت و بى عملى مجامع جهانى 
و مدعیان حقوق بشــر در قبال این فجایع بشدت انتقاد 
کردند و بر این که راه حل این قضیه اقدام عملى کشورهاى 
مسلمان و فشــار سیاســى و اقتصادى به دولت بى رحم 

میانمار است، تأکید نمودند. 
همچنین وزارت خارجه جمهورى اســالمى ایران طى 
بیانیه اى یادآور شده است که جامعه بین الملل و کشورهاى 

مسلمان از دولت میانمار انتظار دارند خشونت جارى علیه 
اقلیت مسلمان روهینگیا را فورا متوقف کند و دسترسى 
بدون مانع براى ارایه کمک هاى بشردوســتانه به مناطق 
خشــونت زده را فراهم آورد. درهمین راســتا و با توجه به 
یس جمهورى مبنى  منویات مقام معظم رهبرى و تأکید ر
بر کمک به مسلمانان فاجعه زده میانمار و براساس اهداف 
بشردوستانه جمعیت هالل احمر جمهورى اسالمى ایران، 
محموله بشردوستانه اى حاوى اقالم زیستى، بهداشتى، 
درمانى و غذایى روانه بنگالدش شــده اســت. در پایان 
نمایندگى ولى فقیه در جمعیــت هالل احمر، با تأکید بر 
رعایت ارزش هاى اخالقى، حف کرامت انسانى و تسکین 
آالم مــردم روهینگیا، تنها راه برون رفــت از وضع موجود 
را میانجیگــرى و ایجاد گفت وگو میــان دولت میانمار و 
مسلمانان این کشور براى احقاق حقوق پایمال شده آنان 
مى داند تا زمینه زندگى کریمانه براى همه شــهروندان 
میانمار فراهم شــده و آزادى و عدالت و برابرى براى آنان 

تضمین شود.
عبدالحسین معزى

نماینده ولى فقیه در جمعیــت هالل احمر جمهورى 
اسالمى ایران

و کرد  مر کشتار مسلمانان میانمار را مح یه در ه ا ى  ه و نماین

شهروند| پرونده حقوق هــاى نجومى بسته نشده 
است. حاال در شرایطى که دیوان محاسبات اعالم کرده 
2 میلیارد تومان حقوق اضافه مدیران به خزانه  تمام 
دولت برگشته است، دوباره این پرونده در برخى رسانه ها 
و فضاى مجازى بازگشایى شده است. آنها صادر نشدن 
حکم قطعى براى مدیران متخلف را زیر سوال برده اند و 
البته به نقطه کور دیگرى از این پرونده اشاره مى کنند 
و آن سرنوشت وام هاى غیرمتعارفى است که مدیران 
یس  متخلف گرفته اند. با این وجود، محمد خدابخشى، ر
کمیته دیوان محاســبات کمیســیون برنامه، بودجه 
11 پرونده حقوق هاى نامتعارف در  مجلس از تشکیل 
دیوان محاسبات خبر مى دهد و مى گوید تاکنون براى 
 پرونده حکم قطعى صادر شــده است. او در پاسخ 
به این که سرنوشت وام هاى نجومى چه شده است، به 
«شهروند» مى گوید: بنا شده است دیوان محاسبات در 
این زمینه گزارش دقیقى منتشر کند که این گزارش 
احتماال تا هفته آینده به دست رسانه ها مى رسد.  البته 
محمدرضا امیرحسنخانى، عضو کمیسیون اصل نود 
مجلس هم به «شهروند» توضیح مى دهد: تمام وام هاى 
نجومى به احتمال زیاد برگشته اند و پرونده ختم شده 
اســت، زیرا مطابق با قانون، کارمندان دولت و ازجمله 
مدیران با خروج از شــرکتى یا جابه جایى باید وام ها و 
تسهیالت خود را تسویه کنند.  او ادامه مى دهد: با توجه 
به این که  مدیر متخلف همگى از سمت هاى خود 
برکنار شده اند، مسلم اســت که این بند درباره آنها هم 
به اجرا درآمده است و وام ها پس گرفته شده اند.  بهرام 
پارسایى، دیگر عضو کمیســیون اصل نود اما به نکته 
دیگرى اشاره مى کند و به «شهروند» مى گوید: نبش 
قبر دوباره پرونده حقوق هاى نجومى با اغراض سیاسى 
و جناحى انجام مى شود وگرنه اضافه دریافت مدیران 

این پرونده براســاس قانون قبلى بوده که حاال ملغى 
شده اســت، بنابراین، این که بحث دادگاهى شدن آنها 
مطر مى شود شــاید چندان اجرایى نباشد. از سوى 
دیگر فساد اقتصادى رخ داده در دولت هاى نهم و دهم 
یا بحث امالك نجومى آن قدر بزرگ است که این عدد و 
رقم هاى حقوق نجومى به حاشیه بردن اصل ماجراست، 
زیرا مجموع فساد رخ داده در بحث حقوق هاى نجومى 
به اندازه ارزش یک ملــک پرونده امالك نجومى هم 

نیست. 
ومى در مراح   روند آخر حقو هاى ن

نهایى صدور حکم
دیوان محاسبات 11مهرماه  گزارش حقوق هاى 
ت کرد. عــادل آذر،  نجومى را در صحــن مجلس قرا
ت این گزارش اعالم  یس دیوان محاسبات هنگام قرا ر
2میلیارد  نفر از مقامات و مدیران بال بر  کرده بود 
2میلیون تومان در  ماه دریافت  تومان حقوق اضافه بر 
2میلیارد تومــان وام اضافه بر  1نفر نیز  کرده اند؛ 
میلیون تومان گرفته اند. براساس گزارش هاى بعدى 
2میلیارد تومان حقوق هاى  دیوان محاســبات تمام 
نجومى مدیران بازگشت داده شده  است. این موضوع 
یس  درحالــى رخ مى دهد که محمد خدابخشــى، ر
کمیته دیوان محاســبات کمیســیون برنامه، بودجه 
مجلس از صــدور  حکم قطعــى در پرونده دیوان 
11 پرونده  محاسبات خبر داده است. به گزارش ایرنا 
حقوق نجومى در دیوان محاســبات تشــکیل شده 
است و  درصد از مدیران حقوق هاى نجومى دریافت 
مى کردند که با پیگیرى هاى دیوان محاسبات بیش از 
2 میلیارد تومان به خزانه کشــور بازگشت داده شده 
و مابقى پرونده ها نیز در مراحل نهایى اســت. محمد 
خدابخشى در تشریح نشست کمیته دیوان محاسبات 

کمیسیون بودجه با فیاض شجاعى با ذکر این موضوع 
که فرآیند رســیدگى به پرونده ها در دیوان محاسبات 
شــامل چهار مرحله اســت، افزود: در مرحله نخست 
پرونده ها توسط بخش فنى و حسابرسى دیوان که زیر 
یس دیوان محاسبات اســت، بررسى مى شود. نظر ر
یس کمیته دیوان محاســبات کمیســیون برنامه،  ر
بودجه و محاســبات مجلــس ادامــه داد: در صورتى 
که تخلفى مشاهده شــود پرونده به دادسراى دیوان 
محاســبات ارسال مى شــود که دادســرا نیز زیر نظر 
دادستان دیوان محاسبات پرونده را بررسى کرده و در 
صورت تأیید تخلف، دادخواســت تنظیم شده و براى 
ى پرونده به هیأت مستشارى ارسال مى شود.  صدور ر
خدابخشى با اشاره به این که اعضاى هیأت مستشارى 
منتخب کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
هستند، اظهار داشــت: روند کار به این صورت بوده که 
ى اقدام مى کند و اگر  هیأت مستشــارى براى صدور ر
ى صادره اعتراض داشته باشند،  محکومان نسبت به ر
پرونده در مرحله نهایى به محکمه تجدیدنظر ارســال 
مى شــود که محکمه تجدیدنظر زیرنظر حاکم شرع 
یه اســت. گفتنى است، قوه  یس قوه قضا منصوب ر
یه آمار دیگرى از حقوق هاى نجومى منتشر کرده  قضا
اســت که با گزارش دیوان محاسبات تا حدى اختالف 
دارد. براساس اظهارات غالمحسین محسنى اژه اى در 
1 اردیبهشت رقم واقعى حقوق هاى  نشست خبرى 
برابر آن چیزى است که در گزارش دیوان  نجومى 2تا 
محاسبات آمده بود. دیوان محاسبات در بررسى حقوق 
هزار نفر از مقامات و مدیران کشور هم اعالم  بیش از 
میلیون تومان در  کرده بود باالترین رقم حقوق بــا 2
 ماه در وجه اســماعیل  گانى، مدیرعامل سابق بانک 

صادرات پرداخت مى شده است. 

ل خبر داد:  اسبات م ه دیوان م ی کمی ر
و هاى نجومى ه  رون ى براى  م ق  9

ار ارسا  د خواس  سازمان مل م
سری کم ها به مسلمانان میانمار شد

شهروند| تهرانى هاى زیادى بــه دادگاه شکایت برده اند 
که دکل هاى فشــار قوى برق، زندگى و سالمتى شــان را 
نشانه گرفته است اما مدیران شرکت برق منطقه اى اعالم 
مى کنند که دکل ها مزاحم زندگى شــهروندان نشده اند 
بلکه شهردارى با ساخت وساز غیرمجاز پایش را در حریم 
دکل ها دراز کرده و براى شهروندان دردسرساز شده است. 
مسعود سرپاك مشاور مدیرعامل برق منطقه اى تهران این 
جمله را به «شهروند» مى گوید: «شهر زمین دکل ها خورده 
است و نه دکل ها زمین شهر را» و تأکید مى کند: تمام طول 
اتوبان هاى همت، صدر، حکیم و باکــرى در حریم وزارت 
نیرو قرار داشــت و اگر این وزارتخانه اجازه نمى داد، تهران 

هیچ اتوبانى نداشت. 

این گفته ها درحالى مطر مى شــود که ساخت وســاز 
غیراصولى و شهرفروشى در موارد بسیارى تهدید زندگى و 
رفاه شهروندان تهرانى شده اند و دکل هاى برق تنها گوشه اى 
از این مشکل است. غالمرضا خوش خلق مدیرعامل برق 
منطقه اى تهران مدعى است که هیچ تخلفى از سوى این 
اداره صورت نگرفته و از ساخت وسازهاى غیرمجاز در حریم 
دکل هایش گله مى کند. او با بیان این که تاکنون تجاوزى به 
حریم مردم نکرده ایم و ساخت وساز در این مناطق به مرور 
زمان اتفاق افتاده اســت، گفت: گالیه ما نسبت به کسانى 
اســت که مجوز ساخت وســاز را در حریم دکل ها صادر 
کرده اند و با ساخت وســاز غیرمجاز ما را نیز دچار مشکل 

کرده اند...


