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»شهروند «گزارش می دهد:

   نباید به گونه ای عمل کرد که حمایت از جریان خاصی برداشت شود

  صفحه2

گروه سیاست| عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور 
دولت روحانی، دیروز در همایش استانداران سراسر کشور 
حرف های تلنگرآمیزی با استانداران زد. او در این همایش 
حفظ بي طرفی از سوی اس��تانداران را بارها مورد تأکید 
قرار داد و گفت که در رفتاره��ای روزانه خودمان، حضور 
در محافل و مراس��م و حتی استقبال از شخصیت ها باید 
به گون��ه ای عمل کنیم ک��ه از آن حمایت جریان خاصی 
برداشت نش��ود. وظیفه اصلی ما برگزاری انتخابات سالم 
است. رحمانی فضلی همچنین مهم ترین محور بحثش را 
خطاب به استانداران مس��أله انتخابات قرار داد و گفت: » 
در فضای انتخابات از س��وی دشمنان چالش هایی ایجاد 
می شود اما وزارت کشور و اس��تانداران به عنوان مجریان 

انتخابات باید براساس مصالح و منافع کشور حرکت کنند.« 
رحمانی فضلی همچنین خطاب به رسانه ها هم اظهار کرد: 
»جهت گیری رسانه ها، نشریات به گونه ای انجام می شود 
که دولت را وارد فضای زودرس انتخاباتی می کند اما ما باید 
در فضای ایجاد شده بی طرفی خود را حفظ کنیم و از ورود 
به فضای سیاس��ی بپرهیزیم.« او با تأکید بر لزوم افزایش 
وحدت و انس��جام یادآور ش��د: »بنا به ماهیت انتخابات با 
شرایط اجتماعی و سیاسی مواجه هستیم که نتیجه آن 
در پاره ای از موارد در شهرها و استان های کوچک و بزرگ 
منجر به بروز مشکالتی می شود. بحث امانتداری دولت، 
تحریکات، هیجانات و رقابت های��ی که در برخی موارد به 

ستیزه جویی نیز می رسد...
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 صفحه 6

پایتختدرمسیرگرمترشدنپیشمیرود
روند تغییرات اقلیمی   تهران و عوامل تأثیرگذار بر آن )در یک دوره 90 ساله(

   این پژوهش  حاصل کار احمد مسجد جامعی،   عضو شورای شهر و محمد علی 
شاعری ، رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران است 
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تهراندرمحاصرهغولهایتجاری
    صفحه17

یادداشت

بیمرام
محمدمهدی پورمحمدی

نقل اس��ت که کاروانی از تجار به همراه مال التجاره 
فراوان به قصد تجارت راهی دیاری دوردس��ت شد. در 
میانه راه حرامیان کمین کرده به قصد غارت اموال به 
کاروان یورش بردند. طولی نکشید که محافظان کاروان 
از پای درآمده، تس��لیم ش��ده و دزدان به جمع آوری 
اموال و اثاث از روی شتران مشغول شدند. حرامیان از 
مس��کوکات و جواهرات و امتعه و هر چه ارزشمند بود 
گرد آوردند و به زور س��تاندند. یکی ازحرامیان در بین 
اموال مسروقه کیسه ای پر از سکه های زر یافت. داخل 
آن کیس��ه تکه کاغذی که روی آن دعایی با مضمون 
دفع بال نوشته شده بود وجود داشت. حرامی با شادی 
کیس��ه را به نزد سر دس��ته دزدان برد و تمسخرکنان 
اشارتی نیز به دعای دفع بال نمود. رئیس دزدان دستور 
داد کیسه زر را به صاحبش برگردانند. یکی از حرامیان 
برآشفت که این چه تدبیری است و مگر ما قطاع الطریق 
نیس��تیم. رئیس دزدان پاس��خ داد:    »ای ابله، درست 
است که ما دزد مال مردمیم اما هرگز قرار نبود که دزد 

ایمان مردم باشیم! 1« 
در این یکی دو س��ال اخیر اخبار کشف اختالس هایی 
که در دولت های نهم و دهم اتفاق افتاده تکراری شده، 
جذابیت خود را از دس��ت داده و کمتر توجه کس��ی را 
جلب می کند. اوایل کثرت تعداد صفرها جاذبه داشت 
و نظرها را جلب می کرد، اما آن قدر رقم های درش��ت 
و مبالغ گ��زاف اختالس از بانک ها گرفته تا س��ازمان 
تأمین اجتماعی، بنیاد شهید و... به صورت زنجیره ای 
اعالم ش��د که دیگر ش��مردن صفرها م��الل آور و کار 
به وجب ک��ردن و مترکردن طول اعداد رس��ید. وقتی 
نفر دوم دولت دهم به جرمی مش��ابه در زندان روزگار 
می گذراند و فقط گاه گاهی به رسم عیادت به مرخصی 

می رود، انتظاری هم جز این نیس��ت. در هفته جاری 
یک خبر اختالس غیرمترقبه و متفاوت چون صاعقه 
در این فض��ای کس��ل کننده تابید، چ��ون رعد صدا 
کرد و ج��وی ایجاد کرد که تغییر را احس��اس کنیم و 
از آن فضای یکنواخ��ت اختالس های چن��د ده هزار 
میلیاردی دوران پاکدس��ت ترین دولت تاریخ بیرون 
بیاییم! رقم این اختالس در مقایس��ه با اختالس های 
اعالم شده ماضی رقمی بس��یار ناچیز، جزئی، در حد 
»چش��م گاو« و اعالم آن از لحاظ مبلغ باعث خجالت، 
شرمندگی و سرافکندگی اس��ت و از این بابت حقیر از 
جانب اختالس کنن��دگان و اعالم کنندگان از ش��ما 
خواننده محت��رم پوزش طلبیده و ق��ول می دهیم در 
خبررسانی های آتی از لحاظ حجم اختالس از خجالت 
ش��ما در بیاییم. آنچ��ه این اخت��الس و اختالس 12 
میلیاردی کمیته امداد امام خمینی )ره( در تویسرکان 
که چندی پیش از وقوع آن پرده برداری ش��د 2، آنها را 
از امثال مش��ابه خود متمایز کرده، برجسته ساخته و 
باعث ش��ده تیتر روزنامه ها و سایت های خبری شود، 
نه صاحبنام بودن اختالس کنندگان و نه رقم اختالس، 
بلکه جایی است که در آن اختالس صورت گرفته است. 
یک ضرب المثل شیرین فارس��ی می گوید:    »گوشت 
را بای��د از بغل گاو بری��د« و روایت دیگر آن این اس��ت 
که:    »گوش��ت را از بغل دنبه می برند، نه اس��تخوان.« 
بی مرامی، نامردی و دنائت عده ای در آن بوده است که 
مبلغ 32 میلیارد از صندوق رفاه دانشجویان اختالس 
کرده اند.  هنوز نمی دانم 32 میلیارد ریال بوده است یا 
32 میلیارد تومان، اگر  32 تک تومانی به عبارت 320 
ریال هم بود، فرقی نمی ک��رد. از این به بعد نباید برای 
این که عده ای به خاطر جیفه دنیا و رس��یدن به آالف 
و ال��وف، دزدی و اختالس می کنند ناراحت ش��ویم، 
بلکه باید به خاطر رخت بربستن رس��م جوانمردی و 
فتوت غصه بخوریم. یادش به خی��ر، روزی روزگاری 

اگ��ر دزدی به اصطالح  به کاهدان می زد و اش��تباهی 
به خانه فقیری وارد می ش��د، هر چه داشت در آنجا جا 
می گذاشت و یواشکی در می رفت یا اگر دزدی تصادفاً 
نمک صاحب خانه و یا صاحب مال را می خورد، نمکدان 
نمی شکست و تمامی اموال به سرقت رفته را باز پس 
م��ی داد. امروز بر ما چه رفته اس��ت که صن��دوق رفاه 
دانشجویان به یغما می رود. دانشجویان جوانانی هستند 
که پر شماری از آنها دور از ش��هر و دیار خود با تحمل 
هزینه های اضافی برای شهریه دانشگاه، مسکن و خورد و 
خوراک و خوابگاه، اکثراً شغلی جز درس خواندن و منبع 
درآمدی جز جیب خانواده ندارن��د. در اوج غرور جوانی 
و نیاز به حفظ ظاه��ر و رعایت برازندگی کفش و لباس 
و در عین حال برای فش��ار نیاوردن به والدین و خانواده 
و رعایت حال خواهران و برادران دیگر، مجبور هستند 
قناعت کنند و صورت خود را با س��یلی سرخ نگه دارند. 
بسیاری از دانشجویان اگر پس از چند ترم ماندن در صف 
انتظار موفق به گرفتن وام دانشجویی شوند از خوشحالی 
پر در می آورند و ممکن اس��ت برای چند ش��ب عادت 
مألوف و سنت سنّیه املت و نیمرو خوری را کنار گذاشته، 
جشن بگیرند و خود را به چلوکباب کوبیده دعوت کنند. 
صندوق رفاه متعلق به آن دس��ته از دانشجویانی است 
که در شرایطی س��خت درس می خوانند و مسئوالن و 
کارکنان آن صندوق بیش از دیگران به ش��رایط چنین 
دانشجویانی، آگاهی دارند. کسانی که در این موقعیت 
و جایگاه هستند باید از خیلی چیزها بگذرند، خیلی از 
ارزش های انسانی را زیر پا بگذارند و از نظر انسانی خیلی 
خودکشی کنند تا موفق به اختالس شوند. راست است 
که می گویند: »هیچ حیوانی نیس��ت که در او نشانی از 
شفقت نباشد و در من هیچ نشانی از شفقت نیست، پس 

انسانم.« انسان بودن بعضی ها این جوری است!        
   http://dastanak.com/1388/05/18/post-79/-1
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کاستن    رنج  از نوع بشر
 تجربه هنرمندان از حضور 

داوطلبانه در جمعیت هالل احمر 
 حضور در خط مقدم

 امداد و نجات
   نگاهی به تاریخچه و عملکرد سازمان 
داوطلبان/ کافی است داوطلب باشید...  
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جناب آقاي هادی حیدری
ضایعه درگذشت  پدر عزیز همس�رتان مرحوم دکتر صادق 
آیینه وند را به شما و خانواده محترم تسلیت گفته و برای آن 

مرحوم علو درجات را از خداوند آرزومندیم.
  کسری نوری،  فیاض زاهد، رضا اصالحی، محمود اشرفی


