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 گزارش »شهروند« از دارایی جدید استقالل
که کسی از آن خبر نداشت

زمین گمشده »استقالل« 
در گیالن پیدا شد

گروه ورزش، حســین قهار| پیگیری های قانونی برای واگذاری باشگاه استقالل در ماه های 
گذشــته با یک اتفاق حیرت انگیز و  غیر قابل باور برای مســئوالن این تیم و وزارت ورزش همراه 
بوده اســت. نامه نگاری  و دریافت گزارش هایی متعدد  از دســتگاه های مختلف کشور  در مراحل 
قانونی پرونده خصوصی سازی، مدیران را در جریان پرونده مشکوک به  فساد یکی از مدیران عامل 
سابق باشگاه قرار می دهد. درواقع استقالل متوجه می شــود که در دهه 80 مالکیت  زمینی را در 
یکی از شهرهای گیالن برعهده گرفته که اســناد و مدارک آن در باشگاه موجود نیست. به همین 
 ترتیب پیگیری ها و مکاتبات اداری ردپای یکی از مدیران سابق را درباره این ابهامات به آنها نشان 
می دهد.  حقوقی بودن زوایای مختلف این پرونده به قدری پیچیده و حســاس اســت که به هیچ 
عنوان نمی شود به تمام  جزئیات و شایعات مربوط به آن پرداخت. تنها راهی که باقی می ماند ارایه 
یک سری اطالعات کلی، طرح سوال و  تالش برای شفاف ســازی از سوی مدیران باشگاه استقالل 
و حتی وزارت ورزش و جوانان اســت. به هرحال  هواداران و رســانه ها باید در جریان تمام حقایق 
این باشــگاه قرار بگیرند؛ پس وقتی  بحث شناسایی دارایی های  باشــگاه برای واگذاری به بخش 
خصوصی و تعیین ارزش استقالل در میان باشــد،  همه حق دارند بدانند اخیرا به  مدیریت باشگاه 
اطالع داده شده که اســتقالل صاحب یک زمین با متراژی باال در یکی از شهرهای استان گیالن 
 در دهه80 شــده، اما ابهامات بسیار زیادی درباره اســناد و مدارک این زمین و انتقال مالکیت آن 

وجود دارد...
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صدایي که شنیده مي شود؛ توجه نمی شود

عباس عبدی
روزنامهنگار

دو ســال پیش و پس از اعتراضات دي ماه 
1396 یادداشــتي نوشتم و با ارجاع به کتاب 

صدایي که شنیده نشد، متذکر شدم که:  
»سال گذشــته )139۵( در همین روزها 
کتابي را با آقاي دکتر گودرزي منتشر کردیم 
به نام »صدایي که شــنیده نشد«، این کتاب 
در اصل پژوهشي است که در  سال 13۵3 از 
طرف مجموعه اي از استادان ارتباطات براي 
رادیو و تلویزیون وقت به مدیریت دکتر اسدي 
و دکتر تهرانیان انجام شــد. پژوهش با هدف 
خاصي براي رادیو و تلویزیون آن زمان انجام 
شده اســت، ولي مضمون مهمي در آن است 
که برخي از افراد تیزبین آن زمان متوجه آن 
شدند و امروز که پژوهش را مي خوانیم، این 
مضمون روشن تر از همیشــه دیده مي شود. 
درواقــع پژوهش بــه زبان بي زبانــي اعالم 
مي کرد کــه اتفاقاتي در راه اســت. این صدا 
خیلي بلند نبود، ولي اگــر گوش هاي تیزي 
وجود مي داشــت، احتماال آن را مي شــنید. 
امروز همه تعجب مي کنند که چرا کسي در 
آن زمان متوجه ماجرا نشد. آن زمان گذشت، 
ولي امروز نه آن صداهاي ضعیف که چندین 
 سال اســت فریادهاي بلند از سوي بسیاري 
از صاحب نظران مطرح اســت کــه با عدد و 
رقــم مي گویند مجموعــه مطالعات موجود 
نشان مي دهد شــاخص هاي ذهني و عیني، 
هیچ کدام مطلوب نیســت و به نظر ما حتي 
مهم تر از شــاخص هاي عیني، شاخص هاي 
ذهني اســت. شــاخص های امید به آینده، 
اعتمــاد به دیگــران، ارزیابــي از اخالقیات 
جامعــه، ارزیابي از عدالــت، ارزیابي از وضع 
آینده، نگرش نســبت به مشکالت اقتصادي 
و اجتماعي، مســأله فســاد و... هیچ کدام در 
موقعیت هاي مطلوبي قرار ندارند، سهل است 
که در وضع نامطلوب قرار دارند. شاخص هاي 
عیني نیز نیازي به بیان نیســت. وضع رشد 
اقتصــادي، بیــکاري، تورم و مســائل دیگر 
ازجمله آلودگي هاي هوا، ترافیک، وضع آب 
و... همه و همه مي توانند آسیب زننده به ثبات 

و آرامش روانی فرد و جامعه باشــند. در کنار 
همه اینها فقدان انســجام اجتماعي اهمیت 
خاص خود را دارد کــه در عمل برنامه ریزي 
را بالموضوع کرده و شاید هم ریشه بخشي از 

این مشکالت است.« 
همان طور کــه مالحظه کردیــد در آن 
یادداشــت نوشــته بودم پژوهش ها نشان 
مي دهند صداهاي موجود در جامعه درحال 
تبدیل شــدن به فریاد هستند و پرسیدم که 
چرا برخي گوش ها آن را نمي شــنوند. امروز 
مي خواهــم بگویم به نظرم آنــان صداها را 
مي شــنوند، ولي قادر به هضم و پاسخ دادن 
به آنها نیســتند، لذا دســت روي دســت 

مي گذارند.
این رفتار بدتر از نشنیدن است. پیمایش ها 
و نظرسنجي ها با صداي روشن و رسا نظرات 
مردم درباره امور جــاري را بازتاب مي دهند. 
بي اعتمادي بــه سیاســت و بي انگیزگي در 
مشــارکت، ناامیــدي از آینــده، موجب دو 
رفتار انفعالي و پرخاشــگرانه شــده اســت. 
متاسفانه رفتار تند و خشونت آمیِز آن که در 
اعتراضات اخیر تجلي یافت، مورد توجه افکار 
عمومي و رسانه ها قرار مي گیرد، درحالي که 
رفتار انفعالي و گوشــه گیري و یأس و احیانا 
خودکشــي، کمتر مورد توجه است و ارزش 
خبري پیدا نمي کنــد، درحالي کــه اثرات 

تخریبي این رفتار بیشتر است.
چرا ایــن صدا شــنیده مي شــود، ولي 
اقدامــي صــورت داده نمي شــود؟ به نظر 
مي رســد متولیان امر گمان دارند هرگونه 
اصالح و تغییري ممکن اســت تعبیر بدي 
پیــدا و اوضاع را بدتــر کند. بلــه، ممکن 
است، ولي این دلیل منطقي براي شنیدن 
و اقدام نکــردن نیســت، زیــرا ادامه وضع 
موجود اوضاع را بدتر مي کنــد. باید راهي 
براي تفاهم و درک مســئوالنه پیدا کرد و 
اجازه نداد افراد غیرمســئول با تحلیل هاي 
غیرواقعــي و بدبینانه از نتایــج احتمالی 
تغییرات، مانع از تحول و اصالحات شــوند. 
هزینه هاي اصالحــات و تغییرات در امروز 
بســیار کمتر از آینده و منافع آن بســیار 
بیشتر است. گمان نکنیم که با پشت گوش 

انداختن مي توان مفري پیدا کرد.

خ�ب

بیانیه وزارت دادگستری به مناسبت روز جهانی حقوق بشر:  

شورای امنیت سازمان ملل ابزاری در دست ناقضان حقوق بشر است
معاونت حقوق بشر وزارت دادگســتری در بیانیه ای به مناسبت 
روز جهانــی حقوق بشــر اعــالم کــرد: »شــوربختانه نهادهای 
بین المللی حقوق بشر همچون شــورای حقوق بشر سازمان ملل 
یا ارکان سیاسی همچون شورای امنیت تبدیل به ابزاری در دست 
زورگویان و ناقضان حقوق بشر در جهت مطامع آنها شده است.« به 
گزارش روابط عمومی وزارت دادگســتری در متن این بیانیه آمده 
است: »در این شرایط اوال نیاز به تعریفی مشترک از حقوق بشر در 
سطح جهانی داریم، ثانیا ساختارهای بین المللی همچون سازمان 
ملل نیاز به بازنگری جدی با هدف برخورد و نگاه یکســان به مقوله 
حقوق بشــر دارد. مادامی که به مقوله حقوق بشــر همچون ابزار 
نگریسته شــود، چشم انداز رعایت حقوق بشــر در آینده همچنان 

مه آلود خواهد بود.«
در بیانیه معاونت حقوق بشــر وزارت دادگســتری تصریح شده 
اســت: »بیش از هفت دهه از زمان تصویب اعالمیه جهانی حقوق 
بشــر می گذرد. اعالمیه ای که هدف آن حفظ حقوق انســان ها در 
عرصه های مختلف از بدو تولدش تا ختم حیات اســت. اعالمیه ای 
که قرار بود معیاری جهانی باشــد برای احترام به حقوق بنیادین 
بشــر. حقوقی همچــون حق بــر آزادی و برابری انســان ها، حق 
بر حیات، حق بر آزادی اندیشــه و بیان و... که براســاس اعالمیه 
حق همه  انسان هاست. حقوق بشــر به منزله  حقوق »بنیادین« و 
»فردی« نگریسته می شــود که به هر انسانی در هر نقطه از جهان 

فقط به دلیل انسان بودنش تعلق می گیرد.«
»حقوق بشــر در دنیای امروز با چالش هــای گوناگونی روبه رو 
است و آن گونه که حقوق بشــر امروز از نظر سیاسی بدیهی به نظر 
می رسد، اجرای کامل آن امری چندان آسان نیست. با نگاهی گذرا 
به 70 ســال اخیر و مسیری که بشــریت تا امروز طی کرده است، 
چندان کارنامه درخشانی از وضع حقوق بشــر و حقوق انسانی به 
دســت نمی دهد و همین طور دورنمای آینده بشــریت با توجه به 
وضع امروز حقوق بشر چندان امیدوارانه به نظر نمی رسد. هنوز هم 
وضع جهان به گونه ای اســت که بسیاری انسان ها از اینکه حقوقی 

انسانی دارند، آگاه نیستند و تنها آنجا که انسان بداند حقوقی دارد 
می تواند برای برخوردار شدن از آن حقوق مبارزه کند.«

معاونت حقوق بشــر وزارت دادگســتری در ایــن بیانیه  افزود: 
»حقوق بشــر به عنوان یکــی از مهم ترین شــاخصه های تمدن و 
پیشــرفت جامعه بشــری، امروزه بازیچه قدرت های بزرگ شده 
است. ابهام در تعریف آن و استفاده ابزاری از آن و معیارهای دوگانه 
حقوق بشــری، یکی از مهم ترین کاســتی ها و چالش های کنونی 
ارتقای حقوق بشــر در جهان به حساب می آید. بیش از هفت دهه 
از تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشــر گذشته است، اما همچنان 
در اقصی نقاط دنیا شــاهد نقض حقوق بشر هســتیم. از یک سو 
خاورمیانه دســتخوش حوادث بی شــماری ازجمله نقض حقوق 
انسانی در یمن، ســوریه، عراق و افغانستان اســت؛ از سوی دیگر 
نقض حقوق انسانی در کشورهای غربی مدعی دموکراسی و حقوق 
بشــر همگی حکایت از این دارد که همچنان تا رســیدن به نقطه 
ایده آل حقوق بشر فاصله بسیاری داریم.« در این بیانیه آمده است: 
»طنز تلخ ماجرا اینجاســت کــه در دوران کنونی دولت هایی علم 
حقوق بشر را به دســت گرفته اند و پرچم دار مبارزه برای پیشبرد 
حقوق بشر شــده اند که خود ســیاهه ای از نقض حق های بشری 
را در کارنامه خــود دارند. طنز تلخ تر اینکه ایــن دولت ها با ادعای 
حقوق بشر و دموکراســی خواهی اقدام به مداخله در امور داخلی 
کشــورهایی می کنند که تنها تفاوت آنها، اختالف ایدئولوژیک در 
تعریف و معیارهای حقوق بشراست.« »معاونت حقوق بشر و امور 
بین الملل وزارت دادگســتری همواره کوشیده در این بین سهم و 
نقشی هرچند کوچک در شفاف تر شدن این آسمان غبارآلود نقض 
حقوق بشر در دنیا و پیشــبرد وضع حقوق بشــر به ویژه در ایران 
اسالمی داشته باشــد. امید است با چشم انداز پیش رو و تمامی این 
تالش ها به ویژه تالش های کنشــگران و فعــاالن بی ادعای حقوق 
بشــری، آســمان غبارگرفته نقض حقوق بشــر تبدیل به آسمان 
آبی و شفاف شود.«  دهم دســامبر به عنوان روز جهانی حقوق بشر 

نام گذاری شده است.

ماجرای عجیب قرص های مخفی در کیک  ها
حــدود 10 روز پیــش گزارش هایــی به مســئوالن ســالمت 
آموزش وپرورش منعکس شد مبنی بر اینکه در بسته های کوچک 
کیک که دانش آمــوزان برای تغذیه میان وعده به مدرســه آورده 
و شــاید هم از بوفه مــدارس خریداری کرده بودنــد، قرص هایی 
مشاهده شــده اســت. حســن ضیاءالدینی، مدیرکل سالمت و 
تندرستی وزارت آموزش وپرورش در این خصوص به فارس گفت: 
»وقتی این گزارش ها به ما رســید، به وزارت بهداشت نامه زدیم، 
ضمن اینکه حراســت آموزش وپرورش برای پیگیری و هماهنگی 

بخش های مربوط در جریان قرار گرفت.«
او ادامه داد: »از اســتان های هرمزگان، سیستان وبلوچســتان 
و آذربایجان غربی این گزارش ها به ما رســید و پیگیر هســتیم.« 
ضیاءالدینــی افــزود: »ایــن قرص هــا بیشــتر اســتامینوفن، 
آنتی هیســتامین و رانیتیدیــن بود و گزارشــی از مســمومیت 
دانش آموزان نداشــتیم.« او با بیان اینکه این کیک ها بسته بندی 
کارخانه ها را داشــته اســت، تصریح کرد: »منتظر پاســخ وزارت 

بهداشت هستیم.«
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