
سرمقاله

 گفت و گوی »شهروند« با یک مجرم مواد مخدر
که برای رهایی از مجازات  باید 3 زندانی غیرعمد را آزاد کند

 با حکم قاضی به زندگی برگشتم
 این پسر 25 ساله پس از آزادی از زندان 3 معتاد را به ترک موادمخدر تشویق کرده است

 قاضی پرونده: به چند دلیل این محکوم را مناسب مجازات جایگزین دانستم

نجات به جای 
حبس

برجامودولتپاچهخوار!
دونالد ترامپ در آخرين اقدام خود ضمن امضاي 
دوباره برجام تهديد كرد كــه اگر اتفاق جديدي رخ 
ندهد و تغييراتي در برجــام به وجود نيايد، در نوبت 
بعد آن را امضا نمي كند؛ فــارغ از اينكه اين تهديد 
چقدر واقعي است و تا چه حد توخالي است، بايد به 
اين نكته اشاره كرد كه يك قاعده كلي در سياست 
بين الملل و حتي در سياست داخلي وجود دارد كه 
مســئوليت دولت ها با تغيير آنها مخدوش و سلب 
نمي شود. به معناي ديگر هر دولتي كه قراردادي يا 
توافقي را با دولت ديگر امضا مي كند، مسئوليت ناشي 
از اين قرارداد يا توافق متوجه دولت هاي بعدي آن دو 
كشور نيز هست. نه  تنها در كشورهاي دموكراتيك 
كه تغيير دولت ها از خــال فرآيندي عادي صورت 
مي گيرد چنين اســتمراري در مسئوليت دولت ها 
وجود دارد، بلكه در كشورهايي هم كه انقاب يا كودتا 
مي شود يا حتي به اشغال كشور ثالث درمي آيد، در 
همه موارد اعتبار توافقات انجام شــده به قوت خود 
باقي اســت. البته موارد بسيار خاصی وجود دارد كه 
كشورها اين قراردادها را نقض مي كنند و حق چنين 
كاري را دارند. مثل قراردادهايي كه در موقعيت هاي 
ويژه و بر اثر سلطه يا رشوه يا موارد ديگري منعقد شده 
اســت. قراردادهاي زمان استعمار از اين حيث قابل 
نقض شدن براي كشور مستعمره است، چون داراي 
ماهيتي يك جانبه و براساس سلطه و اجبار خارج از 

عرف بوده است.
در ميان انقاب ها شــايد هيچ انقابــي به اندازه 
انقاب روسيه در  ســال 1917، روابط بين الملل و 
ضوابط حاكم داخلي يك كشور يعني روسيه و سپس 
شوروي را تحت تأثير قرار نداد؛ ولي همان كشور نيز 
متعهد به انجام تعهدات خارجي دولت پيشين خود 
بود. طرفه آنكه آنها برخي از قراردادهاي قبلي كه از 
سوي روسيه تزاري و به صورت ظالمانه و استعماري 
عليه ديگران منعقد شده بود را لغو كردند ولي هيچ 
دولت جديدي، حتي دولت هايي كه انقابي بودند، 
نيز هيچ گاه به خود اجازه ندادند كه قراردادها را نقض 
كنند. انقاب ايران نيز از اين نظر تمامي تعهدات و 
قراردادهاي رژيم گذشته را معتبر دانست و اجرا كرد. 
نقض اين قاعده بديهي، نظم اجتماعي و بين المللي را 
دچار مخاطره جدي مي كند، از اين رو به  عنوان يك 

قاعده مسلم در حقوق بين الملل پذيرفته شده است.
در حقــوق داخلي نيز چنين قاعــده اي جاري و 
ساري است؛ هر چند نه به شدت حقوق بين المللي. 
در حقوق داخلي نيز تعهدات دولت ها به دولت هاي 
بعدي منتقل مي شــود، مگر آن كــه داليل كافي 
بــراي ناعادالنــه و غيرمنصفانه يا فاســدبودن آن 
تعهدات وجود داشته باشد؛ ولي ظاهرا ما با دولت و 
رئيس جمهوري عجيب و غريبــي در اياالت متحده 
مواجه هستيم. كسي كه معتقد است اين توافق بد 
و به ضرر منافع آمريكا است. فرض كنيم كه ادعاي 
ترامپ درست باشد، البته اين فقط يك فرض است 
كه به سادگي قابل نقض است و در ادامه گفته خواهد 
شد، ولي حتي اگر اين فرض درست هم باشد، او با اين 

استدالل نمي تواند تعهدات دولت قبلي را نقض كرده 
و ناديده بگيرد؛ زيرا ايران و كشورهاي ديگر با اشخاص 
حقيقی آمريكايی توافق نكرده اند، بلكه با كشورهاي 
ديگر توافق كرده اند و اشخاص نمايندگان حقوقی آن 
كشورها بوده اند و اعتبار آنان به لحاظ حقوقي با اعتبار 
ترامپ هيچ فرقي ندارد ولي ترامپ ظاهرا متوجه اين 
مسأله نيست و يا است و عمدا مي خواهد آن را نقض 
كند و رويه جديدي از خــود در جهان به جا بگذارد. 
هزينه نقض تعهدات و توافقــات نه فقط براي ايران 
بلكه براي كل جهان قابل توجه خواهد بود. هنگامي 
كه اين شــيوه تبديل به قاعده شود، هزينه مبادله و 
تفاهم به سرعت افزايش پيدا مي كند و ستيز و جنگ 

جانشين آن مي شود.
اين توافق منطقا نمي تواند به ضرر كشــورهاي 
غربي و بويژه اياالت متحده باشــد، مگر آنكه دولت 
قبلي آمريكا را متهم به خيانت و احتماال اخذ رشوه 
كنند. زيرا هر توافقي كه ميان ايران با قدرت محدود 
خود و پنج عضو دايم شوراي امنيت به عاوه آلمان 
منعقد شود، ذاتا نمي تواند به لحاظ فاسد بودن اصل 
توافق به ضرر طرف قدرتمندتر باشد. به لحاظ منطقي 
مي توانيم تصور كنيم كه اين قرارداد ممكن است كه 
به صورت غيرمنصفانه ای بــه ضرر طرف ضعيف تر 
باشد، ولي نمي توانيم چنين احتمالي را بدهيم كه 
به نحو فاحشــی به ضرر طرف قدرتمند بوده باشد. 
بنابراين ايران نمي تواند و نمي بايد تغييري را در اصول 
حاكم بر برجام بپذيرد؛ زيــرا اين پذيرش به معناي 
تن دادن و مشروع دانستن نقض يكي از اصول اوليه 
در روابط بين المللي و حقوق قراردادها است ولي اين 
ماجرا سويه ديگري نيز دارد كه نبايد ناديده گرفته 
شود و آن استثنايي بودن ترامپ است؛ به  عنوان كسي 
كه فعا سكاندار كشتي قدرت اياالت متحده است. 
براي اينكه بدانيم سقوط سياسي و رفتاري در دولت 
اين جامعه تا چه حد شده است، كافي است به يك 
نمونه اخير توجه شود. حدود يك ماه پيش فيلمي از 
يكي از جلسات دولت اياالت متحده منتشر شد كه 
طي آن ترامپ جلسه را آغاز مي كند. سپس پيش 
از ورود به بحث و به صــورت عجيبي رو به پنس 
)معــاون رئيس جمهوري( مي كنــد و مي گويد 
تو مي خواســتي چيزي بگويــي؟ ظاهرا از پيش 
هماهنگ كرده بودند. پنــس حدود چند دقيقه 
محــدود در مدح ترامپ صحبــت مي كند. يكي 
از روزنامه هاي آمريكا ســخنان پنس را به دقت 
موشــكافي مي كند و توضيح مي دهد كه در هر 
12 ثانيه از سخنان پنس يك كلمه اي كه نشانه 
پاچه خواري! نســبت به ترامپ است ابراز داشته 
است. كاري كه در منحط ترين رژيم هاي سياسي 
جهــان نيز رخ نمي دهــد. هنگامي كــه معاون 
رئيس جمهوري در جلسه رسمي و بدون ضرورت 
اقدام به بيان يك سخنراني پاچه خوارانه آن هم 
از ترامپ مي كند، مي توان گفت كه اين رژيم در 
مقام تصميم گيری خطرناك هم هســت بايد با 

دقت بيشتري در رفتار كرد.
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گفتوگواقتصاد

 صفحه 10 صفحه 5

بهتماشایشفقزنانکارهایسخت

 داستان زندگی زنانی که پشت جرثقیل، گریدر، تراکتور
لودر و کامیون می نشینند و جاده سازی می کنند

 محمدجواد ترابی از تجربه گردشگری علمی
و سفر به مدار شمالگان می گوید...

  زنان شهرکرد برای روستای گل سرخ 5 کیلومتر جاده ساختند
  فقط می خواهیم جامعه ما را باور کند

  شما وقتی تصمیم به این سفر می گیرید با این چالش بزرگ مواجه هستید 
که شاید اصال بروید و نتوانید شفق های قطبی را ببینید

   صفحه 15

جزییاتی از گزارش مهم وزارت کشور به روحانی درباره اعتراضات اخیر 

  به گفته  معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور استمرار فعالیت های دشمنان خارجی کشور
 کاهش اعتماد عمومی و مدیریت ناصحیح افکار عمومی  عوامل اعتراضات اخیر بوده است
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سهضلعیناآرامیها
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    صفحه7

ورزشصفرعاشقی

  در نشست دکتر پیوندی با سفیران 
و نمایندگان کشورها برای ارایه 
عملکرد جمعیت و تبیین برنامه 

عملیاتی مطرح شد

   پخش ناقص تبلیغات
 دورزمین صدای اسپانسرها را

در آورده است

 اقدام
مشترک

هشدار جدید فوتبال 
به صداوسیما

اقتصاد

گام آخر بانک مرکزی برای پایان 
ماجرای مؤسسات غیرمجاز

تسویهباتمام
سپردهگذاران
تاپایانبهمن

   صفحه 4
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جهان

 روسیه از نبرد عفرین
چه سودی می برد؟

 چراغ سبز مسکو
به آنکارا

   صفحه 3
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تماشاخانه

 اختالس گر: خوب شد
قبل ازگرون شدنِ 
عوارض خروج رفتم

بینمچقدرپولبرامونآوردیاینبار!
کانادا:بیاب

سگرانبهدلیلکمشدندرآمد،درچارچوبقانون!
درخواستراهپیماییصنفاختال

شهرداربروجرد:اختالسکردهبابا،آبنباتکهنمیفروختهبرخوردکنیم!

پیشنهادشهرونگ:یهواحدپولیجدیدبزنیم،اسمشروبذاریم»اختالس«

از1میلیاردهمشروعمیشه!

#تشکل_صنفی_اختالس_گران_بیمرز#پسرک_آبنبات_فروش#شهرونگ

باکمشدنبودجه،درآمداختالسگرهابه100میلیاردکاهشپیداکرده گمشدگان

فیل در تاریکی*

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

بعضی وقت هــا خــودت را مدیون 

کســانی می بینی کــه اصــا باورت 

نمی شــود؛ مثا من این روزها خیلی 

مدیون یک فیل ماده هســتم. نخیر؛ 

در کنیــا زندگــی نمی کنــم. من در 

همین تهران پــر دود خودمان زندگی 

می کنــم و همین جا یــک فیل کاری 

کرد که مدیونش باشم. راستش حرفه 

روزنامه نگاری خودش به خودی خود 

پیچیده و عذاب آور اســت اما شــاخه 

طنزنویســی اش که یک ســور هم به 

آن زده. دیروز ســردبیر صدایم کرد و 

گفت چرا مطلبت این جوری اســت؟ 

پرسیدم چه جوری؟ گفت: با من بحث 

نکن. همین که من میگم. این مطلب را 

می شود چاپ کرد؟ نگاه کردم دیدم در 

مورد ناتوانی برخی ارگان ها در رعایت 

نکات ایمنی نوشته ام. گفتم نوشتن در 

مورد لزوم رعایت نــکات ایمنی حرف 

بدی اســت؟ ســردبیر گفت: من تو را 

می شناسم. تو می نویسی نکات ایمنی 

اما در اصــل داری به مــن و ما طعنه 

می زنی. گفتم در مورد مصاحبه... فوری 

پرید وســط حرفم و گفت: اصا و ابدا. 

در مورد هر مصاحبه ای بنویســی فکر 

می کنند به پریشب برمی گردد. کمی 

فکر کردم و گفتم بودجه خوبه. بررسی 

الیحه بودجه ازجمله اخباری اســت 
که.... 

نمی گذارد حرف تو دهان آدم خیس 

بخورد. گفت: الزم نکرده. تو خوشــت 

می آید هی این تلفــن زنگ بخورد که 

چرا به ما طعنه می زنی؟ آن هم درست 

روزی که منشــی ام رفتــه مرخصی 

زایمان و خودم بایــد تلفن ها را جواب 
بدهم؟ 

آچمز شــده بودم. گفتــم در مورد 

فلســفه اول مرغ بــود یــا تخم مرغ 

بنویسم؟ پرســید: شــهیدی؟ با من 

مشکل داری؟ پدر کشتگی داری؟ فکر 

می کنی می شــود در مــورد تخم مرغ 

نوشــت؟ گفتــم: خــب گردوغبار و 

ریزگردها... خیلی هم ایده خوبی است. 

محیط زیســتی... داغ و مهم. سردبیر 

سرش را خاراند. بر و بر به من نگاه کرد. 

گفت تو خجالت نمی کشی از موضوع 

زیســت محیطی دردناکی می خواهی 

پول در بیــاوری؟ گفتم: بــه خدا االن 

صفحه بند زنــگ می زنــد و با عرض 

معذرت یکی از رخت هایم را می کشد 

ســرم. زودتر تصمیــم بگیرید. حمله 

ترکیه به ســوریه چطور است؟ خوب 

نیســت؟ خودکارش را کرد تو سوراخ 

گوشش و آن را خاراند. بعد از چند ثانیه 

گفت: وقتی هنوز تکلیــف طرفداری 

یا عدم طرفــداری ما معلوم نیســت 

پس صاح هم نیســت که در موردش 

بنویسیم. گفتم فقط می ماند در مورد 

مســکن مهر و.... گفت: اون که هیچی. 

بین دو جناح دعوا راه نینداز و آتش بیار 

معرکه نشو. گفتم پس در مورد سوانح 

دریایی... ســردبیر حرفم را قطع کرد و 

گفت: خاک بر سرت که می خواهی از 

مرگ مردم پول در بیــاوری. گفتم: در 

مورد نحوه  پرداخت وام هــای ازدواج 

که می شود نوشت؟ سردبیر نگاه عاقل 

اندر سفیهی بهم کرد و گفت: انتقاد از 

بانک ها و موسســات مالی در شرایط 

حســاس کنونی اصا صاح نیســت. 

گفتم پس هیچی. فیلَم زاییده! چشمان 

سردبیر برقی زد و گفت: آهان همین. 

بهترین خبر اســت. یک طنز سیاسی 

در مورد نخســتین بارداری یک فیل 

در تهــران پس از 500  ســال بنویس. 

جوری کــه چپ و راســت و اصولگرا و 

اصاح طلب و میانــه رو را بزنی و معلوم 

هم نشــود که کی را زده ای. فیل خوب 

است. بدو برو صفحه بند معطل مانده!

مکتابیازشادروانقاسمهاشمینژاد
*نا

فلکه اول

|شهاب نبوی|هوای خوزســتان دوباره قهوه ای شده. البته 

دوباره نه، این حال و روز همیشــگی خوزســتان است . آدم 

عکس های اهواز را که نگاه می کند، یاد عکس های سیاه، سفید، 

قهوه ای دهه چهل و پنجاه می ا فتد. من نمی دانم این مسئوالن 

میراث فرهنگی دارند چه کار می کنند؟ االن اوضاع طوری شــده که می توان 

اهواز را در زمینه های مختلف به ثبت جهانی رساند. حاال من این جا این موارد 

را اعام می کنم، دوستان میراث فرهنگی هر وقت حال داشتند اینها را به ثبت 

برسانند. یک: این روزها در کشورهای بی درد و عار غربی، خیلی ها وقتی به پوچی 

می رسند، فکر خودکشی به سرشان می زند، اما وجود این کار را ندارند. می توان 

اهواز را به خانه ای امن برای این عزیزان به پوچی رسیده تبدیل کرد. الزم نیست 

هیچ کار خاصی انجام دهند، فقط کافی است با آن ریه های سوسول شان یک 

هفته را در این شهر نفس بکشند. می توان اسم این نوع از خودکشی را گذاشت، 

»مرگ خاکی!« دو: چــون خودمان حالش را نداریم، می توان از ژاپنی ها کمک 

خواست تا بیایند و راهی پیدا کنند که بتوان از این خاک در جهت کشاورزی و 

حتی دامپروری روی هوا استفاده کرد. البته اگر ژاپنی ها از این کار عاجز بودند، 

می توان از ساقی های مواد مخدر هم در این زمینه کمک گرفت. سه: طرح تحول 

مجرمان خطرناک. می توان مجرمان خطرناک )منظورم عزیزان مفسد اقتصادی 

نیست( را از اقصی نقاط جهان در این شهر جمع و مجبورشان کرد، فقط روزی 

یک ساعت پیاده روی کنند. باور کنید به هر چه کرده و نکرده اند اعتراف می کنند. 

خیلی هم بیشتر از خفگی مصنوعی و قطع دست و اینها، مجرم را از اعمال زشتش 

متنبه می کند. چهارمین پیشنهاد: ثبت رکورد جهانی بیشترین حمله قلبی و 

مراجعه به اورژانس. البته این جایزه در رقابتی تنگ و نفسگیر و با تقدیر ویژه از 

مردم تهران به خوزستان می رسد. پنجمین پیشنهاد: این دیگر وجدانا حق مسلم 

مردم خوزستان است. باید جایزه باحال ترین و خاکی ترین مردم کل کره زمین و 

حومه را دو دستی و با افتخار تقدیم این مردم کرد. چون مردم خوزستان که کا 

بامعرفت بودند؛ حاال به  خاکی بودن هم می توانند مشهور شوند.

|  محمد                رضا ثقفي  |   كارتونيست |
email: sunysaghafi@yahoo.com

زمانصفحهبندی:19/00- 18/30
شروعصفحهبندی:

پایانصفحهبندی:
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 : اول از همه با ســام. خود پاسخگو 

هستم. ضمن تشــکر از طنزهایی که فرستادید، 

این بار خواستیم در پاســخ به طنزهاتون پیغام 

بذاریم و تشکر کنیم ولی نمی دونیم چرا همه تا 

می بینن پاسخ دادیم تازه سفره دلشونو میخوان 

باز کنن! بله، من متوجه ام روزگار غریبیســت، 

عصر یک روز خشک زمســتانیه و آدمیزاد دلش 

میخواد سرشــو بذاره رو شــونه یکی، واسش از 

درداش بگه ولی هیــچ آدم خوش اخاق تری از 

من پیدا نکردید، باهــاش چت کنید؟ حتما باید 
ربات شم؟ این از ما... حاال شما

د۶۴:آقاکیبهمامیگیدکهشدیم
مهردا

جزواستعدادهایکشفشده؟

 : این ســوال رو تقریبــا ۹0 درصد 

پرســیدن، اون ۲0 درصــدی هم نپرســیدن تا 

امروز عصر حتما کنترلشــون از دستشون خارج 

میشــه میپرســن. عرض به خدمتتون هرچی 

تا امروز فرســتادید، داره خونده میشــه و دبیر 

عزیز و عالیقدر هم دوبــاره میخونن و طی بیانیه 
خدمتتون صادر میشه. 

کیبا:مخاطباچطــورمیتوننبایه
شــ

نویسندهصحبتکنند؟امکانشهست؟

 : ببینیــد بســتگی داره شــما کی 

مدنظرتونه. مثا احمدرضا کاظمی دســت واسش 

زیــاده و یجورایی هــم زاغه هم مــو طایی گروه 

حساب میشــه و خب باید برید ته صف. ولی مثا 

محسن پوررمضانی داریم که صفش کوتاه تره، چون 

بور نیســت ولی به جاش کتاب زیاد میخونه. حاال 

شــما بگید با کی، ما خودمون جــورش می کنیم، 

چون به هرحال ما برای وصل کردن آمدیم... 

شاخها:اکبرپورخجســته:ســالم،خطاببه

بهتوییتربنگرمتویتاتهوینم

بهاینستابنگرمپستاتهوینم
بههرجابنگرمدرپهنهوب

نشانازکارایبیجاتهوینم

 : بســیار زیبا. شــما خودتون اینو 

می خونید یه پس زمینه گل شقایق در چمن هم 
تصور کنید. 

:شایدباورتوننشهولیمنهنوز
لیلی

یشهرونگووقتیدراینستاگرام
تیترها

با میکنم قاطــی میبینم وند
شــهر

تیترهایدیگه.

 : واال ما خودمون هم تیترهای جدی 

رو می خونیم یه لحظه شــک می کنیــم اینو ما 

ســاختیم یا واقعیه! یه پیوند عمیقی بین کار ما 

و سیاستمداران شکل گرفته که همین طور ادامه 

پیدا کنه، همه میریم توی یک تیم. 

فیلترشــکنه این کاظمــی: د
محم

اعصابواسمنذاشته،همشمیزنهعدم

هاونکلیدبنفشــه!اگهاومدی
اتصالب

درنزن.اعصابتویکیرودیگهندارم!

ایناحرفایردشــدهشــانسبامنبود

کهاصوالهیچوقتبــهردوبدلتبدیل

نشدوهمیشــهاینشکلیبود
نشدکه

ردمیشــدوازبدلشــدنمن
کهاون

رینبود.ازلطفشــمیهبیاعصابش
خب

ارسیدهبود!مثالشماهمینشانس
بهم

آقایآذریجهرمیروببین!وزیرشکه

کرد،آکبندهمکهروشفیلترشــکنو

توییتنصببودبــاالدروفمکههمش

منشــنبازیمیکردنولیشانسمن

چی؟بیااینمازآخریننمونش.یهساله

موردمبارزهباپوپولیسمدولتی،
دارمدر

هاوتحدیدهاطنزمینویســم،
فرصت

ضوعطنزشــدهچشــمبهدر
حاالمو

ظرم!آخهمگهمیخواینســهراب
منت

سپهریروکشــفکنین؟مگهانشاس؟

بیخیال!شانسماکههیچوقتدرنزد،

همکهزدیم،بازنکردولیایشانس
در

جانمنچشمبهدرمنتظرم...

 : عزیــزم االن داری با ما شــوخی 

می کنی یا جدی فکر کــردی موضوع فراخوان 

»چشــم به در منتظرمه؟!« ببین مارو توی این 

ابهام بین شــوخی و جدی نگه ندار می میریم 

جون تو. ما نوشتیم چشــم به در منتظریم که 

طنز بفرســتید تو چطوری خونــدی موضوع 

اینه؟ البته ما فهمیدیم چرا یک ساله داری طنز 

می نویسی و شانســت نزده! چون تحدید با این 
»ه« نوشته میشه. 

امیرجمالــی:تاکیوقــتداریمطنز
بفرستیم؟

 : تا آخر این هفته به صورت جدی. به 

صورت غیرجدی هروقت فرستادی ما میخونیم 

و جای نگرانی نیست، چون اگر دیدیم وودی آلن 

زمانه ات هستی، می گیم بازم بنویسی.

:برایچیاسممنوتویستونتون
بینام

ردید.منفقطسوالپرسیدم.لطفا
چاپک

پاکشکنید.

 : چون شما اینطور باید تصور کنید 

که هرچی می فرستید، پاسخگو انگار فرستادید 

مســتقیم به چاپخونه! و این خاصیت دهن لقی 

پاسخگوی محترم ۲5 می باشــد. متاسفیم اگر 

دوست نداشتید اسمتون چاپ بشه اما باید ذکر 

می کردید که من همون ذکرکردنتون هم چاپ 

کنم! این قدر هیچی تو دلم نمی مونه.

|  پ. ش. بيست و پنج  |

www.shahrvand-newspaper.ir

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره سیصد و هشتاد و ششم

پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگ

جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

telegram.me/Shahrvang :نشانی کانال تلگرام شهرونگ

@tanzshahrvang :راه ارتباطی تلگرامی با شهرونگ
shahrvang@gmail.com :ایميل صفحه شهرونگ
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   دور شدن ماهی ها از صیدگاه های قدیمی
معاش صیادان استان بوشهر را سخت تر کرده است

ماهیان جنوب آب شدند

جامعه

واکنش شهردار تهران درباره 
فشارها بعد از افشاگري هایش 

  رئیس سازمان محیط زیست از کانون های 
ریزگرد جنوب شرق اهواز دیدار کرد و از دالیل 

آلودگی هوای جنوب غرب ایران گفت

عقبنمینشینم

اعتراف»آبی«

   صفحه های 16 و 17

شــهروند| روز گذشــته نشســت تخصصی دو 
روزه معاونين امداد و نجات سراســر كشــور با حضور 
حجت االسام والمســلمين معــزی آغاز شــد. در 
گردهمايی معاونين امدادو نجات سراســر كشور در 
سازمان امداد و نجات به بررسی و تحليل امدادرسانی 
در زلزله كرمانشاه و همچنين تشريح برنامه، فرآيند و 

بررسی نحوه امدادرسانی در زلزله تهران پرداخته شد.
نماينده ولی فقيه در جمعيــت هال احمر در اين 
نشست به ارايه ســخنانی مهم و تبيين ضرورت های 
اجرايی اين ســازمان پرداخت. وی در ابتدای سخنان 
خود بــا ابراز خرســندی از فرصت حضــور در جمع 
مديران و معاونين سازمان امدادونجات سراسر كشور، 
فعاليت های امدادونجات را از ارزشی ترين محورهای 
مسائل دينی و اسامی دانســت و افزود: توجه به اين 
عمل بزرگ انسانی و اسامی به دليل حادثه خيز بودن 

كشور ما اهميتی دو چندان دارد.
سازمان امدادونجات قلب جمعیت هالل احمر

نماينــده ولی فقيــه در جمعيــت هال احمــر 
اصلی ترين بخش شــكل گيری اين نهــاد مردمی را 
سازمان امدادونجات دانست و تصريح كرد: »سازمان 
امدادونجــات قلب جمعيت هال احمر اســت.« وی 
ادامه داد: در بحران ها و حوادث طبيعی و غيرطبيعی 
نقش بی بديل سازمان امداد و نجات است كه می تواند 
با تربيت نيروهای متعهد و كارآمــد و برنامه ريزی به 
منظور انسجام در فعاليت های امدادی پيشتاز عرصه 

خدمت رسانی و خدمات امدادی باشد.
نماينده ولی فقيــه در جمعيت هال احمر با تبيين 
ضرورت ها، بايدها و نبايدهــای فعاليت های امدادی 
ســازمان امداد و نجات افزايش، تــاش برای افزايش 
ســرعت در امدادرســانی را از مهمترين اقدامات اين 
سازمان دانست و خاطرنشان كرد كه البته نبايد از نقش 
اساســی تجهيزات روزآمد و چابكی نيروهای امدادی 
غافل شــد. مهارت، آموزش و تخصص نيز سه مقوله 
ديگری بود كه حجت االسام والمســلمين معزی به 
آن اشاره و خاطرنشان كرد: اين كه يك نيروی امدادی 
مهارت الزم را برای حضور در صحنه حادثه داشــته 
باشــد، امری ضروری اســت؛ ليكن تخصصی كردن 
مهارت ها از طريق آموزش و اســتفاده از تجربيات به 
دست آمده از حوادث گذشته می تواند تكميل كننده 

و تصحيح كننده امر امدادرسانی باشد. 
آموزش قطب ارتقاي علمی فعالیت های امدادی 

است
حجت االسام والمسلمين معزی با تكيه بر آموزش 
به  عنوان قطب ارتقاي علمی امدادگران، نجاتگران و 
دست اندركاران امر امدادرسانی در حوادث طبيعی و 
غيرطبيعی تصريح كرد: ايجــاد فرصت های مطالعه، 
ارتقاي سطح علمی و بهره مندی از روش های روز دنيا 

می تواند تأثير عميقی بر نتيجه كار داشته باشد.
نماينده ولی فقيه در جمعيت هال احمر در بخش 
بعدی ســخنان خــود روحيه نوع دوســتی و اخاق 
انســانی را دو ويژگی فردی يك امدادگر برشــمرد و 
خاطرنشان كرد: پايبندی به اخاق به  عنوان صفاتی 

كه در درون انسان نهادينه شــده سبب تعالی روح و 
آمادگی بيشتر امدادگر برای حضور در صحنه كمك 
به همنوع خود می شــود. وی در همين زمينه ادامه 
داد: در اديان مختلف كمــك به همنوع و تاش برای 
نجات جان انسان ها مورد تأكيد قرار گرفته است؛ اما 
آنچه پراهميت است، واجب كفايی بودن اين عمل در 
دين اســام بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد و مذهب 
است. حجت االسام والمسلمين معزی با يادآوری اين 
نكته كه وجه تمايز مسلمانان در خدمت به انسان های 
گرفتار و دردمند با غيرمسلمانان جهان، خلوص نيت 
و اقدام و عمــل در جهت رضايت خداونــد به  عنوان 
گوهر عمل اســت، افزود: امدادگر بايد دارای روحيه از 

خودگذشتگی و ايثارگرانه باشد.
 اطالع رسانی در بحران

متفاوت از شرایط عادی است
نماينده رهبر انقاب در جمعيت هال احمر سپس 
با انتقاد از شيوه و عمل دستگاه ها و رسانه ها در زمينه 
اطاع رسانی و تبليغات به هنگام بحران تصريح كرد: 
آگاهی بخشی و اطاع رســانی در بحران ها متفاوت از 
شرايط عادی اســت كه بايد با آموزش و روش های از 
پيش تعيين شــده و البته آزموده بتوان اين ضعف را 
برطرف كرد. حجت االسام والمسلمين معزی بار ديگر 
با تأكيد بر تقويت روحيه نوع دوســتی و توجه بيشتر 
به جنبه های الهی و معنوی در ســازمان امداد و نجات 
تأكيد كرد: »تاش كنيد تــا فعاليت های امدادی به 
يك وظيفه اداری تبديــل نشــود.« وی در پايان بر 
جمــع آوری اطاعات و مستندســازی فعاليت های 
امدادی در زلزله كرمانشــاه به  عنوان يك كار ضروری 
در زمينه انتقال تجربه ها به آيندگان تأكيد و از تاش 
و كوشش بی دريغ و ارزشمند ســازمان امدادونجات 
در فاجعه زلزله كرمانشــاه تقديــر و از خدای متعال 
برای امدادگرانی كه خالصانه بــه كمك زلزله زدگان 
شتافتند، آرزوی توفيق و سعادت كرد. يادآور می شود 

نماينده ولی فقيه در جمعيــت هال احمر به منظور 
ارتقاي فرهنگ دينی در سازمان امدادونجات با صدور 
حكمی، حجت االسام والمسلمين صادقی را به عنوان 
نخستين مسئول دفتر نمايندگی ولی فقيه در سازمان 

امدادونجات منصوب كرد.
بررسی نحوه امدادرسانی در زلزله تهران 

مرتضی ســليمی، رئيس ســازمان امدادونجات 
جمعيــت هال احمر با تأكيد بــر اهميت برگزاری 
اين نشســت و نيز موضوعات مورد بررسی شده در 
آن گفت: »در اين نشســت گــزارش تمام تيم های 
تخصصی در زلزله كرمانشــاه ارايه و نقاط ضعف و 
قوت آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.« سليمی 
با بيــان اين كه در اين نشســت موضوعات ديگری 
پيرامون بحران های سراسر كشور مورد بررسی قرار 
گرفته است، تصريح كرد: »تمام تيم های تخصصی 
ســازمان امداد و نجات هال احمر در اين نشســت 
گزارش عملكرد خود را ارايه داده و در ادامه شرايط 
مناطق بيست و دوگانه كشور در بحران ها و حوادث 
تشريح خواهد شــد.« وی با تأكيد بر بيان و بررسی 
دغدغه هــای امداد و نجات سراســر كشــور در اين 
نشست خاطرنشان كرد: »اين نشست فرصتی است 
تا دوره بازآموزی طرح نوروزی و برنامه های معاونت 
برنامه ريزی و آموزش های تخصصی تشريح و طرح 
امداد و نجات نوروزی 1۳97 هم ارايه شود.« رئيس 
ســازمان امدادونجات جمعيت هال احمر در پايان 
تأكيد كرد: »توان عملياتی لجســتيكی و انبارهای 
امدادی مورد بررسی و تحليل تخصصی قرار خواهد 
گرفت و در ادامه راهكارها و راهبردهای ســازمان 
امدادونجات در اين حوزه بــه منظور بازبينی نقاط 
قوت و ضعــف در زلزله كرمانشــاه و آمادگی برای 
طرح های آتی همچون طــرح امداد و نجات نوروزی  
ســال آينده ازجمله موضوعات مهم اين نشســت 

خواهد بود.«

تأکید نماینده ولی فقیه در نشست تخصصی معاونین امدادونجات سراسر کشور 
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سیما فراهانی - شهروند| حدود 6 ماه پيش بود كه 
در شهرستان فيروزآباد دستگير شد. او را به جرم حمل 
شيشه بازداشت كردند. قرار بود به 6 سال حبس محكوم 
شــود. محمدرضا در زندان اعتياد خــود را ترك كرد و 
همين باعث شد تا قاضی پرونده اش با حكمی جايگزين، 
او را از حبس نجات دهد. اين مرد 25ساله با رأی قاضی 
پرونده با اعمال مجازات جايگزيــن حبس، موظف به 
آزادی ۳ محكوم غيرعمد شد. محكوم جوان اين پرونده 
كه از جرم خود بشدت پشيمان است، عاوه بر آزادسازی 

سه زندانی جرايم مالی غيرعمد، موظف است به مدت 60 
روز به ارايه خدمات رايگان در حوزه ترك اعتياد جوانان 
در يكی از مراكز ترك اعتياد شهرستان فيروزآباد استان 
فارس بپردازد. محمدرضا حاال از زندان آزاد شده و زندگی 
جديدی را برای خود تشكيل داده است. او كه قرار است 
به زودی پدر شــود، با راه اندازی يك شغل، هم سر كار 
می رود و هم در حــوزه ترك اعتياد فعاليت های موثری 
می كند. او در اين يك ماه و نيمی كه از زندان آزاد شده، 

توانسته ۳ معتاد را برای ترك تشويق كند...


