یک پژوهشگر اجتماعی :
 14هزار کودک بیوه زیر  18سال در کشور

استاندار آذربایجانشرقی:
تحصیــل بــه زبــان مــادری مطالبــه مــردم
آذربایجــان شــرقی اســت
صفحه آخر

در حاشیه سریال بچه مهندس از رسانه ّ
ملی

فعاالن سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی منطقه آزاد ماکو:

وجود دارد

صفحه 7

پشت پرده تالشها برای الحاق خوی
به منطقه آزاد ماکو

آیا رسانهملی با پخش سریال بچهمهندس
دنبال ترویج کودکهمسری است؟!
صفحه آخر

صفحه 5

 #نـه_بـه_الحاق_خوی
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واکنشهای گسترده فعاالن سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،روحانیون ،ائمهجمعه و مردم منطقه آزاد ماکو به الیحه افزایش مناطق آزاد

دکتر غالمرضا سلیمانی
مدیرعامل منطقه آزاد ماکو :

جـوانـان در
تصمیم سازی های
منطقه آزاد ماکو
نقش ایفا میکنند
فراز و فرود حقوق شهروندی
در ایران
مصطفی اسماعیلی

آی پُ ۆزولمـوش کلماتـی بـو غزلـده
تـازادان
اينجـی تـک ،رشـتهی معنايـه چَ َ
کـن
ا لها ميم !

صفحه 3

حسین منزوی

انتخابات مجلس و هفتاد و دو ملت
اصولگرایی
تحلیل سیاسی

صفحه 4

صفحه 3

حئکایه
وسواس | جالل آل احمد
ترجمه ائدهن  :علیرضا ذیحق
صفحه 4

تجلیل از تصویرگر خاطرات انقالب ماکو در آستانه چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

مدیرعامـل سـازمان منطقـه آزاد ماکـو گفـت:
شـورای مشـورتی جوانـان نقـش مهمـی در
تصمیـم سـازی و تصمیـم گیـری جامـع و
موثـر در منطقـه آزاد ماکـو ایفـا مـی کنـد.
بـه گزارش ایرنا ،دکتر غالمرضا سـلیمانی روز
جمعـه در دومیـن جلسـه شـورای مشـورتی
جوانـان منطقـه آزاد ماکـو اظهار داشـت :این
شـورا بـا حضـور نزدیک بـه  30نفر تشـکیل و
بـرای آنـان حکـم صـادر مـی شـود تـا ضمـن
بسـتر سـازی بـرای افزایش مشـارکت جوانان
و نخبـگان منطقه از نظرات مشـورتی آنان در
عرصه مختلف اسـتفاده شـود.
وی بـه مشـارکت جامعـه محلـی در توسـعه
منطقـه تاکیـد کـرد و ادامـه داد :اندیشـکده
توسـعه منطقـه شـکل گرفتـه و بایـد بـا
همکاری اندیشـکده و دانشـگاه هـای منطقه
بـا همـکاری شـورای مشـورتی جوانـان ،مرکز
تحقیقـات و توسـعه شـکل بگیـرد.
مدیرعامـل سـازمان منطقـه آزاد ماکـو بـا
تاکیـد بـر ضـرورت حضـور جوانـان در عرصـه
هـای مختلـف تصمیـم سـازی و مدیریتـی
افـزود :بایـد زمینـه هـای حضـور ،مشـارکت

و فعالیـت قشـر جـوان در همـه عرصـه هـا
فراهـم شـود و یکـی از راهکارهـای آن ایجاد
شـورای مشـورتی اسـت.
سـلیمانی اضافـه کـرد :بـا برنامـه ریـزی و
اقـدام عملـی در این زمینه بایـد ترکیبی بین
ذهـن هـای جدیـد و آینـده نگـر و تجربیـات
عمیـق گذشـته ایجـاد کنیـم تـا واقعیـت
هـای جامعـه تبییـن و در بخـش دولتـی و
خصوصـی تصمیـم هـای مناسـب و کارسـاز
اتخـاذ شـود.
رییـس هیـات مدیـره و مدیـر عامل سـازمان
منطقـه آزاد ماکـو یافتـن راهـکار اجرایـی
مبتنـی بـر تحقیقـات علمـی و دانشـگاهی
توسـط نخبـگان منطقـه را بـرای عبـور از
وضعیت و مشـکالت اقتصادی خواسـتار شد
و ادامـه داد :در جلسـه ای کـه بـا پزشـکان
منطقـه داشـتیم ،توریسـم درمانـی بـه خاطر
قیمت ارزان آن برای کشـورهای همسـایه در
منطقـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت.
وی از شـورای مشـورتی جوانـان خواسـت
تـا بـا راه انـدازی شـرکت توسـعه عمـران بـه
صـورت سـهامی عام طـرح های قابـل اجرا با

همـکاری سـرمایه گـذاران بومـی اجـرا کننـد.
در ایـن نشسـت اعضـای شـورای مشـورتی
جوانـان بـه بیان نکتـه نظرات و پیشـنهادات
خـود پرداختنـد.
بـه گـزارش ایرنا ،منطقـه آزاد ماکو بـه عنوان
یکـی از هفـت منطقـه آزاد کشـور بـه لحـاظ
محـدوده جغرافیایـی منطبـق بـر شهرسـتان
هـای ماکـو ،شـوط ،پلدشـت و شـهر مـرزی
بـازرگان بـوده و در دولـت تدبیـر و امیـد بـه
الگویـی بـرای اقتصـاد مقاومتی تبدیل شـده
است.
مسـاحت ایـن منطقـه حـدود پنـج هـزار
کیلومتـر مربـع بـوده و بـه تنهایـی بیـش از
 75درصـد کل مسـاحت مناطـق آزاد کشـور
را بـه خـود اختصـاص داده و دومیـن منطقه
آزاد بـزرگ دنیاسـت.
ایـن منطقـه در مجـاورت کشـورهای ترکیـه
و جمهـوری آذربایجـان قـرار دارد و طـول
مرزهـای جمهـوری اسلامی ایـران در ایـن
منطقـه با این کشـورها به ترتیـب  130و 140
کیلومتـر اسـت.

جمعی از مسئوالن و مشاوران سازمان
منطقه آزاد ماکو به همراه فرماندار شهرستان
ماکو ضمن عیادت از پیشکسوت عرصه رسانه
منطقه از تالش ها و زحمات وی تجلیل
کردند.
به گزارش پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو،
در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ،جمعی از مدیران و مشاوران منطقه
آزاد ماکو به همراه عباسی فرماندار ماکو با
حضور در منزل صفرعلی محمدپور از وی
بعنوان طالیه دار عرصه رسانه و اطالع رسانی
تجلیل و زحمات وی را ارج نهادند.
مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو
در این دیدار پس از ابالغ پیام تقدیر دکتر
سلیمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد
تجاری  -صنعتی ماکو به آقای محمدپور
ضمن تاکید بر ارج نهادن به پیشکسوتان
عرصه های مختلف ،حضور آنها را انگیزه برای

کسانی دانست که در زمینه های مختلف پا
به عرصه گذاشته اند و برای پیشبرد توسعه
در منطقه تالش می کنند.
حسن عباسی ،فرماندار ماکو نیز در سخنانی
با اشاره به اینکه صفرعلی محمدپور از
افتخارات عرصه اطالع رسانی در ماکو است،
گفت :ایشان در دوران انقالب اسالمی ،در
بحرانها و فراز و نشیب های مختلف قبل و
بعد انقالب با کمترین امکانات و بدون هیچ
چشم داشتی در این عرصه قدم گذاشت و
تمام سعی خود را برای ارائه بیان مشکالت
مردم و دستاوردهای انقالب به کار برده
است.
در این دیدار صفرعلی محمدپور با بیان
خاطراتی از دوران انقالب و دفاع مقدس
چنین دیدارهایی را باعث تقویت روحیه
پیشکسوتان دانسته و از تالش های سازمان
منطقه آزاد ماکو در جهت یاری به فعاالن

حوزه های مختلف کار و هنر را ستود.
وی به خاطراتی از دوران خبرنگاری خود
اشاره کرد و گفت :درگذشته خبرنگاران با
تمام وجود در عرصه خبر قدم می گذاشتند و
بدون چشم داشتی تمام سعی خود را در این
مسیر می گذاشتند و به موفقیت های بزرگی
دراین مسیر رسیدند که باالترین پاسداری از
نظام اسالمی و شهادت در راه خداوند بود.
در این دیدار هدایایی به رسم یادبود به
خبرنگار و عکاس باسابقه منطقه آزاد ماکو
اهدا شد.
شایان ذکر است صفرعلی محمدپور از دهه
چهل شمسی به عنوان خبرنگار برای رسانه
های مکتوب کشوری فعالیت داشته و
آرشیوتصویری با ارزشی از دهه های چهل
 ،پنجاه و شصت به خصوص رویدادهای
انقالب و دفاع مقدس دارد.
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حسین رحیم پورازغدی:
دختر و پسر دبستانی هم میتوانند ازدواج کنند!
حسن رحیم پور ازغدی ،عضو شورای عالی انقالب فرهنگی درباره
محدودیت سنی ازدواج در اسالم گفت :اسالم می گوید به محض اینکه
غریزه جنسی بیدار شد ،حتی هنوز کامل هم بیدار نشده ازدواج کنید.
اصال اسالم شرط بلوغ را هم برای ازدواج نگذاشته.
به گزارش «انتخاب» ،او ادامه داد :اسالم به قدری با مسئله رابطه دختر
و پسر باز برخورد کرده که می گوید حتی دختر و پسر دبستانی هم می
توانند با هم ازدواج کنند .اصال حد سنی ندارد؛ نه از این طرف نه از آن
طرف.
رحیم پور ازغدی افزود :زن و مرد صد ساله هم می توانند با هم ازدواج
کنند .یک پسربچه هم مدرسه ابتدایی می رود .اسالم منع نکرده .ممکن
است بگوید دختر و پسر فعال با رابطه عاطفه که هنوز هم رابطه جنسی
نشده ،می توانند زن و شوهر باشند.
او گفت :اصال اسالم محدودیت و عقده جنسی ایجاد نکرده .هیچ شرط
سنی برای ازدواج نگذاشته .فقط گفته اگر بچه است چون حواسش به
ولی او نظارت کند که سر او کاله نرود.
حقوق و مصلحتش نیستّ ،

وضعیت «کودکهمسری» در ایران
طبق آمار ثبت احوال ۲۸ ،دختر کمتر از  ۱۰ساله و  ۳۱۷پسر کمتر از ۱۵
ساله در سال  ۹۶ازدواج کردهاند .در همین سال بیش از  ۵۴هزار مورد
ازدواج دختران بین  ۱۰تا  ۱۴سال و پسران بین  ۱۵تا  ۱۹سال در کشور
ثبت شده است .فقط در استان تهران در سال گذشته ۱۴۸۱ ،ازدواج زیر
 ۱۵سال به ثبت رسیده که  ۱۴۶۳مورد آن ازدواج دختران زیر  ۱۵ساله بود.
طرح افزایش حداقل سن ازدواج در ایران با قید یک فوریت ،چهارم مهر
سال  ۹۶در مجلس به تصویب رسید اما در مسیر صحبتهای اولیه با
شورای نگهبان به نتیجه نرسید .با وجود نظر مثبت برخی علما و مراجع،
هنوز مخالفتهایی با این طرح مطرح میشود.

واریز عیدی کارگران با حقوق بهـمن ماه
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از واریز عیدی و پاداش
پایان سال کارگران با حقوق بهمن ماه خبرداد و گفت :کارفرمایانی که
از نقدینگی و توان پرداخت عیدی به کارگران خود برخوردارند با حقوق
بهمن ماه ،عیدی و پاداش پایان سال نیروهای کار خود را پرداخت
کنند.
فتحاله بیات در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :برابر مصوبه شورای عالی
کار در اسفند ماه سال گذشته ،حداقل دستمزد کارگران یک میلیون
و  ۱۱۱هزار تومان تعیین شده که بر اساس قانون مصوب مجلس،
کارفرمایان باید حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق
را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگرانشان بدهند.
وی درباره رقم عیدی امسال کارگران ،گفت :عیدی امسال کارگران
حداقل دو میلیون و  ۲۲۲هزار تومان و حداکثر سه میلیون و ۳۳۷
هزار تومان است که بهتر است کارفرمایان با توجه به ازدحام بانکها
و تراکنشهای مالی پایان سال زودتر پرداخت کنند.
ً
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت :معموال عیدی و
پاداش پایان سال کارگران بر اساس قراردادهای کار در اسفند ماه
پرداخت میشود؛ به این نحو که با در نظر گرفتن تعطیلی بانکها
و شروع تعطیالت عید و انجام برخی حسابرسیها تا  ۲۰اسفند ماه
عیدیها به حسابهای کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان
تأمین اجتماعی واریز میشود اما عدهای از کارفرمایان آن را به روزهای
آخر سال موکول نکرده و با حقوق بهمن واریز میکنند.
بیات با بیان اینکه منعی برای واریز عیدی و پاداش پایان سال
کارگران در بهمن ماه وجود ندارد ،گفت :کارفرمایانی که از تمکن مالی
و نقدینگی الزم برخوردارند از بهمن ماه همراه با حقوق و دستمزد
کارگران عیدی و پاداش پایان سال را هم میپردازند.
به گفته وی بسیاری از ادارات ،سازمانها و شرکتها پرداخت عیدی
کارگران را بهمن ماه انجام میدهند چرا که به لحاظ برخی حسابرسیها،
تراکنشهای مالی و ازدحام بانکی برای کارفرمایان بهتر است و
بسیاری از خانوارهای کارگری نیز با فراغ خاطر بیشتری نسبت به
تهیه مایحتاج شب عید و اقالم مورد نیاز خود اقدام میکنند.
این مقام مسئول کارگری درباره میزان پرداخت عیدی کارگران نیز
گفت :با وجود آنکه مصوبه مجلس ،میزان پرداخت عیدی کارگران
را مشخص کرده و دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل و سه ماه
پایه حقوق را به عنوان حداکثر میزان عیدی دریافتی پیشبینی کرده
اما میزان عیدی کارگران بسته به مدت قرارداد و کارکرد آنها متفاوت
است .کارگران به سنوات و تعداد روزهایی که کار کردهاند مستحق
دریافت عیدی هستند و عیدی و پاداش پایان سال را کسانی کامل
میگیرند که یکسال در آخرین کارگاه یا محل کار مشغول کار بوده و
ارتباطشان را با محل کار قطع نکرده و بیمهپردازی آنها به طور کامل
صورت گرفته باشد.
به گزارش ایسنا ،بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش
ساالنه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب سال
 ۱۳۷۰مجلس شورای اسالمی ،کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول
قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار
معادل شصت روز آخرین مزد ،به عنوان عیدی و پاداش بپردازند .مبلغ
پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نباید از معادل  ۹۰روز
حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند .مبلغ پرداختی به کارکنانی که
کمتر از یک سال در کارگاه کار کردهاند باید به مأخذ شصت روز مزد و
به نسبت ایام کارکرد در سال ،محاسبه شود.

رویدادها | دیدگاهها

علیرضابیگی :زیرساختهای استانی شدن انتخابات مجلس فراهم نیست
یک عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها با بیان
اینکه زیرساختهای اجرای طرح استانی شدن
انتخابات موجود نیست ،گفت :با استانی شدن
انتخابات مجلس شورای اسالمی حلقه اتصال
مردم با نمایندگان از بین رفته و مردم دیگر
نمیتوانند برای رفع مشکالتشان به نمایندگان
مراجعه کنند.
احمد علیرضا بیگی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات گفت:
طراحان ،این طرح را با این هدف مطرح کردند که
وقت نمایندگان صرف امور جزئی و رسیدگی به
امور شهری همچون آسفالت خیابان ،ساخت پل و
غیره نشود و با استانی شدن انتخابات بتوانند در
سطح ملی نقش خود را ایفا کنند.
وی افزود :همچنین طراحان طرح معتقدند که
با استانی شدن انتخابات افراد در تراز استان و
داشتن درجه نخبگی باالتر و اشراف بیشتر به

موضوعات در عرصه انتخابات حضور پیدا میکنند
آنها معتقدند استان را حوزه انتخابیه واحد
تلقی کرده و شهرستان را حوزه فرعی بدانند ،لذا
کاندیداها با دارا بودن  ۱۰درصد آرای شهرستان
ً
نهایتا اگر
امکان حضور در رقابت را پیدا کرده و
اکثریت آرای را در استان کسب کنند برنده رقابت
انتخاباتی میشوند.
این عضو کمیسیون شوراها در توضیح مضرات و
تبعات اجرایی شدن این طرح ،اظهار کرد :در حال
حاضر مردم برای حل مشکالت خود به نمایندگان
مراجعه میکنند .اگر قرار بر استانی شدن انتخابات
باشد یعنی حجم مراجعات به نمایندگان استان
زیاد شده که عم ًال پاسخگویی مناسب وجود
نخواهد داشت ،چون مبنای این طرح پرهیز از
پرداختن به موضوعات ریز و خرد است .بر این
اساس حلقه اتصال مردم با قانونگذار قطع شده و
مراجعات مردم راه به جایی نخواهد برد.

علیرضا بیگی با بیان اینکه این طرح با الگوی
برگزاری انتخابات در تهران عنوان شده است ،ادامه
داد :اجرای این طرح به معنای در نظر گرفتن تفکر
اکثریت و صرفنظر از دیدگاه اقلیت است این
موضوع در استانهای مختلف میتواند باعث
آسیب دیدن اقوام و مذاهب مختلف که در اقلیت
و یا اکثریت در شهرستانی هستند ،شود بدان
معنا که ممکن است در جایی همچون آذربایجان
غربی تمامی کرسیهای نمایندگی به واسطه
اینکه دارای وحدت قومی و مذهبی هستند به
یک طیف قومی و مذهبی اختصاص پیدا کرده و
بخش دیگری از حضور در مجلس شورای اسالمی
محروم بمانند یا اینکه مث ًال وضعیت در خراسان
جنوبی برعکس شده و اقلیت سنی مذهبی قومی
امکان حضور در مجلس شورای اسالمی را نداشته
باشند.
وی افزود :موضوع دیگر آن است که با استانی

شدن انتخابات شرایط برای کسانی که پشتوانه
مالی دارند فراهم میشود چون تبلیغات در سطح
استان به منابع مالی زیادی نیاز دارد که این
میزان در مقایسه با حوزههای انتخابیه کوچک
کمتر است.
این عضو کمیسیون شوراها در جمعبندی تاکید
کرد :باید انتخابات به گونهای باشد که تمامی
آحاد مردم با هر تفکر ،دیدگاه و مذهب احساس
کنند که دارای نماینده در مجلس شورای اسالمی
هستند پس باید به دنبال الگویی برای تأمین
عدالت و جلب نظر مردم باشیم نه اینکه در این
دوره همچون دورههای گذشته مجلس شاهد
طر حهایی هستیم که در سال آخر ظهور میکند
چون نمایندگان برای از میدان به در کردن رقبا و
یا محدود کردن دامنه رقابت اقداماتی را انجام
میدهند تا شانس بیشتری برای پیروزی در
انتخابات داشته باشند.

اس  300های روسیه در زمان حمله به سوریه غیر فعال می شوند
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی گفت :سامانه های پدافند
هوایی اس  300روسیه که در سوریه مستقر
هستند در زمان حمله صهیونیست ها به این
کشور غیر فعال می شوند.
رژیم صهیونیستی در روزهای گذشته پس از
حمله به زیر ساخت های کشور سوریه مدعی شد
که به نیروهای مستشاری جمهوری اسالمی ایران
در خاک این کشور نیز آسیب وارد کرده است.
حشمت اهلل فالحت پیشه ،رئیس کمیسیون
امنیت ملی مجلس عصر پنجشنبه پس از بازگشت

از آنکارا در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار
دفاعی ایرنا ،در این رابطه اظهار داشت :در این
بین نقدی جدی به روسیه وجود دارد ،که در زمان
حمالت رژیم صهیونیستی سامانه پدافند هوایی
اس  300خود را غیر فعال می کند.
وی ادامه داد :اگر سامانه اس  300روس ها به
درستی عمل کند رژیم صهیونیستی نمی تواند
به راحتی حمالتی را در خاک سوریه انجام دهد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی گفت :به نظر می رسد
نوعی هماهنگی بین حمالت رژیم صهیونیستی

و پدافند هوایی روسیه که در سوریه مستقر است،
وجود داشته باشد.
آمارهای رژیم صهیونیستی بلف است
فالحت پیشه در بخش دیگری از صحبت های
خود اعالم کرد :من به فاصله چند ساعت پس از
یکی از حمالت رژیم صهیونیستی در محل حاضر
شدم؛ آمارهایی که صهیونیست ها اعالم می کنند
صحت ندارد و این صحبت ها بلف هستند.
وی هدف صهیونیست ها را از اقدامات نظامی
در سوریه ایجاد اخالل در روند ایجاد ثبات در این
کشور دانست و گفت :آنها می خواهند ایران را

وادار به یکسری واکنش ها کنند تا چالشی جدید
در سوریه شکل بگیرد.
فالحت پیشه افزود :صهیونیست ها مدعی هستند
که اقدامات آنها علیه جمهوری اسالمی ایران است
در حالی که این حمالت علیه سوریه و تاسیسات
دفاعی ،زیرساختی و امنیتی این کشور است.
وی تاکید کرد :صهیونیست ها می دانند در میدان
عمل حتی مقابل نیروهای مقاومت که فقط از
جمهوری اسالمی ایران الگوگیری کرده اند نیز
متحمل شکست خواهند شد.

سفرهای استانی علی الریجانی و گمانهزنیهای انتخاباتی | اصالحطلبان کدامیک را برمیگزینند؟
آیا سفرهای استانی اخیر علی الریجانی ارتباط خاصی
با اهداف آینده او و سودای رئیس جمهور شدن دارد؟
روزنامه شرق نوشت :سفرهای استانی علی الریجانی
نسبت به گذشته شدت یافته و حدسوگمانها از
اهداف این سفرها نیز به میزان کمیت آنها باال رفته
است؛ بهنحویکه حسین مرعشی روز گذشته هدف
چنین سفرهایی را انتخابات ریاستجمهوری سال
 ۱۴۰۰دانست .در مقابل ،برخی چهرههای سیاسی مانند
بهروز نعمتی باور دارند که چنین سفرهایی پیرو انگیزه
کسب کرسی ریاستجمهوری نیست .الریجانی در
ماههای منتهی به سال  ۹۶با سفر به استان سمنان
سفرهای خود را آغاز کرد؛ گرچه در ابتدی کار سفرهای
او چندان منسجم نبود ،اما در سال  ۹۶ایرانگردی
رئیس مجلس شدت گرفت .او از استان فارس تا
آذربایجان غربی و شرقی به سفر پرداخت و همواره
در توضیح چنین مسافرتهایی گفته شد که هدف
رئیس مجلس سرکشی به مناطق استانی است ،اما
معلوم نیست که اگر چنین سفرهایی برای تحقق این

رد شائبهها درباره سفرهای انتخاباتی
علی الریجانی چندی پیش در سخنرانی خود در
آذربایجان گفت که بازدید از این استان برای نظارت
بر چگونگی اجرای برنامه ششم توسعه است .او
حتی در یکی از جلسات علنی مجلس هم تأکید کرد
که سفرهای استانیاش برای نظارت همهجانبه بر
اجرای برنامه ششم توسعه صورت میگیرد .غالمعلی
جعفرزادهایمنآبادی نیز در توضیح این سفرها گفته
بود« :الحق باید گفت سفرهای آقای الریجانی از تعداد
سفرهای معمول یک رئیس مجلس کمتر است و این
انتقاد را به او داشتهایم که باید بیشتر باشد .به اعتقاد
من رئیس مجلس که رکن نظارتی دارد باید حضور
میدانی بیشتری داشته باشد و از نزدیک باید مشکالت
را ببیند تا ایرادات اجرای قانون را متوجه شود .من
تصمیمات آینده او را برای دولت سیزدهم نه تأیید
میکنم و نه تکذیب ،اما ما بهعنوان یکی از نزدیکان
او وقتی در این رابطه سوال میپرسیم جوابش به ما
این است که من کار خود را انجام میدهم و عالقهای

هدف است ،چرا پیشتر که از قضا او ریاست مجلس
را نیز برعهده داشت ،دست به سفرهای استانی نمیزد؟
از سوی دیگر مشخص نیست که آیا قانونگذار وظیفه
نظارت بر حسن انجام کار در حوزههای استانی را بر
دوش رئیس مجلس گذاشته است یا خیر که چنین
دلیلی در توضیح علت سفرها ارائه میشود؟ چنین
موضوعات مبهمی حدسوگمانها درباره هدف
انتخاباتی الریجانی را افزایش میدهد ،چنانکه
میتوان گفت او نیز مانند رؤسای پیشین مجلس ،از
جمله هاشمیرفسنجانی ،ناطقنوری ،کروبی و حتی
حدادعادل سودای ریاستجمهوری را در سر بپروراند؛
البته میل به تصدی کرسی ریاست دولت به خودیخود
محل نقد نیست ،زیرا از حیث قانونی هر فردی میتواند
نامزد انتخابات شود و در این مسئله مشکلی وجود
ندارد ،اما عدم شفافسازی محل انتقاد به نظر میرسد.

ندارم وارد این عرصه شوم .ما بر این اعتقادیم که
تعداد سفرها باید بیشتر شود و به نظر میرسد شخص
آقای الریجانی نیز چنین تصمیمی را داشته باشد».
چنین مفهومی را میتوان از سخنان اخیر بهروز
نعمتی ،دبیرکل حزب رفاه ملت و از چهرههای نزدیک
به علی الریجانی برداشت کرد .او روز گذشته گفته
است که سفرهای استانی رئیس مجلس بخشی از
کارشان است ،همانطور که این مقام بهعنوان رئیس
قوه مقننه در جلسات متعدد و مختلف حاضر میشود.
نعمتی درباره انگیزه الریجانی برای حضور در انتخابات
 ۱۴۰۰اظهار کرده است که بعید میدانم این سفرها
ارتباطی به انتخابات داشته باشد .هنوز خیلی زود
است که کسی بخواهد وارد فضای انتخابات ۱۴۰۰
شود ».با تجمیع این نظرات میتوان چنین برداشت
کرد که شاید انگیزه سفرهای الریجانی بهطور مستقیم

به انتخابات سال  ۱۴۰۰مربوط نباشد ،اما هیچکس ،از
جمله خود الریجانی بر عدم حضورش در لباس نامزد
انتخابات ریاستجمهوری تأکید نکرده است .با چنین
گزارهای میتوان هر کنش سیاسی را با نیمنگاهی به
انتخابات آتی ریاستجمهوری تعبیر کرد و نفی این
موضوع تنها با شفافسازی علی الریجانی ممکن است.
احتمال ائتالف با اصالحطلبان
عالوهبر اظهارنظرهایی که درباره علت سفرهای استانی
رئیس مجلس میشود ،برخی از نیروهای سیاسی
احتمال ائتالف او با نیروهای میانهرو اصالحطلبان را
میدهند .چندی پیش محمود صادقی گفته بود« :این
احتمال را رد نمیکنم که اصالحطلبان در انتخابات
 ۱۴۰۰در شرایطی قرار بگیرند که ناگزیر به حمایت
از فردی با ویژگیهای الریجانی شوند .درعینحال با
توجه به تجربه نهچندان موفق حمایت اصالحطلبان از
روحانی ،بهویژه در دولت دوم او که باعث تنزل سرمایه
اجتماعی اصالحطلبان شد ،راهبرد تعامل با جناح
اعتدالی یا اصولگرای میانه نیاز به تأمل و دقتنظر
بیشتری دارد .اصالحطلبان در حمایت از روحانی تمام
سرمایه اجتماعی خود را به میدان آوردند ،اما روحانی
یا نخواست یا نتوانست به این اعتماد پاسخ درخوری
بدهد».
با وجود این ،همهچیز به شرایط بستگی دارد ،چون در
عالم سیاست نمیتوان موضوعات را صفر و صدی مطرح
کرد؛ بهویژه از این جهت که اصالحطلبان همواره با
محدودیتهایی مواجهند و باید انعطافپذیری داشته
باشند .البته بهنظر میرسد مجموعه اصالحطلبان باید
برای حرکت آینده از پویایی تحرک و جسارت بیشتری
برخوردار شوند و ضرورت دارد راهبردهای خود را بهروز
کنند بهنظرم نکتهای که بهتازگی رئیس دولت اصالحات
در جلسه با شورای هماهنگی اصالحات مطرح کردند،
در تدوین راهبردهای جدید باید موردتوجه و تأکید
قرار گیرد و آن ضرورت برانگیختن احساس شهروندی
در آحاد مردم یعنی احساس ذیحق بودن و احساس
مسئولیت اجتماعی و بهدنبال آن تقویت جامعه مدنی
است ،این امر باید به مثابه سنگبنای توسعه در ایران
مورد توجه و تأکید قرار گیرد».
اصالحطلبانی که حضور در عرصه قدرت سیاسی را
بهمثابه حیات جریان اصالحات میدانند ،ممکن است
در صورت به اجماعنرسیدن بر یک نامزد اصالحطلب
مانند سالهای  ۹۲و  ۹۶با یک شخصیت اصولگرای
میانهرو یا مستقل ائتالف کنند؛ این موضوع وقتی با
بررسی عملکرد فراجناحی سالهای اخیر علی الریجانی
سنجیده میشود ،این نکته را به ذهن میرساند که
بعید نیست در صورت حضور الریجانی در عرصه
انتخابات ریاستجمهوری هم او تمایل به ائتالف با
اصالحطلبان داشته باشد و هم اصالحطلبان در نبود
یک نامزد واحد روی او حساب کنند .در حقیقت اگر

قرار به قیاس باشد ،علی الریجانی با رویکردهای
اخیرش کمتر از روحانی سال  ۹۲به اصالحطلبان
نزدیک نیست و منطقی بهنظر میرسد که در صورت
جمعشدن همه شرایط اصالحطلبان با او نیز به اتحاد
یا به تسامح ائتالف برسند .این تحلیل را بهنحوی دیگر
بهزاد نبوی در آذرماه سال جاری یادآور شده بود« :همه
میانهروهای اصالحطلب و اصولگرا باید متحد شوند
واال مجلس  ۹۸و ریاستجمهوری  ۱۴۰۰را به تندروها
میبازیم که برای کشور ،ملت و اصل نظام نگرانکننده
است .آقایان ناطقنوری ،علی الریجانی ،علی مطهری
و باهنر اصالحطلب نیستند اما اصولگرای میانهرو
هستند و به منافع کشور فکر میکنند .مردم در سال
 ۱۳۸۴با صندوق رأی قهر کردند .تفرقه اصالحطلبان در
سال  ۸۴به پیروزی احمدینژاد منجر شد».
همچنین محمد عطریانفر از دیگر اصالحطلبانی است
که باور دارد راه موفقیت جناح چپ در ائتالف است.
او چندی پیش گفته بود که اگرچه در بزنگاههای
انتخاباتی ً
نوعا حق اصالحطلبان ضایع میشود اما
از آنجا که پیوند اصالحطلبان با صندوقهای رأی
ناگسستنی و تصورناپذیر است که روزی با صندوقها
قهر کنند ،مجبوریم به یک مرحله متنازلی تن بدهیم
بهعبارتی ناچاریم در عرصه رقابتها دست به انتخاب
نسبی بزنیم .در چنین شرایطی ممکن است فردی را
که توانسته از کانال شورای نگهبان عبور کند و نسبت
قابل قبولی با نظریه اصالحات داشته باشد ،انتخاب
کنیم تا اگر به صد درصد مطالباتمان با نامزد خودمان
نرسیدیم ،حداقل بخش معقولی از مطالبات تأمین
شود».
نگاه حداقلی در حوزه فعالیت سیاسی احزاب و
جناحها در موضوع انتخابات پیشتر نیز مطرح بود
و شاید با چنین نگاهی اصالحطلبان به ائتالف با
روحانی تن دادند .هرچند معلوم نیست که چنین
شرایطی در مناسبت الریجانی و اصالحطلبان پیش آید
اما میتوان گفت که در صورت وقوع احتمالی این
شرایط همان مسیری رفته میشود که در سال  ۹۲رفته
شد .در عین حال که هنوز مشخص نیست الریجانی
پای به انتخابات ریاستجمهوری سال  ۱۴۰۰بگذارد یا
خیر اما برخی باور دارند تجربه نشان داده است حیات
ً
سیاسی اصالحات
لزوما در گرو حضور در انتخابات
نیست و حضور در انتخابات با نگاه حداقلی میتواند
سرمایه اجتماعی جریان اصالحات که همان مردم
باشند را از این جریان دور کند اما عدهای دیگر مانند
نبوی و عطریانفر معتقدند با چنین روشی میتواند
اصالحات را در متن سیاست باقی نگه داشت .هر کدام
از این دو روش معایب و مزایای خود را دارد و باید
دید که در صورت حضور علی الریجانی در انتخابات
ریاستجمهوری سال  ۱۴۰۰اصالحطلبان کدامیک را
برمیگزینند.
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«ولقـد کرمنـا بنـی آدم و حملناهم فی البر و البحـر و رزقناهم من الطیبات
و فضلناهـم علی کثیـر ممن خلقنا تفضی ًال»
و مـا فرزنـدان آدم را بسـیار گرامـی داشـتیم و آنهـا را بـه مرکـب بـر و بحـر
سـوار کردیـم و از هـر غذای لذیـذ و پاکیزه آنها را روزی دادیم و بر بسـیاری
از مخلوقـات خود برتـری و فضیلت بخشیدیم(االسـراء.)70:
اندیشـمندان یونـان باسـتان اگرچـه دموکراسـی را   شـکل نامطلـوب
حکومـت دانسـته یـا در خـوش بینانه تریـن حالت آن را حکومـت «اکثریت
غیرمتخصـص»   کـه بـا وجـود بـی بهـره گـی از فضیلـت   بـه صـورت
ً
مجموعا فضیلتی مـی یابند»،قلمـداد میکنند
انفرادی«چـون گـرد هـم آینـد
امـا مبحـث مهمـی از اندیشـه هـای خـود را بـه موضـوع شـهروند و حقـوق
شـهروندی کـه مهـم تریـن مسـئله کشـورهای دموکراتیـک امروزی اسـت،
اختصـاص داده اند.ارسـطو در مهمتریـن اثر سیاسـی خود یعنی«سیاسـت»
و در کتـاب یـا فصـل سـوم آن فـرازی از تحلیل های خـود را برپایه ماهیت
جامعـه سیاسـی و مشـخصات شـهروندان قـرار داده است.ارسـطو بـر ایـن
بـاور اسـت کـه «هـدف جامعـه سیاسـی نـه تنهـا زیسـتن بلکـه بهزیسـتن
اسـت».غایت جامعـه سیاسـی سـعادت اسـت و سـعادت بـه دیـده ارسـطو
در فعالیـت و کاربـرد فضیلـت اسـت.از طرف دیگر شـهروندی در درون شـهر
یـا  Polisمعنـا و مفهـوم مـی یابد.شـهروند بافضیلـت عالوه بـر برخورداری
از حقوقـی مثـل اشـتغال بـه وظایـف دادرسـی و احـراز مناصـب بایسـتی
شورای وحدت که برخی اصولگرایان بدنبال پی ریزی آن هستند  ،در
تکاپوی تحقق رویای وحدت یک دهه ای اصولگرایان است ،اینکه اما با
هفتاد و دوملت اصولگرایی و گرایش های موجود در این جریان ،راه افسانه
و حقیقت چگونه تمیز داده شود ،ابهام آلود و نیازمند گذشت زمان است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران  -ایرنا  ،گفتگوها ،نشست های
خبری و تشکیل جبهه های سیاسی میان احزاب و تشکل ها نشان میدهد
که تحرکات احزاب و جریان های سیاسی به فاصله یک سال تا نزدیک ترین
انتخابات پیش رو ،یعنی مجلس یازدهم ،آغاز شده است.
سال آینده سرنوشت دوره یازدهم پارلمان ایران مشخص خواهد شد و به
همین دلیل دو جریان شاخص سیاسی و زیر مجموعه حزبی منتسب به
آن ها ،در غیاب سازوکار تثبیت شده حزبی ،برای تاثیرگذاری در انتخابات
پیش رو ،نخستین گام های البته آشکار را برمی دارند تا در این مسیر از
رقیب عقب نمانند.
این میان جریان اصولگرا به دلیل نوع سیاست ورزی خود طی یک دهه
گذشته و میزان ارتباط و آشنایی با دغدغه های جامعه ،از منظر تاریخی و
سیاسی با چالش های بیشتری نسبت به رقیب اصالح طلب خود که چهار
انتخابات گذشته به نوعی کامیاب صندوق های رای بوده ،مواجه است.
این چالش ها را می توان از عمده دالیل تکاپوی زودهنگام انتخاباتی این
جریان دانست که کلید آن را سخنان دبیرکل جبهه پیروان خط امام و
رهبری درباره ائتالف بزرگ اصولگرایان زده است.
محمد رضا باهنر چهره شاخص اصولگرا روز سه شنبه  11دی از شکلگیری
ائتالف بزرگ اصولگرایان خبر داده و گفته است« :هرچند در جریان
اصولگرایی اختالفات درون تشکیالتی وجود دارد اما باید ائتالفی بزرگ
به وجود بیاید و این ائتالف در حال شکیگیری است .جلسات راهبردی
اصولگرایان به همین دلیل با حضور افراد حقیقی و حقوقی موثر تشکیل
میشود و من هم در آن جلسات هستم؛ هرچند هنوز عنوانی برای این
جلسات انتخاب نشده است».
محسن پیرهادی دبیر کل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسالمی از
تشکل های اصولگرا هم از ورود این جمعیت به مقوله انتخابات خبر داده
و از تنظیم سازوکارها برای حضوری موثر سخن گفته است.
محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه هم درباره حضور در انتخابات سال
آینده مجلس گفته است :در نزدیکیهای انتخابات هم میتوانیم در مورد
اینکه آیا روحانیت وارد میدان انتخابات میشود یا نمیشود یا اینکه آیا
اصولگرایان وحدت و ائتالف دارند یا ندارند وارد بحث شویم اما آنچه امروز
ضروری بنظر میرسد ،این است که ما باید کار مستقل خودمان را انجام
دهیم تا اگر قرار شد با گروههای همفکرمان وارد مذاکره شویم ،دستمان
پر باشد».
مصطفی چمران نایبرییس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب
اسالمی (جمنا) از برگزاری مجمع عمومی این جبهه برای ساز و کار انتخاب
اعضای شورای مرکزی جدید جبهه و برگزاری مجمع در زمستان سال جاری
سخن گفته است.
گرچه از پشت پرده فعالیت های انتخاباتی اصولگرایان خبر چندانی منتشر
نمی شود اما به گفته باهنر این فعالیت ها وجود و ادامه دارد .فعالیت

تحلیل سیاسی
وظایـف و کارکردهـای مختلفـی بسـته بـه نوع حکومت داشـته باشـد.تیاچ اسـت.حفظ ارزش و کرامـت و آزادی انسـان هـا نقـش محـوری در اندیشـه
مارشـال شـهروندی را بـه سـه بخـش اجتماعی،سیاسـی و مدنـی تقسـیم بنیانگـذار کبیـر انقالب اسلامی حضرت امـام خمینی(ره) داشت.ایشـان در
شـرایطی کـه کشـور درگیر یـک جنگ فرسایشـی و
مـی کند.عنصـر مدنـی شـامل حقوق ضـروری برای
نابرابـر بـود در روز 24آذر  1361فرمـان هشـت مـاده
آزادی شـخصی،آزادی بیـان و فکـر و اعتقاد،حـق
داشـتن مالکیت شـخصی،منعقد کـردن قراردادهای پس از پیروزی انقالب اسالمی و ای خـود را بـه قـوه قضاییـه و ارگان هـای اجرایـی
معتبر و حق دادگسـتری اسـت.عنصر سیاسـی حق در جریان تدوین قانون اساسی کشـور صـادر نمـود.در بنـد یک ایـن فرمان بـر لزوم
مشـارکت در قدرت سیاسـی و عنصر اجتماعی رفاه یکی از دغدغه های مسئولین وقت تهیـه قوانیـن شـرعی مبتالبـه مـردم و جلوگیری از
اختصاص اصولی از قانون اساسی به تضییـع حقـوق مـردم تأکیـد شـده اسـت.بند دوم
اقتصـادی و امنیـت را در برمـی گیـرد.
حقـوق شـهروندی در قانـون اساسـی و مبحث رابطه بین حاکمیت و مردم بـا اشـاره بـر دقـت و سـرعت عمـل در رسـیدگی
بود ،به همین دلیل اصل حاکمیت بـه صالحیـت قضات،دادسـتان هـا و دادگاه هـا
فرمـان هشـت مـادهای
پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی و در جریـان مردم در جمهوری اسالمی بایستی بـه جلوگیـری از افـراط و تفریـط تأکیـد نمـوده و
رسـیدگی بـه صالحیـت کارمندهـا و متصدیـان
تدویـن قانـون اساسـی یکـی از دغدغـه هـای
در قالب اصول قانونی تبلور
امـور را بـدون هیـچ مالحظـه و البته بدون اشـکال
مسـئولین وقت اختصاص اصولی از قانون اساسـی
بـه مبحـث رابطـه بیـن حاکمیـت و مـردم بود.بـه مییافت .حفظ ارزش و کرامت تراشـی هـای جاهالنـه خواسـتار شـده اسـت.
همیـن دلیـل اصـل حاکمیـت مـردم در جمهـوری و آزادی انسان ها نقش محوری بندهـای چهار،پنـج و شـش با شـفافیت و صراحت
اسلامی بایسـتی در قالـب اصـول قانونـی تبلـور در اندیشه بنیانگذار کبیر انقالب بیشـتری حقـوق شـهروندی در زمینـه سیاسـی و
مـی یافت.در اصل دوم قانون اساسـی اشـاره شـده اسالمی حضرت امام خمینی(ره) مدنـی را مـورد مداقـه قـرار داده و اشـعار میـدارد
اسـت کـه جمهوری اسلامی نظامی اسـت بـر پایه داشت.
کـه کسـی حـق نـدارد بـدون حکـم قاضی فـردی را
توقیـف یـا احضـار نمایـد هرچند مـدت توقیف کم
ایمـان بـه کرامـت و ارزش واالی انسـان و آزادی
تـوأم بـا مسـئولیت در برابـر خداوند.همچنین در اصل سـوم  وظایف دولت باشـد،یا اینکـه هیـچ کـس حـق نـدارد مگـر بـه حکـم حاکـم شـرع آن هم
جمهـوری اسلامی ایـران بـرای نیل بـه اهـداف اصـل دوم را در 16بند مورد پـس از بررسـی دقیـق و ثبـوت حکـم از نظـر شـرعی در امـوال منقـوق یـا
برمـی شـمارد کـه از مهـم تریـن آنهـا میتوان بـه )1بـاال بردن سـطح آگاهی غیرمنقـول کسـی دخـل و تصـرف نمایـد.در اصل ششـم بـر ممنوعیت ورود
هـای عمومـی در همه زمینه های با اسـتفاده صحیح از مطبوعات و رسـانه بـه مغازه،خانـه و محـل کار بـدون اذن صاحـب یـا اهانـت به افراد بـه بهانه
هـای گروهـی و وسـایل دیگر)2تأمیـن آزادی هـای سیاسـی و اجتماعی در کشـف جـرم اشـاره دارد .البتـه توطئه هـا و فعالیت های گـروه های معاند
حـدود قانون)3رفـع تبعیضـات نـاروا و ایجـاد امکانـات عادالنـه بـرای همه و خانـه هـای تیمـی از ایـن اصـل مسـتثنی هسـتند .فرمـان هشـت مـاده
در تمـام زمینـه هـای مـادی و معنوی)4مشـارکت عامـه مـردم در تعییـن ای امـام(ره) ناظـر بـر تمـام ابعـاد و ویژگـی هـای حقوق شـهروندی اسـت.
سرنوشـت سیاسـی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگـی خویش)5تأمیـن حقـوق توسعه سیاسی محمل تکوین حقوق شهروندی
همـه جانبـه افـراد از زن و مـرد و ایجـاد امنیـت قضایی عادالنه بـرای همه بـدون تردیـد تـداوم جنـگ تحمیلی و شـرایط خـاص ایـن دوره و همچنین
و تسـاوی عمـوم در برابـر قانـون.در تمـام مـوارد فـوق الذکر شـاخصه های پـس از پایـان آن و ضـرورت بازسـازی زیرسـاخت هـای تخریـب شـده آن و
حقـوق شـهروندی اعـم از سیاسـی،مدنی و اجتماعـی متجلـی شـده اسـت .لـزوم بازسـازی اقتصـادی کشـور مجالـی بـرای طـرح مباحثـی مثـل حقوق
شـهروندی به دولتمردان کشـور نمـی داد.این گزاره
در اصـل نهـم علاوه بر اشـاره بـر تفکیـک ناپذیری
بـه مفهـوم بـه محـاق رفتـن کامـل طـرح چنیـن
آزادی،اسـتقالل و وحـدت و تمامیـت ارضی کشـور
تآکیـد میکنـد کـه ایـن دو الزم و ملـزوم یکدیگـر اصو ً
ال اکثر نظریه پردازان توسعه ،مسـائلی بـه طـور خـاص و یـا توسـعه سیاسـی به
بـوده و کسـی حـق ندارد یکـی را بر دیگـری ترجیح پیش شرط اساسی توسعه سیاسی طـور عـام نبود.اصـو ًال اکثـر نظریـه پردازان توسـعه
دهد.بـار دیگـر در اصل بیسـتم با اشـاره به تسـاوی را در توسعه اقتصادی جستجو پیش شـرط اساسـی توسـعه سیاسـی را در توسـعه
اقتصـادی جسـتجو مـی کنند.حتـی اندیشـمندان
همـه افـراد ملـت اعـم از زن و مـرد در حمایـت میکنند.
قانـون اشـعار مـی دارد کـه همـه افـراد از حقـوق حتی اندیشمندان توسعهگرای توسـعه گـرای فرهنـگ محـور هـم بـدون در نظـر
انسانی،سیاسـی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگـی بـا فرهنگمحور هم بدون درنظر گرفتـن شـرایط اقتصـادی تجویـزات فرهنگـی خود
را صـادر نمـی کنند.بنابرایـن همانگونـه کـه در
رعایـت موازیـن اسلام برخوردارنـد.در اصل بیسـت
گرفتن شرایط اقتصادی تجویزات
نوشـتارهای قبلـی توضیح داده شـده بود سیاسـت
و یـک دولـت موظـف بـه تضمیـن حقـوق زن بـا
رعایـت موازیـن اسلامی از طریـق انجـام امـورات فرهنگی خود را صادر نمی کنند.
های دولت سـازندگی در زمینه تعدیل و آزادسـازی
مختلـف شـده اسـت.اصل بیسـت و دوم صراحـت شرایط دشوار اقتصادی و جهش اقتصـادی ترکیـب جامعـه شـناختی ایـران در ایـن
بیشـتری دارد«:حیثیت،جان،مال،حقوق،مسـکن و قیمتی میزان اقبال عمومی به طرح دوره را تغییـر داد.در ایـن شـرایط فرصتـی دسـت
شـغل اشـخاص از تعـرض مصـون اسـت مگـر در مسائل حقوق شهروندی به طور داده بـود تـا جنـاح چـپ سـنتی کـه طـی دو دوره،
مـواردی کـه قانـون تجویـز کند».همچنیـن اصـل خاص و توسعه سیاسی به طور عام سـکان دولـت را از دسـت داده بـود بـا اسـتفاده از
بیسـت و سـوم بـدون هیـچ قیـد و شـرطی و بـه را کاهش داده و خواهد داد.
شـرایط تغییریافتـه جامعه،خـود نیـز در قالب چپ
مـدرن پوسـت انـدازی کنـد.از ایـن رو طبیعـی بود
طـور صریـح تأکیـد میکنـد که«تفتیـش عقایـد
ممنـوع اسـت و هیـچ کـس را نمـی تـوان بـه صـرف داشـتن عقیـده ای کـه از «عدالـت اجتماعـی» و «اقتصـاد متمرکـز» دسـت برداشـته و ایـده
مـورد تعـرض و مواخـذه قـرار داد.در ایـن گفتـار میتـوان بـه سـایر اصـول توسـعه سیاسـی را در سـر بپروراند.پیـروزی در دوم خـرداد ایـن امکان را به
نیـز اشـاره کـرد کـه بـه کرات لـزوم حفـظ شـأن و کرامـت واالی انسـانی را وجـود آورد کـه بتوانـد بـه ایـده هـای خـود جامعـه عمـل بپوشـاند.در ایـن
مـورد تأکیـد قـرار داده کـه بررسـی همـه آنهـا از حوصلـه این نوشـتار خارج دوره بـر ضـرورت توسـعه سیاسـی و فرهنگـی و ضـرورت تقویـت جامعـه

انتخابات مجلس و هفتاد و دو ملت اصولگرایی
هایی که با توجه به پیشینه خود با ابهامات بسیاری روبروست و پرسش
هایی را در عرصه سیاسی و رسانه ای ایجاد خواهد کرد .پرسش هایی از
این جنس که این فعالیت های انتخاباتی با حضور کدام چهره ها و با چه
هدفی شکل می گیرد؟ یا چه طیفی از اصولگرایان با هدف وحدت در این
جلسات حاضر می شوند؟ چه تضمینی برای تثبیت و تداوم تصمیمات این
جلسات و پایبندی اعضا به خرد جمعی نهفته در آن وجود دارد؟
جبهه پیشرفت ،رفاه و عدالت هم آذر ماه ،نخستین جلسه ستاد انتخاباتی
خود را با هدف بررسی سیاستها و اهداف و برنامهها و تدوین ساختار و
انتخاب رئیس ستاد برگزار کرد.
گزارشی از تالش بی پایان برای وحدت
رویای وحدت بر سر اصول ،در اصولگراترین تشکیالت سیاسی ایران ،عمری

فکری شهردار پیشین تهران و ناکام انتخابات ریاست جمهوری با پرچم نو
اصولگرایی در این میدان حاضر هستند .مفهومی که از سوی محمدباقر
قالیباف طرح و از مانیفست آن رونمایی شد.
هرچند اصولگرایان اقبال خوبی به آن نشان ندادند اما به نظر می آید یکی
از گفتمان های آینده اصولگرایی همین نواصولگرایی باشد که پیرهادی
دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت (پرچم دار نوصولگرایی) گفته است
مالک فعالیت انتخاباتی این جریان نواصولگرایی است.
اصولگرایان سنتی که عمدتا معتدلین این جریان هم در این طیف دسته
بندی می شوند ،این مفهوم نو اصولگرایی را در یک برداشت عبور از اصول
می دانند و رد می کنند .هرچند خبرهای انتخاباتی از این طیف چندان

اصولگرایان ،قوه مجریه را در سال های
 1396و  1392به رقیب نه ،ولی به گزینه
مورد اعتماد اصالح طلبان باختند .این
باخت درباره قوه مقننه هم با شدت کمتری
تکرار شد و شواهد نشان می دهد که تمام
عزم اصولگرایان در انتخابات سال آینده،
برای قطع چرخه این تکرار جزم خواهد
شد .اما این جزم با چالش های مبنایی بی
شماری روبروست که مهمترین آن تجمیع
اصولگرایان زیر پرچم وحدت است.

رویای وحدت بر سر اصول ،در اصولگراترین
تشکیالت سیاسی ایران ،عمری سیزده ساله
دارد .انتخابات ریاست جمهوری نهم در
سال  1384را می توان آخرین کنش
وحدت محور اصولگرایان برای حمایت از
محمود احمدی نژاد ،نامزد این انتخابات
دانست که حتی در خرداد پرحادثه  1388و
انتخابات ریاست جمهوری دهم هم به این
شدت تکرار نشد.

سیزده ساله دارد .انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال  84را می توان
آخرین کنش وحدت محور اصولگرایان برای حمایت از محمود احمدی
نژاد ،نامزد این انتخابات دانست که حتی در خرداد پرحادثه  88و انتخابات
ریاست جمهوری دهم هم به این شدت تکرار نشد .اصولگرایان قوه مجریه
را در سال های  96و  92به رقیب نه ،ولی به گزینه مورد اعتماد اصالح
طلبان باختند .این باخت درباره قوه مقننه هم با شدت کمتری تکرار شد
و شواهد نشان می دهد که تمام عزم اصولگرایان در انتخابات سال آینده،
برای قطع چرخه این تکرار جزم خواهد شد .اما این جزم با چالش های
مبنایی بی شماری روبروست که مهمترین آن تجمیع اصولگرایان زیر پرچم
وحدت است.
جریان راست سیاسی در ایران را امروز گروه های زیادی نمایندگی می
کنند .از علی الریجانی معتدل تا رادیکال های متعصب اصولگرا .نزدیکان

رسمی و علنی منتشر نمی شود اما شواهد بسیاری از شانس باالی این
گروه برای تاثیرگذاری در انتخابات حکایت دارد.
دسته سوم اصولگرایان را می توان جمنایی های حاشیه دار دانست .
باهنر درباره جمعیت مردمی نیروهای انقالب اسالمی معتقد است :ساز
و کار جمنا منتفی نیست  ،جمناییها هستند؛ ممکن است اسم جمنا
بماند و یا ساختار عوض شود اما هدف غایی ایجاد یک مرکزیت واحد با
مشارکت همه طیفهای اصولگرا است .این جریان که در دی ماه سال 95
و برای ایجاد وحدت در جناح اصولگرا فعالیت خود را در مقام شیخوخیت
اصولگرایان آغاز کرده بود؛ به واسطه شکست استراتژی در انتخابات ریاست
جمهوری؛ این روزها با برائت های مختلفی از اعضای خود روبروست.
برائت هایی که گرچه تکذیب می شوند اما درستی یا نادرستی آن ها را در
انتخابات آینده مشخص خواهد شد.
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مدنی،قانـون گرایی،حقـوق زنـان و جوانـان تأکید شـد.یکی از مـوارد حقوق
شـهروندی در ایـن دوره اجـرای اصـل یکصـد قانـون اساسـی در خصـوص
انتخابات شـوراهای اسلامی شـهر و روسـتا و در راسـتای افزایش مشارکت
مـردم و حـق تعییـن سرنوشـت بـود کـه پـس از گذشـت بیسـت سـال از
انقلاب در سـال  1377اولیـن انتخابـات آن برگـزار گردید.رشـد نهادهـای
مدنـی و تشـکل هـای غیردولتـی یکـی دیگر از تحـوالت ایـن دوره بود.طی
ایـن سـال هـا زمینه سـازمان دهی مشـارکت مـردم در انجـام فعالیت های
تخصصـی و عـام المنفعـه در قالب تشـکل هـای غیردولتـی و انجمن های
تخصصـی بـا واگـذاری اختیـار صـدور مجوز تشـکیل این نهادهـا و حمایت
از آنهـا بـه وزارتخانـه ها و دسـتگاه های مسـئول فراهم شـد.در اردیبهشـت
سـال  1383مـاده واحـده ای تحـت عنوان «احتـرام به آزادی های مشـروع
و حفـظ حقـوق شـهروندی» توسـط رئیـس وقت قـوه قضاییه مرحـوم آیت
اهلل هاشـمی شـاهرودی در 15بنـد بـه مجلـس ارائه و یـک روز پس از آن در
شـورای نگهبـان بـه تصویـب رسید.دسـتورالعمل اجرایـی بند  15ایـن قانون
در خصـوص تعیـن هیـأت نظـارت بر اجرای مـوارد این ماده واحـده در آبان
سـال  83ابلاغ گردید.قانـون احترام بـه آزادی های مشـروع و حفظ حقوق
شـهروندی در واقـع تفصیل و نسـخه عملیاتی فرمان هشـت مـاده ای امام
خمینـی(ره) اسـت.تصویب ایـن مـاده واحـده موفقیـت بزرگـی در تدویـن
حقـوق شـهروندی در ایـن دوره بـود.
احیای حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید

پیشـتر اشـاره کـرده بودیـم کـه شـاید یکـی از وجـوه تمایـز راسـت مـدرن
نسـبت بـه چـپ مـدرن در پهنـه سیاسـی ایـران غلبـه نهادگرایـی در روش
شناسـی و اعتقـاد بـه فرارفتـن از گفتمان سـازی به نفع عمل گرایی اسـت.
راسـت مـدرن در قالـب اعتـدال گرایی نیـازی بـه گفتمان سـازی نمی بیند
کـه البتـه یکـی از دالیـل آن اقدامـات صـورت گرفتـه در دوره هـای قبلـی
بود.تحـول در اندیشـه هـای راسـت سـنتی بـا آراء و اندیشـه هـای خـاص
خـود در نهایـت در قالـب فکـری مـدرن به اندیشـه های چپ مـدرن نزدیک
شـد.پس از دو دوره حاکمیـت اصـول گرایـان بـر دولـت و دوری از مباحـث
توسـعه سیاسـی بایسـتی «طـرح نـو درانداخته شـده» دوره اصالحـات احیا
مـی شـد.دکتر روحانـی پـس از انـدک فراغتـی از موضـوع هسـته ای و
تصویـب برجـام نـگاه بـه سیاسـت داخلـی را در پیـش گرفت.ابتـدا منشـور
حقـوق شـهروندی را در آذر  1395در  120مـاده بـه امضـا رسـاند.این منشـور
در واقـع تفصیلـی مبسـوط و جامـع از قوانیـن قبلـی و بـه نوعـی منشـور
توسـعه پایـدار سیاسـی و فرهنگـی اسـت کـه در تدویـن تک تـک بندهای
آن بـه مـواد مختلف قانونی اسـتناد شـده اسـت.از دل این منشـور تصویب
نامـه حقـوق شـهروندی در نظـام اداری در بهمـن  95توسـط شـورای عالـی
اداری بـه تصویـب رسـید.دکتر روحانـی بـه خوبـی مـی دانـد کـه حرکـت
فابیانـی و گام بـه گام الزمـه توسـعه سیاسـی اسـت،لذا نهاد سـازی چه در
قالـب قوانین،منشـور و یـا تصویـب نامـه و از همـه مهـم تـر الزام دسـتگاه
هـای اجرایـی کشـور به رعایـت آن و همچنین ارائه گـزارش عملکرد در این
زمینـه بسـیار موثرتـر از سـایر روش هـا خواهد بود .مهم تریـن مانع در این
زمینه شـرایط اقتصادی کشـور در دوره «پسـا برجام»  و بویژه خروج ایاالت
متحـده آمریـکا از آن اسـت کـه رونـد نهادسـازی توسـعه سیاسـی را مختل
کـرده است.شـرایط دشـوار اقتصادی و جهـش قیمتی میـزان اقبال عمومی
بـه طـرح مسـائل حقـوق شـهروندی بـه طـور خـاص و توسـعه سیاسـی به
طـور عـام را کاهـش داده و خواهـد داد.
منابـع و ماخـذ | قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی ایـران | سیاست،ارسـطو،ترجمه حمیـد
عنایت،شـرکت سـهامی کتابهای جیبی،چاپ ششـم | 1390،یحیی فوزی،تحوالت سیاسـی اجتماعی بعد
از انقلاب اسلامی،جلد دوم،موسسـه چـاپ و نشـر عروج،چـاپ سـوم | 1390،محمدرضا رسـولی،خیری
زنـده بودی،رسـانه و آمـوزش حقـوق شـهروندی،تحقیقات روابـط عمومـی  ،امیـر عظیمـی دولـت
آبادی،مهسـا میرحسـینی،محورها و مصادیـق حقـوق شـهروندی از منظـر امـام خمینی(ره)،فصلنامـه
علمی-پژوهشـی پژوهشـنامه انقلاب اسلامی فرمـان هشـت مـاده ای،امـام خمینـی(ره)24 ،آذر 1361
منشـور حقـوق شـهروندی 1395،قانـون احترام به آزادی های مشـروع و حفظ حقوق شـهروندی مصوب
 1383/2/15و دسـتورالعمل اجرایـی بنـد  15آن مصـوب رئیـس قـوه قضاییـه

موتلفه دسته چهارم از احزاب تاثیر گذار اصولگرا هستند که این روزها از
منتقدان سرسخت وضع موجود هم دسته بندی می شوند .این حزب در
آخرین قدرت نمایی خود در سپهر سیاست ایران به حمایت از مصطفی
میرسلیم برخاستند که نتیجه آن کسب یک و یک دهم درصد از کل آرای
انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بود .شاید همین حضور بی فروغ سبب
شده که نخستین حزبی که به صورت مستقیم درباره انتخابات اظهارنظر
کند ،موتلفه باشد که به گفته دبیر کل خود ،به دنبال تعداد کاندیدایی برابر
با کرسی های مجلس است.
دامنه وسیع اصولگرایی ،موجب شده است که تحلیلگران ،رییس جمهوری
اسبق و حواریون او را هم در این طیف بندی مورد توجه قرار دهند .محمود
احمدی نژاد با توجه به گفتار و عملکرد خود به ویژه پس از رد صالحیت
در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ،ته مانده اعتبار خود را که روزی
اصولگرایان اطاعت از او را اطاعت از خدا می دانستند ،از دست داد و اکنون
کمتر اصولگرایی او را در این طیف قبول دارد.
این اما به معنی نادیده گرفتن حضور حواریون او در تشکیالت اصولگرایی
نیست .هواداران فکری او می توانند بار دیگر دامن اصولگرای را به
پوپولیسم آلوده کنند و از این حیث برای وحدت عقال ،مشکل آفرین باشند.
گروه دیگری که روزی در جبهه اصولگرایی ،سنگر حصینی داشتند و اکنون
در نوعی انزوا به سر می برند ،جبهه پایداری هستند .به نظر می رسد این
گروه هم برای حضور جدی در انتخابات خیز بلندی برداشته اند که مرتضی
آقا تهرانی دبیرکل این جبهه ،آن را آمدن به وسط میدان انتخابات مجلس
یازدهم و ریاست جمهوری سیزدهم تعبیر کرده است.
در این طیف بندی مستقلین هم جایگاه ویژه خود را دارند .تشکیالتی که
شهاب الدین صدر دبیرکلی آن را برعهده دارد و به نظر می رسد در زمره
مستقالن معتدل در انتخابات آتی حضور داشته باشند.
حزب اسالمی ایران زمین به دبیرکلیابوالقاسم رئوفیان هم از دیگر تشکل
هایی هستند که با منتفی شدن برخی شرط و شروط احتمالی ائتالف ،از
حضور مستقل سخن گفته است .ساکتان هم دسته دیگری هستند که
هنوز به صورت علنی وارد کارزار انتخاباتی نشده اند اما بالقوه می توانند از
تاثیرگذاران آینده باشند.
شورای وحدت ،راه حل تازه یا تکرار راه های رفته
تا زمان انتخابات مجلس در سال  98یک سال باقی مانده است و سیب
سیاست در ایران هزاران چرخ در این زمان باقی مانده خواهد خورد .به
همین دلیل سخن گفتن از میزان موفقیت ،جزییات و سازوکار تشکل تازه
اصالح طلبی (با فرض شکل گیری این تشکل) چندان معقول نخواهد بود.
اما می توان تفسیرهای نادقیق از اهداف و شیوه های تازه اصولگرایان از
دستیابی به وحدت داشت .برخی از این تحلیل ها ،تکاپوی تازه اصولگرایان
را با توجه به افزایش چالش های جریان رقیب ،نزدیک به موفقیت
می دانند .برخی دیگر اما ،اختالفات و تناقضات و حتی تنازعات میان
اصولگرایان را عمیق تر از آن می دانند که تشکیالت وحدت محور جدید
بتواند سقفی از آن بشکافد و طرحی نو در آن اندازد .این تحلیل ها بیشتر
بر مبنای تکرار شکست های گذشته استوار است و از اکنون این تالش ها
را هم محکوم به شکست می داند.
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ادبیات | ترکی آذربایجانی

حئکایه :وسواس | جالل آل احمد

اینجی | حسین منزوی

تورکجه یه ترجومه ائده ن  :علیرضا ذیحق

آی بوتون حُ سنوده لياليه چَ َ
کن الهاميم!

منی مجنون کيمی صحرايه چکن الهاميم!

غالمعلي خان سالالنا -سالالنا حامامين پيللهلريندن يوخاري قالخدي .آزجا دوروخدي.
نفسين تزهلهدي و يئنه تكرار يوالدوشدو.

آی منيم گؤزلريمين ذاتينا معنا يارادان

آمما ايكي آدديم آتماميش ندنسه يئني دن دايانماق ايستهدي .بارماغين آلنينا قويدي،
گيجگاه الرين اهمالجا سيخدي و قاش -قاباغين تؤكهركن نئچه يول شيطاني لعن ائیلهدي.
دوز فيكر ائلهميشدي .يادينا گليردي كي غسل ائتمك ايستهينده استبراءني اونوتموشدو.
ايندي اؤزوكي پاك دئييل هئچ غسليدا باطلدير .الپ چتينيده پالتارالر ينين مرداليقي و
اونالري كيرلنمه ميش دگيشمك ايدي.

روحومی شور تماشايه چکن الهاميم!

آی قېزاردان ُاؤپوشن دن ،گۆلۆشن دن دۏداغېن
باخېشېندان ُ
گؤزونه سايه چکن الهاميم!

حسین منزوی

آی سنين ُدؤشلرين اوستونده چليپا زولفون
منی تصليب مسيحايه چکن الهاميم!

حسـین منـزوی (مهـر  )۱۳۸۳-۱۳۲۵فارسـجا و تورکجـه شـعر

آی اوزون گول کيمی باغالر ياخاسېندان چېخادان

یـازان زنجانلـی شـاعیردی؛ مۆعاصیر ایران فارسـجا یئنی غزلین

کيپريڲين دن قلم آلمېش َا َله ،باطل َ
خطينی
ُ
گؤزلرين نرگس شهاليه چکن الهاميم!

حسـین منـزوی زنجـان شـهرینده دونیایـا گلیـب و بیـر مـدت

منی بولبول کيمی غوغايه چکن الهاميم!

آتاسی.

سـونونا
سـونرا زنگانـا دؤنـور و عؤمرونـون
تهرانـدا یاشـادیقدان
ْ
ْ
قـدر بۇ شـهرده یاشـاییر.

منزوینیـن چوخلـو اثرلـری فـارس دیلیندهدیـر؛ ُاو شـهریارین

آی سوتول آلماالرې َ
آدمې يُ ولدان چېخادان
وسوسه وئرمه َده حَ ّوايه چَ َ
کن الهاميم!

حیـدر بابایـه سلام منظومهسـینی ده فارسـجایا چئویریـب.

دومـان باشـلیقلی کیتـاب ،اونـون تورکچـه شـعرلرینی احتـوا

حسن و عصمت ده داشان يوسف مصره ياراشان

سـونرا
ائدیـر .بـۇ کیتـاب ایللـر بویونجـا نشـر یولـو گؤزلهینـدن
ْ

عشق و جرأت َ
ده زليخايه چکن الهاميم!

۱۳۹۵جـی ایل زنگاندا نشـر اولوندو .کتابدا شـعرلرین اورژینالی

ایلـه یاناشـی ،اونـون فارسـجا چئویریسـی ده وئریلیبدیر .بهروز

آی منيم ُ
کؤنلومی بو ورطه ده سېنمېش گمی نی

منـزوی شـعرلری فارسـجایا ترجومـه ائدیـب .منزوینین تورک

بيرده باشدان دولو دريايه چکن الهاميم!

نازيلن قول و غزل ساحری ُ -اؤز شاعرينی
گئنه ده شعر تم ّنايه چکن الهاميم!

منزوینیـن آتاسـی اوسـتاد محمـد منـزوی ده شـاعیرایدی و

بابایـه سلام منظومهسـینه بیـر نظیـره یازیبدیـر .بـۇ نظیـره
حسـین منزوینیـن فارسـجا ترجمهسـیله برابـر حیدربابانیـن
سـونوندا وئریلیبدیـر.
ترجومهسـی
ْ

یار قاصیدی | سید محمدحسین بهجت تبریزی «شهریار»

آچ ُ
َ
گوللــر اويانســېن ،غزليــم
گــؤزون ُقــؤی يوخــودان،
آچ ُ
گــؤزون قــۏی باخېشــېندان گــۆن اوتانســېن ،غزليــم

ســــن یاریمیـن قاصـدی ســن

ایلـن ســـنه چـــــای دئمیشـم

خــــیالینی گـــــوندریب دیـــــر بسـکی مـن آخ  ،وای دئمیشـم

آخ گئجـه َلــــر یاتمــــــامیشام مـــن سـنه الی  ،الی دئمیشـم

ُ
َ
گؤزليــم! آی دا ،اوزونــدن گؤزليــن
گــؤره بيلمــز،

ســــن یاتالـــی  ،مــن گوزومـه اولــــدوزالری ســــای دئمیشـم

آيــا بــاخ تــا کــه حســددن ،پاراالنســېن ،غزليــم

هـــر کــــس سـنه اولـدوز دییـه اوزوم ســـــــــــنه آی دئمیشـم

ســن اوالن يئــرده ،گولــوم! گــول نــدی؟ دور گلشــنی گــز
قــۏی ســنين باشــېوا ،پروانــه دۏالنســېن ،غزليــم
چېــخ چمــن ســيرينه ،مدهــوش ائلــه ســرو و ســمنی
قــۏی آدېــن ،عطــر کيمــی باغــدا ،جاالنســېن ،غزليــم
جلــوه يُ ــوخ گونــده ،نــه گولــده ،ســن اوالن يئــرده گــرهک
دفتــر

حســندن،

هــر

آد،

قاراالنســېن،

قالمېشــام ،قاشــېوې ،کيپريکلريــوی

غزليــم

گؤزلريــوی

قلميــم هانســېنې وصــف ائيليــه ،هانســېن؟ غزليــم!
ســنی

آغوشــه

چکنــده

اورهگيمــدن

دئيــرم

ور زمــان بــوردا دايانســېن غزليــم!
کاشــکی بــو ُد ِ
يــا دايانســېن ،يــا کــه هــر لحظــه ســی ،هــر ثانيــه ســی
بيــر ايــل اولســون ،ايلــی بيــر عمــر ،اوزانســېن ،غزليــم
ســنی ،هــر کيــم ديلــه چالســا ،گــؤرۆم ،آغــزې قوروســون
ُ
گــؤروم آغزېنــدا ،عؤمورکــن ،ديلــی يانســېن ،غزليــم.

ائوي ياخين ايدي .اوغلونا خبر وئرديلر و اونو اؤز فيطه – قديفه سيله قوروالديالر .بورنونون
قان آخماسيني بير تهر كسديلر و حامامدان چيخارتديالر.

شبههسيز يول استونده كي حامام ايندييه جان باغالميشدي .باغليدا اولماسايدي اونون
اوزوندن بير داها داگلمزديكي اورا ياگئتسين .بوگون يازيق حامامچي نين بساطيني
بوسبوتون قاناچكميشدي .ناچار يوالدوشدو .ايكي -اوچ كوچه كئچه ركن قارانليق بيز
بازارچادان باش چيخارتدي .بازارچادا يئرلهشن حامامين داالنيندا ،بير قوقوچيراغي پيللهلرين
ديبيندن ايشلديردي و دام -دوواري اولدوغوندان داها كاس و توتقون گؤستريردي.

ایکـی دیـل ده شـعر یـازاردی .محمـد منـزوی شـهریارین حیدر

غزلیم | حسین منزوی

ألين آتدي بورنونا ،خزنهنين سويونو قاريشديردي و قانين رنگي ايتدي ،و سونرا ترسه-
تلهسيگ خزنه دن چيخدي و بير گوشهد حالدان گئتدي.

اوالن «دان
شـعرلری بیرینجـی دؤنـه زنـگان شـهرینده نشـر ْ
آذربایجـان فولکلـورو و افسـانهلریندن چوخلـو فایداالنیبدیـر.

اينجی تک ،رشتهی معنايه چکن الهاميم!

گونش ،حامامين سقفينين شيشهلرين يامانجا قيزارتميشدي كي غالمعلي خان خزنه
ايچينده ،بارماقالرين قوالغينا تيخيب ُقربهتن الياهلل غسل ائديردي .چاليشيردي اصلدن
فرع دن هئچ بيرين اونوتماسين .بونا گؤره ايسه قوالقالر ينين دلمه -دئشيگيندن توتدو
گؤبهيينين ايچينهجان باش چكدي .استبراء ائتدي .و سونرا نيت ،داها سونرا دا باشالدي
بيريول ساغ طرفين نيتي ايله ،بير يول سول طرفين نيتي ايله ،كي لعنت شيطانا  .بورنوندان
قان آچيلدي.

گئجهدن ايكي ساعات كئچميشيدي كي حاال گلدي .قالخيب اوتوردو و آرواديندان احواالتي
سوروشدو .آمما او دينمه ميش اؤزي هر بير زادي خاطيرالدي .آروادين يولالدي تا حامام
بوخچاسين حاضيرالسين .و اؤزو تئز پالتار گئييب يوالدوشدي.

اولـدوزو» مجموعهسـینده یاییمالنـدی .منـزوی شـعرلرینده

آی پُ ۆزولموش کلماتی بو غزلده تازادان

بير نئچه آن شبهه لندي« .شايد سهو ائديرم…» دئيه ايستهدي اينانمايا .آمما يوخ ،مطلق
اينانمالي ايدي .ايستهدي قاييدا و بير داهادا حاماما گيره .آمما تنبللندي و قاييتمادي.
نييه كي هم اوتاندي و هم ده ناهار نامازين واختيندا قيلديغي ايچون  ،آخشام نامازيناجان
تجديد غسل ائتمگه وقت چوخ ايدي .بير داها دا شيطاني لعنت لهدي .حامام بوخچاسيني
قولتوغو آلتيندا يئر به يئر ائدهركن ،عباسينان اونون اوستونو اؤرتدي و يئنه سالالنا -سالالنا
يوالدوشدو.

سـننن ســــورا  ،حـــــیاته مـن شــیرین دئسـه  ،زای دئمیشـم
هـــر گوزلـدن بیـــر گــــول آلیـب ســـن گــــوزه َلـه پای دئمیشـم
سنین گــــون تـــک باتماغیوی آی بـــاتـــانــــا تـــــای دئمیشم
اینـــدی یــایـــا قـــــیش دئییـرم ســــابق قیشـا  ،یـای دئمیشـم

گـــاه تـــوییوی یـاده ســـــالیب مـن ده لـی  ،نـای نـای دئمیشـم
ســونـــــرا گئنـه یاســـه باتیـب آغــــلاری هـای هـای دئمیشـم

ســـورن مـن قاراگـون آخ دئــمـــیشم  ،وای دئمیشـم
عمــــره
َ

بایاتیالر  /حسین منزوی
آلمیشام یئلدن سنی

هر پالتار جیب سیز اولماز

دوتموشام سئلدن سنی

هر کیم نصیب سیز اولماز

من سنی گئج تاپمیشام

یئری سن یول آچیالر

تئز وئرمم الدهن سنی

هر کوچه دیب سیز اولماز

خوشلوقوم باشا چیخدی
ُ
گوزلریم یاشا چیخدی

باغچادا نار آغاجی
بزهییب بار  ،آغاجی

گئنه ایتیردیم سنی

منیم پوزغون باغیمدا

اللریم بوشا چیخدی

بوی چکیب دار آغاجی

گئنه ُ
گوز یاشیم آخار

بوگولدهن باهار آچماز

آخاری سنه باخار

آچسادا هئچ کار آچماز

کیپریگیک اینجی دوزهر
ُ
گوزلریم بوینان تاخار

من چاالن قاپیالری
هر کیم آچسا یار آچماز

غالمعلي خان ،حامامين ايندييه جان باغالنماماسيندان سئوينهرك ،پلهلردن ائندي.
حامامين الپ آخيرا قالميش دللكي ،بساطيني ييغيشديرماقدايدي .ياش فيطهلري بير-
بيرينه دوگون ويريب قاپ باجادان آسيردي .ايشلهنميش قديفهلري قاتالييردي .ألده
گئييلن باشماقالري كنارا دوزوب چراغالري بير -بير سؤندورروردي.
غالمعلي خان هله ايچري گيرمه ميش دي كي اونون سسين ائشيتدي:
 آغاجان حامام تعطيل اولوب! سالم عليكم  -منيم بير اوقدر ايشيم يوخدور .سويا باتيب چيخيرام. آغاجان! دئديم حامام تعطيل اولوب ،آخي قوياجاقسيز بيز جماعتده بير راحت اوالق يايوخ؟! هرزادين بير واختي واردا ،ييرمي دؤرد ساعات كي حامام اولماز.
 نييه حيرصله نيرسن داداش؟ سن بير چوبوق دملهيه نه من چيخميشام … دئيهپالتارالرين سويوندو .اؤزونه بير فيطه باغالييب يولالندي.
حامامين ايچي قارانليق ايدي .چراغ ايستهدي .دللك تنبللندي و ياخينداكي قاپينين
يوخار يسيندان حامامين بير جه دانا پيهسوزونو يانديريب اوناوئردي.
غالمعليخان ،يويونان يئرين قاپيسي ني آچدي .بير بسماهلل دئدي و ايچري گيردي.
قورخا -قورخا گؤزلريني باشينين زيرپي و تيترهك كؤلگهسينه كي ،سقفين اورتا گومبذلرينه
جان بوي آتيب اوزانميشدي زيللهدي و فيكره جومدي .بيرداها يئنه اوجادان بسماهلل
دئدي و اؤزونو خزنهنين پيللهلرينه چاتديردي .پيهسوزي پلهلرين اوستونه ،دوز خزنه داشي
نين اتگينه قويدي .بير اوووج سو مزمزه ائتدي و بير اوووج دا اوزونه ويردي .سونرا
آياقالريني يودو و خزنهيه باتدي .خزنه انگينه جان دولوايدي .سويودا يامان داغ ايدي.
جانيني ماراقالسورتوردي و دوغروردان كي كئف ائديردي .سو داشاركن خزنهنين داشين
ايسالديردي و پيه سوز اهمالجا تكان يئيردي .پيه سوزون آالوي أييليب بوزولوردي و قرهلتي
لر ،اوزانيب گودهليرديلر .غالمعليخان بونو بيليب آنالياركن ،ندنسه يئنه گمان ائديردي كي،
جينلردير كي گليب كئچيرلر و هاواني ترپه ديب آالوي بورجودورالر.
بونا گؤرهايسه آزجا دؤزدوي .جينلرين سس -صدا سيني ائشيدمهدن ،اوجا بير بسماهلل
دئدي و پيه سوزون ايشيقي سؤندي .فيكريني باشينا ييغدي و قورخونان قارانيلقي بير آن
اولورسادا ياددان چيخارتدي .ايكي -اوچ يول دا أليني بدنينه سورتدو و باتدي سويون تركينه.
آياقالريني يئره قويوب بيرنئچه آن اؤزونو اهمالجا و يونگول سويون آلتيندا ساخالدي و
سونورا باشي ني سودان چيخارتدي .هريان قارانليقايدي .گؤزلرين اووكاالدي .اهه! ندنسه
هريان ياغليايدي .ديكسهندي و قورخدي .و قورخولو بير قيشقيرتينان نئچه يول دللكي
سسلهدي .دللك هؤله سك ايچري گيردي .هر ايكيسي دوزبير آندا تعجب له بير -بيرلريندن
سوروشدوالر« :پس چراغ نئج اولدي؟!» و هر ايكسي جوابدا سوسدوالر .دللك گئتدي و
باشقابير چراغ القايتيدي.
پيهسوز يوخ اولموشدي آمما خزنهنين سويو اوزه رينده ،چراغ ياغي دالغاالنيردي.
غالمعلي خان دا باشدان آياغا ،بوالنميشدي ياغا .دللك آغزين آچميشدي يامان -يوغوزا
كي غالمعليخان اؤزونه آلمادان بير گؤز يومونجا» الاالهاالاهلل دئييب ديشاري چيخدي.
جانيندان ،ياغالري بير تهر سيلدي و پالتارالرين گئييب ميريلدايا -ميريلدايا گئتدي.
سحر چاغي اذان دان قاباق ايدي كي ،غالمعلي خان بوخچاسين قولتوغونا ويريب عباسيني
باشينا چكميشدي و كوچهنين كنار ينان سالالنار -سالالنا حاماما گئديردي .اؤز -اؤزونه
دانيشيردي و بللي ده دئييلدي كه نه دئيير .شيطاني لعن ائدير يا آلالهي مدح؟!
ن الي اهلل دئييب يئيرينه
اوهله ائلهيه بيلمه ميشدي بوينونداكي واجب غسلي ،قربهت 
يئتيره.
ترجمه تاريخي ۳۱/۱/۶۵ :تهران
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اجتماعی | حوادث

 ۳۹کیلوگرم مواد مخدر در بوکان کشف شد
معاون اجتماعی انتظامی استان آذربایجان غربی از کشف  ۳۹کیلوگرم مواد
مخدر از نوع تریاک در محور بوکان  -سقز خبر داد.
سرهنگ اسداهلل مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با تالش
ماموران این میزان مواد مخدر از یک دستگاه سواری سمند کشف شد
افزود :در این زمینه یک نفر متهم شناسایی و تحویل مقامات قضایی شد.
وی با اشاره به کشف یک هزار و  ۸۰لیتر سوخت قاچاق در خوی گفت :این
میزان سوخت از محل دپو در شهر خوی کشف و یک نفر متهم در این زمینه
شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ مالکی از کشف البسه قاچاق در پیرانشهر هم خبر داد و اضافه
کرد :از یک دستگاه سواری  ۲۵۵ثوب البسه قاچاق به ارزش  ۳۰۰میلیون
لایر کشف و ضبط شد .معاون اجتماعی انتظامی آذربایجان غربی گفت:
همچنین در این مدت  ۸۶فقره سرقت در قالب طرح دو روزه مبارزه با سرقت
احشام دراستان کشف شد که در این زمیه افراد دستگیر شده به سرقت از
احشام ،منزل ،موتورسیکلت ،خودرو و  ...اعتراف کردند.
سرهنگ مالکی همچنین از دستگیری سارقان سابقه دار در ارومیه نیز خبر
داد و افزود :این سارقان سابقه دار که اقدام به سرقت از باغات و مزارع می
کرد شناسایی و به هشت فقره سرقت اعتراف کردند.
وی گفت :کشف کاالی قاچاق درمهاباد ازیک دستگاه تریلی شامل دو تن
ژل پاک کننده جرمگیر قطعات خودرو به ارزش ۶۰۰میلیون لایر درمحور
مهاباد ونقده ودستگیری یک نفر متهم از دیگر توفیقات انتظامی استان در
 ۲۴ساعت گذشته است.
قاتل فراری در پیرانشهر دستگیر شد
فرمانده انتظامی پیرانشهر گفت :یک قاتل فراری که مهر سال جاری یکی
از شهروندان را به قتل رسانده بود ،توسط ماموران آگاهی این شهرستان
شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ سیدجلیل موسوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :این قاتل
فراری در سایه انجام کارهای اطالعاتی و فنی شناسایی و در یک عملیات
منسجم دستگیر شد.
وی اضافه کرد :قاتل پس از اعتراف به ارتکاب جرم و تشکیل پرونده
مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
به گزارش ایرنا در  27مهر سال جاری فردی با نام «ع.چ» در محله کهنه
خانه شهر پیرانشهر به قتل رسید.
مقابله با سرقت ،مقابله با کاالی قاچاق ،مبارزه با مواد مخدر ،مبارزه با
ناهنجاری ها و بد اخالقی های اجتماعی و کاهش تصادف ها از اولویت
های پنج گانه انتظامی این استان در سال جاری است.
2شبکه سرقت به عنف در بوکان متالشی شد
فرمانده انتظامی بوکان گفت :با تالش ماموران پلیس آگاهی 2شبکه
سرقت به عنف در این شهرستان شناسایی و متالشی شد.
سرهنگ مجید محبعلی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ،افزود :در پی شکایت
برخی از شهروندان مبنی بر اینکه توسط افراد سودجو با عناوین مختلف
به منزلی در یکی از حومه های بوکان دعوت شده اند و سپس مورد اذیت
و آزار جسمی قرار گرفته و وسایل و وجه نقد همراهشان به سرقت رفته
موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه حسابهای بانکی این افراد نیز مورد دستبرد قرار
گرفته بود اظهار داشت :ماموران انتظامی در این رابطه  2شبکه شامل 6
مرد و  2زن را دستگیر کردند.
وی اضافه کرد :زنان عضو این شبکه ها ،افراد را به مناطق حاشیه شهر
کشانده و مردان عضو شبکه که در این مناطق مخفی شده بودند به افراد
فریب خورده تعرض و اموالشان را به سرقت می بردند.
وی با بیان اینکه این افراد به 2فقره سرقت به عنف اعتراف کردند ،افزود :از
مخفیگاه این متهمان چندین تیغه سالح سرد شامل چاقو و قمه ،تعدادی
تجهیزات پلیسی و همچنین  400میلیون لایر وجه نقد کشف شده است.
به گزارش ایرنا ،در طی هفته جاری با تالش ماموران انتظامی بوکان یک
شبکه از سارقان مسلح در این شهرستان شناسایی و اعضای آن دستگیر
شدند.
دانشگاه تبریز با دانشگاههای فرانسه همکاری می کند
دکتر ژان کریستوف بونته روز دوشنبه در دیدار با رییس دانشگاه تبریز
اظهار داشت :در این طرح دانشجویان دکتری به مدت  6ماه به کمک
و هزینه کشور فرانسه و  6ماه دیگر را با هزینه وزات علوم ،تحقیقات و
فناوری ایران در کشور فرانسه به انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهش خود
می پردازند .
وی افزود :همچنین در طرح جندی شاپور پالس که از سال  2019به اجرا در
می آید ،نیز بودجه مشخصی برای خرید تجهیزات و امور لجستیک در طرح
های پژوهشی مشترک بین محققان ایرانی و فرانسوی در نظر گرفته شده
است .رییس دانشگاه تبریز نیز در این دیدار با اشاره به تاریخچه دیرینه
روابط بین دانشگاه تبریز با دانشگاه های فرانسه گفت :در گذشته و امروز
همکاری های مشترک خوبی صورت گرفته ،به طوری که بیشتر اعضای
هیات علمی این دانشگاه فارغ التحصیالن دانشگاه های فرانسه هستند.
دکتر اصغر عسگری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز نیز بر ضرورت
توسعه همکاری های مشترک در زمینه های مختلف از جمله راه اندازی
دفتر سفارت در دانشگاه تبریز ،اجرای دوره های مشترک برای دانشجویان
دکتری تاکید کرد.
مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه تبریز هم در این نشست
با اشاره به نحوه و روند همکاری مشترک دانشگاه تبریز با دانشگاه های
فرانسه گفت :در طول دو سال گذشته  21مورد بازید و حضور محققان
دانشگاه های فرانسوی برای برپایی کارگاه آموزشی و کنفرانس در این
دانشگاه انجام شده است.
دکتر سعید شجاعی افزود :اجرای چهار طرح تحقیقاتی مشترک ،ایجاد
پنج مورد فرصت مطالعاتی ،پنج مورد اعطای بورس به دانشجویان دکتری
دانشگاه ،چهار مورد اجرای طرحی تحت عنوان جندی شاپور 19 ،مورد
شرکت اعضای هیات علمی این دانشگاه در کنفرانس های بین المللی
کشور فرانسه از دیگر فعالیت های مشترک دانشگاه تبریز با دانشگاه های
کشور فرانسه است و زمینه بسیار خوبی برای گسترش این همکاری ها
وجود دارد.
نشست ژان کریستوف بونته رایزن علمی ،جمیل اوبشو رایزن فرهنگی و
زهره میر بها کارشناس ارشد بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران با
جمعی از اعضای کارگروه توسعه همکاری های بین المللی و نیز اعضای
شورای پژوهشی دانشگاه تبریز و نیز بازدید از مرکز رشد واحدهای فناوری
دانشگاه از دیگر برنامه های یک روزه هیات فرانسوی در دانشگاه تبریز بود.
به گزارش ایرنا،دانشگاه تبریز با بیش از هفت دهه قدمت و داشتن 24
هزار دانشجو ،دومین دانشگاه قدیمی کشور پس از دانشگاه تهران است.
دانشگاه تبریز عالوه بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی در امر گسترش
آموزش عالی در منطقه شمال غرب کشور ،دارای دانشکده های اقماری در
شهرهای مرند ،اهر و میانه است .پردیس بین المللی منطقه آزاد تجاری
ارس نیز زیر نظر دانشگاه تبریز به فعالیت مشغول است.
این دانشگاه به آزمایشگاه های متعدد در حوزه های مختلف مجهز است.
کتابخانه این دانشگاه با بیش از  300هزار جلد کتاب فیزیکی 800 ،هزار
کتاب دیجیتالی 25 ،نشریه علمی  -پژوهشی و اشتراک مجالت معتبر
الکترونیکی و چاپی دنیا به پژوهشگران خدمت رسانی می کند.

به گزارش رویداد ۲۴از اواخر تابستان سال
جاری بود که تالش برخی از نمایندگان
برای الحاق خوی و چالدران به منطقه آزاد
ماکو کلید خورد؛ این الحاق ،اما مانند دیگر
مسائل به حالت الیحه برای رای گیری
وارد مجلس نشد و گویا توسط عدهای از
نمایندگان در قالب طرح به مجلس راه پیدا
کرد که بعدا هم شورای نگهبان دو ایراد به
این طرح (الحاق خوی و چالدران به منطقه
آزاد ماکو) وارد کرد و آن را نپذیرفت.
حال نمایندگان خوی و برخی جریانهای
دیگر مجددا در تالشاند موافقت مجلس و
شورای نگهبان را بگیرند و هرطور که شده
این مناطق را به ماکو پیوند بزنند ،اما اینکه
چه انگیزههای پشت پردهای در این الحاق
وجود دارد را درادامه به آن اشاره میکنیم:
یکشنبه  ۱۱شهریور سالجاری بود که
نمایندگان در نشست علنی به الیحه یک
فوریتی ایجاد  ۸منطقه آزاد تجاری صنعتی
و  ۱۲منطقه ویژه اقتصادی رای مثبت دادند.
به دنبال این مصوبه برخی نمایندگان تالش
کردند تا مناطق چالدران ،آباجی و خوی را
نیز به منطقه آزاد ماکو الحاق کنند ،اما با
رد شورای نگهبان این مسئله فعال منتفی
شده است ،اما خبرها حاکی از آن است که
برخی نمایندگان از جمله نماینده خوی در
تالش است تا به رفع ایرادات مطرح شده از
سوی شورای نگهبان بپردازد و بار دیگر آن
را در مجلس مطرح کند و گویا تصمیمشان
برای گرفتن رای مثبت از مجلس و شورای
نگهبان این بار بسیار جدی است.
مدیر عامل منطقه آزاد ماکو :بهتر است خوی
به جای الحاق به ماکو خود مجوز منطقه
ویژه را اخذ کند.
در همین زمینه مدیر عامل منطقه آزاد ماکو
در مورد الحاق خوی به این منطقه گفت:
بحث الحاق از سال ( ۹۳در مدیریت قبلی)
مطرح شد و امسال نیز به تصویب مجلس
رسید که با رای شورای نگهبان رد شد ،اما
به عقیده من چنانچه این طرح به تصویب
برسد قانون مناطق آزاد زیر سوال خواهد
رفت؛ چرا که گستردگی زمینی این منطقه
به حد کافی زیاد است و قادر نخواهد بود
پذیرای مساحتی اضافهتر باشد و این طرح

مدیرعاملمنطقهآزاد ماکو :
به جای الحاق بهتر
است مسئوالن خوی به
فکر ایجاد منطقه ویژه
اقتصادی باشند تا هم
از مزایای منطقه ویژه
بهرهمند شوند و هم باری
بر مشکالت ماکو نشوند.

مشخص است که جنبه کارشناسی ندارد
از سوی دیگر کمبود منابع و پروژههای
ناتمام به تنهایی فرایند طوالنی نیاز دارد،
بنابراین تحمیل مساحتی دیگر به ماکو
بدون آنکه هزینههای اضافی آن برآورد شود
و یا زیرساختهای الزم برای آن فراهم شود
نتیجهای جز کاهش سرمایه اجتماعی مردم
به مناطق آزاد ندارد.
غالمرضا سلیمانی افزود :اجرای این طرح
میتواند ما را در اداره چابک این منطقه با
مشکل مواجه کند .به جای الحاق بهتر است
مسئوالن خوی به فکر ایجاد منطقه ویژه
اقتصادی باشند تا هم از مزایای منطقه ویژه
بهرهمند شوند و هم باری بر مشکالت ماکو
نشوند چرا که تالش ما این است که تا حد

پشت پرده تالشها برای الحاق خوی به
منطقه آزاد ماکو
ممکن ماموریتهای محول شده را در شرایط
جدید به اتمام برسانیم و مسائل اجتماعی
بین این دو منطقه باعث میشود تا انرژی ما
بیشتر صرف مسائل حاشیهای شود تا انجام
ماموریت ها؛ بنابراین بهتر است که خوی به
جای الحاق به ماکو خود مجوز منطقه ویژه
را اخذ کند.
اگر خوی به ماکو الحاق شود از میزان
مساحت استاندارد جهانی خارج میشود
در عین حال شهروندان ماکو نیز به تبع
مسئوالن این منطقه با این مسئله مخالف
هستند.

بهرام جلیلنژاد:
با الحاق خوی و
چالدران استاندارد
منطقه آزاد ماکو از
استاندارد جهانی
مناطق آزاد خارج
میشود
بهرام جلیل نژاد یک معلم با سابقه در
آموزش و پرورش ماکو است که در این باره
به اقتصاد ۲۴گفت :کسانی که به هر قیمتی
در تالش هستند تا خوی را به ماکو اضافه
کنند اوال ،میخواهند به واسطه آمدن تجار
و سرمایه گذاران به ماکو شهرستان خودشان
را هم از این محل منتفع کنند و ثانیا درنظر
دارند که از این مسیر بر قیمت زمینها
و امالک خود بیفزایند و از سوی دیگر از
مزایای منطقه آزاد شدن بهرهمند شود .البته
که این مسئله شاید حق آنها باشد ،اما چه
بهتر که خودشان برای اخذ مجوزهای الزم
جهت ایجاد منطقه آزاد اقدام کنند نه آنکه
بخواهند به هر قیمتی که شده این چند شهر
را که مساحت آن  ۱۰۶هزار هکتار است را
به مساحت ماکو ( ۵۰۰هزار هکتار) اضافه
کنند .مسلما این مسئله هم از بعد مدیریتی
و هم از لحاظ توسعه منطقه مشکالتی به
بار میآورد.
جلیل نژاد ادامه داد :تابهحال چنین الحاقی
در ایران صورت نگرفته است و با الحاق
خوی و چالدران استاندارد منطقه آزاد ماکو
از استاندارد جهانی مناطق آزاد خارج میشود
به طوری که در حال حاضر شانگهای چین
بزرگترین منطقه آزاد دنیا است و ماکو رتبه
دوم از لحاظ وسعت منطقه آزاد را دارد که
چنانچه  ۱۰۶هزار هکتار هم به ماکو افزوده
شود آن وقت است که از شانگهای چین
هم فراتر میرود و خارج از استاندارد
جهانی میشود .این درحالی است که هنوز
زیرساختهای الزم از جمله فنسکشی
و اتوبان بازرگان  -تبریز که هنوز به شکل
آزادراه درنیامده است و دهها مورد دیگر
به صورت دقیق در منطقه آزاد ماکو هنوز
اجرایی نشده است ،چه برسد به آنکه بخواهد
مجددا به وسعت آن افزوده شود.
مگر میشود دو نماینده بر یک منطقه
نظارت کنند؟
او به مشکل مدیریتی هم در نتیجه این
تصمیم شتابزده اشاره کرد و گفت :با الحاق
خوی و چالدران به ماکو مشکل مدیریتی هم
به مشکالت دیگر افزوده میشود و چگونه
میتوان برای ماکو دو نماینده درنظرگرفت

که ممکن است نظرات و سالیق مختلفی
هم در این زمینه داشته باشند و این امر
استقالل مدیریتی منطقه را از بین خواهد
برد و آن عده که میگویند با قانون منفصل
مستقل میتوان به اداره امور پرداخت خوب
میدانند که این امر شدنی نیست و تضاد
مدیریتی ،توسعه منطقه ماکو را به تاخیر
خواهد انداخت.
جلیل نژاد تالش نماینده مردم خوی برای
الحاق به ماکو را یک امر سیاسی خواند
و گفت :آقای کبیری نماینده مردم خوی
در تالش است تا برای دور بعد کاندیدای
مجلس شود و به همین علت است که سعی
دارد هرطور شده این طرح را به تایید شورای
نگهبان برساند ،بنابراین الحاق خوی به ماکو
از چند جهت دارای مشکل است:
 -۱الحاق خوی به منطقه آزاد ماکو با دو حوزه
انتخابیه با نمایندگان جداگانه باعث میشود
تا نمایندگان به جای حل مشکالت منطقه
بیشتر وقت خود را صرف تنش و اختالف
نظر کنند.
 -۲این طرح باعث ایجاد بحران مدیریتی و
نظارتی در منطقه ماکو خواهد شد.
 -۳مناطق الحاقی خوی از نظر زیرساختی
هزینههای هنگفتی را به ماکو تحمیل
خواهد کرد در حالی که هنوز زیرساختهای
فعلی ماکو در حال انجام و تکمیل است
و تحمیل هزینههای زیرساختی منطقهای
دیگر باعث فراموش شدن توسعه منطقه
خواهد شد.
 -۴سهم خواهی مدیریتی بر سازمان سایه
سنگینی خواهد انداخت و همین مسئله
پیشبرد اهداف توسعه در ماکو را با تاخیر
مواجه خواهد کرد ،برای مثال افرادی هستند
که تنها به این مسئله امید دارند که از درآمد
گمرک رازی درصدی به منطقه آنها افزون
شود.
 -۵سهمخواهی مدیریتی و چند مدیریتی بر
اداره سازمان سایه سنگینی در جهت پیشبرد
اهداف توسعه و پیشرفت خواهد انداخت.
عدهای به این دلخوشند که گمرک رازی
درآمدی دارد که درصدی به درآمد منطقه
میافزاید ،در حالی که درآمد حاصله با توجه
به محدوده اضافه شده خیلی ناچیز خواهد
بود و سازمان منطقه آزاد ماکو در چنین
شرایطی ناچار خواهد بود با وارد کردن اهرم
فشار بر مدیر عامل و هیات مدیره درآمد
حاصل از گمرکات منطقه را صرف زیر ساخت
و هزینههای جاری و عمرانی شهرستان
خوی کند.
 -۶پیش بینی میشود به دلیل وجود
مسافت زیاد محدوده الحاقی خوی به
منطقه آزاد ماکو نظارت بر آن دچار مشکل
شود و همین مسئله موجب افزایش قاچاق
کاال در آن منطقه خواهد بود.
طرحی که روال قانونی را طی نکرد
محمد علی پور نماینده پیشین ماکو نیز
در این باره گفت :کل مردم منطقه ماکو با
این طرح مخالف هستند به این جهت که
هنوز فنسکشی و حدود و صغور ماکو به
لحاظ وسعت باالی آن مشخص نشده است
و الحاق خوی به ماکو میتواند مشکالت
زیادی به این منطقه وارد کند.
علیپور بیان کرد :نحوه طرح این مسئله در
مجلس هم اشکال داشته است به طوری
که مطابق روال معمول باید هر مسئلهای
به حالت الیحه یا طرح به مجلس تقدیم
شود در حالی که این مسئله روند معمول را

طی نکرده است و به دنبال درخواست دولت
برای ایجاد  ۸منطقه آزاد تجاری و  ۱۲منطقه
ویژه اقتصادی که در شهریور ماه به مجلس
تقدیم شد بالفاصله موضوع الحاق خوی به

محمدعلیپوررحمتی:
کل مردم منطقه ماکو
با این طرح مخالف
هستند به این جهت
که هنوز فنسکشی و
حدود و صغور ماکو به
لحاظ وسعت باالی آن
مشخص نشده است
ماکو نیز در کمیسیون اقتصادی مطرح شد
که این درخواست خارج از الیحه دولت بود و
خود نمایندگان (کبیری و شریفپور) مسئله
الحاق را در مجلس مطرح کردند که این
خارج از روال قانونی است.
عرق بومی به چالداران ،نماینده ماکو را هم
سمت خوی کشید
نماینده پیشین ماکو ادامه داد :آنها
میخواهند به هر قیمتی شده این الحاق
صورت بگیرد و اسمی از مناطق آزاد را نصیب
خود کنند و چه بهتر که اگر خواهان این
مسئله هستند تالش کنند تا به صورت
مستقل برای خود ،منطقه آزاد بگیرند نه
آنکه بخواهند از مزایای منطقه ماکو به نفع
خود استفاده کنند .همچنین وقتی هنوز
زیرساختهای ماکو در این چند سال به
جایی نرسیده است چطور میخواهید به
وسعت این منطقه بیفزایید و کار توسعه را
سختتر از قبل کنید؟
علیپور در جواب این سوال که مگر آقای
شریف پور نماینده ماکو نیستند پس چرا
در مجلس رای به الحاق دادند ،گفت :ایشان
به این دلیل که زادگاهشان چالدران است
تمایل به الحاق چالدران و خوی به ماکو
دارند.
انگیزههای سیاسی و تبلیغاتی پشت این
طرح وجود دارد

دکتر فیروز شیرپور:
تالش پیدرپی کسانی
که برای الحاق خوی به
ماکو تالش میکنند
چیزی جز تعامالت
پشت پرده و اهداف
تبلیغاتی نیست.
دکتر فیروز شیرپور از فعاالن سیاسی
اجتماعی منطقه آزاد ماکو نیز گفت :منطقه
آزاد ماکو با  ۵۰۰هزار هکتار مساحت از
بزرگترین مناطق آزاد دنیا هست که با
داشتن مرزهای بسیار طوالنی با کشورهای
همسایه از جمله ترکیه و آذربایجان و
نزدیکی بسیار به ارمنستان و برخورداری از
دو گمرک فعال هنوز نتوانسته است حدود
و ثغور خویش را تثبیت کند .همچنین عدم
اجرای قانون تاسیس مناطق آزاد به ویژه
مواد  ۲۷و  ۶۵باعث شده علیرغم گذشت
هفت سال از راهاندازی رسمی این منطقه
هنوز مزایای قانونی آن شامل شهروندانش
نشده و متاسفانه مردم فعال فقط تاوان
هزینههای سنگین زندگی زیر عنوان منطقه
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الحاق بیش از  ۱۰۰هزار هکتار به محدوده بزرگترین منطقه آزاد تجاری کشور با کدام منطق علمی انجام می گیرد!؟
در بند  ۱۱سیاستهای کلی اقتصاد اقتصادی و کارشناسان بومی نیز مخالف
مقاومتی ۴ ،هدف اصلی و مولد شامل چنین اقدامی بوده و آن را بر خالف
انتقال فناور یهای پیشرفته ،گسترش و مصالح منطقه خود میدانند.
تسهیل تولید ،صادرات کاال و خدمات و
تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از
خارج ،برای مناطق آزاد قید شده است.
میزان ایجاد مناطق آزاد بدون
آمارهای رسمی و غیررسمی از
ایجاد اشتغال مولد و سرمایه گذاری تأمین زیرساختهای الزم
و صادرات از مناطق آزاد در طول  ۳۰و در مساحتهای وسیع و
سال گذشته و اظهار نظر اکثریت قریب بدون داشتن الگوی کالن
به اتفاق مسئوالن عالیرتبه کشوری ،توسعه اقتصادی کشور،
پیشرفت
نمایندگان مجلس ،صاحبنظران و تضمینکننده
کارشناسان اقتصادی ،نشان از عدم کیفی و متوازن در کشور
تحقق اهداف اصلی مناطق آزاد در کشور نیست
دارند.
اخیرا اما ،شاهد جدیتر شدن شایعاتی
مبنی بر الحاق شهرستان خوی به
محدوده منطقه آزاد تجاری ماکو هستیم البته پیش از این نیز برخی نمایندگان
که به نظر میرسد فارغ از هرگونه جزو منتقدان اصلی عملکرد مناطق آزاد
مصلحتاندیشی منطقهای و ملی است ،بوده و اعالم کرده بودند که اگر شرایط
چرا که از یک سو ،در حال حاضر نیز کامل تاسیس و توسعه مناطق آزاد جدید
این منطقه ،بزرگترین منطقه آزاد تجاری مهیا نشود ،به الیحه افزایش مناطق آزاد
کشور به شمار میرود و نیازی به توسعه رأی نخواهند داد اما دیری نپایید که
غیرمنطقی و عجوالنه آن دیده نمیشود ورق برگشت و موضعگیر یهای متفاوتی
و از سوی دیگر تمامی ساکنان ،فعاالن اتخاذ شد.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی باشد و طبق نظرات مرکز پژوهشهای
هم طی گزارشی اعالم کرده است :ایجاد مجلس این مساحت باید زیر  ۳۰۰۰هزار
مناطق آزاد بدون تأمین زیرساختهای هکتار باشد.
الزم و در مساحتهای وسیع و بدون
داشتن الگوی کالن توسعه اقتصادی
باید دید علت
کشور ،تضمینکننده پیشرفت کیفی و
متوازن در کشور نیست با وجود هفت
اصرار برخی ،برای
منطقه آزاد تجاری و صنعتی در کشور
الحاق غیر قابل باور
و  ۶۴منطقه ویژه اقتصادی نیازی به
بیش از  ۱۰۰هزار
توسعه کمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
جدید به شکل فعلی نیست .
هکتار به محدوه
نمایندگان
اما به نظر میرسد برخی
 ۵۰۰۰۰۰هکتاری
محترم مجلس ،حتی از نظرات
منطقه آزاد ماکو
کارشناسیشده خود نیز روی برگردانده و
چیست؟
تمایلی به اجرای ملزومات اصلی توسعه
مناطق آزاد تجاری (که خود ترسیم
کرده بودند) ندارند و در این شرایط ،این
پرسش مطرح میشود که آیا در آینده کارشناسان اقتصادی نیز همواره بیان
شاهد سهمخواهیهای مجدد برای ایجاد میکنند که مساحت مناطق آزاد باید
مناطق آزاد جدید و یا الحاق بخشهای به اندازهای تعیین شود که امکان ایجاد
دیگری از سرزمینهای همجوار به زیرساختها برای آنها وجود داشته
محدوده مناطق آزاد موجود نخواهیم باشد و مساحت زیاد این مناطق منشاء
فساد و گریزگاهی برای دور زدن قانون،
بود؟
طبق تعاریف نهادهای بین المللی پرداخت مالیات و حقوق گمرکی است.
مساحت مناطق آزاد باید زیر هزار هکتار مناطق آزاد ایران جزو مناطقی هستند که
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آزاد را میدهند .از سوی دیگر سیستم اداری
بسیار گسترده با داشتن سه فرمانداری ،پنج
بخشداری و کلیه ادارات متناظر دولتی نه
تنها به تسهیل روند امور کمکی نکرده بلکه
بروکراسی اداری را پیچیدهتر و گستردهتر
ساخته است.
او افزود :گمرکات هنوز به عنوان گلوگاه
منطقه مانع ورود بسیاری از ماشین آالت،
تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخشهای
مختلف اقتصادی بوده و علت آن را در
فنسکشی نشدن محدوده منطقه آزاد عنوان
میکنند و دولت نیز قبل از راه اندازی
منطقه هیچ زیرساخت نرم افزاری یا سخت
افزاری مهمی در منطقه ایجاد نکرده است
این درحالی است که فعالیتهای انجام
یافته تاکنون فقط از محل اخذ عوارض
خروج مسافر و یا کاالهای مصرفی صورت
گرفته است با این شرایط نمیدانیم الحاق
بخشهایی از خوی با کدامین توجیه
منطقی و اقتصادی مطرح شده و علیرغم رد
مصوبه قبلی توسط شورای محترم نگهبان
برخیها با ایجاد روابط تالش میکنند تا
مجددا آن را به تصویب برسانند.
شیرپور بیان کرد :تالش پیدرپی کسانی که
برای الحاق خوی به ماکو تالش میکنند
چیزی جز تعامالت پشت پرده و اهداف
تبلیغاتی نیست و مسلم است که مسئوالن
ماکو مخالف توسعه شهرستان خوی نیستند،
اما این درست نیست که هزینه این توسعه
از جیب مردم ماکو پرداخت شود .بهتر این
است که دولت ابتدا زیرساختهای الزم در
منطقه آزاد را کامل کرده سپس با اجرای بی
کم و کاست قانون ،نقش حاکمیتی سازمان
منطقه آزاد ماکو را احیا کند و بدین ترتیب
از تلف شدن انرژی و منابع آن با حاشیههای
بیمورد جلوگیری کند.
مردم خوی به دنبال چه هستند؟
آن سوی ماجرا ،اما حکایت از تالش بی
وقفه مردم خوی برای الحاق به ماکو دارد
و اهمیت این ماجرا برای مردم خوی و
نماینده این شهر آنقدر بود که چندی پیش
حجتاالسالم سیدرضی موسوی شکوری
امام جمعه خوی در دیدار با رییس جمهور
که چندی به آذربایجان غربی سفر کرده بود
عنوان کرد که الحاق خوی به ماکو مطالبه
اصلی مردم این شهرستان است.
نماینده خوی :فرصتسوزی مسئوالن دلیل
منطقه آزاد نشدن خوی بوده است
تقی کبیری نماینده مردم خوی چندی نیز
چندی پیش در گفتگو با تسنیم اظهار کرده
بود که قرار است ایرادات شورای نگهبان به
طرح الحاق خوی به ماکو برطرف شود و
دوباره به این شور فرستاده شود و حتی اگر
بار دیگر شورا این مسئله را تأیید نکند با
اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت
نظام فرستاده خواهد شد تا مجمع رأی
نهایی را در این زمینه اعالم کند.
کبیری معتقد است :باید همزمان با منطقه
آزاد شدن ماکو و ویژه اقتصادی شدن
سلماس در سال  ۸۹خوی هم منطقه آزاد
میشد .حتی در سال  ۹۴الیحهای مبنی بر
 ۷منطقه آزاد و  ۱۲منطقه ویژه اقتصادی
ارائه شد که متأسفانه باز هم خوی در
لیست آنها نبود درحالیکه این شهرستان
با وجود داشتن زیرساختهای مختلف از
جمله راهآهن ،فرودگاه و نیروگاه سیکل
ترکیبی و با وجود تنها مرز ریلی و زمینی
به ترکیه و اروپا ،این شایستگی را داشت
که منطقه آزاد شود ،ولی متأسفانه به علت
فرصتسوز یهای مسئوالن در گذشته این
پروژه عملی نشده است.

وسعت باالیی دارند و میانگین وسعت
آنها  ۹۳هزار هکتار است ،در حالی که
میانگین وسعت مناطق آزاد جهان ۷۵۰۰
هکتار است و موفقترین مناطق آزاد
جهان یعنی شنژن چین و جبل علی
امارات دارای مساحتهایی کمتر از ۵۰۰۰
هزار هکتار هستند و دولت امارات برای
تکمیل زیر ساختهای منطقه آزاد جبل
علی در گام نخست  ۵/۲میلیارد دالر
سرمایه گذاری کرد.
حال باید دید علت اصرار برخی ،برای
الحاق غیر قابل باور بیش از  ۱۰۰هزار
هکتار به محدوه  ۵۰۰۰۰۰هکتاری منطقه
آزاد ماکو چیست؟ چرا علیرغم مشاهده
بسیاری از چالشها و آسیبهای بالقوه
و بالفعلی که مناطق آزاد ایران را بصورت
جدی تهدید میکنند ،همچنان قصد
تحمیل و تصویب  ۸منطقه آزاد جدید
و  ۸۰منطقه ویژه و گسترش بیرویه
محدوده بزرگترین منطقه آزاد جهان از
لحاظ وسعت را دارند؟ مگر گسترش
مناطق آزاد مخالف بندهای ۱۱و ۱۷
سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ماده
 ۲۳قانون برنامه ششم توسعه و ماده
 ۶۱و  ۶۲ضرورت ملی آمایش سرزمین،
نیست؟ آیا آثار و تبعات خسارتبار
ناشی از اینگونه سیاستها و اقدامات
غیرکارشناسی پیشبینی شده است؟
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یادداشت

چرا ضرغامی به رئیسجمهوری حمله میکند؟

ریشـه خصومـت ضرغامـی بـا روحانـی قدیمـی اسـت و تـا
جایـی کـه خبر داریم به سـال  ۹۲بازمیگـردد؛ از همان روز
پخـش گـزارش صـد روزه روحانـی .ضرغامـی فکـر میکـرد
کـه حـق دارد بـه روحانـی بگوید با کـدام مجـری گفتوگو
کنـد؛ در حالـی کـه او فقـط رئیـس صداوسـیمای ملـی
بـود کـه از بودجـه مـردم ارتـزاق میکـرد و حسـن روحانی،
رئیسجمهـوری کـه بـا رأی مـردم انتخـاب شـده اسـت.
به گزارش ایسـنا ،روزنامه شـرق نوشـت« :ضرغامی در مورد
فیلترینـگ تلگـرام گفتـه بود« :ایـن که دو قوه بـا هم دعوا
دارنـد یـا قـوه مقننه بایـد قانون بگـذارد؛ خب برونـد با هم
حـل کننـد .چـرا اختالفـات را بـه میـان مـردم میکشـند؟»
رئیـس پیشـین صداوسـیما و عضـو شـورای عالـی فضـای

مجـازی گفـت :رئیسجمهور عالقهمند اسـت کـه با صدای
بلنـد بگویـد دولـت مزاحـم هیـچ پیامرسـان خارجـیای
نیسـت .قبـول! ولـی اگـر آن جـوان روسـی بـه تعهـدات
خـود در مقابـل جمهـوری اسلامی ایـران عمـل نکـرد و
عم ً
لا مـردم را تحقیـر کـرد و از دوپینـگ فنـی و سیاسـی
مـا نهایـت سوءاسـتفاده را کـرد ،رئیسجمهـور بـرای حفظ
اسـتقالل کشـور میتوانـد سـکوت کنـد؟» حاال خبر رسـیده
کـه ضرغامـی همیـن موضـوع را بهانه حمله بـه روحانی در
جلسـه شـورای عالـی فضـای مجـازی کرده اسـت.
اگـر چـه ضرغامـی ایـن روزهـا ژسـت میانـداری در عرصـه
سیاسـت به خود گرفته اسـت اما با یک شـخص بخصوص
سرشـاخ شـده کـه کسـی جـز حسـن روحانـی نیسـت .روز

انتقاد نماینده خمینیشهر از تجملگرایی

از اتاق سیگار در صحن مجلس تا کافیشاپ!

یک نماینده مجلس گفت :در ساختمان مجلس از رستوران
آن گرفته تا جاهای دیگر شاهد تجمالت هستیم .در روز
چند هزار سرو غذا داریم .نمایندگان از مدعوین دعوت
میکنند و نمایندگان ادوار هم میآیند .کیفیت غذای
مجلس خوب هم نیست و با چربی باال ما را مریض کرده
است .غذای نمایندگان با غذای کارمندان و خبرنگاران
مجلس تفاوت چندانی ندارد.
به گزارش ایسنا ،سیدمحمدجواد ابطحی ،نماینده
خمینیشهر و عضو فراکسیون والیی مجلس در گفتوگو با
اعتمادآنالین با انتقاد از تجملگرایی مسئوالن عنوان کرد:
«الناس علی دین ملوکهم» مردم به روش زمامداران خود
رفتار میکنند .اگر زمامداران سادهزیستی را پیشه کردند و

در رفتارشان تواضع مشهود باشد ،مردم هم به همان صورت
رفتار خواهند کرد .اگر زمامداران اشرافیگری را رواج دادند
و به تجملگرایی پرداختند و مظاهر دنیوی ارزش شد ،مردم
هم به همان روش زندگی خواهند کرد.
او تأکید کرد :مجلس که باید در رأس امور باشد باید بیشتر
از همه سادهزیستی را رعایت کند .چون مردم به قوهای که
در رأس امور است و نمایندگانی که برخواسته از فضائل
ملت هستند ،نگاه میکنند .مردم میبینند نمایندهشان
از مردم فاصله گرفته و آن نماینده از زمانی که از حوزه
انتخابیهاش آمده یک وضعیت دیگری پیدا کرده است.
این نماینده مجلس ادامه داد :برای مثال مردم میبینند
در مجلس اول صبحانه و ناهار نمایندگان چگونه بوده و

ّ
قـصـه غـمانگـیـز کـودکهمسری

با بررسی مختصر در خصوص چرایی ازدواج دختران در
سنین پایین در سالهای گذشته به این نتیجه میرسیم
که علت اصلی اینگونه ازدواجهای زودرس تماما ناشی
از مشکالت و معضالت خانوادهها بوده است که در
واقع کودکان خود را در قبال مهریه و یا شیربها و یا
انگیزههای مشابه دیگر مورد معامله قرار دادهاند.
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم عبدالصمد خرمشاهی
وکیل پایه یک دادگستری ،آورده است :اخیرا طرح
ممنوعیت ازدواج کودکان بهویژه دختران زیر 13سال
توسط اعضای کمیسیون قضائی مجلس رد شد .یکی
از اعضای محترم این کمیسیون در توجیه مخالفت با
این طرح مطالبی را عنوان کرده است که از جمله اینها
این بوده که اینگونه مسائل که در زمره مسائل شخصی
است ،قانون بردار نیست و با وضع قانون نمیشود
دختران را از ازدواج منع کرد (نقل قریب به مضمون).
الزم به توضیح است که سایر همفکران ایشان نیز در
مخالفت با منع ازدواج کودکان مسائلی از قبیل سنت،
پذیرش عرف و غیره را مطرح کردهاند که به نظر میرسد
در یک جمعبندی کلی با اوضاع و احوال فعلی جامعه
سر سازگاری ندارد .در همین راستا به چند نکته قابل
توجه اشاره میکنم.
با بررسی مختصر در خصوص چرایی ازدواج دختران در
سنین پایین در سالهای گذشته به این نتیجه میرسیم
که علت اصلی اینگونه ازدواجهای زودرس تماما
ناشی از مشکالت و معضالت خانوادهها بوده است که
در واقع کودکان خود را در قبال مهریه و یا شیربها
و یا انگیزههای مشابه دیگر مورد معامله قرار دادهاند.
هرچند در کنار این انگیزه ،غالبا این تفکر و دغدغه در
خانوادههای یادشده وجود داشته که سن دختر برای
ازدواج هرچقدر باال برود ،چشم و گوشش باز میشود و
خدای ناکرده ممکن است از جاده عفاف خارج شده و

دست به کارهای خطا بزند .بنابراین چه بهتر که از همان
ابتدا این مایه دغدغه و تشویش را از خودشان دور کنند.
در پاسخ به این موضوع باید گفت در چند سال گذشته
خیلی از دختران و زنان جامعه ما همپای مردان کوشش
و تالش کردهاند که از لحاظ مالی به استقالل برسند و
در این راه از هیچگونه تالشی در زمینههای مختلف
کوتاهی نکردهاند .در هر حال استقالل مالی زنان ما در
مقایسه با گذشته خیلی بیشتر شده است.
از منظر قانونی و حقوقی و بررسی گذرای قوانین
مربوطه شاهد بودهایم که این قوانین به مرور زمان
دستخوش تحوالت گوناگونی شدهاند .کمااینکه در
قانون مدنی ما مسیر پرچالش میان سنت و شرع
از یک طرف و قوانین عرفی جدید که داعیه حمایت
از حقوق کودکان را داشتهاند ،از طرف دیگر همیشه
وجود داشته است .در سال  1310برای اولین بار در
قانون مدنی صحبت از استعداد جسمانی برای زوجین
میشود و سپس در سال  1313در ماده  1041همین
قانون حداقل سن ازدواج برای دختران 15سال و برای
پسران 18سال میشود که آنهم تحت شرایطی منوط به
اجازه دادگاه است .با تصویب قانون حمایت از خانواده
در سال  ،1353حداقل سن برای ازدواج دختران 18سال
و برای پسران به 20سال افزایش پیدا میکند که بعد از
انقالب این قانون نسخ گردیده و متعاقب آن ماده 1041
موصوف نیز ملغی میشود .سپس در سال  1370در
ماده  1041حداقل سن ازدواج برای دختران 9سال و برای
پسران به 15سال کاهش پیدا میکند .مجددا قانونگذار
حداقل سن  13و 15سال برای دختران و پسران را تعیین
میکند .در آخرین تحوالت میبینیم که الیحهای که
ازدواج کودکان زیر  13را منع میکند ،از سوی کمیسیون
قضائی مجلس رد میشود.
مشاهده میکنیم که این چالش و کشمکش میان

گذشـته علـی نـادری ،از فعـاالن رسـانهای اصولگـرا ،مدعی
شـده عـزتاهلل ضرغامـی ،رئیس اسـبق صداوسـیما و عضو
شـورای عالـی فضـای مجـازی ،در جلسـه اخیـر ایـن شـورا
بـا حسـن روحانـی درگیـری لفظـی تندی داشـته که سـبب
تـرک جلسـه از سـوی روحانـی شـده اسـت .ضرغامـی بـه
ً
روحانـی معتـرض بوده که چـرا
اخیرا از فیلترینگ و شـیوه
اجـرای حجـاب انتقـاد کـرده اسـت .روحانـی گفتـه بـود:
«متأسـفانه در مسـئله حجـاب ،اول از زن شـروع میکنیم؛
در حالـی کـه قـرآن ابتدا مـرد را از نگاه هـرز دور میکند اما
مـا میرویـم و بـه خاطر حجـاب دختران و زنان را دسـتگیر
میکنیـم… همـه آن چـه درباره حجـاب در قـرآن آمده برای
حمایـت از زن اسـت ،امـا بـه گونـهای رفتار شـده کـه انگار
بایـد چماقـی بـر سـر زن باشـد و ایـن بـه خاطـر آن اسـت
کـه مسـئله حجـاب را درسـت در جامعـه تبییـن نکردیم».
روحانـی از فیلترینـگ هـم انتقـاد کـرده و گفتـه بـود« :اگر
فیلتـر کردیـد بـا فیلترشـکنها چـه میکنیـد؟ در ایـن یک
سـالی کـه تلگـرام فیلتر شـد ،همـه ضـرر کردیم».
ضرغامـی خـود در گفتوگـو بـا «شـرق» گفـت« :قـرار
شـده اسـت کـه کسـی از بحـث و جزئیـات درون جلسـه،
چیـزی بـه بیـرون از جلسـه منتقـل نکنـد .من هـم چیزی
نمیگویـم .سـایرین میتواننـد روایتهـای خـود را از
جلسـه نقـل کننـد».
ریشـه خصومـت ضرغامـی بـا روحانـی قدیمـی اسـت و تـا
جایـی کـه خبر داریم به سـال  ۹۲بازمیگـردد؛ از همان روز
پخـش گـزارش صـد روزه روحانـی .ضرغامـی فکـر میکـرد
کـه حـق دارد بـه روحانـی بگوید با کـدام مجـری گفتوگو
کنـد؛ در حالـی کـه او فقـط رئیـس صداوسـیمای ملـی
بـود کـه از بودجـه مـردم ارتـزاق میکـرد و حسـن روحانی،
رئیسجمهـوری کـه بـا رأی مـردم انتخـاب شـده اسـت.
روایـت ضرغامـی از مجادلـهاش بـر سـر انتخـاب مجـری با
حسـن روحانـی ایـن اسـت« :من بایـد بگویم کـدام مجری

بـا شـما گفتوگـو کنـد امـا اگـر حـس کنـم شـما یـا هـر
کـس دیگـری روی مجـری خاصـی حسـاس هسـتید ،مـن
بـه شـما چنـد نفـر را معرفـی میکنـم امـا یـک کار دیگـر
هـم میتوانیـم انجام دهیـم .مجری را شـما انتخاب کنید
امـا جایـی ایـن را نگوییـد؛ چون نه برای شـما خوب اسـت
و نـه ما!»
در نهایـت هـم وقتی فهمید کـه روحانی ،سـونیا پوریامین
را انتخـاب کـرده اسـت ،بـه گفتـه خـودش چـون در شـأن
مصاحبـه بـا رئیسجمهـور نبـوده دیگـر تماسهایـی را که
از سـوی رئیسجمهـوری بـا او گرفته میشـد پاسـخ نداد و
طبـق گفتـه خودش ،حسـن روحانی را یک سـاعت در دکور
اسـتودیو معطـل نگه داشـت .ضرغامی در دفـاع از اقدامش
هـم گفتـه اسـت« :آقایـان نهاوندیـان ،آشـنا ،فریـدون و
صـادق بـه مـن زنـگ میزدند .بعـد دیگـر پاسـخ تلفنها را
ندادم .از دسـت من هم خیلی دلخور شـدند .آقای روحانی
یـک سـاعت در دکـور نشسـت .مـن هـم میفهمیـدم یـک
سـاعت نشسـتن آقـای رئیسجمهـور در برنامـهای کـه من
اجـازه پخـش آن را نمـیدادم ،معنیاش چیسـت ».اگر چه
ضرغامـی در نهایـت مجبـور بـه کوتاهآمدن شـد.
نشـانههای دیگـر ایـن اختلاف را در خلال نوشـتههایش
در شـبکههای اجتماعـی هـم میتـوان دنبـال کـرد؛ مث ً
لا
دربـاره روحانـی گفتـه بـود« :او موافق حصر بوده یـا تلگرام
بـا دسـتور او فیلتر شـده».
رئیـس پیشـین صداوسـیما حتـی گفته اسـت کـه خودش
را رقیـب روحانـی میدانـد؛ شـاید از آنجـا کـه نتوانسـته از
لیسـت جبهـه پایـداری در انتخابـات  ۹۶بـه عنـوان گزینـه
نهایـی وارد کارزار انتخابـات شـود و بـا روحانـی رقابـت
کنـد .او یـک بـار گفت« :دو سـاعت برای روحانی اسـتدالل
میکنیـد انـگار نـه انـگار… مـن مصلحـت نمیبینـم برخـی
کنتراسـتهای رفتـاری آقـای روحانـی را بگویـم .خـوب
ً
عمدتـا بعـد از
نیسـت .شـاید زمانـی بگویـم .ایشـان

ریاسـتجمهوری متفـاوت شـد».
ضرغامـی در ماجـرای انتخـاب دبیـر شـورای عالـی انقلاب
فرهنگـی نیـز مدعـی شـد کـه وحیـد حقانیـان ،بـا اعضـای
شـورا تمـاس گرفتـه تـا بـه گزینـه پیشـنهادی روحانی رأی
بدهنـد .ضرغامـی در توییتـی نوشـته بـود« :در حالـی کـه
رهبـر معظـم انقلاب مسـئولیت بررسـی صالحیـت نامـزد
ً
مشـخصا بـر
دبیـری شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی را
عهـده نظـر کارشناسـی اعضـای ایـن شـورا گـذارده بودنـد،
ً
متأسـفانه ،در جلسـه دیشـب
مکـررا به صـورت علنی و غیر
علنـی از تماسهـای آقـای وحیـد حقانیـان به منظـور رأی
مثبـت بـه ایـن نامـزد محتـرم سـخن بـه میـان آمد».
محمـد مهاجـری اصولگـرا در کنایـهای بـه او نوشـت« :دبیر
جدیـد شـورای انقلاب فرهنگـی را نمیشناسـم امـا ایـن
طـور کـه بـرادر ضرغامـی علیـه او خیـز برداشـته ،آدم یـاد
جملـه پشـت کامیونی «الحسـود الیسـود» میافتـد .البد او
بـرای کرسـی دبیری شـورای انقلاب فرهنگی کت و شـلوار
دوختـه و ناگهـان دیـده بـه درد نمیخـورد .کت و شـلوار را
نگـه دار سـردار! انتخابـات  ۱۴۰۰نزدیـک اسـت!»
چهـرهای ماننـد علـی جنتـی نیز مدعـی بود کـه ضرغامی از
حضـور فـردی با گرایش سیاسـی متفاوت در سـمت دبیری
شورا شـاکی است.
ضرغامـی از حضـور در جلسـات شـورای عالـی فضـای
مجـازی منـع شـد
خبرنـگار جمـاران در حاشـیه مراسـم تجدید میثـاق اعضای
هیـأت دولـت بـا آرمانهـای امـام مطلـع شـد ،در پـی
مشـاجره اخیـر عـزت اهلل ضرغامـی بـا رئیـس جمهـور در
جلسـه اخیـر شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی ،وی از سـوی
دفتـر یکـی از مقامـات عالیرتبـه نظـام از ادامـه حضـور در
جلسـات شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی و شـورای عالـی
فضـای مجـازی منـع شـد.

حاال به چه شکل است .بنابراین اگر به تمامی مسائل نگاه
کنیم میبینیم که از آن چه امام گفتند و مردم میخواهند،
بسیار فاصله گرفتهایم .مجلس بروکراسی پیچیدهای دارد و
انتصابها بر اساس رفاقتها و استخدامها هم بر اساس
رانتها است.
ابطحی با اشاره به حمله داعش به مجلس گفت :داعش به
مجلس حمله کرد و به هدفش رسید .داعش میگفت یا
نمایندگان را ترور میکنیم یا آنها را از مردم جدا میکنیم
و حاال دیوارکشیهای چندمرحلهای و بتنی مجلس نماد
جدایی نمایندگان از مردم است.
او با انتقاد از طرح استانی شدن انتخابات مجلس ادامه
داد :در همین راستا استانی شدن انتخابات را هم مطرح
ً
مسلما در استانی شدن انتخابات کسی که در
میکنند و
یک استان که  ۱۴شهرستان و چندین روستا دارد چند بنر
باید بزند و هزینه تبلیغاتش چقدر میشود؟ بنابراین آن

فرد پولدار و میلیاردر میتواند از پس این هزینهها بربیاید
اما کسی که پولی ندارد که خرج کند نمیتواند به مجلس
راه یابد و همه این موارد موجب فاصله مردم و نمایندگان
میشود.
این نماینده مجلس از امکانات داخل صحن مجلس انتقاد
کرد و گفت :در ساختمان مجلس از رستوران آن گرفته
تا جاهای دیگر شاهد تجمالت هستیم .در روز چند هزار
سرو غذا داریم .نمایندگان از مدعوین دعوت میکنند و
نمایندگان ادوار هم میآیند .کیفیت غذای مجلس خوب
هم نیست و با چربی باال ما را مریض کرده است .غذای
نمایندگان با غذای کارمندان و خبرنگاران مجلس تفاوت
چندانی ندارد.
ابطحی تأکید کرد :استراحتگاهی برای نمایندگان در
صحن وجود دارد .یک کافیشاپ هم داریم که در آنجا
شیر ،شیرکاکائو ،انواع دمنوش و نوشیدنیها ،چند نوع

بیسکویت ،خرما و توت خشک داریم .ای کاش ما اینها را
میخوردیم و به اندازه یکدهم آن عمل مثبت داشتیم .در
داخل صحن اتاق سیگار هست.
او همچنین از روند معرفی نماینده بیانضباط در صحن
گالیه کرد و گفت :من به عنوان یکی از نمایندگان استان
اصفهان استعفا داده بودم و در جلسات صحن حاضر
نمیشدیم و بعد از حضورم در صحن از  ۲۱رأیگیری که
انجام شده در  ۲۰رأیگیری شرکت کردم و نمایندهای دیگر
از  ۵۰رأیگیری در  ۱۰رأیگیری شرکت کرده است اما من
به عنوان نماینده بیانضباط معرفی شدهام .این افراد در
استراحتگاه صحن استراحت یا با تلفن صحبت میکنند اما
در رأیگیری هم مشارکت ندارند و تنها در مجلس حضور
دارند .بنابراین مجلس عدد دارد اما برخی نمایندگان در
پشت صندلی خود نیستند».

سنت و قوانین جدید ظاهرا ادامه پیدا خواهد کرد.
در دنباله به چند نکته مهم دیگر اشاره میکنم .اوال،
سالهاست که در جوامع پیشرفته ازدواج دختران در
سنین پایین را نوعی خشونت جنسی به شمار میآورند
و آن را از مقولههای آسیب اجتماعی میدانند .ثانیا،
این نوع ازدواج که درواقع نوعی معامله خانواده دختر
با خواستگار تلقی میشود ،بیشتر در کشورهای توسعه
نیافته رایج است و دلیل عمده آن هم همانگونه
که اشاره شد ،مشکالت مالی و فرهنگی است .ثالثا،
آمار وحشتناک طالق در ایران حکایت از ازدواجهای
نامناسب و غیرمتعارف دارد .آمارها میگویند که در
یک دهه در ایران نزدیک به 400هزار دختر زیر 13سال
تن به ازدواج اجباری دادهاند .بدیهی است عدم رضایت
زوجه به ازدواج اجباری زودهنگام خود منشا بسیاری از
اختالفات خانوادگی و همچنین ناهمگنی با جامعه و
سرپیچی از مقررات و قوانین حاکم است.
ثالثا ،ازدواج زودهنگام دختران آنان را دچار بسیاری
از مشکالت و معضالت روحی-روانی ساخته و تبعات
بسیار منفی هم برای خانواده و هم برای جامعه به
دنبال دارد .آمارهای باالی خیانت ،تخلفات گوناگون،
فرار از محیط خانواده ،از سوی دخترانی که به اجبار
تن به ازدواج دادهاند ،گویای درستی این ادعاست.
رابعا ،همین کودکانی که به اجبار به خانه همسرانی
میروند که بعضا 20سال یا بیشتر از آنان بزرگترند ،در
غالب مواقع از خیلی از جهات واجد اهلیت برای اعمال
حقوق خودشان نیستند .مضافا آنکه بسیاری از اینگونه
ازدواجها که برخالف میل و رغبت دختران صورت
میگیرد به لحاظ نداشتن اراده آزاد ،از منظر حقوقی و
شرعی میتواند محل شک و شبهه باشد.
قابل ذکر است که یکی از مخالفان طرح رد شده اینگونه
استدالل میکند که با وضع قوانین سخت نمیتوان
فرهنگ و رفتار جامعه را تغییر داد .این استدالل مانند
سایر استدالالت ذکر شده سخت سست است؛ زیرا متولی
فرهنگ در جامعه حکومت است .وضع قوانین مناسب
و متناسب با شرایط روز میتواند بسیاری از رفتارها و
باورهای غلط رایج در جامعه را تغییر دهد .جای دختران
کم سن و سال پشت میز مدرسه و دبیرستان است نه
نشستن در خانه همسری که سالهای زیاد با او اختالف
سن دارد و هرگز زبان او را نمیفهمد .در این رابطه
فرقی نمیکند زوج کم سن و سال باشد یا مسن باشد.
کم سن و سال بودن زوج و عدم تجربه کافی در جهت
مدیریت خانواده معموال منجر به اختالفات خانوادگی و
طالق خواهد شد .به هر حال این گونه ازدواجها قطعا
تبعات سنگینی به دنبال داشته که نه تنها خانواده بلکه
جامعه از آن متضرر میشود .نگاه قانونگذار هنگام
وضع قوانین میبایستی رو به جلو و همراه با معیارها
و استانداردهای پیشرفته تجربه شده جهانی باشد .صرف
اتکا به سنتها و باورهای رایج غلط هرگز رهآورد خوبی
برای جامعه نخواهد داشت.

موسویالری ،وزیر کشور دوره اصالحات:
ب ـرای بقــای ای ـران راهــی جــز
اصالحطلبیــ نداریــم .جریــان
اصالحــات ممکــن اســت بــا
جریــان مقابــل رقیــب باشــد
امــا دشــمن نیســت.
یک عضو مجمع روحانیون مبارز گفت :راه
اصالحطلبانه به عنوان راه بدون تردید اداره
جامعه و حفظ ایران باید حفظ شود .در
اصالحطلبی مطلق انگاری نیست ،مطلق
انگاری چیز بدی است .مسائل اجتماعی
و سیاسی نسبی است.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم و المسلین
عبدالواحد موسوی الری وزیر کشور
دوره اصالحات در دومین کنگره مجمع
فرهنگیان ایران اسالمی ،خطاب به
معلمان و فرهنگیان با اشاره به وضعیت
اعتماد عمومی در اقشار خدمتگذار جامعه
در عین حال اظهار کرد :معلمان همچنین
در صدر گروههای مرجع هستند.
وی ادامه داد :ضرورت پرداختن به کارنامه
راه طی شده  ۴۰ساله سنتی دیرپاست.
انسانها در هر گامی که برمیدارند ،باید
یک نگاه به پشت سر داشته باشند تا
ببینند آن گام را چگونه برداشتهاند .من
چند روز قبل خطبه فدک حضرت زهرا
(س) را مرور میکردم علیرغم چیزی که
در ذهن ماست تذکرات حضرت فاطمه
زهرا (س) مسائل معنوی نبوده است.
منظور حضرت زهرا (س) از آن جمالت
این بود که پیامبر (ص) به عنوان رئیس
جامعه اسالمی ،زندگی نکبتبار عرب
بادیهنشین را تبدیل به حاکمیت اسالم
کرد .وی افزود :روزی که انقالب اسالمی
به پیروزی رسید «جمهوری اسالمی» نه
یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد به عنوان
نام این نظام شناخته شد .معمار این
نظام روی این کلمه بسیار تاکید داشت.
دستاورد جمهوری اسالمی پیوند همین
اسالمیت و جمهوریت بود .این یعنی
مردمی مسلمان میخواهند در آن نظام
تصمیمگیری کنند و سرنوشت خود را خود
رقم بزنند .وزیر کشور دوره اصالحات با
اشاره به ضرورت بازگشت و نگاه به راه
طی شده ،همچنین تاکید کرد :تا امروز ما

نقاط بسیار زیبایی در این تاریخ  ۴۰ساله
داشتهایم که هیچکس نمیتواند این
نقاط زیبا را منکر شود ،اما واقعیت مساله
این است که امروز در آستانه دهه فجر
اگر بخواهیم کارنامه خود را بررسی کنیم
چقدر میخواهیم نمره قبولی بدهیم؟ آیا
ما روحانیون خطبههای نماز جمعه ،امور
مساجد و امور مادی و معنوی مردم را
آنگونه که شایسته این نظام است ،انجام
میدهیم.
وزیر کشور دوره اصالحات در ادامه
سخنرانی خود گفت :جامعه ما هم اکنون
چه بخواهیم چه نخواهیم به دو جریان
اصولگرا و اصالح طلب تقسیم شده
است و این طبیعی است .شورای عالی
سیاستگذاری اصالح طلبان در یک طرف
و جمنا از طرف دیگر است .شورای عالی
نماد حضور اصالح طلبی و جمنا نماد
اصولگرایی است .مرزهایی بین این دو
وجود داشته که این دو تشکل را به وجود
آورده است .داشتن تشکل شناسنامهدار
کردن تفکر است .اگر کسی سلیقه یا
فکری برای اداره جامعه دارد .این تفکر
هنگامی دارای شناسنامه میشود که در
حوزه تشکل وارد شود.
وی با تاکید بر اینکه «جریان اصالحطلبی
زیر چتر جمهوری اسالمی است» گفت:
اصالحات یعنی ،اصالح در رفتار ،گفتار و
کردار اگر ما امروز با مشکل کاهش سرمایه
اجتماعی یا کاهش اعتماد عمومی مواجه
هستیم .باید آن را از طریق اصالحات حل
کنیم .اصالحات و اصالح طلبی ضرورت
امروز نظام ماست .این ضرورت برای
قدرتمندی و بقای نظام است.وی حضور
جریان اصالحطلبی را حضور اعتماد و امید
خواند و گفت :اینکه جریانهای داخلی
یا رقبا فکر میکنند با تخریب جریان
اصالحات به ماندگاری وضعیت موجود
کمک میکنند سخت در اشتباه هستند.

جریان اصالحات ممکن است با جریان
مقابل رقیب باشد اما دشمن نیست.
موسوی الری با برشمردن خواستهها و
محورهای جریان اصالحات خاطرنشان
کرد :اینکه همه آزادانه حرف بزنند ،در
جامعه ،مطبوعات و رسانهها آزادی وجود
داشته باشد .اینکه فیلترها زیاد نشود .یک
حرکت اصالح طلبانه و به نفع نظام است.
اینکه ما با جهان زبان مفاهمه داشته
باشیم چیز بدی نیست بلکه به نفع نظام
است.
وی جریان رقیب را به تأمل دعوت کرده
و اظهار کرد :چگونه صدای جریان مقابل
اصالحات با همین دشمنان خارجی یکی
میشود؟ چطور میشود که این برجام که
ترامپ با این برجام آن جوری مخالفت
میکند و برخی از رقبای داخلی اصالحات
نیز مخالفت میکنند .مطلق انگاری چیز
بدی است .من نمیگویم برجام مائده
ً
قطعا نقدهایی داشته و
آسمانی است
دارد اما در اصالحطلبی مطلق گرایی وجود
ندارد .مسائل اجتماعی و سیاسی مسائل
نسبی هستند.
وی تاکید کرد :راه اصالحطلبانه به عنوان
راه بدون تردید اداره جامعه برای حفظ
ایران باید حفظ شود .استمرار اصالح
طلبی باید جدی تلقی شود .ما هماکنون
در جریان اصالحات  ۲۸حزب داریم و این
بدان معناست که اختالف سلیقهها و
اختالف نظرها را به رسمیت میشناسیم
اما این نکته هم حائز اهمیت است که
اگر همه اینها یکصدا و یک فکر بودند ۲۸
حزب نمیشدند.
این عضو مجمع روحانیون مبارز با تاکید
بر اینکه «باید قدر مشترکها را پررنگ
کرد» ،گفت :ما یک راه بیشتر نداریم و
آن حرکت جبههای است .باید روی حرکت
جبههای تکیه کنیم .برای بقای ایران راهی
جز اصالحطلبی نداریم.

هفتهنامه

اجتماعی

ازدواج در کودکی روزگارم را سیاه کرد |

 14هزار کودک بیوه زیر  18سال در کشور وجود دارد
یک پژوهشگر اجتماعی با استناد بر
پژوهش صورت گرفته با بیان اینکه
 ۱۷درصد از ازدواجهای کشور مربوط
به دختران زیر  ۱۸سال است ،گفت:
 ۱۴هزار کودک بیوه زیر  ۱۸سال در
کشور وجود دارد.
به گزارش عصر ایران به نقل از
ایسنا ،کامیل احمدی در همایش
کودکی ،توسعه و سیاستگذاری
اجتماعی با بیان اینکه بر اساس
قوانین بینالمللی سن کودکی ۱۸
سال است و هر ازدواج زودتر از
این سن ،کودک همسری خطاب
میشود ،افزود :آمارهای موجود در
ایران در مورد میزان ازدواج کودکان
چندان مستند نیستند.
روند رو به افزایش ازدواج کودکان
وی با اشاره به وضعیت فعلی ایران،
در مورد میزان ازدواج کودکان اظهار
کرد ۱۷ :درصد از ازدواجهای کشور
مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۸
سال است .در سال  ۳۹ ،۹۰هزار و
 ۶۰۹نفر ( ۴.۵درصد) از کودکانی که
ازدواج کردهاند  ۱۰تا  ۱۴سال سن
داشتهاند.
احمدی با بیان اینکه این ارقام با
روندی رو به رشد در سال  ۹۱به
بیش از  ۴۰هزار نفر ( ۴.۹درصد)
رسیده است ،تصریح کرد :ازدواج
کودکان  ۱۰تا  ۱۴ساله در سال ۹۲
نیز با افزایش روبرو بوده است .این
میزان با رسیدن به  ۵.۳درصد در
سال  ۹۲و  ۵.۵درصد در سال ۹۵
نشان میدهد که ممکن است از
میزان روند ازدواج کودکان کاسته
نشود.
آمار شایان توجه طالق و مادر
شدن کودکعروسان

این مردم شناس با اشاره به اینکه
آمار طالق این کودک عروسان و
آمار واقعی والدت نوزادان از چنین
مادران خردسالی شایان توجه است
توضیح داد :در سال  ۹۷ ،۹۴هزار
و  ۸۶۲نوزاد از مادران زیر  ۱۹سال
متولد شدهاند که از این میان ۱۵۱۱
نفر زیر  ۱۵سال سن داشتند.
به گفته احمدی ،بر اساس آخرین
سرشمار یها ۹۵ ،هزار مورد طالق
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زیر  ۱۹سال در فاصله سالهای  ۹۰شود و به این ترتیب سن ازدواج
تا  ۹۴رخ داده است و فقط در سال را به سیاستهای جمعیتی وصل
 ۱۲۰۰ ،۹۴کودک زیر  ۱۴سال به آمار میکنند.
کودکان مطلقه کشور افزوده شدند.
ناپایدارترین ازدواجها در
این پژوهشگر اجتماعی ضمن
سنین کودکی رخ میدهد
تشریح آخرین آمارهای کودک
همسری استانی نیز گفت ۱۴ :هزار وی با بیان اینکه کم سوادی
کودک بیوه زیر  ۱۸سال در کشور و فقر ،نبود امکانات تفریحی و
وجود دارد .آمار ازدواج کودکان زیر برخی از قوانین رایج باعث افزایش
 ۱۰سال از سال  ۹۰تا  ۹۴نیز نشان کودک همسری میشود تصریح
میدهد در سال  ۲۳۰ ،۹۰کودک ،در کرد :دختران تنها قربانیان کودک
سال  ۱۸۷ ،۹۱کودک در سال  ،۹۲همسری نیستند و بسیاری از
 ۲۰۱کودک ،سال  ۱۷۶ ،۹۳کودک و پسران نیز با مشکالت کودک
در سال  ۱۷۹ ،۹۴کودک زیر  ۱۰سال همسری روبرو هستند .بر اساس
در کشور ازدواج کردند.
نرخ افزایشی طالق آمارها نشان
میدهد ناپایدارترین ازدواجها در
رتبه اول خراسان رضوی در سنین کودکی وجود دارد .همچنین
ازدواج کودکان  ۱۰تا  ۱۴ساله صرف باقی ماندن در یک ازدواج به
وی با اشاره به آمارهای منتشر شده معنی رضایتمندی از آن نیست.
از سوی معاونت امور زنان ریاست این پژوهشگر اجتماعی در ادامه
جمهوری افزود :خراسان رضوی با ضمن تشریح برخی از راهکارها
 ۶۷۵۹ازدواج بین  ۱۰تا  ۱۴سال برای مقابله با این آسیب اجتماعی
در رتبه اول ،آذربایجان شرقی با نیز تاکید کرد :بسترسازی فرهنگی
 ۳۳۴۸مورد ،سیستان و بلوچستان درک و اصالح سنتهای مضر،
با  ۲۳۵۵مورد ،خوزستان با  ۲۱۵۰تعیین سن قانونی ازدواج شامل
مورد در رتبههای بعدی قرار دارند .حمایت از طرح افزایش سن
همچنین استان تهران با  ۱۷۴۲ازدواج در مجلس و تالش جامعه
مورد ازدواج کودکان  ۱۰تا  ۱۴سال مدنی برای احیاء ،ارتقاء ،طرح
در رتبه هشتم قرار گرفته است.
بعد از رد شدن در کمیسیون
این مردم شناس در ادامه تصریح قضایی ،الزامی شدن سطح تمامی
کرد :در کشور همسایه ،افغانستان موالید و ازدواجها ،ضمانت وجود
طبق ماده  ۵۰مدنی ازدواج برای سیاستهای اجرایی مناسب برای
دختران  ۱۶سال و برای پسران  ۱۸جلوگیری از ازدواج کودکان ،بهبود
سال در نظر گرفته شده است و به اقتصاد محلی و برنامههای مدون
تازگی در عربستان نیز مشابه این برای توانمندسازی دختران ،بهبود،
اجباری کردن تحصیل و تقویت
قانون تصویب شده است.
احمدی با اشاره به اینکه در بسیاری فرصتهای تحصیلی و اقتصادی
از خانوادههای روستایی و مناطق برای دختران پسران غیر قانونی و
حومه شهری تحت عنوان ناف بری جرم انگاری ازدواجهای کودکان
سنتهایی درباره کودک همسری و ازدواجهای اجباری منع ثبت
اعمال میشود توضیح داد :در صیغه محرمیت در سنین کودکی
بسیاری از این مناطق بین دختران بهره بردن از حمایت و مدافعان
و پسران از همان دوران نوزادی مرد در مورد این مسئله ،سیاست
صیغه محرمیت در قالب آنکه برای مساوات جنسی برای تضمین
بزرگساالن اعمال میشود ،خوانده حمایت از قربانیان و درگیر کردن
میشود .همچنین سیاستهای شخصیتهای مذهبی جهت ایجاد
اخیر جمعیتی نیز موجب شده تا تغییر در پارادایم مذهبی از جمله
در برخی از رسانهها از جمله صدا این راهکارها است.
و سیما ازدواج زیر  ۱۸سال تبلیغ

ماحصل یک زندگی ناسالم و پر از حاشیه ،فرزندانی هستند
که آینده درخشانی نخواهند داشت و زندگی روی خوش به
آنها نشان نمی دهد .زهرا  43ساله یکی از این همین بچه
ها است .وقتی قرار است از گذشته و خانواده حرف بزند
اسالیدهای زندگی اش با این کلیدواژه ها گره می خورد« .پدر
و مادر معتاد ،برادر زورگو ،دعوا و کتک کاری های پی در
پی ،ازدواج در  14سالگی ،طالق و کودکی که هرگز ندید.»...
امروز به این دلیل سراغ زهرا رفتیم که ماحصل کودک
همسری است .او ازدواج را در  14سالگی تجربه کرد اما از
همان ابتدا با دروغ و شکست های سنگین در زندگی مواجه
شد .او در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا ،از کودک
همسری به عنوان «فاجعه» یاد می کند و معتقد است اگر
خانواده سالمی داشت هیچ وقت مجبور به تحمل این زندگی
نبود.
ایرنا :زهرا کمی از خودت بگو؟ در چه خانواده ای بزرگ شده
ای؟
زهرا 43 :سال دارم .دو برادر و دو خواهر داشتم .از آن زمان
که چشم باز کردم پدر و مادرم هر دو معتاد به هروئین
بودند .فضای خانه جای امنی نبود .هر روز شاهد دعوا و
کتک کاری در خانه بودیم .برادر بزرگترم هم خیلی زورگو بود
و حضورش در خانه به اختالف و درگیری ها دامن می زد.
حس خوبی نداشتیم و همگی ما برای فرار از جو خانه مجبور
بودیم ازدواج کنیم.
ایرنا :چه زمان ازدواج کردی؟
زهرا 14 :سالم بود که ازدواج کردم .آن زمان البته درس می
خواندم و با وجود فضای مسموم خانه نمرات باالیی می
گرفتم .استعدادم در درس خیلی خوب بود .دلم می خواست
در آینده فرد مفیدی شوم اما همان زمان برایم خواستگار
آمد .با اصرارهای مادرم و فشارهای خانواده در نهایت پای
سفره عقد نشستم .با مردی که یکی از همشهریانمان بود
اما به خوبی او را نمی شناختیم .آن مرد  650هزار تومان به
ازای جهیزیه به پدر و مادرم داد و من با لباس های تنم به
خانه بخت رفتم.
ایرنا :بعد چه شد؟ مخالفتی نکردی؟ از زندگی ات راضی
بودی؟
زهرا :من خیلی سنم کم بود .اصال درکی از ازدواج نداشتم.
بیشتر از همه مادرم باعث ازدواجم شد .اگر آنها خواستگار
را به خانه راه نمی دادند یا پول نمی گرفتند ،من هم ازدواج
نمی کردم .داشتم درس می خواندم و اصال نمی دانستم
شوهر یعنی چه .از زندگی ام راضی نبودم .آن آقا  10سالم از
خودم بزرگتر بود .سال ها در آلمان زندگی می کرد و وقتی
به خواستگاری من آمد ،گفتند قرار است مرا همراه خود به
آلمان ببرد .حتی گفته بود اجازه می دهد درس بخوانم و
حمایتم می کند .اما وقتی ازدواج کردیم ،در خانه مادرش
در یکی از شهرستان های جنوبی کشور ساکن شدیم 5 .ماه
از زندگی مان نگذشته بود که ناپدید شد .بعدها فهمیدم
به آلمان رفته است .خانواده اش به دروغ از من خواستند
پاسپورت بگیرم تا مرا پیش او بفرستند .همراه پدرم به دنبال
پاسپورت رفتم اما فهمیدیم ممنوع الخروج است .به خاطر

 10جمله ای که هرگز نباید به فرزند خود بگویید |
آیا شما هنوز از کلمات قدیمی
مانند «صبر کن پدرت بیاد
خونه» یا «ای کاش بیشتر
شبیه خواهرت بودی» و… برای
کودک خود استفاده میکنید؟
به گزارش ایسنا ،روزنامه
ً
قطعا استفاده
شهروند نوشت:
از این عبارات کمی قدیمی
شده و شاید بتوان گفت
استفاده از این عبارات به
جای آنکه بار معنایی مثبتی
داشته باشد ،گاهی میتواند
تأثیرات بسیار منفی روی
فرزند شما بر جا بگذارد و
بیش از آنکه مفید باشد ،به
او آسیب برساند .پژوهشگران
در تازهترین تحقیقات خود به نتایج جالبی دست یافتند و
به والدین توصیه کردند که به هیچ وجه از عبارات زیر برای
فرزند خود استفاده نکنند:

 -١عالی بود! آفرین!

 -٧با غریبهها حرف نزن!

محققان در مطالعات خود دریافتهاند هنگامی که کودک شما
کاری را درست انجام میدهد ،استفاده از عباراتی مانند «دختر
خوب یا آفرین و…» به جای آنکه انگیزه کودک را بیشتر کند،
وابستگی او به تأیید و تصدیق شما را بیشتر میکند .در واقع
ً
واقعا موجه
این تمجیدها را برای وقتی بگذارید که کار آنها
ً
واقعا خواستهاید آن را انجام
است و همانطوری که شما
دادهاند .به جای آنکه بگویید «عالی بود» بگویید« ،کمک  -٥من رژیم دارم!
نگران اضافه وزنتان هستید؟ اگر فرزندتان هر روز روی
خوبی بود ،دوست دارم همکارت باشم».
راهپلهها صدای شما را بشنود که با همسایهتان دردل کرده و
 -٢تمرین کن تا اول شوی
درست است که هر چه کودک شما وقت بیشتری به خود مدام از چاقی خود شکایت میکنید ،ممکن است پیش خود
اختصاص دهد و تمرین خود را در هر فعالیتی بیشتر کند ،یک بدن ناسالم را تجسم کند .بهتر است به جای شکایت
مهارتهای او بهتر خواهد شد اما با استفاده از عبارت از اضافهوزنتان بگویید «من سالم غذا میخورم و از این
«تمرین کن تا نفر اول شوی» فرزند شما احساس میکند که احساس لذت میبرم» همچنین نگویید «نیاز به ورزش دارم
همیشه باید در هر زمینهای اول باشد و اگر شکست بخورد تا وزنم کم شود» چون این جمله مفهوم شکایت دارد .بهتر
یعنی به اندازه کافی تمرین نکرده است .بهتر است به جای است به جای آن بگویید «هوای بیرون چقدر برای پیادهروی
اینکه به فرزندتان بگویید «تالش کن اول شوی» او را به خوبه» این جمله حتی میتواند کودکتان را به پیادهروی و
تمرین سخت تشویق کنید تا کمبودهای خود را اصالح و از ورزش همراه با شما ترغیب کند.
پیشرفت خود احساس غرور کند.

 -٣تو خوبی!
وقتی زانوی کودک شما خراشیده میشود و او شروع به
گریه میکند ،شما با گفتن این جمله «خوبی چیزی نشده!»
قصد دارید به او این اطمینان را بدهید که خیلی صدمه
ندیده است اما گفتن این جمله ممکن است فقط احساس
او را بدتر کند؛ کودک شما گریه میکند چون خوب نیست
و زخمی شده است .وظیفه شما این است که به او کمک
کنید با این احساس و هیجانات خود مقابله کند نه اینکه

 -٦پول خریدنش را ندارم

وقتی کودک شما اصرار به خرید یک اسباببازی جدید دارد،
از این جمله استفاده نکنید؛ چون به این معنی است که
شما کنترل امور مالی خود را در دست ندارید و این میتواند
برای بچهها ترسناک باشد .همچنین آنها ممکن است پیش
خود فکر کنند «اگر شما استطاعت ندارید ،پس چگونه یک
خانه گرانقیمت در شمال شهر خریدهاید؟» بهتر است به جای
این جمله بگویید «ما این اسباببازی را نمیخریم؛ چون
به پولش برای چیزهای مهمتر نیاز داریم» .در صورتی که

بیرون آمد و خانه ای مستقل تهیه کرد تا جدا از آنها زندگی
کنیم .پس از آن از همسرم صاحب چهار فرزند دختر و پسر
شدم و در حال حاضر همگی مان کنار هم زندگی می کنیم.
ایرنا :از زندگی دومت راضی هستی؟
زهرا :من فقط مختصر و مفید از قسمت هایی از زندگی ام
برایتان تعریف کردم .ما روزگار سختی را گذراندیم و همچنان
می گذرانیم .برادر کوچکم بر اثر اعتیاد اوردوز کرد و فوت
شد .مادر و برادر بزرگم همچنان با هم زندگی می کنند و
اعتیاد دارند .خواهرم با همسر معتادش می سازد و به خاطر
بچه هایش نمی تواند او را ترک کند .در حال حاضر همسر
خودم به دلیل بیماری زمین گیر شده ،پسر کوچکم را به
تازگی از اعتیاد ترک داده ایم و هزینه های خانه بر دوش من
و پسر بزرگم است .با این حال خدا را شاکرم .در این شرایط
می توانم از زندگی ام راضی باشم؟
ایرنا :خودت چه کار می کنی؟
زهرا :در خانه های مردم کار می کنم تا بخشی از هزینه های
زندگی مان را تأمین کنم .تا کمک کنم دخترهایم ادامه
تحصیل بدهند و به سرنوشت مادرشان دچار نشوند.
ایرنا :اگر برای دخترهایت خواستگار بیاید آنها را شوهر می
دهی؟
زهرا :به هیچ وجه .اصال فکرش را هم نمی کنم .با سرنوشتی
که برای خودم و خواهرهایم رقم خورد هرگز این کار را نمی
کنم .نه من و نه پدرشان اصال دلمان نمی خواهد آنها به
زودی ازدواج کنند .به همین دلیل فقط دخترها را به درس
خواندن تشویق می کنیم تا آینده روشنی برای خودشان
بسازند.
ایرنا :از همسرت راضی هستی؟ اگر به عقب برگردی با او
ازدواج می کنی؟
زهرا :اگر به عقب برگردم ازدواج نمی کنم .من تحت فشار
خانواده ام به این روز افتادم .اگر درس خوانده بودم بدون
شک برای خودم کار و بار درست و حسابی راه می انداختم،
ازدواج موفقی انجام می دادم و زندگی ام شکل دیگری بود.
اما االن به خاطر فشارهای خانه ازدواج کردم .شوهرم را
دوست دارم چون او پدر بچه هایم است اما می شد زندگی
ام بهتر از این باشد اما باعث آن خانواده ام بودند.
ایرنا :نظرت در باره ازدواج در سن کودکی چیست؟
زهرا :به شدت مخالف کودک همسری هستم .من و خواهرم
در سن  14سالگی و خواهر کوچکم کمتر از  13سالگی ازدواج
کرد .به نظرتان ما چه درکی از همسرداری داشتیم؟ اگر
خانواده سالمی باالی سرمان بود بدون شک خواهر و برادرم
زنده بودند ،همگی ما دور هم بودیم و زندگی خوبی داشتیم.
راستش را بخواهید ما هیچ حق انتخابی نداشتیم .زندگی با
ما خوب نبود و همین امروز من با اعضای خانواده ام هیچ
ارتباطی ندارم .ازدواج در سن کم نه تنها کودکی بلکه آینده
آدم را می گیرد .زندگی من تباه شد اما هیچ وقت اجازه نمی
دهم زندگی دخترها و پسرهایم تباه شود.

روزنامه شهروند

درک این جمله برای کودک کمی
سخت به نظر میرسد؛ چون
ممکن است آن فرد ناشناس
به فرزند شما محبت کرده و به
همین دلیل کودکتان به او به
عنوان یک غریبه نگاه نکند .به
جای بکاربردن این جمله ،بهتر
است داستانها و مثالهایی را
در اینباره برای او تعریف کنید
و بپرسید «اگر یک مرد غریبه
به شما پیشنهاد شکالت دهد یا
درد او را کم کنید .پس به جای گفتن این عبارت ،او را در
بخواهد شما را سوار ماشینش
آغوش بگیرید و بگویید «چقدر وحشتناک زمین خوردی آیا کند ،او چه کار میکند» سپس با یک جواب درست او را
میخواهی زخمتو پانسمان کنم؟»
راهنمایی کنید.
فرزند شما سر میز صبحانه بازیگوشی میکند و اصرار دارد که
بند کفشش را ببندد از طرفی سرویس مدرسهاش هم بهزودی
میآید و شما مدام به او استرس وارد میکنید که «زود
باش ،عجله کن» بهتر است به جای استرس واردکردن با او
بازی کنید و مسابقه بدهید؛ مث ًال بگویید «ببینیم کی زودتر
شلوارش رو پاش میکنه» با این روش کودک برای بردن از
شما سریع صبحانهاش را خورده و آماده میشود.

گفت و گو از فاطمه شیری

سن پایین به من هم پاسپورت ندادند .کمی که تحقیق
کردیم متوجه شدیم او در ایران زن و دو فرزند داشته .بعد
به آلمان رفته و آنجا نیز یک زن آلمانی اختیار کرده بود و
در حقیقت من سومین زن او بودم .به خاطر شکایت های
همسر اولش هم ممنوع الخروج شد اما توانسته بود خودش
را به آلمان برساند.
ایرنا :تو چه کردی؟ عکس العمل خانواده ات چه بود؟
زهرا :من سنم کم بود .هیچ چیز سرم نمی شد .فقط به خاطر
زندگی سیاهم گریه می کردم .مدتی در خانه مادر همسرم
بودم که فهمدیم حامله هستم .در این مدت که در انتظار
بازگشت همسرم بودم فرزندم به دنیا آمد .یک سالش شده
بود که پدرم به دنبالم آمد .آنها دیگر اجازه ندادند من در آن
خانه بمانم .حتی نگذاشتند پسرم را با خودم به تهران بیاورم.
او آنجا ماند و من با چشم گریان به خانه پدری برگشتم.
ایرنا :از پسرت خبر نداری؟
زهرا :نه .خانواده ام اجازه نمی دادند من به شهرستان و دنبال
پسرم بروم .حتی مادر شوهرم به من گفت که پدرش او را به
آلمان برده است .راست و دروغش را نمی دانم اما از آن زمان
تاکنون دیگر هیچ وقت پسرم را ندیدم.
ایرنا :بعد از آن چه شد؟
زهرا :چند سال در خانه پدرم بودم .خواهر کوچکم هم با
پسرعموی معتادم ازدواج کرد و برای زندگی به شهرستان
رفت .خواهر بزرگم هم از شوهرش جدا شد و او نیز به خانه
پدری ام برگشت .دچار بیماری روحی و روانی و چندبار در
خیابان گم شده بود .خودم غیابی طالق گرفتم تا اینکه در
این اوضاع احوال بد خانه ،پدرم فوت شد .او که رفت ،برادر
بزرگم فرمانروایی اش را در خانه شروع کرد .خون همگی مان
را در شیشه کرده بود .مدام درگیری و مشاجره .حیاط خانه را
اتاق زده بود و به مردان مجرد اجاره می داد .عراقی ،افغانی،
ایرانی .از آن طرف اجازه نمی داد ما نفس بکشیم .حق بیرون
رفتن از خانه را نداشتیم و او مدام با خواهر بزرگم درگیر می
شد .اجازه نمی داد او به دیدن فرزندانش برود .خواهرم دیپلم
تزریقات و پانسمان داشت و در یک بیمارستان کار می کرد
اما در نهایت خواهرم بر اثر فشارهای روحی و روانی ،دچار
سکته مغزی شد و جانش را از دست داد.
ایرنا :چه اتفاقی برای تو افتاد؟
زهرا :برادرم برای هزینه ساخت اتاق ها در حیاط خانه از یکی
از مستاجرهای عراقی اش پول گرفته بود .این بود که به ازای
آن پول از من خواست با او ازدواج کنم اما این بار دیگر زیربار
نرفتم .سر همین موضوع بارها با یکدیگر درگیر شدیم .باور
اینکه مرا می خواست بفروشد دیوانه ام می کرد تا اینکه در
جریان این فشارها و برای آنکه از دست برادرم و فشارهای
خانه راحت شوم همسر مردی افغانی که مستأجر برادرم بود
شدم .اول صیغه محرمیت خواندیم و بعد از آن و با انجام
کارهای قانونی همسر عقدی اش شدم.
ایرنا :از همسر دومت صاحب فرزند هستی؟
زهرا :خوشبختانه همسرم تحصیلکرده است .نظامی بود و در
روسیه درس خوانده .به خاطر حمله طالبان به ایران مهاجرت
می کند اما  10سال از خودم بزرگتر است .او از خانه برادرم

او اصرار کرد شما میتوانید با او
درباره نحوه پسانداز و مدیریت
پول حرف بزنید.

 -٤عجله کن!
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 -٨مراقب باش!
وقتی کودک شما در حال بازی روی میلههای میمون بازی
(نوعی وسیله بازی به همین نام) در پارک است و تالش
میکند تعادلش را حفظ کند ،گفتن جمله «مراقب باش» این
حس را به او منتقل میکند که در حال افتادن است و همین
جمله باعث میشود کودک شما حواسش به کاری که انجام
میدهد ،پرت شود و در نتیجه تمرکزش را از دست بدهد .اگر
شما نگران افتادن او هستید ،نزدیک او بروید و با آرامش
مراقب او باشید.

 -٩تا شامت را نخوری از دسر خبری نیست!
استفاده از این عبارت باعث میشود کودک لذت واقعی
ً
دقیقا مخالف آن
غذایی را که میخورد ،از دست بدهد و این
چیزی است که شما قصد دارید .برای ترغیبکردن کودکتان
به غذاخوردن بهتر است از این عبارت استفاده کنید که «ما
اول غذا میخوریم و بعد دسر» شاید این تغییر در عبارت
جزئی به نظر برسد اما تأثیر مثبتی روی فرزند شما بر جا
میگذارد.

 -١٠بذار کمکت کنم!
اگر کودک در حال ساختن یک قلعه با اسبابباز یهایش یا
درستکردن یک پازل است ،برای اتمام آن کمکش نکنید.
این کار میتواند استقالل کودک شما را تضعیف کند و باعث
میشود او همیشه برای انجام کارهایش به دنبال کسی باشد
تا کمکش کند .به جای این کار با پرسیدن چند سوال او را
برای تمامکردن پازل یا قلعهاش راهنمایی کنید؛ مث ًال بگویید
«به نظر تو این قطعه در اینجا باید قرار بگیرد؟»« ،چرا فکر
میکنی اینجا خوبه؟» «بیا یه بار دیگه امتحان کنیم؟»

رییس اداره صنعت ،معدن و تجارت مهاباد

بیش از  1000فقره پرونده تخلف برای اصناف مهاباد تشکیل شد
رییس اداره صنعت ،معدن و
تجارت مهاباد گفت :امسال یکهزار و
 37فقره پرونده تخلف از واحدهای
صنفی و غیرصنفی این شهرستان
تشکیل شده است .صادق قادری روز
پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار
ایرنا افزود :این تعداد پرونده در
قالب  14هزار و  708بازرسی طی
سال جاری تشکیل شده که نسبت
به سال قبل  11درصد افزایش داشته
است.
وی ادامه داد :ارزش ریالی پرونده
های تشکیل شده بیش از 188
میلیارد لایر است و  17برابر مدت
مشابه سال گذشته است.
وی اضافه کرد :بیشترین تخلف

ثبت شده مربوط به صنف مواد
غذایی ،لوازم خانگی و لوازم آرایشی
و بهداشتی است و درج نکردن
قیمت ،صادر نکردن فاکتور ،گران
فروشی و رعایت نکردن دستورالعمل
های بهداشتی به ترتیب بیشترین
موارد تخلف را به خود اختصاص
داده است.
رییس اداره صنعت ،معدن و تجارت
مهاباد تاکید کرد :شهروندان می
توانند در صورت برخورد با هرگونه
تخلف و گرانفروشی با شماره 124
تماس بگیرند و تخلف ها را گزارش
دهند.
قادری گفت :چهار گروه  2نفری
مشترک از اتاق اصناف در قالب

بازرسی و نظارت در سطح شهرستان
به منظور کنترل بازار و جلوگیری
از افزایش قیمت ها در  2نوبت
صبح و عصر برای نظارت بر عملکرد
واحدهای صنفی و غیرصنفی در
حال فعالیت هستند.
به گزارش ایرنا ،اجرای طرح تشدید
نظارت بر بازار و واحدهای صنفی
مهاباد در قالب گشت های مشترک
با هدف نظارت بر عملکرد واحدهای
صنفی ارایه دهنده کاال و خدمات از
اول مرداد ماه آغاز شده و تاکنون
ادامه دارد.
مهاباد با  237هزار نفر جمعیت
دارای  6هزار و  800واحد صنفی
است.

فرمانده انتظامی بوکان:

 31دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی در بوکان کشف شد
فرمانده انتظامی بوکان گفت:
 31دستگاه خودرو سواری و
موتورسیکلت سرقت شده به
ارزش چهار میلیارد و 250
میلیون لایر با تالش ماموران
آگاهی از سارقان خودرو در این
شهرستان کشف و ضبط شد.
سرهنگ مجید محبعلی در گفت
و گو با خبرنگار ایرنا افزود :از
مجموع این اقالم کشف شده 6
دستگاه آن خودرو سواری و 25
دستگاه آن موتورسیکلت سرقتی
است که توسط ماموران انتظامی
بوکان کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه سارقان
موتورسیکلت و خودرو به صورت

شبکه ای عمل می کردند ،اظهار
داشت :در طول هفته جاری تیم
های عملیاتی و تخصصی پلیس
شبکه سارق موتورسیکلت که
چهار نفر بودند همراه سه نفر
مالخر دستگیر و تحویل مقامات
قضایی شدند.
سرهنگ محبعلی از متالشی
شدن  2شبکه سارق خودرو در
بوکان خبر داد و افزود :در این
ارتباط پنچ نفر سارق حرفه ای
خودرو دستگیر و با تشکیل
پرونده تحویل مقامات قضایی
شهرستان شدند.
فرمانده انتظامی بوکان از
شهروندان خواست خودروهای

خود را به دزدگیر مجهزکرده و
در صورت وقوع حادثه ای از
این قبیل به سرعت موضوع را
به مرکز فوریت های پلیسی 110
اطالع دهند.
وی از انهدام شبکه سه نفره
سرقت خانه باغ ها و منازل
در در این شهرستان خبر داد
و گفت :این شبکه تاکنون به
 12فقره سرقت خانه باغ های
بوکان اعتراف کردند و اقالمی را
که سرقت کرده اند  200میلیون
لایر برآورد شده است؛ شهرستان
بوکان در جنوب آذربایجان غربی
قرار دارد.
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استاندار آذربایجان غربی گفت :منطقه آزاد ماکو از مزیت های اصلی
اقتصادی استان به شمار می رود و رشد اقتصادی منطقه را در پی
دارد.
به گزارش ایرنا ،محمدمهدی شهریاری در جلسه مشترک با مسووالن
منطقه آزاد تجاری ماکو افزود :برخی قوانین و شرایط همچون تحریم
مانع از بهره مندی حداکثری از مناطق آزاد شده است اما این مناطق
همچنان باید به فلسفه وجودی خود در توسعه مناطق عمل کنند.
استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه مدیرعامل این سازمان
نباید به عنوان رقیبی برای فرمانداران داخل محدوده این منطقه
تلقی شود ،اظهار داشت :مسووالن با احساس مسوولیت و همدلی
برای توسعه منطقه تالش کنند.
شهریاری همچنین از سفر معاون وزیر نفت و معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت به آذربایجان غربی طی روزهای آینده خبر داد ولی
به جزئیات این سفر اشاره ای نکرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ماکو در این جلسه مناطق آزاد
را فرصتی برای توسعه متوازن استان های مرزی دانست و گفت:
وظیفه اصلی مناطق آزاد پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی
بوده اما در سطح کشور توفیق چندانی نداشته است.
غالمرضا سلیمانی با اشاره به ایجاد منطقه آزاد ماکو در دولت تدبیر
و امید ،بیان کرد :مردم این منطقه رشد و توسعه را امروز به خوبی
احساس می کنند ولی باید اذعان کنیم که در گذشته طرح های اجرا
شده در این منطقه پیوند فرهنگی و اقتصادی مناسبی نداشته است.
وی با اشاره به برنامه ریزی علمی برای توسعه این منطقه ،ادامه داد:
محورهای توسعه منطقه آزاد ماکو مشخص شده و تمامی طرح ها
برای اجرا اولویت بندی شده است.
وی با اشاره به قانون فنس کشی مناطق آزاد ،اظهار داشت :این
منطقه بیش از  500هزار هکتار وسعت دارد و به تازگی نیز چندین
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محمدمهدی شهریاری ،استاندار آذربایجانغربی :

منطقه آزاد ماکو مزیت اقتصادی آذربایجان غربی است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ماکو با بیان اینکه بروکراسی
اداری در این منطقه سه برابر استان های مرکزی بوده ،گفت :با
تمهیدات انجام شده و ایجاد میز خدمت این میزان به اندازه ای
کاهش یافته که توان ثبت شرکت در مدت  2روز در این منطقه به
وجود آمده است.

شهر به این منطقه الحاق یافته و در عمل فنس کشی در این بازه
زمانی و با بودجه فعلی را امکان ناپذیر کرده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ماکو با اعالم اینکه سرمایه این
سازمان از  100میلیارد لایر به  13هزار میلیارد لایر افزایش یافته،
گفت :افزایش سرمایه این سازمان سبب شده است تا در رایزنی برای
سرمایه گذاری موفق تر عمل شود.
وی با اشاره به برنامه ریزی برای اجرای طرح اتصال خط ریلی ایران

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری

بدهی  ۲۷میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومانی دولت به شهرداری تبریز

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری
تبریز از طلب  27میلیارد و  400میلیون
تومانی شهرداری تبریز از قبال اجرای
سیاست بازآفرینی استانی دولت خبر داد.
به گزارش ایسنا ،منطقه آذربایجان شرقی،
محمد حسینزاده گفت :دولت بابت اجرای
سیاست بازآفرینی شهری مصوب شورای
بازآفرینی استانها و ابالغی سازمان
برنامهریزی و بودجه و شهرسازی ،به
شهرداری تبریز بدهکار است و تا کنون
مبلغی دریافت نکردهایم.
سریال بچهمهندس به واسطه پرداختن
به موضوعی چون کودکهمسری که از
ت برانگیزترین مباحث ماههای
حساسی 
اخیر بوده ،به ناگاه به یکی از ترندهای
مجازی تبدیل شده است.
به گزارش ایسنا ،روزنامه شهروند نوشت:
در تلویزیون ایران تعداد سریالهایی که
قصه تأثیرگذاری داشته باشند یا این که
در روزهای پخششان تبدیل شوند به
موضوع صحبتهای روزمره خانوادهها،
کمشمارند .مهمتر از این هم اینکه در این
معدود سریالهایی هم که موضوع بحث
و جدلهای خانوادهها میشوند ،اکثریت
با آنهایی است که بهواسطه سوتیها و
گافهای روایی و داستانیشان سر زبانها
میافتند و نه مث ًال بهخاطر محاسنشان
هر چند کمرنگ و کمتعداد
یکی از این معدود سریالها سری دوم
سریال بچهمهندس است .سریالی درباره
چند نوجوان که در یک پرورشگاه بزرگ
شدهاند (پرورشگاهی به نام خانه خورشید
ً
اتفاقا نام اصلی این سریال نیز همین
که
خانه خورشید بود و بعد به بچهمهندس
تغییر یافت ).سریالی که با کمتر متر
و معیاری توقع پرسروصدا بودن و
جنجالیبودن از آن میرفت .اما حاال نام
این سریال بهواسطه پرداختن به موضوعی
چون کودکهمسری که از حساسیت
برانگیزترین و پرتکرارترین مباحث ماههای
اخیر بوده ،به ناگاه بدل شده به یکی از

منطقه آزاد تجاری ماکو خبر داد و افزود :این منطقه باید با همکاری
کشورهای همسایه و در راستای تسهیل روابط اقتصادی ایجاد شود.
وی کشاورزی ،دامپروری و شیالت را از ویژگی های اقتصادی منطقه
عنوان کرد و گفت :در همین راستا تفاهم نامه ای با بنیاد شهید و
امور ایثارگران به امضا رسیده است تا طرحی برای اصالح نژاد برخی
دام ها در منطقه اجرا شود.
وی طبیعت گردی را یکی دیگر از ظرفیت های اقتصادی منطقه
دانست و اظهار داشت :برندسازی منطقه در همین راستا به اتمام
رسیده و مراحل بازاریابی و تبلیغ در حال انجام است.

وی اظهار کرد :بافت فرسوده و حاشیهنشین
شهر تبریز مشمول اعمال تخفیفهای
تشویقی دولت برای صدور پروانههای
ساختمانی است و شهرداری نیز با اجرای
این طرح ،شهروندان را برای احداث چهار
طبقه با احتساب پارکینگ (یک پیلوت و سه
طبقه مسکونی) معاف کرده است.
حسینزاده یادآور شد :طبق این مصوبه ،مقرر
شد دولت هزینه این پروانههای ساختمانی
پرداخت کند ،ولی تا کنون ریالی پرداخت
نکرده است.

وی تصریح کرد :طرح باز آفرینی شهری دولت
با هدف احیای بافتهای فرسوده و حاشیه
نشین شهر های کشور در حال اجراست و
تمامی شهرداری های شهرها بزرگ و کوچک
کشور مجری این طرح هستند.
حسینزاده صدور پروانههای ساختمانی را
یکی از منابع درآمدی شهرداری اعالم کرد
و ادامه داد :تحقق درآمد شهرداری تبریز
در این بافت ها منوط به بازپرداخت هزینه
پروانه های صادر شده از طرف دولت است.
مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری
تبریز خاطر نشان کرد :اجرای این طرح
دولتی مزایایی هم دارد و شهرداری تبریز
با صدور پروانه ساخت واحد های تجاری و
هتل با تخفیف  90درصدی ،دست سرمایه
گذاران برای احیای بلوک های مرکزی
شهری مانند (میار میار) ،در بافت فرسوده
تبریز را باز گذاشته است.
حسینزاده ادامه داد :در سایر بلوکهای
بافت فرسوده تبریز نیز با تخفیف  60درصدی
برای شهروندان اقدام به صدور پروانه می
کنیم و شهروندان می توانند از این سیاست
تشویقی بهره مند شوند.

رضا حسینی ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
استاندار آذربایجان غربی نیز بر ضرورت توجه به اتصال خط ریلی
ایران از طریق منطقه آزاد ماکو به جمهوری ترکیه تاکید کرد و افزود:
غفلت در احداث این خطر ریلی سبب شده است تا کشورهایی
همچون چین برای اتصال به اروپا مسیر جدیدی از طریق روسیه
به ترکیه از مسیر منطقه آزاد تجاری ماکو ،بیان کرد :عملی شدن این را برگزیند.
طرح می تواند منجر به تحول در منطقه شود.
وی با بیان اینکه منطقه آزاد ماکو  25برابر منطقه آزاد ارس است،
وی ادامه داد :اعمال تحریم های ظالمانه برای کشور و ایجاد
گفت :وسعت این منطقه بیش از  500هزار هکتار است و ظرفیت
محدودیت های جدید برای کشتیرانی جمهوری اسالمی در جنوب
های بی بدیلی دارد.
کشور سبب شده است تا همچون دوران دفاع مقدس برای برون
رفت از وضعیت فعلی اقتصادی به مرزهای زمینی امیدوار باشیم .به گزارش ایرنا ،در این جلسه فرمانداران منطقه آزاد ماکو به بیان
سلیمانی همچنین از تالش برای ایجاد منطقه لجستیک گمرکی در نظرهای خود پرداختند.
محمدرضا پورمحمدی ،استاندار آذربایجانشرقی

تحصیل به زبان مادری مطالبه مردم آذربایجان شرقی است
استاندار آذربایجانشرقی گفت :تحصیل زبان
مادری جزو مطالبات مهم مردم این استان
است.
محمدرضا پورمحمدی در همایش «نیمکت
های سوخته یادواره شهدای مدارس زینبیه
و ثاراهلل شهرستان میانه» ،با بیان اینکه زبان
آذری دارای فولکلور و ادبیات بسیار خوب
و غنی است ،اظهار داشت :بر این اساس
از وزیر آموزش و پرورش می خواهیم در
صورت صدور مجوز ،در سال های آینده این
زبان در مدارس تدریس شود.
وی با تبریک فرا رسیدن سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی و ادای احترام به روح بلند
امام راحل ،گفت :توفیقات نظام در  40سال
گذشته در بخش ها و حوزه های مختلف
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
قابل شمارش و بیان نیست.
پورمحمدی ادامه داد :در حالی که اوضاع
آشفته خاورمیانه بسیاری از کشورها را درگیر
کرده است ،امنیت پایدار جمهوری اسالمی
ایران مثال زدنی در جهان است.

وی ادامه داد :پیشرفت علمی ایران در حوزه
ها و علوم مختلف قابل مقایسه با  40سال
قبل نیست و بیان ضعف ها از سر دردمندی
و نه ناشکری است .استاندار آذربایجانشرقی
اضافه کرد :بر این اساس تالش برای رفع
مشکالت وظیفه همه مسئوالن است و ما
نیز در آذربایجانشرقی تماتم تالش خود را
برای رضایت مندی مردم انجام می دهیم.
پورمحمدی با اشاره به مشکالت بیان شده
شهرستان میانه ،از زبان مسئوالن ،گفت:

مشکل آب و گاز این شهرستان در اولویت
های کاری استان است که در اولین سفر
آینده به این منطقه بیشتر به آنها پرداخت
می کنیم.
به گزارش ایرنا ،روز  12بهمن سال  1365بر
اثر بمباران مدارس زینبیه و ثاراهلل شهرستان
میانه توسط هواپیماهای رژیم بعث عراق
تعداد  ۳۸دانش آموز این دو مدرسه به
شهادت رسیدند.

از صداوسیما انتظاری
ترندهای مجازی .نامی که
است؟!
همسری
ک
کود
ترویج
درصدد
مهندس
ه
بچ
سریال
پخش
با
ملی
ه
رسان
آیا
نداریم .موندم بازیگرایی
در قالب هشتگی پرکاربرد
که ادعای روشنفکری دارن
سیلی از اظهار نظراتی
چه جوری حاضر شدن توش بازی کنن».
گاه متفاوت و متضاد را در اختیار قرار
یا این یکی« :تبلیغ کودکهمسری در
میدهد .بگذریم که در روزهای آغازین
تلویزیون ،جالب اینجاست بهاره رهنما!».
نمایش این سریال نیز گریم عجیب یکی
و این« :بهاره رهنما نمییاد بگه داره با
از بازیگران این سریال ،بچهمهندس را
این سریال مبتذل کودکهمسری رو
سوژه کاربران فضای مجازی کرده بود...
ترویج میده؟ «کاش بهاره رهنما و برزو
آغاز ماجرا
ارجمند بگویند چرا در کاری بازی کردند
ماجرا از آنجا آغاز شد که داستانی فرعی در
که کودکهمسری را تبلیغ میکند!»
این سریال درباره عشق نوجوانی  ١٤ساله
دفاعیات کارگردان
با دخترکی  ١١ساله تماشاگران سریال را
عوامل سریال با اینکه تاکنون نسبت
شوکه کرد .اتفاقی که صدای خیلیها را در
به اتهام ترویج کودک همسری واکنشی
فضای مجازی درآورد .ماجرا را یک توییت
نشان ندادهاند ،اما شنیدههای خصوصی
عصبانی کلید زد« :در شرایطی که کوران
حکایت از این دارد که چنین مسألهای
مخالفت جامعه مدنی با کودکهمسری
را قبول ندارند و همهچیز را سپردهاند به
رو شاهدیم ،درست در همین زمان ،شبکه
گذر زمان .بهاره رهنما هم که بیشتر از
دو صداوسیما ،در سریال بچهمهندس داره
رابطه عاطفی دو بچه دبستانی رو نشون
دیگر عوامل سریال زیر سوال رفته ،اما به
برادر این سنی داشتید ،متوجه میشدید (مژگان) برای پسر  ۱۶ساله (جواد) شرط و پرسشهای خبرنگار «شهروند» پاسخی
میده و کودکهمسری رو ترویج میکنه .شده».
که سریال بچهمهندس جز بیدار کردن شروط ازدواج میذاره و بعدش هم شاد و نمیدهد .اما علی غفاری کارگردان
وااسفا» .این توییت با یک رشته توییت بدآموزی
بچهمهندس این اتهامات را رد میکند:
عصبانی دیگر ادامه پیدا کرد« :واقعا خیلی زود ماجرا به سمتی دیگر رفت و هیجان جنسیشون کار دیگهای نمیکنه! خوشحال با هم میرن شهربازی!»
ً
«نمیدانم کسانیکه این اتهامات را
جریان اصلی این سریال بچهمهندس کاربران از کلیات گذشتند و شروع کردند نوجوونا
مخصوصا پسرها تو این سن به اتهامات
چیست؟ تم روی پا ایستادن یک بچه از به توصیف جزئیات بدآموزی« :دو فصل تالشهای پسره مثل کار کردن و نگاه بعد نوبت بازیگران و دیگر عوامل سریال میزنند ،الزامات اولیه یک کار نمایشی
شیرخوارگاه هست یا همراهی با جریان سریال ساختن که آخرش پیام بدن نمیکنن که ،فقط جنبههای عاشقانهشو بود که مورد انتقاد قرار گیرند ،بهخصوص را میدانند یا نه .نمیدانم میشود در
کودکهمسری تازه راه افتاده در کشور یا کودکهمسری خیلیام خوبه! بچه  ۱۵میبینن و به خودشون حق ازدواج بازیگری چون بهاره رهنما که در فضای شرایطی که هنوز بیش از  ١٠قسمت به
ترویج همان ژانر معروف عشق و عاشقی ساله خیلیام میفهمه» .یا« :تو برای میدن» .پایانبخش بحثهای مربوط به مجازی در مورد هر اتفاق مربوط یا پایان سریال مانده ،آن را به چنین چیزی
یا ترویج سند ۲۰۳۰؟» این یکی توییت نوجوانی که داره سریال بچهمهندس  ۲بدآموزی این سریال نیز از زبان کاربری نامربوط به یک چهره تلویزیونی نظر متهم کرد یا نه؟»
هم با زبانی طناز حجت را بر مخالفان رو میبینه میخوای نسحه بپیچی که بود که نوشت« :ترویج کودکهمسری تا میدهد ،اما در عمل میآید در سریالی علی غفاری با تاکید میگوید که ترجیح
تمام کرد« :بزنید شبکه دو که مثبت  ۱۸کودکهمسری ممنوعه؟؟» و این« :اگه اونجایی پیش میره که دختر  ۱۴ساله با چنین پیامی بازی میکند« :حاال ما میدهد چند وقتی صبر کند و بعد از پایان

 ١٠قسمت باقیمانده ،اگر هنوز انتقادی
در این زمینه وجود داشت ،آنوقت
بهطور مفصل پاسخ انتقادات را بدهد:
«ما بههیچوجه چنین نیتی نداشتیم که
بیاییم و چنین چیزی را ترویج کنیم.
البته گذشته از قصد داشته یا ناداشتهمان،
این کار را هم نکردهایم .اما حیف که االن
نمیتوانم در این زمینه توضیح دهم،
چون داستان لو میرود» .علی غفاری
البته میگوید که توقع چنین جنجالی را
داشتهاند« :از همان اول میدانستیم که
امکان چنین واکنشهایی وجود دارد.
حاال هم ناراضی نیستیم .اص ًال همین
که فضایی ایجاد شده که درباره چنین
مباحثی حرف زده و واکنش نشان داده
شود ،اتفاق خوبی است ،حاال میخواهد
این بحثها به موضعگیر یهای مثبت یا
منفی علیه ما بینجامد».
منتقدان زیر بار نمیروند
منتقدان تصویر کردن رابطه عاشقانه
نوجوانان در سریال بچهمهندس اما
عقیده دارند این که چه اتفاقی در پایان
داستان رخ خواهد داد ،چندان اهمیتی
ندارد« :سریال بچهمهندس در نشان دادن
روابط عاشقانه میان دو کودک سنگتمام
گذاشته .اینکه قصه با ازدواج کودکان به
پایان برسد یا نه؛ مسأله نیست .مهم قبح
ماجراست که با سیاست خاصی از بین
میرود».

