
سرمقاله

یادداشت

از سوى رهبر معظم انقالب اسالمى صورت گرفت؛

از سوى رهبر معظم انقالب اسالمى صورت گرفت

  در پى نامه رئیس و نماینده ولى فقیه در هالل احمر به رهبر معظم انقالب
در خصوص شرایط وخیم مسلمانان روهینگیا،  حضرت آیت اهللا خامنه اى

مبلغى  به مسلمانان بى پناه میانمار اختصاص دادند

10میلیارد ریال کمک
براى آوارگان میانمار

10میلیارد ریال کمک براى آوارگان میانمار استقبال از یک حکم

به مناسبت روز همیارى با قربانیان مین  

کودکان، قربانیان بیگناه مین

صدور حکم محکومیــت براى ســه خواننده و 
دست اندرکاران موسیقى کشور رویداد بسیار مهمى 
بود که نباید به سادگى از کنار آن گذشت. هرچند این 
حکم بدوى است و امکان و فرصت تجدیدنظرخواهى 
وجود دارد. ضمن آن که برخى از محکومان به عللى 
در دادگاه حاضــر نبوده انــد و طبعا بــا حضور آنان 
مى توان انتظار داشت که دادگاه با شنیدن مدعیات 
و دفاعیات آنان در حکم تجدیدنظر کند، حتى اگر 
درنهایت حکــم محکومان هم صادر شــود، انتظار 
نمى رود که زندان جزو مجازات هاى تعیین شــده 
باشد، چون این موارد را حداکثر با جریمه هاى مالى 
و پرداخت خسارت و... به پایان مى رسانند. این شیوه 
مجازات در ایــن اتهاماتى که نقــض حقوق مولف 
اســت، مجازات هاى مالى نقش بازدارندگى را بهتر 
ایفا مى کنند. در هرحال هــدف ما ورود به محتواى 
پرونده و اثبات و رد ادعاهاى طرفین نیست، ادعایى 
که مى تواند اثبات یا رد شــود و در هر دوصورت این 
مسأله طرفین است. آنچه که براى ما به عنوان یک 
ناظر اهمیت دارد، بدیع بــودن حکم مذکور از چند 

جهت است.
جهت اول مسأله حق مولف است. یکى از حقوقى 
که در ایران کمتر رعایت مى شود، حق مولف است. 
حق مولف از نوع حق مالکیت است. علت بى توجهى 
به آن ذهنیتى بود که در ابتداى انقالب ایجاد شد و 
حق مولف را مصداق حق ندانســتند؛ گویى که هر 
کســى مى تواند هر کتابى و هر متنى را به نفع خود 
منتشر کند. این اندیشه و برداشت مربوط به جامعه 
پیشــامدرن بود که هرکس مى توانســت از روى 
نوشته هاى دیگران استنســاخ کند و حقى هم به 
نویسنده اصلى ندهد، چون در آن دوران؛ متن نوشته، 
نقاشى و سایر تولیدات وارد سازوکار بازار نشده بود و 
به قول معروف ارزش پولى یا مالیت نداشت، ولى از 
هنگامى که فکر، ایده، نوشته، تصویر یا هر چیز دیگر 
ارزش مالى پیدا کرد، حقوق مولف نیز جدى شــد و 
یکى از مهمترین زمینه هاى رشــد و ترقى کشورها 
توجه به این نوع از مالکیت اســت. به همین دلیل 
سازوکار ثبت اختراعات پیش آمد و قانون حق مولف 

و... تدوین شد.
علت دیگر پیوســتن ایران به قانون «کپى رایت» 
بین المللى است. متاسفانه به علت قطع ارتباط علمى 
و... ایران با جهان خارج به سادگى و با هزینه صفر از 
بسیارى از آثار تولیدشده جهانى استفاده و کتاب هاى 

آنان را ترجمه و بدون اجــازه آنان چاپ مى کنیم. از 
برنامه هاى کامپیوترى به صورت مجانى اســتفاده 
مى کنیم؛ از فیلم و موسیقى و... نیز همین طور. ظاهرا 
این به نفع ماست که از این همه امکانات رایگان بهره 
مى بریم، درحالى  که مردم کشورهاى خودشان براى 
اســتفاده از این موارد باید پول بدهند. این دو علت 
موجب شــده که به رعایت «کپى رایت» بى توجه 
شویم، حتى کســانى مطالب دیگران را به نام خود 
تهیه و منتشر مى کنند و صنعت مبتذل و ویرانگرى 
به نام کتاب سازى که از کتاب سوزى هم بدتر است و 
پایان نامه و مقاله فروشى راه افتاده است. این اقدامات 
خالف چون با واکنش جدى حقوقى مواجه نمى شود، 
لذا رواج پیدا مى کند و درنهایت اعتبار همه تولیدات 
فکرى و فرهنگى را زیر ســوال مى برد و تولید فکر را 
عقیم مى کند. به طورى که امروز در حوزه ســینما، 
تئاتر، کتاب، موســیقى و... انواع و اقسام ادعاها علیه 
ســرقت هاى ادبى به وجــود آمده اســت. بنابراین 
رســیدگى به این مورد خاص را، بدون آن که درباره 
محتواى حکم نظرى تأییدى یا ردى داشته باشیم، 
باید استقبال کرد و جالب تر این که اگر مفاد اتهامات 
و دفاعیات نیز در اختیار افکار عمومى قرار گیرد، به 
جاافتادن مفهوم حق تألیف کمــک قابل توجهى 

خواهد کرد.
نکته دوم این اســت که شــاکى اصوال در ایران 
ساکن نیســت یا حضور ندارد. یکى از معیارهایى 
که درباره اعتبــار دادگاه ها و رســیدگى قضائى 
مى تواند مورد اســتفاده قرار گیــرد، همین نوع 
رسیدگى هاســت که یک طرف آن فردى اســت 
که در ایران حضور نــدارد و طرف مقابل آن چند 
نفر افراد شناخته شده هســتند. چنین احکامى 
مى تواند اعتبــار و اســتقالل دادگاه صادرکننده 
حکم را ارتقــا دهد. اعتماد به دســتگاه قضائى و 
دادگاه ها بیش از هرچیز دیگر به احســاس وجود 
عدالت در جامعه کمک خواهد کرد. تردیدى نباید 
داشت که صدور احکامى در دفاع از حقوق مولف، 
موجب مى شود که سایرین نیز در رفتارهاى خود 
دقت کننــد، هرچند صدور حکم زنــدان در این 
مورد خاص بیش از حد انتظار است، ولى مواردى 
از ســرقت هاى ادبى و هنرى هســت که ســارق 
آن مســتحق زندان رفتن نیز هســت. در هرحال 
امیدواریم این حکم ســرآغازى براى جدى شدن 

رعایت حقوق مولف و کپى رایت باشد.

بهنام صادقــى| 26مهرمــاه 1392 هفت 
کودك در روستاى نشــکاش از توابع شهرستان 
مریوان در اســتان کردســتان بر اثر انفجار مین 
مصدوم شدند. بدن هاى پر از ترکش و زخم هاى 
زانا، ســینا، آال، متین، خبات، بهنوش و گلشین 
نشان داد که پس از گذشت سه دهه از خاموشى 
توپ ها در میدان نبرد و بازگشــت ســربازان به 
خانه، جنگ بــراى مردم 5 اســتان غربى هنوز 

خاتمه نیافته است.
مین هــاى باقیمانده از جنگ در اســتان هاى 
غربى کشور نقش ســربازهاى دشمن در خاك 
ما را ایفا مى کنند. مین ها بدون تفاوت گذاشــتن 
میان کفش هاى یک کودك یا پوتین ســربازان 
هر فردى که نزدیک شود را زخمى یا مى کشند.  
کــودکان معصــوم مریوانى چهار ســال پیش 
درکمین چنین ســربازانى افتادند. آال چشمش 
را از دســت داد و گلشــین یک پا. زانا، ســینا، 
متین، خبات و بهنوش نیز ترکش هایى بر تن به 
یادگار برداشــتند. بعد از گذشت 4سال، گلشین 

همچنان با پروتزهاى بى کیفیت که مدام سوراخ 
و موجــب آســیب دیدگى پا مى شــود، کلنجار 
مى رود و براى چشم از دســت رفته آال نمى توان 
کارى کرد. با وجود این که ایــن کودکان قربانى 
جنگى هستند که هرگز آن را ندیده اند، در کمال 
نابــاورى از خدمات مخصــوص جانبازان جنگ 

بهره مند نیستند.
شفاف نبودن قوانین حمایتى از قربانیان مین؛ 
باعث شــده تا این کودکان و خانواده هایشان در 
میان کمیته امداد، بنیــاد جانبازان و هالل احمر 
ســرگردان باشــند. بنیاد جانبازان با استناد به 
این که این افراد هنوز به ســن قانونى نرســیده 
و تحت تکفــل والدیــن هســتند، از پرداخت 
مستمرى به آنها خوددارى مى کند. در این میان 
هیچ مرجعــى، هزینه هاى سرســام آور درمانى 
و رفت وآمــد به مرکز اســتان و رنجــى که این 

خانواده ها متحمل مى شوند را نمى بیند.
جدا از مشــکالت مالى که ایــن خانواده ها با 
آن دســت وپنجه نــرم مى کنند، رســیدگى به 

اســترس هاى ناشــى از انفجار مین بــراى این 
کــودکان و خانواده یشــان از اهمیــت زیادى 
برخوردار است؛ چراکه بدون  شک از دست دادن 
ســالمتى در زمان کودکى آثار روحــى، روانى 
بســیارى براى ایــن قربانیان به دنبــال خواهد 

داشت.
به  منظور پیشگیرى از اســترس هاى ناشى از 
حادثه انفجار الزم است متخصصین روانشناسى 
این کودکان را براى زندگى همــراه با معلولیت 
آشــنا ســازند، به ویژه آن که هنوز بخش هایى از 
جامعه ما بــا فرهنگ معلولیت آشــنایى ندارند. 
کودکان نشــکاش بزرگتر شــده اند و زندگى با 
زخم هایش براى آنها همچنان جارى است. آنها 
هرگز روز 26مهر را فراموش نمى کنند. فراموش 
نکنیم زندگى با معلولیت دشوار است و همچنان 
به حمایت نیاز دارند. امروز 26مهر اســت و این 
روز به یــاد قربانیــان مین و مشــکالت آنها، از 
طرف فعاالن مدنى روز همیارى با قربانیان مین 

نامگذارى شده است.
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جناب آقاى دکتر یونس شکرخواه
با نهایت تأســف درگذشــت برادر گرامى تان را تســلیت گفته و براى شما 
و خانواده محترم تان صبر و شــکیبایى و براى آن عزیز در گذشته غفران و 

رحمت واسعه الهى را خواستاریم.
روزنامه شهروند

ورزش

 صفحه 14

قلیانیست ها!
انتشار عکس هاى متعدد از استعمال دخانیات توسط ستاره ها 

فوتبال را وارد یک بحران جدید کرد

   رضا شجیع، جامعه شناس ورزشى به «شهروند» مى گوید
نباید در این ماجرا توپ را به زمین فوتبالیست ها انداخت

   همین صفحه 

   صفحه  6

عباسعلى کدخدایى، سخنگوى شوراى نگهبان در گفت وگو با «شهروند» :

 تعلیق «سپنتا نیکنام» دستور آیت اهللا جنتى نبود                  على الریجانى نمى تواند تفسیر شوراى نگهبان را تعلیق کند
 قاسم میرزایى نکو، عضو هیأت مرکزى نظارت بر انتخابات شوراها: به حل موضوع سپنتا نیکنام امیدوار نیستم

 عبدالرضا هاشم زایى، عضو کمیسیون شوراها: موضوع یکشنبه حل خواهد شد
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نظر شوراى نگهبان درباره «سپنتا نیکنام» الزم االجراست
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در پــى نامه رئیــس و نماینده ولى فقیــه در جمعیت 
هالل احمــر به رهبر معظم انقالب اســالمى درخصوص 
شرایط وخیم مسلمانان روهینگیا در اثر حوادث فاجعه آمیز 
میانمار، حضرت آیت اهللا خامنه اى مبلغ 10 میلیارد ریال 
به عنوان کمک به آوارگان مظلوم و بى پناه میانمار اختصاص 
دادند. در نامه رئیــس و نماینده ولى فقیــه در جمعیت 
هالل احمر به رهبر معظم انقالب اسالمى، با اشاره به فاجعه 
انسانى در میانمار و آوارگى صدها  هزارنفر از مردم مسلمان، 
اقدامات و کمک هاى جمعیت هالل احمر در امدادرسانى به 

آوارگان گزارش شده بود.
به  گزارش «شــهروند» جمعیــت هالل احمر تاکنون 
سه محموله بشردوستانه به کشور بنگالدش ارسال کرده 
است. سومین محموله کمک هاى بشردوستانه ایران براى 
مسلمانان آواره میانمار با حضور دکتر على اصغر پیوندى 
رئیس جمعیت هالل احمر درطى روزهاى گذشته تحویل 
مقامات بنگالدشى شــد. رئیس جمعیت هالل احمر در 
نخستین برنامه کارى خود نیز به  منظور ساماندهى اردوگاه 
و استمرار کمک رسانى به پناهجویان و مذاکره با مسئوالن 
فدراسیون بین المللى صلیب سرخ حاضر در بنگالدش و نیز 
مدیران ارشد بهداشــت و درمان این کشور، به بنگالدش 
سفر داشته است و از اردوگاه پناهجویان میانمارى درحوالى 

شهر کاکس بازار بازدید کرد.
هالل احمــر جمهورى اســالمى ایــران بــا توجه به 
سیاست ها و اهداف بشردوستانه و اصولى که بر آن پایبند 
است؛ آمادگى کامل و فعاالنه براى کمک به مردم میانمار 
داشته اســت و خدمات متنوع و مختلفى را ارایه مى دهد. 

این جمعیت سابقه درخشانى در بحران هاى بزرگ مثل 
خشکسالى و قحطى ســومالى، بحران هاى سوریه، یمن 
و عراق داشته اســت. این بار نیز، جمعیت هالل احمر جزو 
جمعیت هاى پیشرو در ارسال کمک هاى بشردوستانه به 
بنگالدش بوده است. همچنین جمعیت هالل احمر ایران 
به عنوان معین دولت در بحث ارســال کمک هاى مردمى 
آمادگى کامل دارد تا در صورت انجام هماهنگى ها با ایجاد 
اردوگاه و بیمارستان ســیار، از بروز مشکالت بهداشتى 
محلى و منطقه اى جلوگیرى کند. گفتنى اســت؛ در 

مجموع بالغ بر 100 تن اقالم زیســتى بهداشــتى و 
غذایى جمعیت هالل احمر براى مردم مسلمان میانمار 
به بنگالدش ارســال شده است. ســازمان داوطلبان 
جمعیت هالل نیز، با شماره حساب 99999 جمعیت 
هالل احمر نزد بانک هاى ملى، ملت، رفاه، دى، شــهر، 
صادرات، سپه، مســکن و آینده، تجارت، حساب ارزى 
702070 بانک ملى و حساب 1404440 بانک ملت 
شماره کارت 6104337770064606 آماده دریافت 

مشارکت هاى خیران در این امر را به  عهده دارد.

شماره یک امداد و نجات کشور از وضعیت دهشتناك انسانى در اردوگاه هاى آوارگان میانمارى  روایت مرد ِ

زخم هاى روهینگیا غیرقابل شمارش است

در پى نامــه رئیس و نماینــده ولى فقیه در جمعیت 
هالل احمر به رهبر معظم انقالب اسالمى درخصوص 
شــرایط وخیم مســلمانان روهینگیا در اثر حوادث 
فاجعه آمیز میانمار، حضــرت آیت اهللا خامنه اى مبلغ 
10 میلیارد ریال به عنوان کمک بــه آوارگان مظلوم 
و بى پناه میانمــار اختصاص دادنــد. در نامه رئیس و 
نماینده ولى فقیه در جمعیت هالل احمر به رهبر معظم 
انقالب اسالمى، با اشــاره به فاجعه انسانى در میانمار 
و آوارگى صدها  هزارنفر از مردم مســلمان، اقدامات 
و کمک هاى جمعیــت هالل احمر در امدادرســانى 
به آوارگان گزارش شــده بود. به  گزارش «شهروند» 
جمعیت هالل احمر تاکنون سه محموله بشردوستانه 
به کشور بنگالدش ارسال کرده است. سومین محموله 

کمک هاى بشردوســتانه ایران براى مسلمانان آواره 
میانمار با حضــور دکتر على اصغــر پیوندى رئیس 
جمعیت هالل احمر درطى روزهاى گذشــته تحویل 
مقامات بنگالدشى شــد. رئیس جمعیت هالل احمر 
در نخستین برنامه کارى خود نیز به  منظور ساماندهى 
اردوگاه و استمرار کمک رسانى به پناهجویان و مذاکره 
با مسئوالن فدراسیون بین المللى صلیب سرخ حاضر 
در بنگالدش و نیز مدیران ارشــد بهداشــت و درمان 
این کشور، به بنگالدش سفر داشته است و از اردوگاه 
پناهجویان میانمــارى درحوالى شــهر کاکس بازار 
بازدید کــرد. هالل احمر جمهورى اســالمى ایران با 
توجه به سیاست ها و اهداف بشردوستانه و اصولى که 

بر آن پایبند است...

جامعه

وزیر رفاه در اختتامیه مراسم 
«جشنواره رسانه و رفاه اجتماعى»:

صداى فقرا
شنیده نمى شود

   صفحه 17

زهرا مشتاق با اثر  اینجا 
چاقى مرض شایعى نیست 
نفر نخست بخش گزارش 

توصیفى شد

 شادى خوشکار  با اثر 
خوش نشینان ناراضى نفر 

چهارم بخش گزارش توصیفى 
شد

شادى خوشکار به دلیل عطف 
توجه به موضوع کودکان افغان 

و موضوع فقر تقدیر شد

شیده اللمى با اثر  آب فروشان 
کوچک گورستان نفر اول 
بخش گزارش تحلیلى شد

زهرا جعفرزاده با  اثر  
سفره هاى منهاى گوشت  نفر 
دوم بخش گزارش تحلیلى شد

 فروغ فکرى نفر اول بخش 
مصاحبه از نگاه دانشگاه شد

مریم شکرانى با اثر
کوله بران رنج  تقدیر شد

مریم روستایى براى گزارش 
گورخواب ها در روزنامه 

شهروند تقدیر شد

 امین شول سیرجانى نفر 
اول بخش مصاحبه از دید 

مخاطبان شد

  روزنامه شهروند  به دلیل  توجه جدى و 
پیگیرى مستمر در موضوعات مرتبط با فقر 

برگزیده شد

گزارش

روزنامه نگاران ناشنوا از 
سختى هاى کارشان مى گویند

در جست و جوى 
صدا

   صفحه 7

  هیچ انجمنى براى
روزنامه نگاران ناشنوا وجود ندارد


