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جامعه امن، نه جامعه امنیتى
رئیس جمهورى در دیدار وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت اطالعات:

افزایش بیمارى هاى پوستى و تنفسى در اثر دپوى 
زباله در جنگل هاى سراوان، نگرانى هاى جدیدى 

ایجاد کرده است

   صفحه2
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گفت وگوى «شهروند» با افسر وظیفه شناسى که
کیف باارزش  را به صاحبش بازگرداند

   صفحه 6

امانت داری پلیس
در بازگرداندن کیف ۴۰ میلیاردی

آشفته بازار خریدوفروش 
دستگاه هاى کارتخوان 
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«پوزهای» 
سارق در بازار
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کمیته غیر فنی 
فوتبال

اختالفات در تیم امید، دلیل 
ناکامى هاى سریالى تیم هاى 

ملى پایه را لو داد

تعارف را باید کنار گذاشــت. 
شکى نیســت که کمیته فنى و 
توســعه مقصر اصلى بسیارى 
از ناکامى هــاى فوتبــال ملى 
ایران در رده هاى سنى مختلف 
در ســال هاى اخیر بوده است. 
اما دلیل؛ بســیارى از اتفاقات 
و شــرایطى که بــا آن رو به رو 
مى شویم، یک دفعه اى به وجود 

نمى آیند...

  تمرین وحدت و همدلی در بحران  
گزارشى از رزمایش مشترك جمعیت هالل احمر و فاتب به مناسبت هفته نیروى انتظامى

 رئیس جمعیت هالل احمر: امنیت شرط اول امداد و نجات است
   صفحه 10

يادداشت

جامعه امن و شرط اول امدادو نجات

سعید اصغرزاده
روزنامه نگار

امنیت حالت فراغت نسبى از تهدید یا حمله یا آمادگى براى 
رویارویى با هر تهدید و حمله را گویند. حاال مى خواهد علل آن ، 
بحران هاى سیاسى و اجتماعى و منطقه اى باشد یا سیل، زلزله 
و بالیاى طبیعى. امنیت ســتودنى و مورد نیاز فرد و جامعه در 
هر  برهه اى اســت. چه مطابق آن چه ریاست محترم جمهورى 
مى گوید؛ یعنــى «جامعه امن» به جــاى «جامعه امنیتى» یا 
آن چه ریاست  جمعیت هالل احمر مى گوید؛ یعنى«شرط اول 

امدادونجات» امنیت است. 
واقعیت این اســت که امنیت از درون انسان نشأت مى گیرد 
و ارتباط زیــادى با ایمان دارد. هــرگاه آدمى بتواند با مدیریت 
عقل خویش  تعادل الزم را بین قواى درونى خود مانند غضب، 
شهوت و... برقرار کند، انسان ایمنى اســت. انسان هاى ایمن، 
جامعه ایمن و  انســان هاى ناایمن، جامعه ناایمن را تشــکیل 
مى دهند. (جامعه اى که از کنترل خارج مى شود و نمى توان به هر 
وسیله اى تاب آور و  باثباتش کرد.) انسان هایى که آموزش دیده ، 
تربیت شــده  و پرورش یافته اند تا هم اخالقى باشند و بمانند و 
هم بشود باورشان  کرد. هر دوى موارد مورد خطاب قرار گرفته 
توسط ریاست جمهورى و ریاست هالل احمر، در روز گذشته 
انسان هایى از این  دســت اند. چه کارکنان وزارت اطالعات که 
پاسداران حریم امن کشورند و سربازان گمنام امام زمان (عج) و 
چه امدادگران هالل احمر و پرسنل ایثارگر  نیروى انتظامى. ما 
در وجود تک تک آنان شاهد خصیصه هایى هستیم که مى تواند 

امنیت را در ابعاد مختلف براى این کشور به  ارمغان بیاورد. 
ارکان امنیــت عبارت اند از: مرجع امنیــت، تهدید امنیت، 
تولیدکننده امنیت، ابــزار و روش تولید امنیت و باالخره غایت 
امنیت. مهمترین  رکــن امنیت مرجع امنیت اســت. مرجع 
امنیت ناظر بر این سوال اساسى است که امنیت چه کسى؟ یا 

چه چیزى؟ و نکته اساسى نیز  در همین سوال نهفته است. ما 
آمده ایم براى خدمت به مردم. غایت امنیت مردم اند. بناســت 
تمام این تالش ها براى این باشــد که مردم  فارغ از دغدغه ها به 
زندگى خود برسند. مردم اگر نباشند، نهادهاى خدماتى به چه 
کار مى آیند و مردم اگر در مضیقه باشند، چه  سود که نهادهایى 
از این دست داشته باشیم و به آنان ببالیم؛ مثل داشتن تکنولوژى 

است بى آن که کاربردش را بدانیم. 
اما موضوع امنیت مردم هم دو سویه دارد؛ گاه امنیت فردى از 
سوى دولت ها مورد خدشه قرار مى گیرد و گاه امنیت عمومى 
توسط  شــهروندان. در مورد نخســت، نظارت بر دستگاه هاى 
اطالعاتى و موضوع تفکیک قوا، این خطر را در کشــور کاهش 
مى دهــد و حق  حیــات، آزادى (محــل زندگــى، اعتقادات، 
شــغل)،حق تأمین نیازهاى ضرورى، حــق مالکیت و حفظ 
کرامت انســانى که همان امنیت فردى  اســت اغلب از طریق 
دولت ها به وجود مى آید .   اما سوى دیگر آن، یعنى امنیت عمومى 
که مشــتمل بر  جان، مال، آبرو و ناموس  شهروندان به اعتبار 
شهروند بودن شان است، جز با پرورش شهروندان فرهیخته و 
آموزش دیده میسر نیست. اینجاســت که رسانه ها و  نهادهاى 
آموزشــى و تشــکل هاى امدادى باید در زمینه هاى مختلف 
اطالعات و آگاهى مورد نیاز شــهروندان را در اختیار آنان قرار 
 دهند. نمى شود که پلیس خوب داشت و مردم خوب نداشت. 
نمى توان افراد را از هویت جمعى جامعه جدا کرد و برتر نشاند. 
جامعه  ترکیبى از تمام افراد است که همه نیازمند تحرك و رشد و 

گذر از دوره اى به دوره دیگرند. 
شاید دربحران هایى نظیر ســیل و زلزله و ... با کاستى هاى 
فراوانى روبه رو بوده ایم، اما تعامل گروه هاى دخیل در حل بحران 
و  گســترش آموزش هایى که نیاز شــهروندان را برطرف کند 
ازجمله مسائل قابل توجهى است که این روزها در هالل احمر 
به عنوان نهاد  امدادى و داوطلبى با آن مواجه هستیم. موضوعى 
که مى تواند عالوه بر امنیت فردى به امنیت اجتماعى در طول 

بحران ها و بالیاى  طبیعى منجر شود.  

حاشيه نوي�

در حاشیه مسدودشدن سایت هاى دانلود فیلم

یکى براى دوستان توضیح دهد، دنیا عوض شده
سیاوش باقى| واقعیتى که نمى شود کتمان کرد این است 
که در سال هاى اخیر یکى از ســرگرمى ها و دل مشغولى هاى 
مردم در ایران دانلود محصوالت سینمایى از اینترنت و استفاده 
از آنها بود. این شــاید تنها جایى است که ما نسبت به بسیارى 
از شهروندان دیگر کشورها مزیتى داریم و مى توانیم به سرعت و 
بدون پرداخت هزینه -اگر از هزینه اینترنت چشم پوشى کنیم- 
به بخش بزرگى از ساخته هاى  هالیوود و بالیوود دسترسى پیدا 
کنیم و به سادگى به تماشایشان بنشینیم؛ امکانى که شاید براى 

ساکنان کشورهاى پیشرفته یک رویاست و فقط با تخلف و ترس 
از جریمه هاى سنگین ممکن است فکر چنین کارى به سرشان 

بزند.
اما استفاده از آثار هنرى همیشه بحث کپى رایت را به دنبال 
دارد که در ایران بحثى قدیمى است؛ این که دانلود موسیقى و 
فیلم خارجى بدون پرداخت مبلغى به سازندگان آن، اخالقى 

است یا نه. 
ادامه در صفحه 3
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مقام معظم رهبرى در بازدید
از نمایشگاه فناورى هاى برتر:  
جلوه درخشان استعداد
ایرانی و هّمت انقالبی
را دیدیم
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گفت وگو با ظریفه قاسم پور
مروج کتابخوانى

شهرزاد قصه گوی
پارک های نسیم شهر

زخم زباله ها

پارک های نسیم شهر

مقام معظم رهبرى در بازدید
از نمایشگاه فناورى هاى برتر:  
جلوه درخشان استعداد
ایرانی و هّمت انقالبی

جنگل سراوان رشت 35  سال است که با سیل زباله روبه رو است. ارتفاع 
زباله ها در این منطقه به 70 تا 80 متر مى رســد و با آن که دو  ســال قبل 
صحبت هایى درباره خرابى این کوه زباله مطرح شد، اما تاکنون نتیجه اى 
به دست نیامده است. میرشمس مومنى زاده، فرماندار شهرستان رشت، 
چند ماه قبل شهردارى را مسئول پیگیرى وضع زباله در سراوان دانسته و 
گفته بود: «شهردارى رشت بایستى مطالبات را در این خصوص به  شکلى 
جدى پیگیرى کند و نقشه راهى تهیه شود تا براساس آن حرکت کنیم. از 
شهردارى رشت درخواست مى کنیم که براى جانمایى تصفیه خانه شیرابه 

در منطقه سراوان تدابیرى اتخاذ کند...
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