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رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در دﯾﺪار
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﮐﻨﮕﺮه ﺷﻬﺪای
اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن:

شی ه و سنی در
مهوری اس می در
دشوارترین میدانها
کنار یکدیگرند
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آلودگی هوا در خوزستان به شرایط فوق خطرنا رسید

ﻓﺮاﺗﺮازﺗﺤﻤﻞ

صفحه

جام ه

مدیر کل هواشناسی استان خوزستان :غلظت گردوغبار
در استان خوزستان  1برابر حد مجاز شد

شهروند| خــاک باز هم خوزســتان را زمینگیر
کرد؛ اینبار خاک با غلظــت هزار میکروگرم
برابر
بر مترمکعب در هوا نشست و این یعنی
حد مجاز .این شــر حال و روز دیروز خوزستان
است :بیمارســتانها به حال آمادهباش ،مدارس
تعطیل ،انفجار و قطع بــرق ،ل و پروازها ،کاهش
دید افقی به متر و باز هم بحران .هواشناســی
خوزســتان از پیش اعالم کرده بود که بهمن،
روزی خاکآلود برای استان اســت و این خاک
منشــ داخلــی دارد :کانونهای فــوق بحرانی
جنوبشــرق اهواز که مدتهاســت گردوخاک
به پا میکند .از پیش اعالم شــد که مدارس
شهر خوزســتان در روز سهشنبه تعطیل خواهد
بود و ســاعت پایان کار ادارهها هم به کاهش
یافت .دیروز غلظــت گردوخاک در اهواز به بیش

رادیولو یستهای
م تر

از برابر حد مجاز رسیده بود اما رفتهرفته این
رقم افزایش پیدا کرد و غلظــت غبار به هزار
میکروگرم بر مترمکعب رسید .درست بهمن سال
پیش تجربه غبار ،باران و بعــد قطعی برق پیش
آمد و بنا شد مسئوالن از این اتفاق درس بگیرند
و اینبار هم اتفاق باز تکرار شــد .این موضوع در
جلسات ســتاد مدیریت بحران هم مطر و لزوم
آمادگی دربرابــر قطعی برق ت کید شــد و عصر
دیروز در نقاطی از اهواز صدای انفجار شــنیده و
برق قطع شــد .مدیرکل فرودگاههای خوزستان
اعالم کرد که تا اطالع ثانــوی هیچ پرواز ورودی
و خروجی در فــرودگاه بینالمللــی اهواز انجام
نخواهد شد و جادهها شاهد تصادفات زنجیرهای
بودند که به دلیل کاهش شــعاع دید پیش آمد.
اگرچه پیشبینی شد...

رادیولو ی با
بیش از  ۷متخ
تجم مقابل وزارت بهداشت خواستار
حذ قانونی شدند که به گروههای
پزشکی دیگر اجازه سونوگرافی میدهد
صفحه 1

ارش

شتی
با مرکز شهر

کافهها بازارهای شبانه و گالریها
به مرکز شهر تهران بازگشتهاند
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ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ
و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺎﮐﺖ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل

ادوگرپسند!

دولت بشردوستانه
سلبریتی ها

سلبریتی ها به واسطه قدرت نفو
جهانی خود می توانند شکلی از دولت
بشر دوستانه جهانی تشکیل دهند

P resident.ir :

فوتبا

نجا

دعوای کیرو کریمی به ضرر تیمملی
نقدی بر اقدام مجری برنامه نود برای برپایی مناظره

صفحه9

صفحه 1

سرمقا ه

محسين دوانی
کار نا
ر ا

در حالی که هیچ اتفاق خاصی در اقتصاد کشــور رخ
نداده و قاعدتا باید تقاضای ارز نوسان نداشته باشد ،نرخ
حدود درصد افزایش
ارز نسبت به نرخ اول سال
یافته و دیگر نمیتوان از حربه پوسیده دولتهای قبلی
برای این افزایش اســتفاده کرد .به نظر میرسد عمده

عواملتاثیرگذاربرقیمتارزدراینچندماههعبارتنداز:
آزادشــدن بخش قابل مالحظهای از سپردههای
بانکی و روانهشدن آن به سوی بازار ارز
پرداختهــای بانک مرکزی به ســپردهگذاران
مالباخته که وجوه مذکور نیز عمال روانه بازار ارز و سکه
شدند
تاثیر روانی تصمیمات دولت آمریکا و اثرات مخرب
مصاحبههــای همکاران بیجیــره و مواجب ترام در
داخلکشور.
نابســامانی برنامههای اقتصــادی دولت و فقدان

قربانی در دقایق پایانی فرشته نجات آبیها شد

چشماندازمشخ بازارهایپولوسرمایه
همداســتانی بخش رانتــی ارز (صادرکنندگان
موادخام کشور چه در قالب مواد معدنی ،مواد پتروشیمی
وخشکبار،ساالمبووپستهو)...
اصرار برخی رسانههای اقتصادی برای افزایش نرخ
ارز و خشنودی ذاتیشــان از قیمت باالی ارز و تشویق
روانی بازار و از همه مهمتر اقدام ناسنجیده نمایندگان
مجلس در مهار حقوق و مزایای جامعــه کار و تولید از
یکطرف و چشمپوشی بر فساد و حقوق نجومی مدیران
و کارگزاران از طرف دیگر.

دبل علی ور و برد مقتدرانه در آسیا

پرس ولی

تساوی امیدبخش استقالل در قطر
شهروند| تیم فوتبال استقالل در اولین دیدار مرحله گروهی رقابتهای لیگ
قهرمانان آسیا از ساعت  :روز گذشــته به مصاف الریان قطر رفت که از این
بازی کمتر از هزار تماشــاگر دیدن کردند .با اینکــه در همان دقایق ابتدایی روی
ارسال سرور جپاروف ،هافبک ازبکستانی اســتقالل و اشتباه کاپیتان تیم قطری
آبی پوشان به گل رســیدند اما در پایان نیمه اول الریان با دو گل حمدا و تاباتا
توانست برنده به رختکن برود .شــاگردان وینفرد شفر طی دقیقه روی اشتباه
خط دفاعی گل دریافت کردند تــا نیمه دوم برای جبران بــه زمین بیایند .در
نیمه دوم اســتقالل بازی را با پرســی که در زمین حریف انجام میداد در اختیار
گرفت و موقعیتهایی را هــم روی دروازه حریف انجام داد .البته وقت کشــی و
بازی خشن بازیکنان الریان بازیکنان اســتقالل را هم عصبانی کرده بود تا اینکه
تاباتا ،ســتاره تیم قطری به خاطر خطای شــدید روی داریوش شجاعیان اخراج
شــد .بعد از نفره شدن الریان ،فشار استقاللی ها بیشــتر شد و در نهایت علی
قربانی در دقایق پایانی توانســت گل تســاوی را وارد دروازه حریف کند .با اینکه
استقالل تالش میکرد به گل پیروزی دســت پیدا کند ،داور سوت پایان بازی را
زد تا بازی به تساوی بر به پایان برســد .بدین ترتیب استقالل در گام نخست
توانســت با یک امتیاز از قطر به تهران بازگردد و امیدوار است در بازی های آینده
خود که در تهران پذیرای تیم های حریف خواهد بود ،به امتیازات بیشتری برسد.
الهالل عربستان و العین امارات دیگر حریفان اســتقالل هستند که باید در بازی
های آینده شاگردان شــفر رودرروی آنها قرار بگیرند .شاید استقالل می توانست
در بازی نخســت از حریفی که روی کاغذ آسان تر بود ،امتیاز را بگیرد اما همین
یک امتیاز هم در شرایطی که از حریفش تا دقایق پایانی عقب افتاده بود ،می تواند
برای کادرفنی و بازیکنان این تیم رضایت بخش باشد.

جور ایرانیها را کشید

شهروند| پرسپولیس دیروز در ورزشگاه آزادی مقابل نسف قارشی قرار گرفت و موفق
شد یک برد شیرین بهدســت بیاورد .شــاگردان برانکو در این دیدار خیلی زود توانستند
دروازه حریف را باز کنند .پرسپولیس این بازی را هم با همان دو هافبک دفاعی دیدار قبلی
خود استارت زد و پیش بینی میشد که برای ایجاد موقعیت روی دروازه حریف به مشکل
بربخورد .با این حال دوندگی باالی بازیکنان این تیم شرایط را برای حریف سخت کرد .در
نیمه اول این دیدار فرشــاد احمدزاده ستاره قرمزها بود که بارها با حرکات تکنیکی خود و
دوندگی باال بازیکن حریف را به دردسر انداخت.گل اول این تیم روی ارسال وحید امیری
و ضربه سر تمامکننده منشا شکل گرفت و در این بین فرشاد احمدزاده ،حسین ماهینی
و علی علیپور نیز فرصتهای فوقالعادهای را از دست دادند تا این تیم به پیروزی در اولین
دیدار خود در لیگ قهرمانان امیدوار و نزدیک شود .در نیمه دوم بازیکنان نسف قارشی که
برای جبران نتیجه به میدان آمده بودند توانستند موقعیت هایی روی دروازه این تیم تدارک
ببینند اما بیرانوند عملکرد خوبی در بازی دیروز داشت و توانست ضربات خطرناکی را مهار
کند.ستاره قرمزها در نیمه دوم این دیدار مانند بازیهای گذشته علی علیپور بود .در دقیقه
صادق محرمی موقعیت فوق العاده ای را در اختیار علی علیپور قرار داد که او با ضربهای
غیرقابلمهارگلدومپرسپولیسرابهثمررساند.تنها دقیقهبعدبازهمعلیپوربودکهبرای
پرسپولیسی ها پیام آور شادی شد .این بار او پاس زمینی محمد انصاری را به بهترین شکل
تبدیلبهگلکردتااولیندبلآسیاییوپنجمیندبلفصلخودراتجربهکند.
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گمشدگان
بر مجرمان بیافزا!
شهرام شهيدي
طنزنویس

shahraam_shahidi@yahoo.com

حتما
شما هم حکم جالب یک دادگاه
در
بیرجند را شــنیدهاید .قاضیای در
بیرجند
پس از اثبات مجرمیت متهم او را
به جای
حبس به خواندن کتاب محکوم
کردهاست.
غالمحسین کرباسچی :پس چرا
دوره ما از
این خبرها نبود؟ اصالحات و
سازندگیاینبود؟
محمود خاوری :مــن هم گاهی در
کنار
ســواحل و گاهی در سرمای کانادا
مجازات
کتابخواندنراتحملمیکنم.
خیلی
سخته .نقشه فرار کسی نداره بیاد
پیوی؟بریدمدیگه.
ب.ز:
یکی برای من کتــاب « فرار از
زندان»بیاره.مرسی.ا َه!
یک
متهم بزرگ پرونده اختالس:
کتاب که
خوبــه .به من حکــم دادند
برنامههایصداوسیماراتماشاکنم.
متهم
مذکور :جناب قاضی من این
کتاب را
قبل از ممیزی خواندهام .بعد از
ممیزی
خواندنش واقعا شکنجه روحی
اســت.
من خیلی ســخته برام .میشه
همونبرمزندان؟
کارشناس صداوســیمای یزد:
خانمهای
محترم اگر آقاتون محکوم به
کتاب
خواندن شد ،باید برای اینکه این
حکم
سنگینازوجودشونبرهبیرونوبه
قول
معروف بشوره و ببره ،عالوه بر شیر
و برگ
گل یک مقدار عسل و کاپوچینو
تو تشت
اضافه کنید بعد پای آقا را ماساژ
بدین.
هرچیمحکومیتشونسنگینتر،
عسلشبایدبیشترباشه.
یک
کارشناس فرهنگی وزارت
ارشاد:
این اتفاق خیلی خوبی است .در
واقع از این
پــس هرچه آمار کتابخوانی
کاهش
پیدا کند ،معنــی و مفهومش
چیست؟
بله .یعنی آمار جرم در کشور
کاهش
پیدا کرده که کســی محکوم به
کتابخوانینشده.
متهم:
قربان من این کتاب را تا جلد
چهارم
خواندم،مشمولعفونمیشوم؟
یــک
نویســنده :آدم نمیداند
تکلیفش
چیســت؟ تیراژ کتابش برود
باال
خوشحال باشد یا ناراحت؟ اگر تیراژ
و فروش
کتابم بــرود باال ،معنیاش این
نیســت
که عدهای محکوم به خواندن
کتابمنشدهاند؟
میرســلیم :آقای روحانی اینو چی
میگی؟
اسحاق جهانگیری :اینها از برکات
برجاماست.منگفتهباشم.
حمید
بقایی :خب نمیشه برای من
هم از این
حکمها بدهند؟ به ما که رسید
آسمون...؟
یک
پدر :ببین پســرم کار بدی
بکنــی،
آقا پلیســه شــما را میگیره
تحویــل
قانــون میده بعــد محکوم
میشــی
به کتابخواندنهــا .بیای
حجره دم
دســت خودم بهتره که .تا
هی کتاب بخونی.
یک
فضول :آقا اجازه قبول نیست.
متهــم
مذکور خــودش بایــد درس
می
خونــد ،حــاال هم محکوم شــده
بــه
خواندن کتــاب درســیاش .این
وظیفهاش بوده نه تنبیهش.
ســردبیر:
حاال
ببین
یــک قاضی
محترم در
راســتای اشــاعه فرهنگ
کتابخوانی یک حکم خوب داد ،شــما
طنزنویسها هی نقدش کنید .درست
نمیشوید.
توییت
یک توییتربــاز :حکم
کتاب
خوانــدن
برای
زندانــی در عصر
حجر هم
اتفــاق افتــاده .آن موقع که
کتاب نبوده؟ بعدش که بوده!
عباس
امیرانتظام :حکم میکردند
کل کتاب
های منتشرشده را بخوانم هم
باید حکمم به پایان میرسید.
یک
ناشر :خدایا از تعداد بیگناهان
کاسته و بر آمار مجرمان اضافه کن!

توئيت لند

مناظره علیکریمی و
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محمدرضا ثقفي | کارتونیست |

| سال پنجم | شماره 1345

m
email: sunysaghafi@yahoo.co

تماشاخانه

محمدرضا ساکت در برنامه نود

در برابرفساد

ساکت

نباشیم!

هجومکالهبردارانبرایبستن
قراردادهایکالنبافدراسیونفوتبال!
اگهچهارتا
بزدلمثلعلیکریمیداشتیم
االنخاوریباپوالی
ماتودیسکوهایکانادانبود!
موسلینی:چه
دیرهمدیگهروپیداکردیم
اتفاقاماهمبه
قضاوتمردمنیازینداشتیم!
#ع
لی_کریمی_باشیم#بزدل_را_از_رن
گ_کتش_بشناس#ساکتین_فساد
#عشق_
است_علی_کریمی#شهرونگ

كوچه اول

|سيدجوادقضایی|وحیدملق
ّببهعلیکریمی،تکنیکیترین
بازیکن کوچه ،تیم را کنار
کشــید و گفت« :این بازی خیلی
حساســه ،باید همه بفهمن
تیم اول این محله تیم ماست».
تیم مقابل تیم محسن
خرشوت بود که لقب روبرتو کارلوس را
یدکمی
کشید.هیکلبزرگیداشتوهیچ
کسنمیتوانستجلویشوتهای
سنگینش
رابگیرد.پولکیکونوشابهراهماز
هرنفرگرفتیموجمعکردیمتاآخر
بازی
بدهیمبهتیمبرنده.مسابقهشروعشد.
بچههایهردوتیمباچنگودندان
افتادهبودند
بهجانهموگاهیآنوسطتوپی
همبهپایشانمیخورد.وحیدبههر
بچهایمی
رسیدالییمیزدومحسنخرشوت
بدونتوجهبهدروازهشوتهایش
رابه
سمتبازیکنانهدفمیگرفت.وسط
درگیریتوپپارهشد.هردوکاپیتان
توافقکردند
قبلازاینکهکسیناکارشودادامه
دعوابماندبرایهفتهبعد.محسن
گفت«:اقال
یهنوشابهبزنیم».منگفتم«:پوال
دستکیه؟»وحیدگفت«:همون
پسر
ساکتیکهاولبازیگفتمنداور
میشم!»یکماهدنبالشگشتیم.خیلی
سوختیم!بعداز
سالهاهنوزهمجایشدردمیکند!

احمدعربانی| کارتونیست|

صفحه19

زيرگذر

| فاطمه
ناصری| تو مطب دکتر نشسته
بودم و همه تالشم این بود که با
لیست
کردنهمهمرضهاییکهحتی
عالیمشراهمنداشتمبیستهزار
تومان
ویزیت دکتر را برایش حسابی حالل
کنم .بیستهزار تومن ویزیت
برای چند
لیتر آبریزش بینی ارزشش را
را
نداشت .بچه تخسی هی تفش
آویزان میکرد و قبل از رسیدنش به
مجلهای که دستش بود ،جمعش
میکرد.
مامان بچه که دید همه دارنــد به
تفکاری بچه ژانگولرش نگاه
می
کنند با آرنج کوبید تو پهلوی بچه و
گفت« :یه بار دیگه این کار روبکنی
آقا دعوات
میکنه» و به من اشاره کرد .چند
دقیقه که گذشت درد سقلمه
مادرانه
خوب شــد و بچه دوباره تفش را
آویزان کرد .دســتم را بردم باال و
چنان
زیرگوشبچهگذاشتمکهبرقاز
همهجایشبیرونزد.هنوزدستم
سرجایش
برنگشتهبودکهمادربچهباکیف
کوبیدتویصورتمکه«:هوی
مرتیکه
روانی
چته؟بچهگیرآوردی؟»در
حالیکهگنجشکهایدورسرم
داشتندمي
چرخیدندورویسرمخرابکاری
میکردندبهاینفکرمیکردم:
«مگهبرنامههمیننبود؟»

شهر فرنگ
ماهنامهخطخطی | دی1393

پیام
های خود را از طریق این دو

آدرس برای ما ارسال کنید:

اق اد

تلگرام:

تلگرافخانه
@tanzshahrvang

پاسخگوی شماره ۲۵

ایمیلil.com:
sharhvang@gma

| پ .ش .بيست و پنج |
خط تیره :سالم
خســته نباشید .لطفا حتی
طرحهای آقای
نمیدونیم ریشــهاش چیه!
احمدرضا کاظمی رو واسه
چنان خوب در مواردی افرا ِد
مطلــع و صاحب نظ ِر آریایی
ادمین کانال
برگزار میکنیم که حتی میتونیم
مملکته بفرستید .حیفه که
واســه خو ِد به این نتیجه
رسیدهاند که این جشنها از اول
خارجیهایی که دوســت دارند
دیده نشن .من یکیشو
رسوماتشون مالِ ما بوده و مردم
ِ
فرستادم گذاشتن و بــرای
ممالک دیگه وقتی داشتن
داخلکانالشون.
بچههاشــون بــه ارث بذارند
ِ
کالس سرزمینهاشون و با
آموزشــی همراه با کارگاههــای
عشق و عالقه به سپاهیانِ
 :آقا
عملی برگزار ایرانیانِ
مملکته چیــه؟! ما خودمون
کنیم .یا چنان از جان و دل جشنِ کریسمس ما اون مهربونِ اون زمان تقدیم میکردند از
کانالشهرونگداریمباچهبرکتی!
جشــنها
بر
رو دزدیدند و در تاریخ بهطور
می  :۷شما
پا میکنیم که مسیحیهای
سراس ِر دنیا به جعلی به نام
هم حستون وقتی پرتقال رو
ِ خودشون زدند (دیدم که میگما).
ایمانشون شک میکنن .یا یک
با چاقو پوست
رسمی
در
آن
میکنید و میخورین یا توی
حتی شــنیدهها
طرف دنیا وجود دارد به اسم
حاکی از این اســت که نژا ِد
پاکت باشه یا توی
«ولنتاین» (البته جِ رمَنی که
لیوان بزرگ شیشهای در
خودشــون رو آریایی میدونن در
یک فیلم کوتاه تلگرامی خانمی
بخوریدفرقمیکنهیافقطمن
آذری زبان حقیقت نژا ِد
اینطوریام؟ را دیدم که فرمودند
ولنتاین
کرمانی بودند و مهاجرت کردند
:
از
شما
داستانِ
حستون
پسری
که در ایــن مورد
وقتی با ذوق یه پیام است
خاندانِ هخامنشــی پس از
به نام وَلی که سالها عاشق
رو باز کنید و ببینید ازتــون
دختری بود شنیدن سر به
درباره فرق پرتقال و شب
بیابانهای مَرودشت گذاشتند.
پوستکنده با لیوانی
عروشیشــون همه رو دعوت
کرد و از جشنهای ملی و
پرسیدن اینجوری نیست هر
رســوماتِ فرهنگیتان را به
کی میپرسیدی کجا میری می
که بخواید آجر تو سر
گفت «وَلی ما بســپارید
خودتون خرد کنید یا من نون
چون ما خودمون قحطیِ رسم و
فقطاینطوریام؟!
توئیی» یعنی عروســیه ولــی
که بعدها رســوم داریم.
تبدیل
جالبتر از همه این کارها اینه
به ولنتاین شــد) .به خــدا
من اینجا که همین ایرانی
دیدم یه شکالت
کوچیک
یا
ها اگه بخوان برای بچههاشون
دیگه
خیلی
عصبانی
بخوان
نیستم
ِ
جفت مناســب
لوکســوز
پیــدا کنن یهویــی دیفالت
برگزار کنن یه شاخه گل رز
میزنن فَکتوری میشن و
تنگِش و
رســوماتِ منسوخشده در
میدن به یه نفر ،تاکید میکنم
|الهه فاخرینیک|
یه نفر! دوره اشــکانیان
درنهایت باید
خدمت
سایر
م
رو هم به خاطــر میآورند و
به خدا مــا
ِللِ
دنیا
ایرانی
ها
عرض کنم توقع دارند که
رو اشــتباهی بهعنوان که
خانواده طــرفِ مقابل آنها را به
رسم و رسومات شــما هر چی
عصبانیترین ملت
میخواهد بهترین و کامل
دنیا معرفی کردند ،در حقِ
ترین شــکل به جای بیاورد و
باشد ما ایرانیها نمیدانیم چه
ما ظلم شــده،
الاقل میتونستن جوگیرترین
هستند و مال اصال اعتقادی
بــه ازدواجهای ســاده و بدون
کجای دنیا هستند ،اما مطمئن
یا ُم ِت َقل ِدترینــی چیزی
باشید ،ما آنها تشریفات در
ِ
rad
معرفــی کنن؛ مثال را به
همین
 :kavehابراهیم حاتمی
ممالک دیگه تو َکتِشون نمیره که
بهترین شــکل برگزار میکنیم
کیا بیش از هر چیز دیگری
جشــنِ هالووینِ این خارجیها که ما
حتی در نمیره .اینطور ِ
ملت با
ِ
شبیه «پیکان» است .پر سر و
فرهنگ غنیای هستیم
مواردی بهتر از خودتان و حتی
صدا ،پر هزینه ،پرمصرف،
دیده شده که ما ایرانیها.
نامرغوب .درخشان در دهه

ﻧﺮخ اﺳﮑﻨﺎس آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺑﻪ  ۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ
شصت،
اسقاطشده در دهه نود.

علی رمضان

 :این کشور ،یه میتی

کومان کم داره .وگرنه تا

دلتون بخواد زمبه داریم.

تخت گاز د ر

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت:
مردم برای خرید ارز هول نزنند قیمت را
به جایگاه واق ی برمی گردانیم

کارگری
بدون ایمنی

بیشتر از  9درصد کارگاه های ساختمانی
ایرانی از نظر استاندارد در نازل ترین سط
کیفی هستند
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان:
کارگاههایی که اجازه ارزیابی کیفی و ایمنی
به ارزیابها میدهند یک سال آموز و
مشاوره رایگان میگیرند
صفحههای و

حادثه

ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﭘﺪر
ﮐﻮدک  ۸ﻣﺎﻫﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ
اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻗﺎﺗﻞ

 :امیر
ین خیرخوا

از بس درگیر مســائل بزرگ و مهم هستیم که
در بسیار از موارد از کنار مسائل بهظاهر کوچک
ميگذریم و توجه چنداني به آنها نميکنیم؛ ولي
واقعیت جز این است .مسائل مهم کشور محصول
بيتوجهي به همین مسائل کوچک است و همین
قطرات باران اســت که ميبارد و اگر جذب زمین
نشود ،به یکباره تبدیل به سیل ميشود و هر چیز
که سر راهش اســت را تخریب و ویران ميکند.
جامعه ســالم به جامعها ميگوییــم که هیچ
مشکلي را کوچک نپندارد و به نحو به آن بنگرد
که گویي آن مشکل کوچک ظرفیت تبدیلشدن
به مهمترین مشکالت را دارد یا آن مشکل کوچک
بازتابي است از یک مســ له بزرگتر که باید آن را
حل کرد.
چنــد روز پیش خبر درج شــد که یک زن و
شــوهر در دعوا برا جا زباله با همســایه خود
م روب شــدهاند که مرد کشتهشده و زن نیز در
بیمارســتان بستر شده و بشــدت صدمه دیده
است .از کنار این خبر نميتوان ساده گذشت .یک
زن و شوهر مجرو و کشــته شدهاند ،یک نفر که
طبعا سرپرست یک خانوار است نیز قاتل و زنداني
شده اســت .چندین خانواده نیز درگیر این ماجرا
ميشوند و سالها طول ميکشــد تا این پرونده
به سرانجام برســد و تازه هنگامي که به سرانجام
ميرسد ،لزوما مشــکلي از طرفین حل نميشود
که بدتر هم ميشــود .حاال صدها و هزاران مورد
از این نمونهها را کنار هــم بگذاریم تا ببینیم چه
ســیلی راه خواهد افتاد؟ یکي از مسئوالن ق ائي
اعالم کرد که تعداد قابل توجهي از نزاعها منجر
به قتل نیــز بر اثر اختالف نســبت به جا پارک
خودرو اســت .از این نوع منازعات منجر به جر
و صدمه شــدید بدني و نیز قتل که در موضوعات
بهظاهر بســیار پیش پا افتــاده رخ ميدهد ،زیاد
است؛ چرا در جوامع دیگر و بهطور مشخ جوامع
توســعهیافته این موارد کمتر مشاهده ميشود؟
چرا در جامعه ما کســي نســبت به این رفتارها و
عوامل ایجادکننده آن معترض نیست و کوششي
برا اصال آنها انجام نميدهد؟ ریشه این بحران
در کجاست؟
یک عامل مهــم در بروز این منازعــاتِ زیانبار
مشــکالت رفتــار نزد عامــالن آن اســت؛ به
عبارت دیگــر ما یــاد نگرفتهایم کــه چگونه بر
خشــم و عصبانیت خود غلبه کنیم .ما نميدانیم
که خشــم چه هزینهها ســنگیني دارد .ما از
شیوهها غیرشخصي حل اختالف غافل هستیم،
با نقش و اثر گفتوگو و تفاهم در حل مشــکالت
آشنا نیســتیم ،بیش از حد در رفتار خود ریسک
ميکنیــم و متوجــه عواقب رفتارهــا مبتني
بر عصبانیت و خشــم نیســتیم .چرا؟ یک علت
آن وضعیت اجتماعي اســت کــه در ادامه به آن
پرداخته ميشود؛ ولي علت دیگر فقدان آموزش

و تربیت افراد و جوانان اســت .نظام آموزشــي ما
سراسر از حفظیات و معلوماتي است که ندانستن
آن هیچ مشــکلي را حل نميکند .اینکه سعد
در قرن ششــم ميزیســته یا نهم و یــا اینکه به
طور مشخ در چه ســالي به دنیا آمده یا فوت
کــرده در برابر فهم آموزهها اخالقي گلســتان
هیچ ارزشــي ندارد .حتي بود و نبود فرد به نام
یا شهرت ســعد هم در مقایسه با این آموزهها و
ضرورت انتقال آن به جوان اهمیت چنداني ندارد؛
ولي نظام آموزشــي ما به جا تربیت یک جوان
تراز نوین برا جامعه پیچیده امروز ،ميکوشــد
که اطالعــات و معلومات بيفایده یــا کمفایده را
به خورد آنان بدهد .رســانهها رسمي و به طور
مشــخ صداوســیما نیز دچار همین مشکل
هســتند و اگر جوانان چیز در این چارچوب یاد
بگیرند عموما از طریق خانواده است.
عامل تربیتي و رواني نسبت به عامل اجتماعي
در درجــه دوم اهمیت اســت .نخســتین عامل
اجتماعي فقــدان نهادها حل اختالف اســت،
نهادهایي که ارزان و موثر و منصفانه رفتار کنند.
مردم نميداننــد که در صورت اختــالف درباره
گذاشــتن زباله یا جا پارک یا هر چیز دیگر آیا
مرجع ثالثي هســت کــه صدا آنان را بشــنود
و فراتر از منازعات شــخصي ،اختالف را در زمان
کوتاه به صورت ارزان و منصفانه حل کند؟ کساني
که درباره مســائل کوچک به کالنتر ها یا مراکز
دیگر مراجعه ميکنند ،در بسیار از موارد خیلي
ساده با این پاسخ مواجه ميشوند که خودتان حل
کنید ،فرآیند رسیدگي طوالني است.
نکته دیگر اینکه ضوابط عمومي و رســمي که
تعیین آن وظیفه حکومت است ،چندان روشن و
دارا ضمانت اجرا کافي نیست که اجازه ندهد
مردم به جا مواجهشــدن شــخصي با یکدیگر
از طریــق حکومت به حلوفصــل منازعات خود
بپردازند .بــرا نمونه اختالفات مــردم در اداره
امور آپارتمانها بســیار زیاد و حلوفصل آنها نیز
به نسبت ســخت و زمانبر اســت .این اختالفات
فشار رواني شدید را بر ســاکنان آپارتمانها
دارا مشکل وارد ميکند ،در حالي که ميبینیم
هیچ نهاد رســمي و عمومي زحمت این را به خود
نميدهد تا مطالعه کند که چــرا مردم در چنین
وضعي هستند و وظیفه دولت چیست؟حکومتي
که تمام توجهش به قیمت بنزین اســت که هیچ
ربطي به مسئولیت ذاتي آن ندارد ،کمتر توجهي
به این مســ له مهم نميکند که بــه طور قطع در
حیطه انحصاری وظایف حکومت است .بيتوجهي
به این مســائل بهظاهر کوچک ،یکباره کار را به
جایي ميرساند که ميبینیم با سیلي از مشکالت
مواجهیم که از ذرهذره مســائل کوچک تشکیل
شده اســت و قادر به حل هیچکدام هم نخواهیم
بود.

یادداشت

بازار ارز به کدا سمت و سو می رود

کوچ ها مهم

شهرونگ

 ۷ماه سخت
بدون بنیتا
صفحه 1
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