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على الریجانى، رئیس مجلس:  

هر نسلى
جوکر خودش را
دارد

يادداشت

گامى به سوى ترمیم
اعتراضات اخیر که با خســارات جانى و 
مالى فراوانى همراه بود مثل هر اتفاق مشابه 
دیگرى مى تواند منشــأ نقار میان حکومت 
و جامعه شــود. از چنیــن حوادثى گریزى 
نیســت ولى این اتفاقات و خشونت ها نباید 
به زخم هــاى چرکینى تبدیل شــوند که 
محیط سیاسى و اجتماعى را عفونى کنند 
و موجب سرایت به همه بدنه جامعه شوند. 
در این صورت به طــور قطع اثرات منفى آن 
ماندگار خواهــد بود. بنابرایــن اقدام براى 
ترمیم و درمان این نوع زخم هاى سیاسى و 
اجتماعى بر هر امر و نحوه مواجهه دیگرى 
اولویــت دارد. کشته شــدن از هر دوطرف 
فــارغ از داورى ما، موجب خســارت براى 
جامعه است. بسیارى از کشته شدگان بر اثر 
حادثه یا بى گناه دچار مصدومیت یا ضرب 
یا تیرخوردگى شده و فوت کرده یا مجروح 
شده اند. این اشتباه است که به آنان به مثابه 
مجرمان تشکیالتى و مزدور نگاه شود. این 
اتفاقات در اندازه هاى بزرگ تر یا کوچک ترى 
همیشــه رخ مى دهد ولــى حکومت هاى 
مردمى به ســرعت در پى ترمیم زخم هاى 
ناشى از آن برمى آیند. از این رو اقدام شوراى 
شهر تهران درخصوص بررسى این مسأله از 
ابعاد گوناگون قابــل احترام و مورد حمایت 
است. نمایندگان شوراى شهر تهران، پیشتر 
هم در حوادث مشابه چنین استمالتى را از 
آســیب دیدگان انجام داده بودند. نهادهاى 
حکومتى باید از این اقــدام حمایت کنند. 
خیلى خوب است که ســایر مسئوالن هم 
از آسیب دیدگان از  طرف حکومت عیادت 
کرده و براى جلب رضایــت و قلوب آنان و 
خانواده هاى شان کوشیده اند ولى براى آنکه 

گفته شود این کشته شدن ها ناشى از ضدیت 
با مــردم و مطالبات عمومى نیســت، باید 
خط کشــى هاى مصنوعى را برچید و اجازه 
نداد که این گونه حوادث و اتفاقات به چالشى 
جــدى در روابط حکومت و مــردم تبدیل 
شــود و موجب افزایش بدبینى شود. اتفاقا 
بهترین راه مواجهه با این خشونت ها رفع و 

رجوع کردن نسبى آثار و عوارض آن است.
شــاید نتوان همه عــوارض و نیازهاى 
زیان دیدگان را تأمین کــرد ولى هرگونه 
کمکى در حــد مقدور و حتى اســتمالت 
روحــى و روانى نیز کارســاز اســت. آنان 
را مى تــوان از حیث مشــاوره هاى روانى 
و نیــز حمایت هاى حقوقــى تجهیز کرد. 
نباید اجــازه داد که احســاس بیگانگى و 
خصومت با حکومت به آنان دســت دهد 
و دچار خشــم یا ناامیدى از بهبود اوضاع 
شوند. چنین رفتارى موجب تلطیف وضع 
خواهد شــد. این تصور نادرســت از سوى 
کســانى که گمان مى کنند بــا مجازات و 
بگیروببند این گونه مسائل را مى توان حل 
کرد را باید کنار گذاشــت. البته این بدان 
معنا نیست که اگر کســى تخلفى کرده یا 
جرمى مرتکب شــده، مصون باشــد ولى 
اتفاقات این چنینى فراتر از شــرایط عادى 
است و باید در چارچوب سیاسى و نه قانون 
جزا به آن نگاه شود. اینها جوانان این کشور 
هســتند که نه تنها خودشان بلکه پدران و 
مادران شان نیز تحت همین نظام تربیت و 
بزرگ شده و آموزش دیده اند. این اتفاقات 
بیش از آنکه نماد مجرمیت عامالن باشد، 
نماد آســیب هاى اجتماعى است و این دو 

مسأله دو راه حل گوناگون دارند.

خ��

دفتر رئیس جمهورى از ابراز همدردى مردم قدردانى کرد

تأمین سوخت شناورهاى صیادى ضرورى است
فرمانده نیروى دریایى ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمى با بیــان اینکــه تأمین 
ســوخت مورد نیاز شــناورها و لنج هاى 
صیادى از دغدغه هــاى مهم مردم منطقه 
اســت، گفــت: «نهادها و ســازمان هاى 
مسئول باید راهکار و شیوه مناسبى براى 
رفع مشــکالت و چالش هــاى این مردم 
زحمتکش ارایــه کنند تا تأمیــن رزق و 

معیشت آنان با مشکل مواجه نشود.»
سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیرى 
در دیــدار جمعــى از صیــادان و اعضاى 
بســیج دریایــى، اقتدار و صالبــت امروز 
ایــران اســالمى را محصــول همدلى و 
همراهى مردم در تمامى صحنه ها عنوان 
و تأکید کــرد: «ملت ایــران به ویژه مردم 
خونگــرم و انقالبى خطه جنوب کشــور 
و ساحل نشــینان محجــوب و پرتــالش 
همان گونه که در ســال هاى دفاع مقدس 
برگ هاى زرینى از ایستادگى و پایمردى 

را به نــام خود ثبــت کردند، امــروز نیز 
میــدان کار و تــالش براى پیشــرفت و 
توسعه و آبادانى کشــور را با جدیت دنبال 

مى کنند.»
دریادار تنگســیرى اولویت برخوردارى 
از منافع دریا را متعلــق به بومیان منطقه 
عنوان و خاطرنشان کرد: «بخش عمده اى 
از ساحل نشــینان جنوب کشــور درآمد 
خود را با ســختى و مشــقت زیــاد از راه 
صید دریایى به دســت مى آورند و صیانت 
از معاش ایــن مردم نجیــب را همواره از 

دغدغه هاى خود مى دانیم.»
او با تأکید بر اینکه به خطرافتادن منافع 
صیــادان بومى دغدغــه اى تکلیف آفرین 
است، گفت: «ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمى همان گونــه کــه در موضــوع 
حفظ ذخایــر آبزیان با برخــورد و توقیف 
کشــتى هایى که با صید غیرقانونى ترال 
فعالیت هاى صیادان منطقه را با مشــکل 

مواجه کرده بودند، از منافــع مردم دفاع 
کــرد و در مقطــع کنونى نیز کــه گرانى 
ســوخت امرارمعــاش آنان را با ســختى 
مواجه کرده اســت، با پایش مشــکالت 
مــردم رفــع آن را از طریق ممکــن و با 
کمــک دســتگاه هاى مســئول دنبــال

مى کند.»
فرمانده نیروى دریایى ســپاه با اشــاره 
به بروز مشــکالتى که جامعه صیادان در 
پى افزایش قیمت ســوخت اخیــرا با آن 
مواجه شــده اند، گفت: «از آنجا که تأمین 
ســوخت مورد نیاز شــناورها و لنج هاى 
صیادى از دغدغه هــاى مهم مردم منطقه 
است، ضرورت دارد نهادها و سازمان هاى 
مسئول راهکار و شــیوه مناسبى را براى 
رفع مشــکالت و چالش هــاى این مردم 
زحمتکش ارایــه کنند تا تأمیــن رزق و 
معیشــت و زندگى جارى آنان با مشــکل 

مواجه نشود.»

اســالمى  رئیس جمهورى  دفتر  ایرنا| 
ایران در پیامــى از ابراز همدردى و حضور 
گسترده اقشــار مختلف مردم در مراسم 
تشــییع، تدفین و ترحیــم خواهر گرامى 

رئیس جمهورى قدردانى کرد.
اطالع رســانى  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ریاست جمهورى، در این پیام آمده است: 
«به پاس ابراز همدردى و حضور گسترده 
اقشــار مختلف مردم در مراســم تشییع، 
تدفیــن و ترحیم خواهر گرامى ریاســت 
محترم جمهورى با کمال امتنان و به رسم 

قدرشناســى، از تمامى بزرگواران، به ویژه 
مقام معظم رهبــرى، مراجع عظام تقلید، 
علماى اعالم، روساى محترم قواى مقننه 
و قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نماینــدگان  اســتانداران،  وزرا،  نظــام، 
مجلس شــوراى اسالمى و ســایر مقامات 
کشورى و لشــکرى، معاونین و مشاوران 
رئیس جمهــورى، مدیــران و کارکنــان 
دستگاه ها و سازمان ها، اقشار مختلف مردم 
و گروه هاى سیاسى، مدیران رسانه ها و نیز 
از همه کســانى که به نحوى در مجالس و 

محافل ســوگوارى حضور داشــتند و یا با 
ارسال پیام با خانواده هاى داغدار همدردى 
نموده و مــورد لطف و محبــت خود قرار 
دادند، به ویژه مردم عزیز اســتان سمنان و 
مردم وفادار شهرستان ســرخه صمیمانه 
سپاســگزارى مى نماییــم و ســالمتى و 
بهــروزى همــگان را از درگاه خداونــد 
متعال مســألت داریم. مرحومه «صدیقه 
فریــدون»، خواهر رئیس جمهــورى روز 
یکشنبه 3 آذر 98 پس از یک دوره بیمارى 

دارفانى را وداع گفت.  

شــهروند| هنوز آمار رســمى از تعداد افرادى که در اعتراضات دو هفته گذشــته آسیب دیده  و 
خانواده هایشان درگیر  شدند، اعالم نشده است؛ اما روز گذشته شوراى شهر تهران طرح دوفوریتى الزام 
شهردارى براى ارایه الیحه رسیدگى به خانواده هاى آسیب دیده را بررسى و درنهایت این پیشنهاد را با 20 
رأى موافق تصویب کرد. شهربانو امانى در این جلسه با قرائت دوفوریت این طرح گفت: «نظر به حوادث 
تأسف بار اخیر که منجر به واردشدن خسارات مالى و جانى به برخى از شهروندان تهرانى شد و با توجه به 
لزوم رسیدگى به خانواده هاى آسیب دیده، شهردار تهران موظف است با هماهنگى سایر دستگاه هاى 
اجرایى ذى ربط و در حد ممکن التیام بخش صدمات روحى، روانى و اجتماعى نسبت به جبران بخشى از 

صدمات وارده باشد و گزارش اقدامات اجراشده را به شورا ارایه کند.»...
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نبرد نسل ها
در سینماى ایران

برگ هاى برنده
جشنواره فیلم فجر

چه فیلم هایى خواهند بود؟

درگذشت جناب آقاى
همایون خسروى دهکردى

منتقد سینما و مدیرمسئول مجله «سینما و ادبیات» را به خانواده 
محترم ایشــان، اصحاب ارجمند رســانه به ویژه همکاران مجله 
«سینما و ادبیات» تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال براى وى 

مغفرت الهى و براى بازماندگان صبر و اجر آرزو داریم.
روزنامه شهروند

درگذشت جناب آقاى
سیف اهللا یزدانى

روزنامه نگاِر پیشکسوت و مدیر مســئول روزنامه «عصر اقتصاد» 
را به خانواده محترم ایشــان و همکاران روزنامه «عصر اقتصاد» 
تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال براى وى مغفرت الهى و براى 

بازماندگان صبر و اجر آرزو داریم.  
روزنامه شهروند

جناب آقاى داوود محمدى
درگذشت مرحوم مغفور حسین علیمرادى را به جنابعالى 
و خانواده محترم تســلیت گفته و از درگاه خداوند متعال 
براى آن مرحوم مغفــرت و رحمت و براى بازماندگان صبر 

و اجر مسألت مى کنیم.
روزنامه شهروند

درباره آخرین ساخته تاد فیلیپس


