
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 30 نفر 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 
بـا  بایـد  و  گرفتـه  شـکل  منطقـه  توسـعه 
همکاری اندیشـکده و دانشـگاه هـای منطقه 
بـا همـکاری شـورای مشـورتی جوانـان، مرکز 

تحقیقـات و توسـعه شـکل بگیـرد.
بـا  ماکـو  آزاد  منطقـه  سـازمان  مدیرعامـل 
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.
و  ریـزی  برنامـه  بـا  کـرد:  اضافـه  سـلیمانی 
اقـدام عملـی در این زمینه بایـد ترکیبی بین 
ذهـن هـای جدیـد و آینـده نگـر و تجربیـات 
واقعیـت  تـا  کنیـم  ایجـاد  گذشـته  عمیـق 
هـای جامعـه تبییـن و در بخـش دولتـی و 
خصوصـی تصمیـم هـای مناسـب و کارسـاز 

اتخـاذ شـود.
رییـس هیـات مدیـره و مدیـر عامل سـازمان 
اجرایـی  راهـکار  یافتـن  ماکـو  آزاد  منطقـه 
بـر تحقیقـات علمـی و دانشـگاهی  مبتنـی 
از  عبـور  بـرای  را  منطقـه  نخبـگان  توسـط 
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.
خواسـت  جوانـان  مشـورتی  شـورای  از  وی 
تـا بـا راه انـدازی شـرکت توسـعه عمـران بـه 
صـورت سـهامی عام طـرح های قابـل اجرا با 

همـکاری سـرمایه گـذاران بومـی اجـرا کننـد.
اعضـای شـورای مشـورتی  ایـن نشسـت  در 
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.
هـزار  پنـج  حـدود  منطقـه  ایـن  مسـاحت 
کیلومتـر مربـع بـوده و بـه تنهایـی بیـش از 
75 درصـد کل مسـاحت مناطـق آزاد کشـور 
را بـه خـود اختصـاص داده و دومیـن منطقه 

دنیاسـت. بـزرگ  آزاد 
ایـن منطقـه در مجـاورت کشـورهای ترکیـه 
طـول  و  دارد  قـرار  آذربایجـان  جمهـوری  و 
ایـن  در  ایـران  اسـالمی  مرزهـای جمهـوری 
منطقـه با این کشـورها به ترتیـب 130 و 140 

کیلومتـر اسـت.

سازمان  مشاوران  و  مسئوالن  از  جمعی 
منطقه آزاد ماکو به همراه فرماندار شهرستان 
ماکو ضمن عیادت از پیشکسوت عرصه رسانه 
تجلیل  وی  زحمات  و  ها  تالش  از  منطقه 

کردند.
ماکو،  آزاد  منطقه  خبری  پایگاه  گزارش  به 
انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  آستانه  در 
اسالمی، جمعی از مدیران و مشاوران منطقه 
با  ماکو  فرماندار  عباسی  به همراه  ماکو  آزاد 
وی  از  محمدپور  صفرعلی  منزل  در  حضور 
بعنوان طالیه دار عرصه رسانه و اطالع رسانی 

تجلیل و زحمات وی را ارج نهادند.
ماکو  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان   مشاور 
دکتر  تقدیر  پیام  ابالغ  از  دیدار پس  این  در 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  سلیمانی 
محمدپور  آقای  به  ماکو  صنعتی   - تجاری 
پیشکسوتان  به  نهادن  ارج  بر  تاکید  ضمن 
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 
از  محمدپور  صفرعلی  اینکه  به  اشاره  با 
افتخارات عرصه اطالع رسانی در ماکو است، 
در  اسالمی،  انقالب  دوران  در  ایشان  گفت: 
بحران ها و فراز و نشیب های مختلف قبل و 
بعد انقالب با کمترین امکانات و بدون هیچ 
و  گذاشت  قدم  عرصه  این  در  داشتی  چشم 
تمام سعی خود را برای ارائه بیان مشکالت 
برده  کار  به  انقالب  دستاوردهای  و  مردم 

است.
بیان  با  محمدپور  صفرعلی  دیدار  این  در 
مقدس  دفاع  و  انقالب  دوران  از  خاطراتی 
روحیه  تقویت  باعث  را  دیدارهایی  چنین 
پیشکسوتان دانسته و از تالش های سازمان 
فعاالن  به  یاری  جهت  در  ماکو  آزاد  منطقه 

حوزه های مختلف کار و هنر را ستود.
خود  خبرنگاری  دوران  از  خاطراتی  به  وی 
با  خبرنگاران  درگذشته  گفت:  و  کرد  اشاره 
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.
به  یادبود  رسم  به  هدایایی  دیدار  این  در 
ماکو  آزاد  منطقه  باسابقه  عکاس  و  خبرنگار 

اهدا شد.
دهه  از  محمدپور  است صفرعلی  ذکر  شایان 
رسانه  برای  خبرنگار  عنوان  به  چهل شمسی 
و  داشته  فعالیت  کشوری  مکتوب  های 
چهل  های  دهه  از  ارزشی  با  آرشیوتصویری 
رویدادهای  خصوص  به  شصت  و  پنجاه   ،

انقالب و دفاع مقدس دارد.

چهلمین  آستانه  در  ماکو  انقالب  خاطرات  تصویرگر  از  تجلیل 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
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علیرضابیگی: زیرساخت های استانی شدن انتخابات مجلس فراهم نیست

 اس 300 های روسیه در زمان حمله به سوریه غیر فعال می شوند

سفرهای استانی علی الریجانی و گمانه زنی های انتخاباتی | اصالح طلبان کدام یک را برمی گزینند؟

حسین رحیم پورازغدی:
دختر و پسر دبستانی هم می توانند ازدواج کنند!

وضعیت »کودک همسری« در ایران

واریز عیدی کارگران با حقوق بهـمن ماه

درباره  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو  ازغدی،  پور  رحیم  حسن   

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 

حقوق و مصلحتش نیست، ولّی او نظارت کند که سر او کاله نرود.

طبق آمار ثبت احوال، ۲۸ دختر کمتر از ۱۰ ساله و ۳۱۷ پسر کمتر از ۱۵ 

ساله در سال ۹۶ ازدواج کرده اند. در همین سال بیش از ۵۴ هزار مورد 

ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴ سال و پسران بین ۱۵ تا ۱۹ سال در کشور 

ثبت شده است. فقط در استان تهران در سال گذشته، ۱۴۸۱ ازدواج زیر 

۱۵ سال به ثبت رسیده که ۱۴۶۳ مورد آن ازدواج دختران زیر ۱۵ ساله بود. 

طرح افزایش حداقل سن ازدواج در ایران با قید یک فوریت، چهارم مهر 

سال ۹۶ در مجلس به تصویب رسید اما در مسیر صحبت های اولیه با 

شورای نگهبان به نتیجه نرسید. با وجود نظر مثبت برخی علما و مراجع، 

هنوز مخالفت هایی با این طرح مطرح می شود.

پاداش  و  واریز عیدی  از  پیمانی  و  قراردادی  کارگران  اتحادیه  رئیس 

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.

فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: برابر مصوبه شورای عالی 

کار در اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران یک میلیون 

مجلس،  قانون مصوب  اساس  بر  که  شده  تعیین  تومان  هزار   ۱۱۱ و 

کارفرمایان باید حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق 

را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگرانشان بدهند.

کارگران  امسال  عیدی  گفت:  کارگران،  امسال  عیدی  رقم  درباره  وی 

حداقل دو میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر سه میلیون و ۳۳۷ 

هزار تومان است که بهتر است کارفرمایان با توجه به ازدحام بانک ها 

و تراکنش های مالی پایان سال زودتر پرداخت کنند.

و  عیدی  معمواًل  گفت:  پیمانی  و  قراردادی  کارگران  اتحادیه  رئیس 

ماه  اسفند  در  کار  قراردادهای  اساس  بر  کارگران  سال  پایان  پاداش 

بانک ها  نظر گرفتن تعطیلی  در  با  نحو که  این  به  پرداخت می شود؛ 

و شروع تعطیالت عید و انجام برخی حسابرسی ها تا ۲۰ اسفند ماه 

بازنشستگان  و  کار  قانون  مشمول  کارگران  حساب های  به  عیدی ها 

تأمین اجتماعی واریز می شود اما عده ای از کارفرمایان آن را به روزهای 

آخر سال موکول نکرده و با حقوق بهمن واریز می کنند.

سال  پایان  پاداش  و  عیدی  واریز  برای  منعی  اینکه  بیان  با  بیات 

کارگران در بهمن ماه وجود ندارد، گفت: کارفرمایانی که از تمکن مالی 

دستمزد  و  حقوق  با  همراه  ماه  بهمن  از  برخوردارند  الزم  نقدینگی  و 

کارگران عیدی و پاداش پایان سال را هم می پردازند.

از ادارات، سازمانها و شرکت ها پرداخت عیدی  به گفته وی بسیاری 

کارگران را بهمن ماه انجام می دهند چرا که به لحاظ برخی حسابرسی ها، 

و  است  بهتر  کارفرمایان  برای  بانکی  ازدحام  و  مالی  تراکنش های 

به  فراغ خاطر بیش تری نسبت  با  نیز  از خانوارهای کارگری  بسیاری 

تهیه مایحتاج شب عید و اقالم مورد نیاز خود اقدام می کنند.

نیز  کارگران  عیدی  پرداخت  میزان  درباره  کارگری  مسئول  مقام  این 

کارگران  عیدی  پرداخت  میزان  مجلس،  مصوبه  آنکه  وجود  با  گفت: 

را مشخص کرده و دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل و سه ماه 

پایه حقوق را به عنوان حداکثر میزان عیدی دریافتی پیش بینی کرده 

اما میزان عیدی کارگران بسته به مدت قرارداد و کارکرد آنها متفاوت 

کرده اند مستحق  کار  روزهایی که  تعداد  و  به سنوات  کارگران  است. 

دریافت عیدی هستند و عیدی و پاداش پایان سال را کسانی کامل 

می گیرند که یکسال در آخرین کارگاه یا محل کار مشغول کار بوده و 

ارتباطشان را با محل کار قطع نکرده و بیمه پردازی آنها به طور کامل 

صورت گرفته باشد.

پاداش  و  به تعیین عیدی  قانون مربوط  بر اساس  ایسنا،  به گزارش 

قانون کار مصوب سال  ساالنه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول 

مشمول  کارگاه های  کارفرمایان  کلیه  اسالمی،  شورای  مجلس   ۱۳۷۰

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 

روز   ۹۰ معادل  از  نباید  کارکنان  از  یک  هر  به  بابت  این  از  پرداختی 

حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. مبلغ پرداختی به کارکنانی که 

کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید به مأخذ شصت روز مزد و 

به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه شود.

یک عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها با بیان 

شدن  استانی  طرح  اجرای  زیرساخت های  این که 

شدن  استانی  با  گفت:  نیست،  موجود  انتخابات 

اتصال  حلقه  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 

دیگر  مردم  و  رفته  بین  از  نمایندگان  با  مردم 

نمایندگان  به  رفع مشکالت شان  برای  نمی توانند 

مراجعه کنند.

احمد علیرضا بیگی در گفت وگو 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.

که  معتقدند  طرح  طراحان  همچنین  افزود:  وی 

و  استان  تراز  در  افراد  انتخابات  شدن  استانی  با 

به  بیشتر  اشراف  و  باالتر  نخبگی  درجه  داشتن 

موضوعات در عرصه انتخابات حضور پیدا می کنند 

واحد  انتخابیه  حوزه  را  استان  معتقدند  آنها 

تلقی کرده و شهرستان را حوزه فرعی بدانند، لذا 

شهرستان  آرای  درصد   ۱۰ بودن  دارا  با  کاندیداها 

امکان حضور در رقابت را پیدا کرده و نهایتًا اگر 

اکثریت آرای را در استان کسب کنند برنده رقابت 

انتخاباتی می شوند.

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 می کنند. اگر قرار بر استانی شدن انتخابات 

به نمایندگان استان  باشد یعنی حجم مراجعات 

وجود  مناسب  پاسخگویی  عماًل  که  شده  زیاد 

از  پرهیز  طرح  این  مبنای  چون  داشت،  نخواهد 

این  بر  است.  خرد  و  ریز  موضوعات  به  پرداختن 

اساس حلقه اتصال مردم با قانون گذار قطع شده و 

مراجعات مردم راه به جایی نخواهد برد.

الگوی  با  این طرح  این که  بیان  با  بیگی  علیرضا 

برگزاری انتخابات در تهران عنوان شده است، ادامه 

داد: اجرای این طرح به معنای در نظر گرفتن تفکر 

این  است  اقلیت  دیدگاه  از  صرف نظر  و  اکثریت 

باعث  می تواند  مختلف  استان های  در  موضوع 

آسیب دیدن اقوام و مذاهب مختلف که در اقلیت 

بدان  شود  هستند،  شهرستانی  در  اکثریت  یا  و 

معنا که ممکن است در جایی همچون آذربایجان 

واسطه  به  نمایندگی  کرسی های  تمامی  غربی 

به  هستند  مذهبی  و  قومی  وحدت  دارای  اینکه 

یک طیف قومی و مذهبی اختصاص پیدا کرده و 

بخش دیگری از حضور در مجلس شورای اسالمی 

محروم بمانند یا این که مثاًل وضعیت در خراسان 

جنوبی برعکس شده و اقلیت سنی مذهبی قومی 

امکان حضور در مجلس شورای اسالمی را نداشته 

باشند.

استانی  با  که  است  آن  دیگر  موضوع  افزود:  وی 

پشتوانه  که  کسانی  برای  شرایط  انتخابات  شدن 

مالی دارند فراهم می شود چون تبلیغات در سطح 

این  که  دارد  نیاز  زیادی  مالی  منابع  به  استان 

کوچک  انتخابیه  حوزه های  با  مقایسه  در  میزان 

کمتر است.

این عضو کمیسیون شوراها در جمع بندی تاکید 

تمامی  که  باشد  گونه ای  به  انتخابات  باید  کرد: 

آحاد مردم با هر تفکر، دیدگاه و مذهب احساس 

کنند که دارای نماینده در مجلس شورای اسالمی 

تأمین  برای  الگویی  دنبال  به  باید  پس  هستند 

عدالت و جلب نظر مردم باشیم نه این که در این 

شاهد  مجلس  گذشته  دوره های  همچون  دوره 

طرح هایی هستیم که در سال آخر ظهور می کند 

چون نمایندگان برای از میدان به در کردن رقبا و 

انجام  را  اقداماتی  رقابت  دامنه  کردن  محدود  یا 

در  پیروزی  برای  بیشتری  شانس  تا  می دهند 

انتخابات داشته باشند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس شورای اسالمی گفت: سامانه های پدافند 

مستقر  سوریه  در  که  روسیه   300 اس  هوایی 

این  به  ها  صهیونیست  حمله  زمان  در  هستند 

کشور غیر فعال می شوند.

از  پس  گذشته  روزهای  در  صهیونیستی  رژیم   

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.

کمیسیون  رئیس  پیشه،  فالحت  اهلل  حشمت 

امنیت ملی مجلس عصر پنجشنبه پس از بازگشت 

خبرنگار  با  اختصاصی  وگوی  گفت  در  آنکارا  از 

این  در  داشت:  اظهار  رابطه  این  در  ایرنا،  دفاعی 

بین نقدی جدی به روسیه وجود دارد، که در زمان 

پدافند هوایی  رژیم صهیونیستی سامانه  حمالت 

اس 300 خود را غیر فعال می کند.

به  اگر سامانه اس 300 روس ها  داد:  ادامه  وی 

تواند  نمی  صهیونیستی  رژیم  کند  عمل  درستی 

به راحتی حمالتی را در خاک سوریه انجام دهد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

رسد  می  نظر  به  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 

رژیم صهیونیستی  بین حمالت  نوعی هماهنگی 

و پدافند هوایی روسیه که در سوریه مستقر است، 

وجود داشته باشد.

آمارهای رژیم صهیونیستی بلف است

های  صحبت  از  دیگری  بخش  در  پیشه  فالحت 

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.

نظامی  اقدامات  از  را  ها  صهیونیست  هدف  وی 

در سوریه ایجاد اخالل در روند ایجاد ثبات در این 

را  ایران  خواهند  می  آنها  گفت:  و  دانست  کشور 

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 

از  فقط  که  مقاومت  نیروهای  مقابل  حتی  عمل 

نیز  اند  کرده  الگوگیری  ایران  اسالمی  جمهوری 

متحمل شکست خواهند شد.

آیا سفرهای استانی اخیر علی الریجانی ارتباط خاصی 

با اهداف آینده او و سودای رئیس جمهور شدن دارد؟

الریجانی  علی  استانی  نوشت: سفرهای  روزنامه شرق 

از  حدس وگمان ها  و  یافته  شدت  گذشته  به  نسبت 

اهداف این سفرها نیز به میزان کمیت آن ها باال رفته 

هدف  گذشته  روز  مرعشی  حسین  به نحوی که  است؛ 

سال  ریاست جمهوری  انتخابات  را  سفرهایی  چنین 

۱۴۰۰ دانست. در مقابل، برخی چهره های سیاسی مانند 

بهروز نعمتی باور دارند که چنین سفرهایی پیرو انگیزه 

در  الریجانی  نیست.  ریاست جمهوری  کرسی  کسب 

به استان سمنان  با سفر  ماه های منتهی به سال ۹۶ 

سفرهای خود را آغاز کرد؛ گرچه در ابتدی کار سفرهای 

ایران گردی   ۹۶ سال  در  اما  نبود،  منسجم  چندان  او 

تا  فارس  استان  از  او  گرفت.  شدت  مجلس  رئیس 

همواره  و  پرداخت  سفر  به  شرقی  و  غربی  آذربایجان 

هدف  که  شد  گفته  مسافرت هایی  چنین  توضیح  در 

اما  است،  استانی  مناطق  به  سرکشی  مجلس  رئیس 

معلوم نیست که اگر چنین سفرهایی برای تحقق این 

هدف است، چرا پیش تر که از قضا او ریاست مجلس 

را نیز برعهده داشت، دست به سفرهای استانی نمی زد؟

از سوی دیگر مشخص نیست که آیا قانون گذار وظیفه 

نظارت بر حسن انجام کار در حوزه های استانی را بر 

دوش رئیس مجلس گذاشته است یا خیر که چنین 

چنین  می شود؟  ارائه  سفرها  علت  توضیح  در  دلیلی 

هدف  درباره  حدس وگمان ها  مبهمی  موضوعات 

چنان که  می دهد،  افزایش  را  الریجانی  انتخاباتی 

می توان گفت او نیز مانند رؤسای پیشین مجلس، از 

حتی  و  کروبی  ناطق نوری،  هاشمی رفسنجانی،  جمله 

را در سر بپروراند؛  حدادعادل سودای ریاست جمهوری 

البته میل به تصدی کرسی ریاست دولت به خودی خود 

محل نقد نیست، زیرا از حیث قانونی هر فردی می تواند 

وجود  این مسئله مشکلی  در  و  انتخابات شود  نامزد 

ندارد، اما عدم شفاف سازی محل انتقاد به نظر می رسد.

رد شائبه ها درباره سفرهای انتخاباتی

در  خود  سخنرانی  در  پیش  چندی  الریجانی  علی 

برای نظارت  این استان  از  بازدید  آذربایجان گفت که 

او  است.  توسعه  ششم  برنامه  اجرای  چگونگی  بر 

حتی در یکی از جلسات علنی مجلس هم تأکید کرد 

بر  همه جانبه  نظارت  برای  استانی اش  سفرهای  که 

اجرای برنامه ششم توسعه صورت می گیرد. غالمعلی 

گفته  سفرها  این  توضیح  در  نیز  جعفرزاده ایمن آبادی 

بود: »الحق باید گفت سفرهای آقای الریجانی از تعداد 

سفرهای معمول یک رئیس مجلس کمتر است و این 

انتقاد را به او داشته ایم که باید بیشتر باشد. به اعتقاد 

حضور  باید  دارد  نظارتی  رکن  که  مجلس  رئیس  من 

میدانی بیشتری داشته باشد و از نزدیک باید مشکالت 

را متوجه شود. من  قانون  اجرای  ایرادات  تا  ببیند  را 

تأیید  نه  سیزدهم  دولت  برای  را  او  آینده  تصمیمات 

می کنم و نه تکذیب، اما ما به عنوان یکی از نزدیکان 

او وقتی در این رابطه سوال می پرسیم جوابش به ما 

این است که من کار خود را انجام می دهم و عالقه ای 

که  اعتقادیم  این  بر  ما  شوم.  عرصه  این  وارد  ندارم 

تعداد سفرها باید بیشتر شود و به نظر می رسد شخص 

آقای الریجانی نیز چنین تصمیمی را داشته باشد.«

بهروز  اخیر  سخنان  از  می توان  را  مفهومی  چنین 

نعمتی، دبیرکل حزب رفاه ملت و از چهره های نزدیک 

گفته  گذشته  روز  او  کرد.  برداشت  الریجانی  علی  به 

از  بخشی  مجلس  رئیس  استانی  سفرهای  که  است 

کارشان است، همان طور که این مقام به عنوان رئیس 

قوه مقننه در جلسات متعدد و مختلف حاضر می شود. 

نعمتی درباره انگیزه الریجانی برای حضور در انتخابات 

سفرها  این  می دانم  بعید  که  است  کرده  اظهار   ۱۴۰۰

زود  خیلی  هنوز  باشد.  داشته  انتخابات  به  ارتباطی 

 ۱۴۰۰ انتخابات  فضای  وارد  بخواهد  کسی  که  است 

برداشت  نظرات می توان چنین  این  با تجمیع  شود.« 

کرد که شاید انگیزه سفرهای الریجانی به طور مستقیم 

به انتخابات سال ۱۴۰۰ مربوط نباشد، اما هیچ کس، از 

جمله خود الریجانی بر عدم حضورش در لباس نامزد 

انتخابات ریاست جمهوری تأکید نکرده است. با چنین 

گزاره ای می توان هر کنش سیاسی را با نیم نگاهی به 

این  نفی  و  کرد  تعبیر  ریاست جمهوری  آتی  انتخابات 

موضوع تنها با شفاف سازی علی الریجانی ممکن است.

احتمال ائتالف با اصالح طلبان

عالوه بر اظهارنظرهایی که درباره علت سفرهای استانی 

سیاسی  نیروهای  از  برخی  می شود،  مجلس  رئیس 

احتمال ائتالف او با نیروهای میانه رو اصالح طلبان را 

می دهند. چندی پیش محمود صادقی گفته بود: »این 

انتخابات  در  اصالح طلبان  که  نمی کنم  رد  را  احتمال 

حمایت  به  ناگزیر  که  بگیرند  قرار  شرایطی  در   ۱۴۰۰

با  درعین حال  الریجانی شوند.  ویژگی های  با  فردی  از 

توجه به تجربه نه چندان موفق حمایت اصالح طلبان از 

روحانی، به ویژه در دولت دوم او که باعث تنزل سرمایه 

جناح  با  تعامل  راهبرد  شد،  اصالح طلبان  اجتماعی 

دقت نظر  و  تأمل  به  نیاز  میانه  اصولگرای  یا  اعتدالی 

بیشتری دارد. اصالح طلبان 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، همه چیز به شرایط بستگی دارد، چون در 

عالم سیاست نمی توان موضوعات را صفر و صدی مطرح 

با  همواره  اصالح طلبان  که  جهت  این  از  به ویژه  کرد؛ 

محدودیت هایی مواجهند و باید انعطاف پذیری داشته 

باشند. البته به نظر می رسد مجموعه اصالح طلبان باید 

برای حرکت آینده از پویایی تحرک و جسارت بیشتری 

برخوردار شوند و ضرورت دارد راهبردهای خود را به روز 

کنند به نظرم نکته ای که به تازگی رئیس دولت اصالحات 

در جلسه با شورای هماهنگی اصالحات مطرح کردند، 

تأکید  و  موردتوجه  باید  جدید  راهبردهای  تدوین  در 

قرار گیرد و آن ضرورت برانگیختن احساس شهروندی 

در آحاد مردم یعنی احساس ذی حق بودن و احساس 

مسئولیت اجتماعی و به دنبال آن تقویت جامعه مدنی 

است، این امر باید به مثابه سنگ بنای توسعه در ایران 

مورد توجه و تأکید قرار گیرد.«

را  سیاسی  قدرت  عرصه  در  حضور  که  اصالح طلبانی 

به مثابه حیات جریان اصالحات می دانند، ممکن است 

نامزد اصالح طلب  بر یک  به اجماع نرسیدن  در صورت 

اصولگرای  با یک شخصیت   ۹۶ و  مانند سال های ۹۲ 

میانه رو یا مستقل ائتالف کنند؛ این موضوع وقتی با 

بررسی عملکرد فراجناحی سال های اخیر علی الریجانی 

که  می رساند  ذهن  به  را  نکته  این  می شود،  سنجیده 

عرصه  در  الریجانی  حضور  صورت  در  نیست  بعید 

انتخابات ریاست جمهوری هم او تمایل به ائتالف با 

نبود  اصالح طلبان داشته باشد و هم اصالح طلبان در 

یک نامزد واحد روی او حساب کنند. در حقیقت اگر 

رویکردهای  با  الریجانی  علی  باشد،  قیاس  به  قرار 

اصالح طلبان  به   ۹۲ سال  روحانی  از  کمتر  اخیرش 

نزدیک نیست و منطقی به نظر می رسد که در صورت 

جمع شدن همه شرایط اصالح طلبان با او نیز به اتحاد 

یا به تسامح ائتالف برسند. این تحلیل را به نحوی دیگر 

بهزاد نبوی در آذرماه سال جاری یادآور شده بود: »همه 

شوند  متحد  باید  اصولگرا  و  اصالح طلب  میانه روهای 

واال مجلس ۹۸ و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را به تندروها 

می بازیم که برای کشور، ملت و اصل نظام نگران کننده 

است. آقایان ناطق نوری، علی الریجانی، علی مطهری 

میانه رو  اصولگرای  اما  نیستند  اصالح طلب  باهنر  و 

هستند و به منافع کشور فکر می کنند. مردم در سال 

۱۳۸۴ با صندوق رأی قهر کردند. تفرقه اصالح طلبان در 

سال ۸۴ به پیروزی احمدی نژاد منجر شد.«

همچنین محمد عطریانفر از دیگر اصالح طلبانی است 

که باور دارد راه موفقیت جناح چپ در ائتالف است. 

بزنگاه های  در  اگرچه  که  بود  گفته  پیش  چندی  او 

اما  می شود  ضایع  اصالح طلبان  حق  نوعًا  انتخاباتی 

رأی  صندوق های  با  اصالح طلبان  پیوند  که  آنجا  از 

ناگسستنی و تصورناپذیر است که روزی با صندوق ها 

قهر کنند، مجبوریم به یک مرحله متنازلی تن بدهیم 

به عبارتی ناچاریم در عرصه رقابت ها دست به انتخاب 

نسبی بزنیم. در چنین شرایطی ممکن است فردی را 

که توانسته از کانال شورای نگهبان عبور کند و نسبت 

انتخاب  باشد،  داشته  اصالحات  نظریه  با  قبولی  قابل 

کنیم تا اگر به صد درصد مطالباتمان با نامزد خودمان 

تأمین  مطالبات  از  معقولی  بخش  حداقل  نرسیدیم، 

شود.«  

و  احزاب  سیاسی  فعالیت  حوزه  در  حداقلی  نگاه 

بود  مطرح  نیز  پیش تر  انتخابات  موضوع  در  جناح ها 

با  ائتالف  به  اصالح طلبان  نگاهی  چنین  با  شاید  و 

چنین  که  نیست  معلوم  هرچند  دادند.  تن  روحانی 

شرایطی در مناسبت الریجانی و اصالح طلبان پیش آید 

این  احتمالی  وقوع  صورت  در  که  گفت  می توان  اما 

شرایط همان مسیری رفته می شود که در سال ۹۲ رفته 

شد. در عین حال که هنوز مشخص نیست الریجانی 

پای به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ بگذارد یا 

خیر اما برخی باور دارند تجربه نشان داده است حیات 

انتخابات  در  حضور  گرو  در  لزومًا  اصالحات  سیاسی 

نیست و حضور در انتخابات با نگاه حداقلی می تواند 

مردم  همان  که  اصالحات  جریان  اجتماعی  سرمایه 

باشند را از این جریان دور کند اما عده ای دیگر مانند 

می تواند  روشی  چنین  با  معتقدند  عطریانفر  و  نبوی 

اصالحات را در متن سیاست باقی نگه داشت. هر کدام 

از این دو روش معایب و مزایای خود را دارد و باید 

انتخابات  در  الریجانی  علی  در صورت حضور  که  دید 

را  کدام یک  اصالح طلبان   ۱۴۰۰ سال  ریاست جمهوری 

برمی گزینند.



»ولقـدکرمنـابنـیآدموحملناهمفیالبروالبحـرورزقناهممنالطیبات
وفضلناهـمعلیکثیـرممنخلقناتفضیاًل«

ومـافرزنـدانآدمرابسـیارگرامـیداشـتیموآنهـارابـهمرکـببـروبحـر
سـوارکردیـموازهـرغذایلذیـذوپاکیزهآنهاراروزیدادیموبربسـیاری

ازمخلوقـاتخودبرتـریوفضیلتبخشیدیم)االسـراء:70(.
نامطلـوب شـکل  را دموکراسـی اگرچـه باسـتان یونـان اندیشـمندان
حکومـتدانسـتهیـادرخـوشبینانهتریـنحالتآنراحکومـت»اکثریت
صـورت بـه  فضیلـت از گـی بهـره بـی وجـود بـا کـه  غیرمتخصـص«
انفرادی»چـونگـردهـمآینـدمجموعًافضیلتیمـییابند«،قلمـدادمیکنند
امـامبحـثمهمـیازاندیشـههـایخـودرابـهموضـوعشـهروندوحقـوق
شـهروندیکـهمهـمتریـنمسـئلهکشـورهایدموکراتیـکامروزیاسـت،
اختصـاصدادهاند.ارسـطودرمهمتریـناثرسیاسـیخودیعنی»سیاسـت«
ودرکتـابیـافصـلسـومآنفـرازیازتحلیلهایخـودرابرپایهماهیت
جامعـهسیاسـیومشـخصاتشـهروندانقـراردادهاست.ارسـطوبـرایـن
بـاوراسـتکـه»هـدفجامعـهسیاسـینـهتنهـازیسـتنبلکـهبهزیسـتن
اسـت«.غایتجامعـهسیاسـیسـعادتاسـتوسـعادتبـهدیـدهارسـطو
درفعالیـتوکاربـردفضیلـتاسـت.ازطرفدیگرشـهروندیدردرونشـهر
یـاPolisمعنـاومفهـوممـییابد.شـهروندبافضیلـتعالوهبـربرخورداری
ازحقوقـیمثـلاشـتغالبـهوظایـفدادرسـیواحـرازمناصـببایسـتی

وظایـفوکارکردهـایمختلفـیبسـتهبـهنوعحکومتداشـتهباشـد.تیاچ
مارشـالشـهروندیرابـهسـهبخـشاجتماعی،سیاسـیومدنـیتقسـیم

مـیکند.عنصـرمدنـیشـاملحقوقضـروریبرای
اعتقاد،حـق و فکـر و بیـان آزادیشـخصی،آزادی
داشـتنمالکیتشـخصی،منعقدکـردنقراردادهای
معتبروحقدادگسـتریاسـت.عنصرسیاسـیحق
مشـارکتدرقدرتسیاسـیوعنصراجتماعیرفاه

اقتصـادیوامنیـترادربرمـیگیـرد.
و  اساسـی  قانـون  در  شـهروندی  حقـوق 

مـاده ای هشـت  فرمـان 
جریـان در و اسـالمی انقـالب پیـروزی از پـس
هـای دغدغـه از یکـی اساسـی قانـون تدویـن
مسـئولینوقتاختصاصاصولیازقانوناساسـی
بـهمبحـثرابطـهبیـنحاکمیـتومـردمبود.بـه
همیـندلیـلاصـلحاکمیـتمـردمدرجمهـوری
اسـالمیبایسـتیدرقالـباصـولقانونـیتبلـور
مـییافت.دراصلدومقانوناساسـیاشـارهشـده
اسـتکـهجمهوریاسـالمینظامیاسـتبـرپایه
ایمـانبـهکرامـتوارزشواالیانسـانوآزادی

تـوأمبـامسـئولیتدربرابـرخداوند.همچنیندراصلسـوموظایفدولت
جمهـوریاسـالمیایـرانبـراینیلبـهاهـدافاصـلدومرادر16بندمورد
برمـیشـماردکـهازمهـمتریـنآنهـامیتوانبـه1(بـاالبردنسـطحآگاهی
هـایعمومـیدرهمهزمینههایبااسـتفادهصحیحازمطبوعاتورسـانه
هـایگروهـیووسـایلدیگر2(تأمیـنآزادیهـایسیاسـیواجتماعیدر
حـدودقانون3(رفـعتبعیضـاتنـارواوایجـادامکانـاتعادالنـهبـرایهمه
درتمـامزمینـههـایمـادیومعنوی4(مشـارکتعامـهمـردمدرتعییـن
سرنوشـتسیاسـی،اقتصادی،اجتماعیوفرهنگـیخویش5(تأمیـنحقـوق
همـهجانبـهافـراداززنومـردوایجـادامنیـتقضاییعادالنهبـرایهمه
وتسـاویعمـومدربرابـرقانـون.درتمـاممـواردفـوقالذکرشـاخصههای
حقـوقشـهروندیاعـمازسیاسـی،مدنیواجتماعـیمتجلـیشـدهاسـت.

دراصـلنهـمعـالوهبراشـارهبـرتفکیـکناپذیری
آزادی،اسـتقاللووحـدتوتمامیـتارضیکشـور
تآکیـدمیکنـدکـهایـندوالزموملـزومیکدیگـر
بـودهوکسـیحـقنداردیکـیرابردیگـریترجیح
دهد.بـاردیگـردراصلبیسـتمبااشـارهبهتسـاوی
اززنومـرددرحمایـت اعـم افـرادملـت همـه
قانـوناشـعارمـیداردکـههمـهافـرادازحقـوق
انسانی،سیاسـی،اقتصادی،اجتماعیوفرهنگـیبـا
رعایـتموازیـناسـالمبرخوردارنـد.دراصلبیسـت
ویـکدولـتموظـفبـهتضمیـنحقـوقزنبـا
رعایـتموازیـناسـالمیازطریـقانجـامامـورات
مختلـفشـدهاسـت.اصلبیسـتودومصراحـت
و دارد:»حیثیت،جان،مال،حقوق،مسـکن بیشـتری
شـغلاشـخاصازتعـرضمصـوناسـتمگـردر
مـواردیکـهقانـونتجویـزکند«.همچنیـناصـل
بیسـتوسـومبـدونهیـچقیـدوشـرطیوبـه
عقایـد که»تفتیـش میکنـد تأکیـد صریـح طـور

ممنـوعاسـتوهیـچکـسرانمـیتـوانبـهصـرفداشـتنعقیـدهای
مـوردتعـرضومواخـذهقـرارداد.درایـنگفتـارمیتـوانبـهسـایراصـول
نیـزاشـارهکـردکـهبـهکراتلـزومحفـظشـأنوکرامـتواالیانسـانیرا
مـوردتأکیـدقـراردادهکـهبررسـیهمـهآنهـاازحوصلـهایننوشـتارخارج

اسـت.حفظارزشوکرامـتوآزادیانسـانهـانقـشمحـوریدراندیشـه
بنیانگـذارکبیـرانقالباسـالمیحضرتامـامخمینی)ره(داشت.ایشـاندر
شـرایطیکـهکشـوردرگیریـکجنگفرسایشـیو
نابرابـربـوددرروز24آذر1361فرمـانهشـتمـاده
ایخـودرابـهقـوهقضاییـهوارگانهـایاجرایـی
کشـورصـادرنمـود.دربنـدیکایـنفرمانبـرلزوم
تهیـهقوانیـنشـرعیمبتالبـهمـردموجلوگیریاز
تضییـعحقـوقمـردمتأکیـدشـدهاسـت.بنددوم
بـردقـتوسـرعتعمـلدررسـیدگی بـااشـاره
هـا دادگاه و هـا قضات،دادسـتان بـهصالحیـت
بـهجلوگیـریازافـراطوتفریـطتأکیـدنمـودهو
متصدیـان و کارمندهـا صالحیـت بـه رسـیدگی
امـوررابـدونهیـچمالحظـهوالبتهبدوناشـکال
اسـت. شـده خواسـتار جاهالنـه هـای تراشـی
بندهـایچهار،پنـجوشـشباشـفافیتوصراحت
بیشـتریحقـوقشـهروندیدرزمینـهسیاسـیو
مدنـیرامـوردمداقـهقـراردادهواشـعارمیـدارد
کـهکسـیحـقنـداردبـدونحکـمقاضیفـردیرا
توقیـفیـااحضـارنمایـدهرچندمـدتتوقیفکم
باشـد،یااینکـههیـچکـسحـقنـداردمگـربـهحکـمحاکـمشـرعآنهم
پـسازبررسـیدقیـقوثبـوتحکـمازنظـرشـرعیدرامـوالمنقـوقیـا
غیرمنقـولکسـیدخـلوتصـرفنمایـد.دراصلششـمبـرممنوعیتورود
بـهمغازه،خانـهومحـلکاربـدوناذنصاحـبیـااهانـتبهافرادبـهبهانه
کشـفجـرماشـارهدارد.البتـهتوطئههـاوفعالیتهایگـروههایمعاند
وخانـههـایتیمـیازایـناصـلمسـتثنیهسـتند.فرمـانهشـتمـاده
ایامـام)ره(ناظـربـرتمـامابعـادوویژگـیهـایحقوقشـهروندیاسـت.

توسعه سیاسی محمل تکوین حقوق شهروندی
بـدونتردیـدتـداومجنـگتحمیلیوشـرایطخـاصایـندورهوهمچنین
پـسازپایـانآنوضـرورتبازسـازیزیرسـاختهـایتخریـبشـدهآنو
لـزومبازسـازیاقتصـادیکشـورمجالـیبـرایطـرحمباحثـیمثـلحقوق
شـهروندیبهدولتمردانکشـورنمـیداد.اینگزاره
بـهمفهـومبـهمحـاقرفتـنکامـلطـرحچنیـن
مسـائلیبـهطـورخـاصویـاتوسـعهسیاسـیبه
طـورعـامنبود.اصـواًلاکثـرنظریـهپردازانتوسـعه
پیششـرطاساسـیتوسـعهسیاسـیرادرتوسـعه
اقتصـادیجسـتجومـیکنند.حتـیاندیشـمندان
توسـعهگـرایفرهنـگمحـورهـمبـدوندرنظـر
گرفتـنشـرایطاقتصـادیتجویـزاتفرهنگـیخود
در کـه همانگونـه کنند.بنابرایـن نمـی صـادر را
نوشـتارهایقبلـیتوضیحدادهشـدهبودسیاسـت
هایدولتسـازندگیدرزمینهتعدیلوآزادسـازی
اقتصـادیترکیـبجامعـهشـناختیایـراندرایـن
دورهراتغییـرداد.درایـنشـرایطفرصتـیدسـت
دادهبـودتـاجنـاحچـپسـنتیکـهطـیدودوره،
سـکاندولـتراازدسـتدادهبـودبـااسـتفادهاز
شـرایطتغییریافتـهجامعه،خـودنیـزدرقالبچپ
مـدرنپوسـتانـدازیکنـد.ازایـنروطبیعـیبود
کـهاز»عدالـتاجتماعـی«و»اقتصـادمتمرکـز«دسـتبرداشـتهوایـده
توسـعهسیاسـیرادرسـربپروراند.پیـروزیدردومخـردادایـنامکانرابه
وجـودآوردکـهبتوانـدبـهایـدههـایخـودجامعـهعمـلبپوشـاند.درایـن
دورهبـرضـرورتتوسـعهسیاسـیوفرهنگـیوضـرورتتقویـتجامعـه

مدنی،قانـونگرایی،حقـوقزنـانوجوانـانتأکیدشـد.یکیازمـواردحقوق
شـهروندیدرایـندورهاجـرایاصـلیکصـدقانـوناساسـیدرخصـوص
انتخاباتشـوراهایاسـالمیشـهروروسـتاودرراسـتایافزایشمشارکت
مـردموحـقتعییـنسرنوشـتبـودکـهپـسازگذشـتبیسـتسـالاز
انقـالبدرسـال1377اولیـنانتخابـاتآنبرگـزارگردید.رشـدنهادهـای
مدنـیوتشـکلهـایغیردولتـییکـیدیگرازتحـوالتایـندورهبود.طی
ایـنسـالهـازمینهسـازماندهیمشـارکتمـردمدرانجـامفعالیتهای
تخصصـیوعـامالمنفعـهدرقالبتشـکلهـایغیردولتـیوانجمنهای
تخصصـیبـاواگـذاریاختیـارصـدورمجوزتشـکیلایننهادهـاوحمایت
ازآنهـابـهوزارتخانـههاودسـتگاههایمسـئولفراهمشـد.دراردیبهشـت
سـال1383مـادهواحـدهایتحـتعنوان»احتـرامبهآزادیهایمشـروع
وحفـظحقـوقشـهروندی«توسـطرئیـسوقتقـوهقضاییهمرحـومآیت
اهللهاشـمیشـاهرودیدر15بنـدبـهمجلـسارائهویـکروزپسازآندر
شـوراینگهبـانبـهتصویـبرسید.دسـتورالعملاجرایـیبند15ایـنقانون
درخصـوصتعیـنهیـأتنظـارتبراجرایمـوارداینمادهواحـدهدرآبان
سـال83ابـالغگردید.قانـوناحترامبـهآزادیهایمشـروعوحفظحقوق
شـهروندیدرواقـعتفصیلونسـخهعملیاتیفرمانهشـتمـادهایامام
خمینـی)ره(اسـت.تصویبایـنمـادهواحـدهموفقیـتبزرگـیدرتدویـن

حقـوقشـهروندیدرایـندورهبـود.
احیای حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید

پیشـتراشـارهکـردهبودیـمکـهشـایدیکـیازوجـوهتمایـزراسـتمـدرن
نسـبتبـهچـپمـدرندرپهنـهسیاسـیایـرانغلبـهنهادگرایـیدرروش
شناسـیواعتقـادبـهفرارفتـنازگفتمانسـازیبهنفععملگراییاسـت.
راسـتمـدرندرقالـباعتـدالگرایینیـازیبـهگفتمانسـازینمیبیند
کـهالبتـهیکـیازدالیـلآناقدامـاتصـورتگرفتـهدردورههـایقبلـی
بود.تحـولدراندیشـههـایراسـتسـنتیبـاآراءواندیشـههـایخـاص
خـوددرنهایـتدرقالـبفکـریمـدرنبهاندیشـههایچپمـدرننزدیک
شـد.پسازدودورهحاکمیـتاصـولگرایـانبـردولـتودوریازمباحـث
توسـعهسیاسـیبایسـتی»طـرحنـودرانداختهشـده«دورهاصالحـاتاحیا
مـیشـد.دکترروحانـیپـسازانـدکفراغتـیازموضـوعهسـتهایو
تصویـببرجـامنـگاهبـهسیاسـتداخلـیرادرپیـشگرفت.ابتـدامنشـور
حقـوقشـهروندیرادرآذر1395در120مـادهبـهامضـارسـاند.اینمنشـور
درواقـعتفصیلـیمبسـوطوجامـعازقوانیـنقبلـیوبـهنوعـیمنشـور
توسـعهپایـدارسیاسـیوفرهنگـیاسـتکـهدرتدویـنتکتـکبندهای
آنبـهمـوادمختلفقانونیاسـتنادشـدهاسـت.ازدلاینمنشـورتصویب
نامـهحقـوقشـهروندیدرنظـاماداریدربهمـن95توسـطشـورایعالـی
اداریبـهتصویـبرسـید.دکترروحانـیبـهخوبـیمـیدانـدکـهحرکـت
فابیانـیوگامبـهگامالزمـهتوسـعهسیاسـیاسـت،لذانهادسـازیچهدر
قالـبقوانین،منشـورویـاتصویـبنامـهوازهمـهمهـمتـرالزامدسـتگاه
هـایاجرایـیکشـوربهرعایـتآنوهمچنینارائهگـزارشعملکرددراین
زمینـهبسـیارموثرتـرازسـایرروشهـاخواهدبود.مهمتریـنمانعدراین
زمینهشـرایطاقتصادیکشـوردردوره»پسـابرجام«وبویژهخروجایاالت
متحـدهآمریـکاازآناسـتکـهرونـدنهادسـازیتوسـعهسیاسـیرامختل
کـردهاست.شـرایطدشـواراقتصادیوجهـشقیمتیمیـزاناقبالعمومی
بـهطـرحمسـائلحقـوقشـهروندیبـهطـورخـاصوتوسـعهسیاسـیبه

طـورعـامراکاهـشدادهوخواهـدداد.
حمیـد سیاست،ارسـطو،ترجمه | ایـران اسـالمی جمهـوری اساسـی قانـون  | ماخـذ  و  منابـع 
عنایت،شـرکتسـهامیکتابهایجیبی،چاپششـم،1390|یحییفوزی،تحوالتسیاسـیاجتماعیبعد
ازانقـالباسـالمی،جلددوم،موسسـهچـاپونشـرعروج،چـاپسـوم،1390|محمدرضارسـولی،خیری
دولـت عظیمـی امیـر ، عمومـی روابـط شـهروندی،تحقیقات حقـوق آمـوزش و بودی،رسـانه زنـده
آبادی،مهسـامیرحسـینی،محورهاومصادیـقحقـوقشـهروندیازمنظـرامـامخمینی)ره(،فصلنامـه
علمی-پژوهشـیپژوهشـنامهانقـالباسـالمیفرمـانهشـتمـادهای،امـامخمینـی)ره(،24آذر1361
منشـورحقـوقشـهروندی،1395قانـوناحترامبهآزادیهایمشـروعوحفظحقوقشـهروندیمصوب

1383/2/15ودسـتورالعملاجرایـیبنـد15آنمصـوبرئیـسقـوهقضاییـه

شنبه 13 بهمن 1397
سال اول شماره 7 3تحلیل سیاسی

فراز و فرود حقوق شـهروندی 
ایران در 

در ، هستند آن ریزی پی بدنبال اصولگرایان برخی که وحدت شورای

تکاپویتحققرویایوحدتیکدههایاصولگرایاناست،اینکهامابا

هفتادودوملتاصولگراییوگرایشهایموجوددراینجریان،راهافسانه

وحقیقتچگونهتمیزدادهشود،ابهامآلودونیازمندگذشتزماناست.

بهگزارشخبرگزاریجمهوریاسالمیایران-ایرنا،گفتگوها،نشستهای

خبریوتشکیلجبهههایسیاسیمیاناحزابوتشکلهانشانمیدهد

کهتحرکاتاحزابوجریانهایسیاسیبهفاصلهیکسالتانزدیکترین

انتخاباتپیشرو،یعنیمجلسیازدهم،آغازشدهاست.

سالآیندهسرنوشتدورهیازدهمپارلمانایرانمشخصخواهدشدوبه

همیندلیلدوجریانشاخصسیاسیوزیرمجموعهحزبیمنتسببه

آنها،درغیابسازوکارتثبیتشدهحزبی،برایتاثیرگذاریدرانتخابات

پیشرو،نخستینگامهایالبتهآشکاررابرمیدارندتادراینمسیراز

رقیبعقبنمانند.

اینمیانجریاناصولگرابهدلیلنوعسیاستورزیخودطییکدهه

گذشتهومیزانارتباطوآشناییبادغدغههایجامعه،ازمنظرتاریخیو

سیاسیباچالشهایبیشترینسبتبهرقیباصالحطلبخودکهچهار

انتخاباتگذشتهبهنوعیکامیابصندوقهایرایبوده،مواجهاست.

اینچالشهارامیتوانازعمدهدالیلتکاپویزودهنگامانتخاباتیاین

و امام پیروانخط جبهه دبیرکل راسخنان آن کلید که دانست جریان

رهبریدربارهائتالفبزرگاصولگرایانزدهاست.

محمدرضاباهنرچهرهشاخصاصولگراروزسهشنبه11دیازشکلگیری

جریان در »هرچند است: گفته و داده خبر اصولگرایان بزرگ ائتالف

بزرگ ائتالفی باید اما دارد وجود تشکیالتی درون اختالفات اصولگرایی

بهوجودبیایدواینائتالفدرحالشکیگیریاست.جلساتراهبردی

اصولگرایانبههمیندلیلباحضورافرادحقیقیوحقوقیموثرتشکیل

میشودومنهمدرآنجلساتهستم؛هرچندهنوزعنوانیبرایاین

جلساتانتخابنشدهاست.«

از اسالمی ایران عدالت و پیشرفت جمعیت کل دبیر پیرهادی محسن

تشکلهایاصولگراهمازوروداینجمعیتبهمقولهانتخاباتخبرداده

وازتنظیمسازوکارهابرایحضوریموثرسخنگفتهاست.

محمدنبیحبیبیدبیرکلحزبموتلفههمدربارهحضوردرانتخاباتسال

آیندهمجلسگفتهاست:درنزدیکیهایانتخاباتهممیتوانیمدرمورد

اینکهآیاروحانیتواردمیدانانتخاباتمیشودیانمیشودیااینکهآیا

اصولگرایانوحدتوائتالفدارندیاندارندواردبحثشویماماآنچهامروز

ضروریبنظرمیرسد،ایناستکهمابایدکارمستقلخودمانراانجام

دهیمتااگرقرارشدباگروههایهمفکرمانواردمذاکرهشویم،دستمان

پرباشد.«

مصطفیچمراننایبرییسشورایمرکزیجبههمردمینیروهایانقالب

اسالمی)جمنا(ازبرگزاریمجمععمومیاینجبههبرایسازوکارانتخاب

اعضایشورایمرکزیجدیدجبههوبرگزاریمجمعدرزمستانسالجاری

سخنگفتهاست.

گرچهازپشتپردهفعالیتهایانتخاباتیاصولگرایانخبرچندانیمنتشر

نمیشودامابهگفتهباهنراینفعالیتهاوجودوادامهدارد.فعالیت

هاییکهباتوجهبهپیشینهخودباابهاماتبسیاریروبروستوپرسش

هاییرادرعرصهسیاسیورسانهایایجادخواهدکرد.پرسشهاییاز

اینجنسکهاینفعالیتهایانتخاباتیباحضورکدامچهرههاوباچه

هدفیشکلمیگیرد؟یاچهطیفیازاصولگرایانباهدفوحدتدراین

جلساتحاضرمیشوند؟چهتضمینیبرایتثبیتوتداومتصمیماتاین

جلساتوپایبندیاعضابهخردجمعینهفتهدرآنوجوددارد؟

جبههپیشرفت،رفاهوعدالتهمآذرماه،نخستینجلسهستادانتخاباتی

خودراباهدفبررسیسیاستهاواهدافوبرنامههاوتدوینساختارو

انتخابرئیسستادبرگزارکرد.

گزارشی از تالش بی پایان برای وحدت
رویایوحدتبرسراصول،دراصولگراترینتشکیالتسیاسیایران،عمری

سیزدهسالهدارد.انتخاباتریاستجمهورینهمدرسال84رامیتوان

احمدی محمود از حمایت برای اصولگرایان محور وحدت کنش آخرین

نژاد،نامزداینانتخاباتدانستکهحتیدرخردادپرحادثه88وانتخابات

ریاستجمهوریدهمهمبهاینشدتتکرارنشد.اصولگرایانقوهمجریه

رادرسالهای96و92بهرقیبنه،ولیبهگزینهمورداعتماداصالح

طلبانباختند.اینباختدربارهقوهمقننههمباشدتکمتریتکرارشد

وشواهدنشانمیدهدکهتمامعزماصولگرایاندرانتخاباتسالآینده،

برایقطعچرخهاینتکرارجزمخواهدشد.امااینجزمباچالشهای

مبناییبیشماریروبروستکهمهمترینآنتجمیعاصولگرایانزیرپرچم

وحدتاست.

می نمایندگی زیادی های گروه امروز را ایران در سیاسی راست جریان

کنند.ازعلیالریجانیمعتدلتارادیکالهایمتعصباصولگرا.نزدیکان

فکریشهردارپیشینتهرانوناکامانتخاباتریاستجمهوریباپرچمنو

ازسویمحمدباقر اینمیدانحاضرهستند.مفهومیکه در اصولگرایی

قالیبافطرحوازمانیفستآنرونماییشد.

هرچنداصولگرایاناقبالخوبیبهآننشانندادندامابهنظرمیآیدیکی

پیرهادی که باشد نواصولگرایی اصولگراییهمین آینده گفتمانهای از

است گفته نوصولگرایی( دار )پرچم عدالت و پیشرفت جمعیت دبیرکل

مالکفعالیتانتخاباتیاینجریاننواصولگراییاست.

اصولگرایانسنتیکهعمدتامعتدلیناینجریانهمدراینطیفدسته

بندیمیشوند،اینمفهومنواصولگراییرادریکبرداشتعبورازاصول

میدانندوردمیکنند.هرچندخبرهایانتخاباتیازاینطیفچندان

رسمیوعلنیمنتشرنمیشوداماشواهدبسیاریازشانسباالیاین

گروهبرایتاثیرگذاریدرانتخاباتحکایتدارد.

. دانست دار حاشیه های جمنایی توان می را اصولگرایان سوم دسته

انقالباسالمیمعتقداست:ساز نیروهای دربارهجمعیتمردمی باهنر

اسمجمنا است ،جمناییهاهستند؛ممکن نیست منتفی کارجمنا و

بماندویاساختارعوضشوداماهدفغاییایجادیکمرکزیتواحدبا

مشارکتهمهطیفهایاصولگرااست.اینجریانکهدردیماهسال95

وبرایایجادوحدتدرجناحاصولگرافعالیتخودرادرمقامشیخوخیت

اصولگرایانآغازکردهبود؛بهواسطهشکستاستراتژیدرانتخاباتریاست

روبروست. خود اعضای از مختلفی های برائت با روزها این جمهوری؛

برائتهاییکهگرچهتکذیبمیشوندامادرستییانادرستیآنهارادر

انتخاباتآیندهمشخصخواهدشد.

موتلفهدستهچهارمازاحزابتاثیرگذاراصولگراهستندکهاینروزهااز

منتقدانسرسختوضعموجودهمدستهبندیمیشوند.اینحزبدر

ازمصطفی بهحمایت ایران درسپهرسیاست نماییخود آخرینقدرت

میرسلیمبرخاستندکهنتیجهآنکسبیکویکدهمدرصدازکلآرای

انتخاباتریاستجمهوریدوازدهمبود.شایدهمینحضوربیفروغسبب

شدهکهنخستینحزبیکهبهصورتمستقیمدربارهانتخاباتاظهارنظر

کند،موتلفهباشدکهبهگفتهدبیرکلخود،بهدنبالتعدادکاندیداییبرابر

باکرسیهایمجلساست.

دامنهوسیعاصولگرایی،موجبشدهاستکهتحلیلگران،رییسجمهوری

اسبقوحواریوناوراهمدراینطیفبندیموردتوجهقراردهند.محمود

احمدینژادباتوجهبهگفتاروعملکردخودبهویژهپسازردصالحیت

درانتخاباتریاستجمهوریدوازدهم،تهماندهاعتبارخودراکهروزی

اصولگرایاناطاعتازاورااطاعتازخدامیدانستند،ازدستدادواکنون

کمتراصولگراییاورادراینطیفقبولدارد.

اینامابهمعنینادیدهگرفتنحضورحواریوناودرتشکیالتاصولگرایی

به را اصولگرای دامن دیگر بار توانند می او فکری هواداران نیست.

پوپولیسمآلودهکنندوازاینحیثبرایوحدتعقال،مشکلآفرینباشند.

گروهدیگریکهروزیدرجبههاصولگرایی،سنگرحصینیداشتندواکنون

درنوعیانزوابهسرمیبرند،جبههپایداریهستند.بهنظرمیرسداین

گروههمبرایحضورجدیدرانتخاباتخیزبلندیبرداشتهاندکهمرتضی

آقاتهرانیدبیرکلاینجبهه،آنراآمدنبهوسطمیدانانتخاباتمجلس

یازدهموریاستجمهوریسیزدهمتعبیرکردهاست.

دراینطیفبندیمستقلینهمجایگاهویژهخودرادارند.تشکیالتیکه

رابرعهدهداردوبهنظرمیرسددرزمره الدینصدردبیرکلیآن شهاب

مستقالنمعتدلدرانتخاباتآتیحضورداشتهباشند.

حزباسالمیایرانزمینبهدبیرکلیابوالقاسمرئوفیانهمازدیگرتشکل

هاییهستندکهبامنتفیشدنبرخیشرطوشروطاحتمالیائتالف،از

که دیگریهستند دسته است.ساکتانهم گفته حضورمستقلسخن

هنوزبهصورتعلنیواردکارزارانتخاباتینشدهاندامابالقوهمیتواننداز

تاثیرگذارانآیندهباشند.

شورای وحدت، راه حل تازه یا تکرار راه های رفته
تازمانانتخاباتمجلسدرسال98یکسالباقیماندهاستوسیب

به ماندهخواهدخورد. باقی زمان این در ایرانهزارانچرخ در سیاست

همیندلیلسخنگفتنازمیزانموفقیت،جزییاتوسازوکارتشکلتازه

اصالحطلبی)بافرضشکلگیریاینتشکل(چندانمعقولنخواهدبود.

امامیتوانتفسیرهاینادقیقازاهدافوشیوههایتازهاصولگرایاناز

دستیابیبهوحدتداشت.برخیازاینتحلیلها،تکاپویتازهاصولگرایان

موفقیت به نزدیک رقیب، جریان های چالش افزایش به توجه با را

میان تنازعات وحتی تناقضات و اختالفات اما، دیگر برخی دانند. می

اصولگرایانراعمیقترازآنمیدانندکهتشکیالتوحدتمحورجدید

بتواندسقفیازآنبشکافدوطرحینودرآناندازد.اینتحلیلهابیشتر

برمبنایتکرارشکستهایگذشتهاستواراستوازاکنوناینتالشها

راهممحکومبهشکستمیداند.

 انتخابات مجلس و هفتاد و دو ملت اصولگرایی

مصطفی اسماعیلی  
دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی 

دانشگاه عالمه طباطبائی تهران
mostafa_esmaili2009@yahoo.com

  esmaili_mostafa2018

به قلم : دبیر سرویس سیاسی

هفتهنامه

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

اصولگرایان زیر پرچم وحدت است.

توسعه،  پردازان  نظریه  اکثر  اصواًل 
سیاسی  توسعه  اساسی  شرط  پیش 
جستجو  اقتصادی  توسعه  در  را 

می کنند.
توسعه گرای  اندیشمندان  حتی 
درنظر  بدون  هم  فرهنگ محور 
تجویزات  اقتصادی  شرایط  گرفتن 

فرهنگی خود را صادر نمی کنند.
جهش  و  اقتصادی  دشوار  شرایط 
قیمتی میزان اقبال عمومی به طرح 
طور  به  شهروندی  حقوق  مسائل 
خاص و توسعه سیاسی به طور عام 

را کاهش داده و خواهد داد.

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

شدت تکرار نشد. 

و  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
اساسی  قانون  تدوین  جریان  در 
یکی از دغدغه های مسئولین وقت 
اختصاص اصولی از قانون اساسی به 
مبحث رابطه بین حاکمیت و مردم 
بود، به همین دلیل اصل حاکمیت 
بایستی  اسالمی  مردم در جمهوری 
تبلور  قانونی  اصول  قالب  در 
کرامت  و  ارزش  حفظ  می یافت. 
محوری  نقش  ها  انسان  آزادی  و 
انقالب  کبیر  بنیانگذار  اندیشه  در 
خمینی)ره(  امام  حضرت  اسالمی 

داشت.
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دوروخدي.  آزجا  قالخدي.  يوخاري  پيل له  لريندن  حامامين  سالالنا  سالالنا-  خان  غالمعلي 

نفسين تزه له دي و يئنه تكرار يوالدوشدو.

آلنينا قويدي،  بارماغين  ايسته دي.  دايانماق  ندنسه يئني دن  آتماميش  آدديم  ايكي  آمما 

گيجگاه الرين اهمالجا سيخدي و قاش- قاباغين تؤكه ركن نئچه يول شيطاني لعن ائیله دي. 

دوز فيكر ائله ميشدي. يادينا گليردي كي غسل ائتمك ايسته ينده استبراءني اونوتموشدو.  

ايندي اؤزوكي پاك دئييل هئچ غسلي دا باطل دير. الپ چتيني ده پالتارالري نين مرداليقي و 

اونالري كيرلن مه ميش دگيشمك ايدي.

بير نئچه آن شبهه لندي. »شايد سهو ائديرم…« دئيه ايسته دي اينانمايا. آمما يوخ، مطلق 

اينانمالي ايدي. ايسته دي قاييدا و بير داهادا حاماما گيره. آمما تنبل لندي 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 له دي. حامام بوخچاسيني 

قولتوغو آلتيندا يئر به يئر ائده ركن، عباسي نان اونون اوستونو اؤرتدي و يئنه سالالنا- سالالنا 

يوالدوشدو.

خزنه  خان  غالمعلي  كي   قيزارتميشدي  يامانجا  شيشه لرين  سقفي نين  حامامين  گونش، 

ايچينده، بارماقالرين قوالغينا تيخيب ُقربه تن   الي اهلل  غسل ائديردي. چاليشيردي اصل دن 

فرع دن هئچ بيرين اونوتماسين. بونا گؤره ايسه قوالقالري نين دلمه- دئشيگيندن توتدو 

گؤبه يي  نين  ايچينه جان 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.

ترسه-  سونرا  و  ايتدي،  رنگي  قانين  و  قاريشديردي  سويونو  خزنه نين  بورنونا،  آتدي  ألين 

تله سيگ خزنه دن چيخدي و بير گوشه د حالدان گئتدي.

ائوي ياخين ايدي. اوغلونا خبر وئرديلر و اونو اؤز فيطه … قديفه سيله قوروالديالر. بورنونون 

قان آخماسيني بير تهر كسديلر و حامامدان چيخارتديالر.

گئجه دن 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.

شبهه سيز يول استونده كي حامام ايندي يه جان باغالميشدي. باغلي دا اولماسايدي اونون 

بساطيني  نين  حامامچي  يازيق  بوگون  ياگئتسين.  اورا  داگلمزدي كي  داها  بير  اوزوندن 

بيز  قارانليق  ركن  كئچه  كوچه  اوچ  ايكي-  يوالدوشدو.  ناچار  قاناچكميشدي.  بوسبوتون 

بازارچادان باش چيخارتدي. بازارچادا يئرله شن حامامين داالنيندا، بير قوقوچيراغي پيل له لرين 

ديبيندن ايشلديردي و دام- دوواري اولدوغوندان داها كاس و توتقون گؤستريردي.

ائندي.  پله لردن  سئوينه رك،  باغالنماماسيندان  جان  ايندي يه  حامامين  خان،  غالمعلي 

بير-  فيطه لري  ياش  ييغيشديرماقدايدي.  بساطيني  دللكي،  قالميش  آخيرا  الپ  حامامين 

ألده  قاتالييردي.  قديفه لري  ايشله نميش  آسيردي.  باجادان  قاپ  ويريب  دوگون  بيرينه 

گئيي لن باشماقالري كنارا دوزوب چراغ الري 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 يا 

يوخ؟! هرزادين بير واختي واردا، ييرمي دؤرد ساعات كي حامام اولماز.

دئيه   … چيخميشام   من  نه  دمله يه  چوبوق  بير  سن  داداش؟  نيرسن  حيرص له  نييه   -

پالتارالرين سويوندو. اؤزونه بير فيطه باغالييب يولالندي.

قاپي نين  ياخينداكي  و  تنبل لندي  دللك  ايسته دي.  چراغ  ايدي.  قارانليق  ايچي  حامامين 

يوخاري سيندان حامامين بير جه دانا پيه سوزونو يانديريب اوناوئردي.

گيردي.  ايچري  و  دئدي  بسم اهلل  بير  آچدي.  ني  قاپي سي  يئرين  يويونان  غالمعلي خان، 

قورخا- قورخا گؤزلريني باشي نين زيرپي و تيتره ك كؤلگه سينه كي، سقفين اورتا گومبذلرينه 

بسم اهلل  اوجادان  يئنه  بيرداها  جومدي.  فيكره  و  زيلله دي  اوزانميش دي  آتيب  بوي  جان 

دئدي و اؤزونو خزنه نين پيل له لرينه چاتديردي. پيه سوزي پله  لرين اوستونه، دوز خزنه داشي 

سونرا  ويردي.  اوزونه  دا  اوووج  بير  و  ائتدي   مزمزه  سو  اوووج  بير  قويدي.  اتگينه  نين 

ايدي.  داغ  يامان  سويودا  دولوايدي.  جان  انگينه  خزنه  باتدي.  خزنه يه  و  يودو  آياقالريني 

داشين  داشاركن خزنه نين  ائديردي. سو  دوغروردان كي كئف  و  ماراقالسورتوردي  جانيني 

ايسالديردي و پيه سوز اهمالجا تكان يئيردي. پيه سوزون آالوي أييليب بوزولوردي و قره لتي 

لر، اوزانيب گوده ليرديلر. غالمعلي خان بونو بيليب آنالياركن، ندنسه يئنه گمان ائديردي كي، 

جين لردير كي گليب كئچيرلر و هاواني ترپه ديب آالوي بورجودورالر.

بير بسم اهلل  اوجا  ائشيدمه دن،  آزجا  دؤزدوي. جين لرين سس- صدا سيني  بونا گؤره ايسه 

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. 

و  آلتيندا ساخالدي  يونگول سويون  اهمالجا و  اؤزونو  آن  بيرنئچه  يئره قويوب  آياقالريني 

سونورا باشي ني سودان چيخارتدي. هريان قارانليق ايدي. گؤزلرين اووكاالدي. اهه! ندنسه 

هريان ياغلي ايدي. ديكسه ندي و قورخدي. و قورخولو بير قيشقيرتي نان نئچه يول دللكي 

سسله دي. دللك هؤله سك ايچري گيردي. هر ايكيسي دوزبير آندا تعجب له بير- بيرلريندن 

و  گئتدي  دللك  جوابدا سوسدوالر.  ايكسي  هر  و  اولدي؟!«  نئج  چراغ  »پس  سوروشدوالر: 

باشقابير چراغ القايتيدي.

دالغاالنيردي.  ياغي  چراغ  رينده،  اوزه  سويو  خزنه نين  آمما  اولموشدي  يوخ  پيه سوز 

غالمعلي خان دا باشدان آياغا، بوالنميشدي ياغا. دللك آغزين آچميشدي يامان-  يوغوزا 

چيخدي.  ديشاري  دئييب  الااله ا ال اهلل  يومونجا«  گؤز  بير  آلمادان  اؤزونه  غالمعلي خان  كي 

جانيندان، ياغالري بير تهر سيلدي و پالتارالرين گئييب ميريلدايا- ميريلدايا گئتدي.

سحر چاغي اذان دان قاباق ايدي كي، غالمعلي خان بوخچاسين قولتوغونا ويريب عباسيني 

اؤزونه  اؤز-  گئديردي.  حاماما  سالالنا  سالالنار-  كناري نان  كوچه نين  و  چكميشدي  باشينا 

دانيشيردي و بللي ده دئييل دي كه نه دئيير. شيطاني لعن ائدير يا آلالهي مدح؟!

يئيرينه  دئييب  اهلل  الي  قربه تن   غسلي،  واجب  بوينونداكي  ميشدي  بيلمه  ائله يه  اوهله  

يئتيره.

ترجمه تاريخي: ۳۱/۱/۶۵  تهران

حسـین منـزوی )مهـر ۱۳۲۵-۱۳۸۳( فارسـجا و تورکجـه شـعر 
یـازان زنجانلـی شـاعیردی؛ مۆعاصیر ایران فارسـجا یئنی غزلین 

آتاسی. 
حسـین منـزوی زنجـان شـهرینده دونیایـا گلیـب و بیـر مـدت 
تهرانـدا یاشـادیقدان سـْونرا زنگانـا دؤنـور و عؤمرونـون سـْونونا 

قـدر بۇ شـهرده یاشـاییر.
منزوی نیـن چوخلـو اثرلـری فـارس دیلینده دیـر؛ ُاو شـهریارین 
فارسـجایا چئویریـب.  ده  بابایـه سـام منظومه سـینی  حیـدر 
دومـان باشـلیقلی کیتـاب، اونـون تورکچـه شـعرلرینی احتـوا 
ائدیـر. بـۇ کیتـاب ایللـر بویونجـا نشـر یولـو گؤزله ینـدن سـْونرا 
۱۳۹۵جـی ایل زنگاندا نشـر اولوندو. کتابدا شـعرلرین اورژینالی 
ایلـه یاناشـی، اونـون فارسـجا چئویریسـی ده وئریلیبدیر. بهروز 
منـزوی شـعرلری فارسـجایا ترجومـه ائدیـب. منزوی نین تورک 
»دان  اْوالن  نشـر  شـهرینده  زنـگان  دؤنـه  بیرینجـی  شـعرلری 
شـعرلرینده  منـزوی  یاییمانـدی.  مجموعه سـینده  اولـدوزو« 
آذربایجـان فولکلـورو و افسـانه لریندن چوخلـو فایداالنیب دیـر. 
منزوی نیـن آتاسـی اوسـتاد محمـد منـزوی ده شـاعیرایدی و 
ایکـی دیـل ده شـعر یـازاردی. محمـد منـزوی شـهریارین حیدر 
بابایـه سـام منظومه سـینه بیـر نظیـره یازیب دیـر. بـۇ نظیـره 
حسـین منزوی نیـن فارسـجا ترجمه سـیله برابـر حیدربابانیـن 

وئریلیب دیـر. سـْونوندا  ترجومه سـی 

آی بوتون ُحسنوده لياليه َچَکن الهاميم!
منی مجنون کيمی صحرايه چکن الهاميم!

آی منيم گؤزلريمين ذاتينا معنا يارادان
روحومی شور تماشايه چکن الهاميم!

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

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

آی اوزون گول کيمی باغالر ياخاسېندان چېخادان
منی بولبول کيمی غوغايه چکن الهاميم!

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

آی سوتول آلماالرې آَدمې ُيولدان چېخادان
وسوسه وئرمه َده َحّوايه َچَکن الهاميم!

حسن و عصمت ده داشان يوسف مصره ياراشان
عشق و جرأت َده زليخايه چکن الهاميم!

آی منيم ُکؤنلومی بو ورطه ده سېنمېش گمی نی
بيرده باشدان دولو دريايه چکن الهاميم!

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

آی ُپۆزولموش کلماتی بو غزلده تازادان
اينجی تک، رشته ی معنايه چکن الهاميم!

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
ســــن یاتالـــی ، مــن گوزومـه اولــــدوزالری ســــای دئمیشـم

هـــر کــــس سـنه اولـدوز دییـه اوزوم ســـــــــــنه آی دئمیشـم
زای دئمیشـم  ، ، حـــــیاته مـن شــیرین دئسـه  سـننن ســــورا 

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 آغـــــالری هـای هـای دئمیشـم
دئمیشـم  وای   ، دئــمـــیشم  آخ  قارا گـون  مـن  ســـوَرن  عمــــره 

آلمیشام یئل دن سنی 

دوتموشام سئل دن سنی 

من سنی گئج تاپمیشام 

تئز وئرمم الده ن سنی 

خوشلوقوم باشا چیخدی 

ُگوزلریم یاشا چیخدی 

گئنه ایتیردیم سنی 

ال لریم بوشا چیخدی 

گئنه ُگوز یاشیم آخار

آخاری سنه باخار 

کیپریگیک اینجی دوزه ر

ُگوزلریم بوینان تاخار 

ــم ــېن، غزلي ــر اويانس ــودان، گولَل ــؤی يوخ ــؤزون ُق آچ ُگ

ــؤزون قــۏی باخېشــېندان گــۆن اوتانســېن، غزليــم آچ ُگ

گؤزليــن اوزونــدن  دا،  آی  گؤَزليــم!  بيلمــز،  ُگــؤره 

غزليــم پاراالنســېن،  حســددن،  کــه  تــا  بــاخ  آيــا 

ســن اوالن يئــرده، گولــوم! گــول نــدی؟ دور گلشــنی گــز

غزليــم دۏالنســېن،  پروانــه  باشــېوا،  ســنين  قــۏی 

ــمنی ــرو و س ــه س ــوش ائل ــيرينه، مده ــن س ــخ چم چې

ــم ــېن، غزلي ــدا، جاالنس ــی باغ ــر کيم ــن، عط ــۏی آدې ق

جلــوه ُيــوخ گونــده، نــه گولــده، ســن اوالن يئــرده گــره ک 

غزليــم قاراالنســېن،  آد،  هــر  حســندن،  دفتــر 

گؤزلريــوی کيپريکلريــوی   قاشــېوې،  قالمېشــام، 

ــم! ــېن؟ غزلي ــه، هانس ــف ائيلي ــېنې وص ــم هانس قلمي

دئيــرم اوره گيمــدن  چکنــده  آغوشــه  ســنی 

غزليــم! دايانســېن  بــوردا  زمــان  ُدوِر  بــو  کاشــکی 

يــا دايانســېن، يــا کــه هــر لحظــه ســی، هــر ثانيــه ســی

ــر عمــر، اوزانســېن، غزليــم ــی بي ــل اولســون، ايل ــر اي بي

ســنی، هــر کيــم ديلــه چالســا، گــؤرۆم، آغــزې قوروســون

ُگــؤروم آغزېنــدا، عؤمورکــن، ديلــی يانســېن، غزليــم.

هر پالتار جیب سیز اولماز

هر کیم نصیب سیز اولماز

یئری سن یول آچیالر 

هر کوچه دیب سیز اولماز 

باغچادا نار آغاجی 

بزه ییب بار ، آغاجی 

منیم پوزغون باغیمدا 

بوی چکیب دار آغاجی 

بوگولده ن باهار آچماز 

آچسادا هئچ کار آچماز 

من چاالن قاپیالری 

هر کیم آچسا یار آچماز 
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معاون اجتماعی انتظامی استان آذربایجان غربی از کشف ۳۹ کیلوگرم مواد 
مخدر از نوع تریاک در محور بوکان - سقز خبر داد.

تالش  با  اینکه  بیان  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  مالکی  اسداهلل  سرهنگ 
شد  کشف  سمند  سواری  دستگاه  یک  از  مخدر  مواد  میزان  این  ماموران 
افزود: در این زمینه یک نفر متهم شناسایی و تحویل مقامات قضایی شد.

وی با اشاره به کشف یک هزار و ۸۰ لیتر 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.
اضافه  و  داد  پیرانشهر هم خبر  در  قاچاق  البسه  از کشف  سرهنگ مالکی 
کرد: از یک دستگاه سواری ۲۵۵ ثوب البسه قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیون 
لایر کشف و ضبط شد. معاون اجتماعی انتظامی آذربایجان غربی گفت: 
همچنین در این مدت ۸۶ فقره 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 

۲۴ ساعت گذشته است.

تابستان سال  اواخر  از  به گزارش رویداد۲۴ 
نمایندگان  از  برخی  تالش  که  بود  جاری 
آزاد  به منطقه  الحاق خوی و چالدران  برای 
ماکو کلید خورد؛ این الحاق، اما مانند دیگر 
گیری  رای  برای  الیحه  حالت  به  مسائل 
از  عده ای  توسط  گویا  و  نشد  مجلس  وارد 
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.
جریان های  برخی  و  نمایندگان خوی  حال   
دیگر مجددا در تالش اند موافقت مجلس و 
که شده  هرطور  و  بگیرند  را  نگهبان  شورای 
این مناطق را به ماکو پیوند بزنند، اما اینکه 
الحاق  این  در  پرده ای  انگیزه های پشت  چه 

وجود دارد را درادامه به آن اشاره می کنیم:
که  بود  سالجاری  شهریور   ۱۱ یکشنبه 
یک  الیحه  به  علنی  نشست  در  نمایندگان 
فوریتی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی 
و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی رای مثبت دادند. 
به دنبال این مصوبه برخی نمایندگان تالش 
را  آباجی و خوی  تا مناطق چالدران،  کردند 
با  اما  کنند،  الحاق  ماکو  آزاد  منطقه  به  نیز 
منتفی  فعال  مسئله  این  نگهبان  شورای  رد 
شده است، اما خبر ها حاکی از آن است که 
نماینده خوی در  از جمله  نمایندگان  برخی 
تالش است تا به رفع ایرادات مطرح شده از 
آن  بار دیگر  و  بپردازد  نگهبان  سوی شورای 
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 
منطقه  مجوز  خود  ماکو  به  الحاق  جای  به 

ویژه را اخذ کند.
در همین زمینه مدیر عامل منطقه آزاد ماکو 
گفت:  منطقه  این  به  خوی  الحاق  مورد  در 
بحث الحاق از سال ۹۳ )در مدیریت قبلی( 
مطرح شد و امسال نیز به تصویب مجلس 
اما  با رای شورای نگهبان رد شد،  رسید که 
به عقیده من چنانچه این طرح به تصویب 
خواهد  سوال  زیر  آزاد  مناطق  قانون  برسد 
منطقه  این  زمینی  که گستردگی  رفت؛ چرا 
بود  نخواهد  قادر  و  زیاد است  کافی  به حد 
پذیرای مساحتی اضافه تر باشد و این طرح 

ندارد  کارشناسی  جنبه  که  است  مشخص 
پروژه های  و  منابع  کمبود  دیگر  سوی  از 
دارد،  نیاز  طوالنی  فرایند  تنهایی  به  ناتمام 
ماکو  به  دیگر  مساحتی  تحمیل  بنابراین 
بدون آنکه هزینه های اضافی آن برآورد شود 
و یا زیرساخت های الزم برای آن فراهم شود 
نتیجه ای جز کاهش سرمایه اجتماعی مردم 

به مناطق آزاد ندارد.
طرح  این  اجرای  افزود:  سلیمانی  غالمرضا 
می تواند ما را در اداره چابک این منطقه با 
مشکل مواجه کند. به جای الحاق بهتر است 
ویژه  منطقه  ایجاد  فکر  به  خوی  مسئوالن 
اقتصادی باشند تا هم از مزایای منطقه ویژه 
بهره مند شوند و هم باری بر مشکالت ماکو 
نشوند چرا که تالش ما این است که تا حد 

ممکن ماموریت های محول شده را در شرایط 
جدید به اتمام برسانیم و مسائل اجتماعی 
بین این دو منطقه باعث می شود تا انرژی ما 
بیشتر صرف مسائل حاشیه ای شود تا انجام 
ماموریت ها؛ بنابراین بهتر است که خوی به 
جای الحاق به ماکو خود مجوز منطقه ویژه 

را اخذ کند.
میزان  از  شود  الحاق  ماکو  به  خوی  اگر 
می شود  خارج  جهانی  استاندارد  مساحت 
تبع  به  نیز  ماکو  شهروندان  حال  عین  در 
مسئوالن این منطقه با این مسئله مخالف 

هستند. 

در  سابقه  با  معلم  یک  نژاد  جلیل  بهرام 
آموزش و پرورش ماکو است که در این باره 
به اقتصاد۲۴ گفت: کسانی که به هر قیمتی 
در تالش هستند تا خوی را به ماکو اضافه 
کنند اوال، می خواهند به واسطه آمدن تجار 
و سرمایه گذاران به ماکو شهرستان خودشان 
را هم از این محل منتفع کنند و ثانیا درنظر 
زمین ها  قیمت  بر  مسیر  این  از  که  دارند 
از  دیگر  سوی  از  و  بیفزایند  خود  امالک  و 
مزایای منطقه آزاد شدن بهره مند شود. البته 
که این مسئله شاید حق آن ها باشد، اما چه 
الزم  اخذ مجوز های  برای  که خودشان  بهتر 
جهت ایجاد منطقه آزاد اقدام کنند نه آنکه 
بخواهند به هر قیمتی که شده این چند شهر 
را  است  هکتار  هزار   ۱۰۶ آن  که مساحت  را 
اضافه  هکتار(  هزار   ۵۰۰( ماکو  مساحت  به 
کنند. مسلما این مسئله هم از بعد مدیریتی 
به  از لحاظ توسعه منطقه مشکالتی  و هم 

بار می آورد.
جلیل نژاد ادامه داد: تابه حال چنین الحاقی 
الحاق  با  و  است  نگرفته  صورت  ایران  در 
خوی و چالدران استاندارد منطقه آزاد ماکو 
از استاندارد جهانی مناطق آزاد خارج می شود 
به طوری که در حال حاضر شانگ های چین 
بزرگترین منطقه آزاد دنیا است و ماکو رتبه 
دوم از لحاظ وسعت منطقه آزاد را دارد که 
چنانچه ۱۰۶ هزار هکتار هم به ماکو افزوده 
از شانگ های چین  شود آن وقت است که 
استاندارد  از  خارج  و  می رود  فراتر  هم 
جهانی می شود. این درحالی است که هنوز 
فنس کشی  جمله  از  الزم  زیرساخت های 
به شکل  هنوز  که  تبریز   - بازرگان  اتوبان  و 
دیگر  مورد  ده ها  و  است  درنیامده  آزادراه 
هنوز  ماکو  آزاد  منطقه  در  دقیق  صورت  به 
اجرایی نشده است، چه برسد به آنکه بخواهد 

مجددا به وسعت آن افزوده شود.
منطقه  یک  بر  نماینده  دو  می شود  مگر 

نظارت کنند؟
این  نتیجه  در  هم  مدیریتی  مشکل  به  او 
تصمیم شتابزده اشاره کرد و گفت: با الحاق 
خوی و چالدران به ماکو مشکل مدیریتی هم 
افزوده می شود و چگونه  دیگر  به مشکالت 
درنظرگرفت  نماینده  دو  ماکو  برای  می توان 

مختلفی  سالیق  و  نظرات  است  ممکن  که 
امر  این  و  باشند  داشته  زمینه  این  در  هم 
خواهد  بین  از  را  منطقه  مدیریتی  استقالل 
برد و آن عده که می گویند با قانون منفصل 
مستقل می توان به اداره امور پرداخت خوب 
و تضاد  نیست  امر شدنی  این  می دانند که 
تاخیر  به  را  ماکو  منطقه  توسعه  مدیریتی، 

خواهد انداخت.
برای  خوی  مردم  نماینده  تالش  نژاد  جلیل 
خواند  سیاسی  امر  یک  را  ماکو  به  الحاق 
خوی  مردم  نماینده  کبیری  آقای  گفت:  و 
کاندیدای  بعد  دور  برای  تا  است  تالش  در 
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:
۱- الحاق خوی به منطقه آزاد ماکو با دو حوزه 
انتخابیه با نمایندگان جداگانه باعث می شود 
تا نمایندگان به جای حل مشکالت منطقه 
اختالف  و  تنش  را صرف  بیشتر وقت خود 

نظر کنند.
۲- این طرح باعث ایجاد بحران مدیریتی و 

نظارتی در منطقه ماکو خواهد شد.
زیرساختی  نظر  از  خوی  الحاقی  مناطق   -۳
تحمیل  ماکو  به  را  هنگفتی  هزینه های 
خواهد کرد در حالی که هنوز زیرساخت های 
است  تکمیل  و  انجام  حال  در  ماکو  فعلی 
منطقه ای  زیرساختی  هزینه های  تحمیل  و 
منطقه  توسعه  شدن  فراموش  باعث  دیگر 

خواهد شد.
سایه  سازمان  بر  مدیریتی  خواهی  ۴- سهم 
مسئله  همین  و  انداخت  خواهد  سنگینی 
تاخیر  با  را  ماکو  در  توسعه  اهداف  پیشبرد 
مواجه خواهد کرد، برای مثال افرادی هستند 
که تنها به این مسئله امید دارند که از درآمد 
گمرک رازی درصدی به منطقه آن ها افزون 

شود.
۵- سهم خواهی مدیریتی و چند مدیریتی بر 
اداره سازمان سایه سنگینی در جهت پیشبرد 
انداخت.  خواهد  پیشرفت  و  توسعه  اهداف 
رازی  گمرک  که  دل خوشند  این  به  عده ای 
منطقه  درآمد  به  درصدی  که  دارد  درآمدی 
می افزاید، در حالی که درآمد حاصله با توجه 
به محدوده اضافه شده خیلی ناچیز خواهد 
چنین  در  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  و  بود 
شرایطی ناچار خواهد بود با وارد کردن اهرم 
درآمد  مدیره  هیات  و  عامل  مدیر  بر  فشار 
حاصل از گمرکات منطقه را صرف زیر ساخت 
شهرستان  عمرانی  و  جاری  هزینه های  و 

خوی کند.
وجود  دلیل  به  می شود  بینی  پیش   -۶
به  خوی  الحاقی  محدوده  زیاد  مسافت 
آزاد ماکو نظارت بر آن دچار مشکل  منطقه 
شود و همین مسئله موجب افزایش قاچاق 

کاال در آن منطقه خواهد بود.
طرحی که روال قانونی را طی نکرد

نیز  ماکو  پیشین  نماینده  پور  علی  محمد 
در این باره گفت: کل مردم منطقه ماکو با 
این جهت که  به  این طرح مخالف هستند 
به  ماکو  و صغور  و حدود  فنس کشی  هنوز 
لحاظ وسعت باالی آن مشخص نشده است 
مشکالت  می تواند  ماکو  به  خوی  الحاق  و 

زیادی به این منطقه وارد کند.
علی پور بیان کرد: نحوه طرح این مسئله در 
طوری  به  است  داشته  اشکال  هم  مجلس 
مسئله ای  هر  باید  معمول  روال  مطابق  که 
تقدیم  مجلس  به  طرح  یا  الیحه  حالت  به 
شود در حالی که این مسئله روند معمول را 

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

ماکو نیز در کمیسیون اقتصادی مطرح شد 
که این درخواست خارج از الیحه دولت بود و 
خود نمایندگان )کبیری و شریف پور( مسئله 
این  که  کردند  مطرح  مجلس  در  را  الحاق 

خارج از روال قانونی است.
عرق بومی به چالداران، نماینده ماکو را هم 

سمت خوی کشید
آن ها  داد:  ادامه  ماکو  پیشین  نماینده 
الحاق  این  شده  قیمتی  هر  به  می خواهند 
صورت بگیرد و اسمی از مناطق آزاد را نصیب 
این  خواهان  اگر  که  بهتر  چه  و  کنند  خود 
صورت  به  تا  کنند  تالش  هستند  مسئله 
نه  بگیرند  آزاد  منطقه  خود،  برای  مستقل 
آنکه بخواهند از مزایای منطقه ماکو به نفع 
هنوز  وقتی  همچنین  کنند.  استفاده  خود 
به  سال  چند  این  در  ماکو  زیرساخت های 
به  می خواهید  چطور  است  نرسیده  جایی 
وسعت این منطقه بیفزایید و کار توسعه را 

سخت تر از قبل کنید؟
آقای  مگر  که  سوال  این  جواب  در  علی پور 
چرا  پس  نیستند  ماکو  نماینده  پور  شریف 
در مجلس رای به الحاق دادند، گفت: ایشان 
است  چالدران  زادگاهشان  که  دلیل  این  به 
ماکو  به  خوی  و  چالدران  الحاق  به  تمایل 

دارند.
این  پشت  تبلیغاتی  و  سیاسی  انگیزه های 

طرح وجود دارد

سیاسی  فعاالن  از  شیرپور  فیروز  دکتر 
اجتماعی منطقه آزاد ماکو نیز گفت: منطقه 
از  مساحت  هکتار  هزار   ۵۰۰ با  ماکو  آزاد 
با  که  هست  دنیا  آزاد  مناطق  بزرگترین 
داشتن مرز های بسیار طوالنی با کشور های 
و  آذربایجان  و  ترکیه  جمله  از  همسایه 
از  ارمنستان و برخورداری  به  نزدیکی بسیار 
دو گمرک فعال هنوز نتوانسته است حدود 
و ثغور خویش را تثبیت کند. همچنین عدم 
ویژه  به  آزاد  مناطق  تاسیس  قانون  اجرای 
گذشت  علیرغم  شده  باعث   ۶۵ و   ۲۷ مواد 
منطقه  این  رسمی  راه اندازی  از  سال  هفت 
آن شامل شهروندانش  قانونی  مزایای  هنوز 
تاوان  فقط  فعال  مردم  متاسفانه  و  نشده 
هزینه های سنگین زندگی زیر عنوان منطقه 

آزاد را می دهند. از سوی دیگر سیستم اداری 
بسیار گسترده با داشتن سه فرمانداری، پنج 
نه  دولتی  متناظر  ادارات  کلیه  و  بخشداری 
تنها به تسهیل روند امور کمکی نکرده بلکه 
گسترده تر  و  پیچیده تر  را  اداری  بروکراسی 

ساخته است.
گلوگاه  عنوان  به  هنوز  گمرکات  افزود:  او 
از ماشین آالت،  منطقه مانع ورود بسیاری 
تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش های 
در  را  آن  علت  و  بوده  اقتصادی  مختلف 
فنس کشی نشدن محدوده منطقه آزاد عنوان 
اندازی  راه  از  قبل  نیز  دولت  و  می کنند 
منطقه هیچ زیرساخت نرم افزاری یا سخت 
است  نکرده  ایجاد  منطقه  در  مهمی  افزاری 
انجام  فعالیت های  که  است  درحالی  این 
عوارض  اخذ  محل  از  فقط  تاکنون  یافته 
کاال های مصرفی صورت  یا  و  خروج مسافر 
با این شرایط نمی دانیم الحاق  گرفته است 
توجیه  کدامین  با  خوی  از  بخش هایی 
منطقی و اقتصادی مطرح شده و علیرغم رد 
نگهبان  محترم  شورای  توسط  قبلی  مصوبه 
تا  می کنند  تالش  روابط  ایجاد  با  برخی ها 

مجددا آن را به تصویب برسانند.
شیرپور بیان کرد: تالش پی درپی کسانی که 
می کنند  تالش  ماکو  به  خوی  الحاق  برای 
اهداف  و  پرده  پشت  تعامالت  جز  چیزی 
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 زیرساخت های 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 حاشیه های 

بی مورد جلوگیری کند.
مردم خوی به دنبال چه هستند؟

بی  تالش  از  حکایت  اما  ماجرا،  سوی  آن 
دارد  ماکو  به  الحاق  برای  خوی  مردم  وقفه 
و  خوی  مردم  برای  ماجرا  این  اهمیت  و 
نماینده این شهر آنقدر بود که چندی پیش 
شکوری  موسوی  سیدرضی  حجت االسالم 
امام جمعه خوی در دیدار با رییس جمهور 
که چندی به آذربایجان غربی سفر کرده بود 
به ماکو مطالبه  الحاق خوی  عنوان کرد که 

اصلی مردم این شهرستان است.
دلیل  نماینده خوی: فرصت سوزی مسئوالن 

منطقه آزاد نشدن خوی بوده است
نیز  نماینده مردم خوی چندی  تقی کبیری 
چندی پیش در گفتگو با تسنیم اظهار کرده 
بود که قرار است ایرادات شورای نگهبان به 
و  شود  برطرف  ماکو  به  خوی  الحاق  طرح 
دوباره به این شور فرستاده شود و حتی اگر 
با  نکند  تأیید  را  مسئله  این  شورا  دیگر  بار 
به مجمع تشخیص مصلحت  اصرار مجلس 
رأی  مجمع  تا  شد  خواهد  فرستاده  نظام 

نهایی را در این زمینه اعالم کند.
کبیری معتقد است: باید هم زمان با منطقه 
شدن  اقتصادی  ویژه  و  ماکو  شدن  آزاد 
آزاد  منطقه  ۸۹ خوی هم  در سال  سلماس 
می شد. حتی در سال ۹۴ الیحه ای مبنی بر 
اقتصادی  ویژه  منطقه   ۱۲ و  آزاد  منطقه   ۷
در  خوی  هم  باز  متأسفانه  که  شد  ارائه 
این شهرستان  درحالی که  نبود  آن ها  لیست 
از  مختلف  زیرساخت های  داشتن  وجود  با 
سیکل  نیروگاه  و  فرودگاه  راه آهن،  جمله 
زمینی  و  ریلی  مرز  تنها  وجود  با  و  ترکیبی 
داشت  را  شایستگی  این  اروپا،  و  ترکیه  به 
که منطقه آزاد شود، ولی متأسفانه به علت 
این  گذشته  در  مسئوالن  فرصت سوزی های 

پروژه عملی نشده است.

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.
پرونده  تشکیل  و  جرم  ارتکاب  به  اعتراف  از  پس  قاتل  کرد:  اضافه  وی 

مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
به گزارش ایرنا در 27 مهر سال جاری فردی با نام »ع.چ« در محله کهنه 

خانه شهر پیرانشهر به قتل رسید.
با  مبارزه  مواد مخدر،  با  مبارزه  قاچاق،  کاالی  با  مقابله  با سرقت،  مقابله 
ناهنجاری ها و بد اخالقی های اجتماعی و کاهش تصادف ها از اولویت 

های پنج گانه انتظامی این استان در سال جاری است.

2شبکه  آگاهی  پلیس  ماموران  تالش  با  گفت:  بوکان  انتظامی  فرمانده 
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.
نیز مورد دستبرد قرار  افراد  بانکی این  اینکه حساب های  با اشاره به  وی 
گرفته بود اظهار داشت: ماموران انتظامی در این رابطه 2 شبکه شامل 6 

مرد و 2 زن را دستگیر کردند.
را به مناطق حاشیه شهر  افراد  وی اضافه کرد: زنان عضو این شبکه ها، 
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 400 میلیون 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.

تبریز  دانشگاه  رییس  با  دیدار  در  دوشنبه  روز  بونته  کریستوف  ژان  دکتر 
کمک  به  ماه   6 مدت  به  دکتری  دانشجویان  طرح  این  در  داشت:  اظهار 
و هزینه کشور فرانسه و 6 ماه 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 2019 به 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 
محققان  و حضور  بازید  مورد   21 گذشته  سال  دو  طول  در  گفت:  فرانسه 
این  در  کنفرانس  و  آموزشی  کارگاه  برپایی  برای  فرانسوی  های  دانشگاه 

دانشگاه انجام شده است.
ایجاد  مشترک،  تحقیقاتی  طرح  چهار  اجرای  افزود:  شجاعی  سعید  دکتر 
پنج مورد فرصت مطالعاتی، پنج مورد اعطای بورس به دانشجویان دکتری 
مورد   19 شاپور،  جندی  عنوان  تحت  طرحی  اجرای  مورد  چهار  دانشگاه، 
المللی  بین  کنفرانس های  در  دانشگاه  این  علمی  اعضای هیات  شرکت 
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 
با  تهران  در  فرانسه  فرهنگی سفارت  ارشد بخش  کارشناس  بها  میر  زهره 
جمعی از اعضای کارگروه توسعه همکاری های بین المللی و نیز اعضای 
شورای پژوهشی دانشگاه تبریز و نیز بازدید از مرکز رشد واحد های فناوری 
دانشگاه از دیگر برنامه های یک روزه هیات فرانسوی در دانشگاه تبریز بود.

از هفت دهه قدمت و داشتن 24  با بیش  ایرنا،دانشگاه تبریز  به گزارش 
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 300 هزار جلد کتاب فیزیکی، 800 هزار 
معتبر  مجالت  اشتراک  و  پژوهشی   - علمی  نشریه   25 دیجیتالی،  کتاب 

الکترونیکی و چاپی دنیا به پژوهشگران خدمت رسانی می کند. 

اقتصاد  کلی  سیاست های   ۱۱ بند  در 
مقاومتی، ۴ هدف اصلی و مولد شامل 
انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و 
تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و 
تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از 

خارج، برای مناطق آزاد قید شده است.
میزان  از  غیررسمی  و  رسمی  آمارهای 
گذاری  سرمایه  و  مولد  اشتغال  ایجاد 
 ۳۰ طول  در  آزاد  مناطق  از  صادرات  و 
سال گذشته و اظهار نظر اکثریت قریب 
کشوری،  عالی رتبه  مسئوالن  اتفاق  به 
و  صاحب نظران  مجلس،  نمایندگان 
عدم  از  نشان  اقتصادی،  کارشناسان 
تحقق اهداف اصلی مناطق آزاد در کشور 

دارند.
اما، شاهد جدی تر شدن شایعاتی  اخیرا 
به  خوی  شهرستان  الحاق  بر  مبنی 
محدوده منطقه آزاد تجاری ماکو هستیم 
هرگونه  از  فارغ  می رسد  نظر  به  که 
مصلحت اندیشی منطقه ای و ملی است، 
نیز  حاضر  حال  در  سو،  یک  از  که  چرا 
این منطقه، بزرگترین منطقه آزاد تجاری 
کشور به شمار می رود و نیازی به توسعه 
غیرمنطقی و عجوالنه آن دیده نمی شود 
و از سوی دیگر تمامی ساکنان، فعاالن 

اقتصادی و کارشناسان بومی نیز مخالف 
خالف  بر  را  آن  و  بوده  اقدامی  چنین 

مصالح منطقه خود می دانند.

نمایندگان  برخی  نیز  این  از  البته پیش 
جزو منتقدان اصلی عملکرد مناطق آزاد 
اگر شرایط  بودند که  اعالم کرده  بوده و 
کامل تاسیس و توسعه مناطق آزاد جدید 
مهیا نشود، به الیحه افزایش مناطق آزاد 
که  نپایید  دیری  اما  داد  نخواهند  رأی 
ورق برگشت و موضع گیری های متفاوتی 

اتخاذ شد.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی 
هم طی گزارشی اعالم کرده است: ایجاد 
زیرساخت های  تأمین  بدون  آزاد  مناطق 
بدون  و  وسیع  مساحت های  در  و  الزم 
اقتصادی  توسعه  کالن  الگوی  داشتن 
و  کیفی  پیشرفت  تضمین کننده  کشور، 
متوازن در کشور نیست  با وجود هفت 
کشور  در  صنعتی  و  تجاری  آزاد  منطقه 
به  نیازی  اقتصادی  ویژه  منطقه   ۶۴ و 
توسعه کمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

جدید به شکل فعلی نیست .
نمایندگان  برخی  می رسد  نظر  به  اما 
نظرات  از  حتی  مجلس،  محترم 
کارشناسی شده خود نیز روی برگردانده و 
تمایلی به اجرای ملزومات اصلی توسعه 
ترسیم  خود  )که  تجاری  آزاد  مناطق 
کرده بودند( ندارند و در این شرایط، این 
آینده  در  آیا  که  می شود  مطرح  پرسش 
شاهد سهم خواهی های مجدد برای ایجاد 
مناطق آزاد جدید و یا الحاق بخش های 
به  همجوار  سرزمین های  از  دیگری 
نخواهیم  موجود  آزاد  مناطق  محدوده 

بود؟
المللی  بین  نهادهای  تعاریف  طبق 
مساحت مناطق آزاد باید زیر هزار هکتار 

پژوهش های  مرکز  نظرات  طبق  و  باشد 
مجلس این مساحت باید زیر ۳۰۰۰ هزار 

هکتار باشد. 

بیان  همواره  نیز  اقتصادی  کارشناسان 
باید  آزاد  مناطق  مساحت  که  می کنند 
به اندازه ای تعیین شود که امکان ایجاد 
داشته  وجود  آنها  برای  زیرساخت ها 
باشد و مساحت زیاد این مناطق منشاء 
فساد و گریزگاهی برای دور زدن قانون، 

پرداخت مالیات و حقوق گمرکی است.
مناطق آزاد ایران جزو مناطقی هستند که 

میانگین وسعت  و  دارند  باالیی  وسعت 
که  در حالی  است،  هزار هکتار  آنها ۹۳ 
میانگین وسعت مناطق آزاد جهان ۷۵۰۰ 
آزاد  مناطق  موفقترین  و  است  هکتار 
علی  جبل  و  چین  شنژن  یعنی  جهان 
امارات دارای مساحت هایی کمتر از ۵۰۰۰ 
هزار هکتار هستند و دولت امارات برای 
جبل  آزاد  منطقه  ساختهای  زیر  تکمیل 
دالر  میلیارد   ۵/۲ نخست  گام  در  علی 

سرمایه گذاری کرد.
برای  برخی،  اصرار  علت  دید  باید  حال 
هزار   ۱۰۰ از  بیش  باور  قابل  غیر  الحاق 
هکتار به محدوه ۵۰۰۰۰۰ هکتاری منطقه 
آزاد ماکو چیست؟ چرا علیرغم مشاهده 
بسیاری از چالش ها و آسیب های بالقوه 
و بالفعلی که مناطق آزاد ایران را بصورت 
قصد  همچنان  می کنند،   تهدید  جدی 
جدید  آزاد  منطقه   ۸ تصویب  و  تحمیل 
بی رویه  گسترش  و  ویژه  منطقه   ۸۰ و 
از  جهان  آزاد  منطقه  بزرگترین  محدوده 
گسترش  مگر  دارند؟  را  وسعت  لحاظ 
 ۱۷ ۱۱و  بندهای  مخالف  آزاد  مناطق 
ماده  و  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
ماده  و  توسعه  ششم  برنامه  قانون   ۲۳
۶۱ و ۶۲ ضرورت ملی آمایش سرزمین، 
خسارت بار  تبعات  و  آثار  آیا  نیست؟ 
اقدامات  و  سیاست ها  اینگونه  از  ناشی 

غیرکارشناسی پیش بینی شده است؟

۳۹ کیلوگرم مواد مخدر در بوکان کشف شد
پشت پرده تالش ها برای الحاق خوی به اجتماعی | حوادث

منطقه آزاد ماکو

  قاتل فراری در پیرانشهر دستگیر شد

 2شبکه سرقت به عنف در بوکان متالشی شد

 دانشگاه تبریز با دانشگاه های فرانسه همکاری می کند

حمید ابراهیمی | فعال اقتصادی منطقه آزاد ماکو 
الحاق بیش از ۱۰۰ هزار هکتار به محدوده بزرگترین منطقه آزاد تجاری کشور با کدام منطق علمی انجام می گیرد !؟
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هفتهنامه

دکتر فیروز شیرپور:
تالش پی درپی کسانی 
که برای الحاق خوی به 
می کنند  تالش  ماکو 
تعامالت  جز  چیزی 
اهداف  و  پرده  پشت 

تبلیغاتی نیست.

مدیرعامل منطقه آزاد  ماکو :
به جای الحاق بهتر 

است مسئوالن خوی به 
فکر ایجاد منطقه ویژه 
اقتصادی باشند تا هم 
از مزایای منطقه ویژه 

بهره مند شوند و هم باری 
بر مشکالت ماکو نشوند.

بهرام جلیل نژاد: 
با الحاق خوی و 

چالدران استاندارد 
منطقه آزاد ماکو از 
استاندارد جهانی 

مناطق آزاد خارج 
می شود

محمدعلیپوررحمتی: 
کل مردم منطقه ماکو 
با این طرح مخالف 
هستند به این جهت 

که هنوز فنس کشی و 
حدود و صغور ماکو به 
لحاظ وسعت باالی آن 

مشخص نشده است

بدون  آزاد  مناطق  ایجاد 
تأمین زیرساخت های الزم 
و در مساحت های وسیع و 
بدون داشتن الگوی کالن 
کشور،  اقتصادی  توسعه 
پیشرفت  تضمین کننده 
کیفی و متوازن در کشور 

نیست

باید دید علت 
اصرار برخی، برای 
الحاق غیر قابل باور 
بیش از 100 هزار 
هکتار به محدوه 
۵00000 هکتاری 
منطقه آزاد ماکو 

چیست؟
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با بررسی مختصر در خصوص چرایی ازدواج دختران در 

سنین پایین در سال های گذشته به این نتیجه می رسیم 

که علت اصلی این گونه ازدواج های زودرس تماما ناشی 

در  که  است  بوده  خانواده ها  معضالت  و  مشکالت  از 

یا  و  یا شیربها  و  قبال مهریه  در  را  واقع کودکان خود 

انگیزه های مشابه دیگر مورد معامله قرار داده اند. 

روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم عبدالصمد خرمشاهی 

طرح  اخیرا  است:  آورده  دادگستری،  یک  پایه  وکیل 

13سال  زیر  دختران  به ویژه  کودکان  ازدواج  ممنوعیت 

رد شد. یکی  اعضای کمیسیون قضائی مجلس  توسط 

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 

نمی شود  قانون  وضع  با  و  نیست  بردار  قانون  است، 

دختران را از ازدواج منع کرد )نقل قریب به مضمون(. 

نیز در  ایشان  به توضیح است که سایر همفکران  الزم 

مخالفت با منع ازدواج کودکان مسائلی از قبیل سنت، 

پذیرش عرف و غیره را مطرح کرده اند که به نظر می رسد 

در یک جمع بندی کلی با اوضاع و احوال فعلی جامعه 

سر سازگاری ندارد. در همین راستا به چند نکته قابل 

توجه اشاره می کنم.

با بررسی مختصر در خصوص چرایی ازدواج دختران در 

سنین پایین در سال های گذشته به این نتیجه می رسیم 

تماما  زودرس  ازدواج های  این گونه  اصلی  علت  که 

ناشی از مشکالت و معضالت خانواده ها بوده است که 

شیربها  یا  و  مهریه  قبال  در  را  خود  کودکان  واقع  در 

انگیزه های مشابه دیگر مورد معامله قرار داده اند.  و یا 

هرچند در کنار این انگیزه، غالبا این تفکر و دغدغه در 

برای  دختر  سن  که  داشته  وجود  یادشده  خانواده های 

ازدواج هرچقدر باال برود، چشم و گوشش باز می شود 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 کرده اند که از لحاظ مالی به استقالل برسند و 

مختلف  زمینه های  در  تالشی  هیچ گونه  از  راه  این  در 

کوتاهی نکرده اند. در هر حال استقالل مالی زنان ما در 

مقایسه با گذشته خیلی بیشتر شده است.

قوانین  گذرای  بررسی  و  حقوقی  و  قانونی  منظر  از 

زمان  مرور  به  قوانین  این  که  بوده ایم  شاهد  مربوطه 

در  کمااینکه  شده اند.  گوناگونی  تحوالت  دستخوش 

شرع  و  سنت  میان  پرچالش  مسیر  ما  مدنی  قانون 

حمایت  داعیه  که  جدید  عرفی  قوانین  و  طرف  یک  از 

همیشه  دیگر  طرف  از  داشته اند،  را  کودکان  حقوق  از 

در  بار  اولین  برای   1310 سال  در  است.  داشته  وجود 

قانون مدنی صحبت از استعداد جسمانی برای زوجین 

همین   1041 ماده  در   1313 سال  در  سپس  و  می شود 

برای  برای دختران 15سال و  ازدواج  قانون حداقل سن 

پسران 18سال می شود که آنهم تحت شرایطی منوط به 

اجازه دادگاه است. با تصویب قانون حمایت از خانواده 

در سال 1353، حداقل سن برای ازدواج دختران 18سال 

و برای پسران به 20سال افزایش پیدا می کند که بعد از 

انقالب این قانون نسخ گردیده و متعاقب آن ماده 1041 

در   1370 سال  در  سپس  می شود.  ملغی  نیز  موصوف 

ماده 1041 حداقل سن ازدواج برای دختران 9سال و برای 

پسران به 15سال کاهش پیدا می کند. مجددا قانونگذار 

حداقل سن 13 و 15سال برای دختران و پسران را تعیین 

که  الیحه ای  که  می بینیم  تحوالت  آخرین  در  می کند. 

ازدواج کودکان زیر 13 را منع می کند، از سوی کمیسیون 

قضائی مجلس رد می شود.

میان  کشمکش  و  چالش  این  که  می کنیم  مشاهده 

کرد.  خواهد  پیدا  ادامه  ظاهرا  جدید  قوانین  و  سنت 

اوال،  می کنم.  اشاره  دیگر  مهم  نکته  چند  به  دنباله  در 

در  دختران  ازدواج  پیشرفته  جوامع  در  که  سال هاست 

سنین پایین را نوعی خشونت جنسی به شمار می آورند 

ثانیا،  اجتماعی می دانند.  آسیب  مقوله های  از  را  آن  و 

این نوع ازدواج که درواقع نوعی معامله خانواده دختر 

با خواستگار تلقی می شود، بیشتر در کشورهای توسعه 

همان گونه  هم  آن  عمده  دلیل  و  است  رایج  نیافته 

ثالثا،  است.  فرهنگی  و  مالی  مشکالت  شد،  اشاره  که 

ازدواج های  از  حکایت  ایران  در  طالق  وحشتناک  آمار 

در  که  می گویند  آمارها  دارد.  غیرمتعارف  و  نامناسب 

یک دهه در ایران نزدیک به 400هزار دختر زیر 13سال 

تن به ازدواج اجباری داده اند. 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.

بسیاری  دچار  را  آنان  دختران  زودهنگام  ازدواج  ثالثا، 

از مشکالت و معضالت روحی-روانی ساخته و تبعات 

به  جامعه  برای  هم  و  خانواده  برای  هم  منفی  بسیار 

گوناگون،  تخلفات  خیانت،  باالی  آمارهای  دارد.  دنبال 

اجبار  به  که  دخترانی  سوی  از  خانواده،  محیط  از  فرار 

ادعاست.  این  درستی  گویای  داده اند،  ازدواج  به  تن 

همسرانی  خانه  به  اجبار  به  که  کودکانی  همین  رابعا، 

می روند 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 

صورت  دختران  رغبت  و  میل  برخالف  که  ازدواج ها 

می گیرد به لحاظ نداشتن اراده آزاد، از منظر حقوقی و 

شرعی می تواند محل شک و شبهه باشد.

قابل ذکر است که یکی از مخالفان طرح رد شده اینگونه 

نمی توان  سخت  قوانین  وضع  با  که  می کند  استدالل 

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 می تواند 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 سال های زیاد با او اختالف 

رابطه  این  در  نمی فهمد.  را  او  زبان  هرگز  و  دارد  سن 

فرقی نمی کند 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 ازدواج ها قطعا 

تبعات سنگینی به دنبال داشته که نه تنها خانواده بلکه 

هنگام  قانون گذار  نگاه  می شود.  متضرر  آن  از  جامعه 

وضع قوانین می بایستی رو به جلو و همراه با معیارها 

و استانداردهای پیشرفته تجربه شده جهانی باشد. صرف 

اتکا به سنت ها و باورهای رایج غلط هرگز ره آورد خوبی 

برای جامعه نخواهد داشت.

یک نماینده مجلس گفت: در ساختمان مجلس از رستوران 
آن گرفته تا جاهای دیگر شاهد تجمالت هستیم. در روز 
دعوت  مدعوین  از  نمایندگان  داریم.  غذا  سرو  هزار  چند 
غذای  کیفیت  می آیند.  هم  ادوار  نمایندگان  و  می کنند 
مجلس خوب هم نیست و با چربی باال ما را مریض کرده 
خبرنگاران  و  کارمندان  غذای  با  نمایندگان  غذای  است. 

مجلس تفاوت چندانی ندارد.
نماینده  ابطحی،  سیدمحمدجواد  ایسنا،  گزارش  به 
خمینی شهر و عضو فراکسیون والیی مجلس در گفت وگو با 
اعتمادآنالین با انتقاد از تجمل گرایی مسئوالن عنوان کرد: 
به روش زمامداران خود  »الناس علی دین ملوکهم« مردم 
رفتار می کنند. اگر زمامداران ساده زیستی را پیشه کردند و 

در رفتارشان تواضع مشهود باشد، مردم هم به همان صورت 
رفتار خواهند کرد. اگر زمامداران اشرافی گری را رواج دادند 
و به تجمل گرایی 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 ساده زیستی را رعایت کند. چون مردم به قوه ای که 
از فضائل  برخواسته  که  نمایندگانی  و  است  امور  رأس  در 
نماینده شان  می بینند  مردم  می کنند.  نگاه  هستند،  ملت 
حوزه  از  که  زمانی  از  نماینده  آن  و  گرفته  فاصله  مردم  از 

انتخابیه اش آمده یک وضعیت دیگری پیدا کرده است.
می بینند  مردم  مثال  برای  داد:  ادامه  نماینده مجلس  این 
و  بوده  نمایندگان چگونه  ناهار  و  اول صبحانه  در مجلس 

حاال به چه شکل است. بنابراین اگر به تمامی مسائل نگاه 
کنیم می بینیم که از آن چه امام گفتند و مردم می خواهند، 
بسیار فاصله گرفته ایم. مجلس بروکراسی پیچیده ای دارد و 
انتصاب ها بر اساس رفاقت ها و استخدام ها هم بر اساس 

رانت ها است.
ابطحی با اشاره به حمله داعش به مجلس گفت: داعش به 
یا  به هدفش رسید. داعش می گفت  مجلس حمله کرد و 
نمایندگان را ترور می کنیم یا آنها را از مردم جدا می کنیم 
نماد  مجلس  بتنی  و  چندمرحله ای  دیوارکشی های  حاال  و 

جدایی نمایندگان از مردم است.
ادامه  انتخابات مجلس  استانی شدن  از طرح  انتقاد  با  او 
انتخابات را هم مطرح  داد: در همین راستا استانی شدن 
در  انتخابات کسی که  استانی شدن  در  می کنند و مسلمًا 
یک استان که ۱۴ شهرستان و چندین روستا دارد چند بنر 
آن  بنابراین  می شود؟  چقدر  تبلیغاتش  هزینه  و  بزند  باید 

فرد پول دار و میلیاردر می تواند از پس این هزینه ها بربیاید 
اما کسی که پولی ندارد که خرج کند نمی تواند به مجلس 
راه یابد و همه این موارد موجب فاصله مردم و نمایندگان 

می شود.
این نماینده مجلس از امکانات داخل صحن مجلس انتقاد 
گرفته  آن  رستوران  از  مجلس  ساختمان  در  گفت:  و  کرد 
تا جاهای دیگر شاهد تجمالت هستیم. در روز چند هزار 
و  می کنند  دعوت  مدعوین  از  نمایندگان  داریم.  غذا  سرو 
ادوار هم می آیند. کیفیت غذای مجلس خوب  نمایندگان 
را مریض کرده است. غذای  باال ما  با چربی  و  هم نیست 
تفاوت  خبرنگاران مجلس  و  کارمندان  غذای  با  نمایندگان 

چندانی ندارد.
در  نمایندگان  برای  استراحتگاهی  کرد:  تأکید  ابطحی 
آنجا  در  که  داریم  هم  کافی شاپ  یک  دارد.  وجود  صحن 
نوع  چند  نوشیدنی ها،  و  دمنوش  انواع  شیرکاکائو،  شیر، 

بیسکویت، خرما و توت خشک داریم. ای کاش ما این ها را 
می خوردیم و به اندازه یک دهم آن عمل مثبت داشتیم. در 

داخل صحن اتاق سیگار هست.
صحن  در  بی انضباط  نماینده  معرفی  روند  از  همچنین  او 
گالیه کرد و گفت: من به عنوان یکی از نمایندگان استان 
حاضر  صحن  جلسات  در  و  بودم  داده  استعفا  اصفهان 
از ۲۱ رأی گیری که  از حضورم در صحن  نمی شدیم و بعد 
انجام شده در ۲۰ رأی گیری شرکت کردم و نماینده ای دیگر 
از ۵۰ رأی گیری در ۱۰ رأی گیری شرکت کرده است اما من 
در  افراد  این  شده ام.  معرفی  بی انضباط  نماینده  عنوان  به 
استراحتگاه صحن استراحت یا با تلفن صحبت می کنند اما 
در رأی گیری هم مشارکت ندارند و تنها در مجلس حضور 
در  نمایندگان  برخی  اما  دارد  عدد  مجلس  بنابراین  دارند. 

پشت صندلی خود نیستند.«

ریشـه خصومـت ضرغامـی بـا روحانـی قدیمـی اسـت و تـا 
جایـی کـه خبر داریم به سـال ۹۲ بازمی گـردد؛ از همان روز 
پخـش گـزارش صـد روزه روحانـی. ضرغامـی فکـر می کـرد 
کـه حـق دارد بـه روحانـی بگوید با کـدام مجـری گفت وگو 
او فقـط رئیـس صداوسـیمای ملـی  کنـد؛ در حالـی کـه 
بـود کـه از بودجـه مـردم ارتـزاق می کـرد و حسـن روحانی، 

رئیس جمهـوری 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 می کشـند؟« 
رئیـس پیشـین صداوسـیما و عضـو شـورای عالـی فضـای 

مجـازی گفـت: رئیس جمهور عالقه مند اسـت کـه با صدای 
خارجـی ای  پیام رسـان  هیـچ  مزاحـم  دولـت  بگویـد  بلنـد 
نیسـت. قبـول! ولـی اگـر آن جـوان روسـی بـه تعهـدات 
نکـرد و  ایـران عمـل  خـود در مقابـل جمهـوری اسـالمی 
عمـاًل مـردم را تحقیـر کـرد و از دوپینـگ فنـی و سیاسـی 
مـا نهایـت سوءاسـتفاده را کـرد، رئیس جمهـور بـرای حفظ 
اسـتقالل کشـور می توانـد 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 

گذشـته علـی نـادری، از فعـاالن رسـانه ای اصولگـرا، مدعی 
شـده عـزت اهلل 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 اخیرًا از فیلترینگ و شـیوه 

اجـرای حجـاب انتقـاد کـرده اسـت. روحانـی گفتـه بـود: 
»متأسـفانه در مسـئله حجـاب، اول از زن شـروع می کنیم؛ 
در حالـی کـه قـرآن ابتدا مـرد را از نگاه هـرز دور می کند اما 
مـا می رویـم و بـه خاطر حجـاب دختران و زنان را دسـتگیر 
می کنیـم… همـه آن چـه درباره حجـاب در قـرآن آمده برای 
حمایـت از زن اسـت، امـا بـه گونـه ای 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 فیلترشـکن ها چـه می کنیـد؟ در ایـن یک 

سـالی کـه تلگـرام فیلتر شـد، همـه ضـرر کردیم.«
»قـرار  گفـت:  »شـرق«  بـا  گفت وگـو  در  خـود  ضرغامـی 
شـده اسـت کـه کسـی از بحـث و جزئیـات درون جلسـه، 

چیـزی بـه بیـرون از جلسـه منتقـل نکنـد. من هـم چیزی 
از  را  خـود  روایت هـای  می تواننـد  سـایرین  نمی گویـم. 

جلسـه نقـل کننـد.«

ریشـه خصومـت ضرغامـی بـا روحانـی قدیمـی اسـت و تـا 
جایـی کـه خبر داریم به سـال ۹۲ بازمی گـردد؛ از همان روز 
پخـش گـزارش صـد روزه روحانـی. ضرغامـی فکـر می کـرد 
کـه حـق دارد بـه روحانـی بگوید با کـدام مجـری گفت وگو 
او فقـط رئیـس صداوسـیمای ملـی  کنـد؛ در حالـی کـه 
بـود کـه از بودجـه مـردم ارتـزاق می کـرد و حسـن روحانی، 

رئیس جمهـوری کـه بـا رأی مـردم انتخـاب شـده اسـت.
روایـت ضرغامـی از مجادلـه اش بـر سـر انتخـاب مجـری با 
حسـن روحانـی ایـن اسـت: »من بایـد بگویم کـدام مجری 

بـا شـما گفت وگـو کنـد امـا اگـر حـس کنـم شـما یـا هـر 
کـس دیگـری روی مجـری خاصـی حسـاس هسـتید، مـن 
بـه شـما چنـد نفـر را معرفـی می کنـم امـا یـک کار دیگـر 
هـم می توانیـم 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 رئیس جمهـور نبـوده دیگـر تماس هایـی را که 
از سـوی رئیس جمهـوری بـا او گرفته می شـد 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 می زدند. بعـد دیگـر پاسـخ تلفن ها را 
ندادم. از دسـت من هم خیلی دلخور شـدند. آقای روحانی 
یـک سـاعت در دکـور نشسـت. مـن هـم می فهمیـدم یـک 
سـاعت نشسـتن آقـای رئیس جمهـور در برنامـه ای کـه من 
اجـازه پخـش آن را نمـی دادم، معنی اش چیسـت.« اگر چه 

ضرغامـی در نهایـت مجبـور بـه کوتاه آمدن شـد.
نشـانه های دیگـر ایـن اختـالف را در خـالل نوشـته هایش 
در شـبکه های اجتماعـی هـم می تـوان دنبـال کـرد؛ مثـاًل 
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 می دانـد؛ شـاید از آنجـا کـه نتوانسـته از 
لیسـت جبهـه پایـداری در انتخابـات ۹۶ بـه عنـوان گزینـه 

رقابـت  روحانـی  بـا  و  انتخابـات شـود  کارزار  وارد  نهایـی 

کنـد. او یـک بـار گفت: »دو سـاعت برای روحانی اسـتدالل 
می کنیـد انـگار نـه انـگار… مـن مصلحـت نمی بینـم برخـی 
خـوب  بگویـم.  را  روحانـی  آقـای  رفتـاری  کنتراسـت های 
از  بعـد  عمدتـًا  ایشـان  بگویـم.  زمانـی  شـاید  نیسـت. 

شـد.« متفـاوت  ریاسـت جمهوری 
ضرغامـی در ماجـرای انتخـاب دبیـر شـورای عالـی انقـالب 
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 انقـالب مسـئولیت بررسـی صالحیـت نامـزد 
بـر  مشـخصًا  را  فرهنگـی  انقـالب  عالـی  شـورای  دبیـری 
عهـده نظـر کارشناسـی اعضـای ایـن شـورا گـذارده بودنـد، 

متأسـفانه، در جلسـه دیشـب مکـررًا به صـورت علنی و غیر 
علنـی از تماس هـای آقـای وحیـد حقانیـان به منظـور رأی 

مثبـت بـه ایـن نامـزد محتـرم سـخن بـه میـان آمد.«
محمـد مهاجـری اصولگـرا در کنایـه ای بـه او نوشـت: »دبیر 
جدیـد شـورای انقـالب فرهنگـی را نمی شناسـم امـا ایـن 
طـور کـه بـرادر ضرغامـی علیـه او خیـز برداشـته، آدم یـاد 
جملـه پشـت کامیونی »الحسـود الیسـود« می افتـد. البد او 
بـرای کرسـی دبیری شـورای انقـالب فرهنگی کت و شـلوار 
دوختـه و ناگهـان دیـده بـه درد نمی خـورد. کت و شـلوار را 

نگـه دار سـردار! انتخابـات ۱۴۰۰ نزدیـک اسـت!«
چهـره ای ماننـد علـی جنتـی نیز مدعـی بود کـه ضرغامی از 
حضـور فـردی با گرایش سیاسـی متفاوت در سـمت دبیری 

شورا شـاکی است.

فضـای  عالـی  شـورای  جلسـات  در  حضـور  از  ضرغامـی 

شـد منـع  مجـازی 

خبرنـگار جمـاران در حاشـیه مراسـم تجدید میثـاق اعضای 
پـی  در  شـد،  مطلـع  امـام  آرمان هـای  بـا  دولـت  هیـأت 
مشـاجره اخیـر عـزت اهلل ضرغامـی بـا رئیـس جمهـور در 
جلسـه اخیـر شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی، وی از سـوی 
دفتـر یکـی از مقامـات عالی رتبـه نظـام از ادامـه حضـور در 
جلسـات شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی و شـورای عالـی 

فضـای مجـازی منـع شـد.

چرا ضرغامی به رئیس جمهوری حمله می کند؟

انتقاد نماینده خمینی شهر از تجمل گرایی
از اتاق سیگار در صحن مجلس تا کافی شاپ!

قـّصـه غـم انگـیـز کـودک همسری

هفتهنامه

یک عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: راه 
اصالح طلبانه به عنوان راه بدون تردید اداره 
در  باید حفظ شود.  ایران  و حفظ  جامعه 
مطلق  نیست،  انگاری  مطلق  اصالح طلبی 
انگاری چیز بدی است. مسائل اجتماعی 

و سیاسی نسبی است.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلین 
کشور  وزیر  الری  موسوی  عبدالواحد 
مجمع  کنگره  دومین  در  اصالحات  دوره 
به  خطاب  اسالمی،  ایران  فرهنگیان 
معلمان و فرهنگیان با اشاره به وضعیت 
اعتماد عمومی در اقشار خدمتگذار جامعه 
در عین حال اظهار کرد: معلمان همچنین 

در صدر گروه های مرجع هستند.
وی ادامه داد: ضرورت پرداختن به کارنامه 
دیرپاست.  سنتی  ساله   ۴۰ شده  طی  راه 
انسان ها در هر گامی که برمی دارند، باید 
تا  باشند  داشته  سر  پشت  به  نگاه  یک 
برداشته اند. من  را چگونه  گام  آن  ببینند 
زهرا  حضرت  فدک  خطبه  قبل  روز  چند 
)س( را مرور می کردم علی رغم چیزی که 
فاطمه  حضرت  تذکرات  ماست  ذهن  در 
است.  نبوده  معنوی  مسائل  )س(  زهرا 
جمالت  آن  از  )س(  زهرا  حضرت  منظور 
این بود که پیامبر )ص( به عنوان رئیس 
عرب  نکبت بار  زندگی  اسالمی،  جامعه 
اسالم  حاکمیت  به  تبدیل  را  بادیه نشین 
کرد.  وی افزود: روزی که انقالب اسالمی 
نه  اسالمی«  »جمهوری  رسید  پیروزی  به 
یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد به عنوان 
این  معمار  شد.  شناخته  نظام  این  نام 
نظام روی این کلمه بسیار تاکید داشت. 
همین  پیوند  اسالمی  جمهوری  دستاورد 
یعنی  این  بود.  جمهوریت  و  اسالمیت 
نظام  آن  در  می خواهند  مسلمان  مردمی 
تصمیم گیری کنند و سرنوشت خود را خود 
با  اصالحات  دوره  کشور  وزیر  بزنند.  رقم 
راه  به  نگاه  و  بازگشت  ضرورت  به  اشاره 
طی شده، هم چنین تاکید کرد: تا امروز ما 

نقاط بسیار زیبایی در این تاریخ ۴۰ ساله 
این  نمی تواند  هیچکس  که  داشته ایم 
نقاط زیبا را منکر شود، اما واقعیت مساله 
فجر  دهه  آستانه  در  امروز  که  است  این 
اگر بخواهیم کارنامه خود را بررسی کنیم 
چقدر می خواهیم نمره قبولی بدهیم؟ آیا 
ما روحانیون خطبه های نماز جمعه، امور 
را  مردم  معنوی  و  مادی  امور  و  مساجد 
آنگونه که شایسته این نظام است، انجام 

می دهیم.
ادامه  در  اصالحات  دوره  کشور  وزیر 
سخنرانی خود گفت: جامعه ما هم اکنون 
جریان  دو  به  نخواهیم  چه  بخواهیم  چه 
شده  تقسیم  طلب  اصالح  و  اصولگرا 
عالی  شورای  است.  طبیعی  این  و  است 
سیاستگذاری اصالح طلبان در یک طرف 
و جمنا از طرف دیگر است. شورای عالی 
نماد  جمنا  و  طلبی  اصالح  حضور  نماد 
دو  این  بین  مرزهایی  است.  اصولگرایی 
وجود داشته که این دو تشکل را به وجود 
شناسنامه دار  تشکل  داشتن  است.  آورده 
یا  سلیقه  کسی  اگر  است.  تفکر  کردن 
تفکر  این  دارد.  جامعه  اداره  برای  فکری 
در  که  می شود  شناسنامه  دارای  هنگامی 

حوزه تشکل وارد شود.
وی با تاکید بر این که »جریان اصالح طلبی 
گفت:  است«  اسالمی  جمهوری  چتر  زیر 
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 
طلبی ضرورت  اصالح  و  اصالحات  کنیم. 
برای  ضرورت  این  ماست.  نظام  امروز 
بقای نظام است.وی حضور  قدرتمندی و 
جریان اصالح طلبی را حضور اعتماد و امید 
داخلی  جریان های  این که  گفت:  و  خواند 
جریان  تخریب  با  می کنند  فکر  رقبا  یا 
موجود  وضعیت  ماندگاری  به  اصالحات 
اشتباه هستند.  در  کمک می کنند سخت 

جریان  با  است  ممکن  اصالحات  جریان 
مقابل رقیب باشد اما دشمن نیست.

و  خواسته ها  برشمردن  با  الری  موسوی 
خاطرنشان  اصالحات  جریان  محورهای 
در  بزنند،  حرف  آزادانه  همه  این که  کرد: 
جامعه، مطبوعات و رسانه ها آزادی وجود 
داشته باشد. اینکه فیلترها زیاد نشود. یک 
حرکت اصالح طلبانه و به نفع نظام است. 
داشته  مفاهمه  زبان  جهان  با  ما  این که 
باشیم چیز بدی نیست بلکه به نفع نظام 

است. 
را به تأمل دعوت کرده  وی جریان رقیب 
و اظهار کرد: چگونه صدای جریان مقابل 
اصالحات با همین دشمنان خارجی یکی 
می شود؟ چطور می شود که این برجام که 
مخالفت  جوری  آن  برجام  این  با  ترامپ 
می کند و برخی از رقبای داخلی اصالحات 
انگاری چیز  نیز مخالفت می کنند. مطلق 
مائده  برجام  نمی گویم  من  است.  بدی 
و  داشته  نقدهایی  قطعًا  است  آسمانی 
دارد اما در اصالح طلبی مطلق گرایی وجود 
ندارد. مسائل اجتماعی و سیاسی مسائل 

نسبی هستند.
وی تاکید کرد: راه اصالح طلبانه به عنوان 
حفظ  برای  جامعه  اداره  تردید  بدون  راه 
اصالح  استمرار  شود.  حفظ  باید  ایران 
طلبی باید جدی تلقی شود. ما هم اکنون 
در جریان اصالحات ۲۸ حزب داریم و این 
و  سلیقه ها  اختالف  که  معناست  بدان 
را به رسمیت می شناسیم  اختالف نظرها 
که  است  اهمیت  نکته هم حائز  این  اما 
اگر همه اینها یکصدا و یک فکر بودند ۲۸ 

حزب نمی شدند.
این عضو مجمع روحانیون مبارز با تاکید 
پررنگ  را  مشترک ها  قدر  »باید  این که  بر 
و  نداریم  بیشتر  راه  یک  ما  گفت:  کرد«، 
آن حرکت جبهه ای است. باید روی حرکت 
جبهه ای تکیه کنیم. برای بقای ایران راهی 

جز اصالح طلبی نداریم.

موسوی الری، وزیر کشور دوره اصالحات: 
بــرای بقــای ایــران راهــی جــز 
اصالح طلبــی نداریــم. جریــان 
ــا  ــت ب ــن اس ــات ممک اصالح
ــد  ــب باش ــل رقی ــان مقاب جری

امــا دشــمن نیســت.
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و  معدن  صنعت،  اداره  رییس 

تجارت مهاباد گفت: امسال یکهزار و 

37 فقره پرونده تخلف از واحدهای 

شهرستان  این  غیرصنفی  و  صنفی 

تشکیل شده است. صادق قادری روز 

با خبرنگار  پنجشنبه در گفت و گو 

در  پرونده  تعداد  این  افزود:  ایرنا 

طی  بازرسی   708 و  هزار   14 قالب 

سال جاری تشکیل شده که نسبت 

به سال قبل 11 درصد افزایش داشته 

است.

پرونده  ریالی  ارزش  داد:  ادامه  وی 

 188 از  بیش  شده  تشکیل  های 

میلیارد لایر است و 17 برابر مدت 

مشابه سال گذشته است.

تخلف  بیشترین  کرد:  اضافه  وی 

مواد  صنف  به  مربوط  شده  ثبت 

غذایی، لوازم خانگی و لوازم آرایشی 

نکردن  درج  و  است  بهداشتی  و 

گران  فاکتور،  نکردن  صادر  قیمت، 

فروشی و رعایت نکردن دستورالعمل 

بیشترین  ترتیب  به  بهداشتی  های 

اختصاص  خود  به  را  تخلف  موارد 

داده است.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت 

می  شهروندان  کرد:  تاکید  مهاباد 

هرگونه  با  برخورد  در صورت  توانند 

با شماره 124  گرانفروشی  و  تخلف 

تماس بگیرند و تخلف ها را گزارش 

دهند.

نفری   2 گروه  چهار  گفت:  قادری 

قالب  در  اصناف  اتاق  از  مشترک 

بازرسی و نظارت در سطح شهرستان 

جلوگیری  و  بازار  کنترل  منظور  به 

نوبت   2 در  ها  قیمت  افزایش  از 

صبح و عصر برای نظارت بر عملکرد 

در  غیرصنفی  و  صنفی  واحدهای 

حال فعالیت هستند.

به گزارش ایرنا، اجرای طرح تشدید 

صنفی  واحدهای  و  بازار  بر  نظارت 

مهاباد در قالب گشت های مشترک 

با هدف نظارت بر عملکرد واحدهای 

صنفی ارایه دهنده کاال و خدمات از 

تاکنون  و  آغاز شده  ماه  مرداد  اول 

ادامه دارد.

جمعیت  نفر  هزار   237 با  مهاباد 

صنفی  واحد   800 و  هزار   6 دارای 

است.

یک پژوهشگر اجتماعی با استناد بر 
پژوهش صورت گرفته با بیان اینکه 
۱۷ درصد از ازدواج های کشور مربوط 
به دختران زیر ۱۸ سال است، گفت: 
۱۴ هزار کودک بیوه زیر ۱۸ سال در 

کشور وجود دارد.
از   نقل  به  ایران  عصر  گزارش  به 
همایش  در  احمدی  کامیل  ایسنا، 
سیاستگذاری  و  توسعه  کودکی، 
اساس  بر  اینکه  بیان  با  اجتماعی 
 ۱۸ کودکی  سن  بین المللی  قوانین 
از  زودتر  ازدواج  هر  و  است  سال 
خطاب  همسری  کودک  سن،  این 
در  آمارهای موجود  افزود:  می شود، 
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 
ازدواج های کشور  از  کرد: ۱۷ درصد 
 ۱۸ زیر  دختران  ازدواج  به  مربوط 
سال است. در سال ۹۰، ۳۹ هزار و 
۶۰۹ نفر )۴.۵ درصد( از کودکانی که 
سن  سال   ۱۴ تا   ۱۰ کرده اند  ازدواج 

داشته اند.
با  ارقام  این  اینکه  بیان  با  احمدی 
به   ۹۱ سال  در  رشد  به  رو  روندی 
درصد(   ۴.۹( نفر  هزار   ۴۰ از  بیش 
ازدواج  کرد:  تصریح  است،  رسیده 
تا ۱۴ ساله در سال ۹۲   ۱۰ کودکان 
نیز با افزایش روبرو بوده است. این 
در  درصد   ۵.۳ به  رسیدن  با  میزان 
 ۹۵ سال  در  درصد   ۵.۵ و   ۹۲ سال 
از  است  ممکن  که  می دهد  نشان 
کاسته  کودکان  ازدواج  روند  میزان 

نشود.

آمار شایان توجه طالق و مادر 
شدن کودک عروسان

این مردم شناس با اشاره به اینکه 
و  عروسان  کودک  این  طالق  آمار 
آمار واقعی والدت نوزادان از چنین 
مادران خردسالی شایان توجه است 
هزار   ۹۷  ،۹۴ سال  در  داد:  توضیح 
زیر ۱۹ سال  از مادران  نوزاد  و ۸۶۲ 
متولد شده اند که از این میان ۱۵۱۱ 

نفر زیر ۱۵ سال سن داشتند.
آخرین  اساس  بر  احمدی،  گفته  به 
طالق  مورد  هزار   ۹۵ سرشماری ها، 

زیر ۱۹ سال در فاصله سال های ۹۰ 
تا ۹۴ رخ داده است و فقط در سال 
۹۴، ۱۲۰۰ کودک زیر ۱۴ سال به آمار 
کودکان مطلقه کشور افزوده شدند.

ضمن  اجتماعی  پژوهشگر  این 
کودک  آمارهای  آخرین  تشریح 
همسری استانی نیز گفت: ۱۴ هزار 
کشور  در  سال   ۱۸ زیر  بیوه  کودک 
وجود دارد. آمار ازدواج کودکان زیر 
۱۰ سال از سال ۹۰ تا ۹۴ نیز نشان 
می دهد در سال ۹۰، ۲۳۰ کودک، در 
 ،۹۲ سال  در  کودک   ۱۸۷  ،۹۱ سال 
۲۰۱ کودک، سال ۹۳، ۱۷۶ کودک و 
در سال ۹۴، ۱۷۹ کودک زیر ۱۰ سال 

در کشور ازدواج کردند.

رتبه اول خراسان رضوی در 
ازدواج کودکان 10 تا 14 ساله

وی با اشاره به آمارهای منتشر شده 
ریاست  زنان  امور  از سوی معاونت 
با  رضوی  خراسان  افزود:  جمهوری 
سال   ۱۴ تا   ۱۰ بین  ازدواج   ۶۷۵۹
با  شرقی  آذربایجان  اول،  رتبه  در 
۳۳۴۸ مورد، سیستان و بلوچستان 
 ۲۱۵۰ با  خوزستان  مورد،   ۲۳۵۵ با 
دارند.  قرار  بعدی  رتبه های  در  مورد 
 ۱۷۴۲ با  تهران  استان  همچنین 
مورد ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال 

در رتبه هشتم قرار گرفته است.
تصریح  ادامه  در  شناس  مردم  این 
افغانستان  همسایه،  کشور  در  کرد: 
برای  ازدواج  مدنی   ۵۰ ماده  طبق 
 ۱۸ پسران  برای  و  سال   ۱۶ دختران 
سال در نظر گرفته شده است و به 
این  مشابه  نیز  عربستان  در  تازگی 

قانون تصویب شده است.
احمدی با اشاره به اینکه در بسیاری 
مناطق  و  روستایی  خانواده های  از 
حومه شهری تحت عنوان ناف بری 
همسری  کودک  درباره  سنت هایی 
در  داد:  توضیح  می شود  اعمال 
بسیاری از این مناطق بین دختران 
نوزادی  دوران  همان  از  پسران  و 
صیغه محرمیت در قالب آنکه برای 
خوانده  می شود،  اعمال  بزرگساالن 
سیاست های  همچنین  می شود. 
تا  شده  موجب  نیز  جمعیتی  اخیر 
صدا  جمله  از  رسانه ها  از  برخی  در 
تبلیغ  سال   ۱۸ زیر  ازدواج  سیما  و 

ازدواج  سن  ترتیب  این  به  و  شود 
وصل  جمعیتی  سیاست های  به  را 

می کنند.

ناپایدارترین ازدواج ها در 
سنین کودکی رخ می دهد

سوادی  کم  اینکه  بیان  با  وی 
و  تفریحی  امکانات  نبود  فقر،  و 
برخی از قوانین رایج باعث افزایش 
تصریح  می شود  همسری  کودک 
کودک  قربانیان  تنها  دختران  کرد: 
از  بسیاری  و  نیستند  همسری 
کودک  مشکالت  با  نیز  پسران 
اساس  بر  هستند.  روبرو  همسری 
نشان  آمارها  طالق  افزایشی  نرخ 
در  ازدواج ها  ناپایدارترین  می دهد 
سنین کودکی وجود دارد. همچنین 
صرف باقی ماندن در یک ازدواج به 

معنی رضایتمندی از آن نیست.
ادامه  در  اجتماعی  پژوهشگر  این 
راهکارها  از  برخی  تشریح  ضمن 
برای مقابله با این آسیب اجتماعی 
فرهنگی  بسترسازی  کرد:  تاکید  نیز 
مضر،  سنت های  اصالح  و  درک 
شامل  ازدواج  قانونی  سن  تعیین 
سن  افزایش  طرح  از  حمایت 
جامعه  تالش  و  مجلس  در  ازدواج 
طرح  ارتقاء،  احیاء،  برای  مدنی 
کمیسیون  در  شدن  رد  از  بعد 
تمامی  الزامی شدن سطح  قضایی، 
وجود  ضمانت  ازدواج ها،  و  موالید 
برای  مناسب  اجرایی  سیاست های 
بهبود  ازدواج کودکان،  از  جلوگیری 
مدون  برنامه های  و  محلی  اقتصاد 
بهبود،  دختران،  توانمندسازی  برای 
تقویت  و  تحصیل  کردن  اجباری 
اقتصادی  و  تحصیلی  فرصت های 
و  قانونی  غیر  پسران  دختران  برای 
کودکان  ازدواج های  انگاری  جرم 
ثبت  منع  اجباری  ازدواج های  و 
کودکی  سنین  در  محرمیت  صیغه 
مدافعان  و  حمایت  از  بردن  بهره 
سیاست  مسئله،  این  مورد  در  مرد 
تضمین  برای  جنسی  مساوات 
کردن  درگیر  و  قربانیان  از  حمایت 
ایجاد  جهت  مذهبی  شخصیت های 
جمله  از  مذهبی  پارادایم  در  تغییر 

این راهکارها است.

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 43 ساله یکی از این همین بچه 
بزند  حرف  خانواده  و  گذشته  از  است  قرار  وقتی  است.  ها 
اسالیدهای زندگی اش با این کلیدواژه ها گره می خورد. »پدر 
در  زورگو، دعوا و کتک کاری های پی  برادر  و مادر معتاد، 

پی، ازدواج در 14 سالگی، طالق و کودکی که هرگز ندید...«.
کودک  ماحصل  که  رفتیم  زهرا  سراغ  دلیل  این  به  امروز 
از  اما  را در 14 سالگی تجربه کرد  ازدواج  او  همسری است. 
همان ابتدا با دروغ و شکست های سنگین در زندگی مواجه 
کودک  از  ایرنا،  اجتماعی  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  او  شد. 
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 
هروئین  به  معتاد  دو  هر  مادرم  و  پدر  کردم  باز  چشم  که 
و  دعوا  شاهد  روز  هر  نبود.  امنی  جای  خانه  فضای  بودند. 
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 
می  باالیی  نمرات  خانه  مسموم  فضای  وجود  با  و  خواندم 
گرفتم. استعدادم در درس خیلی خوب بود. دلم می خواست 
خواستگار  برایم  زمان  همان  اما  شوم  مفیدی  فرد  آینده  در 
با اصرارهای مادرم و فشارهای خانواده در نهایت پای  آمد. 
بود  از همشهریانمان  یکی  که  مردی  با  نشستم.  عقد  سفره 
اما به خوبی او را نمی شناختیم. آن مرد 650 هزار تومان به 
ازای جهیزیه به پدر و مادرم داد و من با لباس های تنم به 

خانه بخت رفتم.
راضی  ات  زندگی  از  نکردی؟  مخالفتی  شد؟  چه  بعد  ایرنا: 

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 
دانستم  نمی  اصال  و  خواندم  می  درس  داشتم  کردم.  نمی 
شوهر یعنی چه. از زندگی ام راضی نبودم. آن آقا 10 سالم از 
خودم بزرگتر بود. سال ها در آلمان زندگی می کرد و وقتی 
به خواستگاری من آمد، گفتند قرار است مرا همراه خود به 
و  بخوانم  درس  دهد  می  اجازه  بود  گفته  ببرد. حتی  آلمان 
ازدواج کردیم، در خانه مادرش  حمایتم می کند. اما وقتی 
در یکی از شهرستان های جنوبی کشور ساکن شدیم. 5 ماه 
فهمیدم  بعدها  شد.  ناپدید  که  بود  نگذشته  مان  زندگی  از 
از من خواستند  به دروغ  آلمان رفته است. خانواده اش  به 
پاسپورت بگیرم تا مرا پیش او بفرستند. همراه پدرم به دنبال 
پاسپورت رفتم اما فهمیدیم ممنوع الخروج است. به خاطر 

تحقیق  که  کمی  ندادند.  پاسپورت  هم  من  به  پایین  سن 
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؟

با  هم  کوچکم  خواهر  بودم.  پدرم  خانه  در  سال  چند  زهرا: 
شهرستان  به  زندگی  برای  و  کرد  ازدواج  معتادم  پسرعموی 
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 10 سال از خودم بزرگتر است. او از خانه برادرم 

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 
اوردوز کرد و فوت  اعتیاد  اثر  بر  برادر کوچکم  می گذرانیم. 
زندگی می کنند و  با هم  بزرگم همچنان  برادر  و  شد. مادر 
اعتیاد دارند. خواهرم با همسر معتادش می سازد و به خاطر 
بچه هایش نمی تواند او را ترک کند. در حال حاضر همسر 
به  را  کوچکم  پسر  شده،  گیر  زمین  بیماری  دلیل  به  خودم 
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 
ادامه  دخترهایم  کنم  کمک  تا  کنم.  تأمین  را  مان  زندگی 

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 
به  آنها  نمی خواهد  دلمان  اصال  پدرشان  نه  و  نه من  کنم. 
زودی ازدواج کنند. به همین دلیل فقط دخترها را به درس 
خودشان  برای  روشنی  آینده  تا  کنیم  می  تشویق  خواندن 

بسازند.
او  با  برگردی  عقب  به  اگر  هستی؟  راضی  همسرت  از  ایرنا: 

ازدواج می کنی؟
ازدواج نمی کنم. من تحت فشار  زهرا: اگر به عقب برگردم 
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. 
را  شوهرم  کردم.  ازدواج  خانه  فشارهای  خاطر  به  االن  اما 
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 14 سالگی و خواهر کوچکم کمتر از 13 سالگی ازدواج 
اگر  داشتیم؟  همسرداری  از  درکی  چه  ما  نظرتان  به  کرد. 
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.

آیا شما هنوز از کلمات قدیمی 

بیاد  پدرت  کن  »صبر  مانند 

بیشتر  کاش  »ای  یا  خونه« 

شبیه خواهرت بودی« و… برای 

کودک خود استفاده می کنید؟

روزنامه  ایسنا،  گزارش  به 

شهروند نوشت: قطعًا استفاده 

قدیمی  کمی  عبارات  این  از 

گفت  بتوان  شاید  و  شده 

به  عبارات  این  از  استفاده 

جای آن که بار معنایی مثبتی 

می تواند  گاهی  باشد،  داشته 

روی  منفی  بسیار  تأثیرات 

و  بگذارد  جا  بر  شما  فرزند 

به  باشد،  مفید  آن که  از  بیش 

پژوهشگران  برساند.  آسیب  او 

یافتند و  نتایج جالبی دست  به  تازه ترین تحقیقات خود  در 

به والدین توصیه کردند که به هیچ وجه از عبارات زیر برای 

فرزند خود استفاده نکنند:

١- عالی بود! آفرین!
محققان در مطالعات خود دریافته اند هنگامی که کودک شما 

کاری را درست انجام می دهد، استفاده از عباراتی مانند »دختر 

خوب یا آفرین و…« به جای آن که انگیزه کودک را بیشتر کند، 

وابستگی او به تأیید و تصدیق شما را بیشتر می کند. در واقع 

این تمجیدها را برای وقتی بگذارید که کار آنها واقعًا موجه 

انجام  را  آن  واقعًا خواسته اید  که شما  و همان طوری  است 

»کمک  بگویید،  بود«  »عالی  بگویید  آن که  جای  به  داده اند. 

خوبی بود، دوست دارم همکارت باشم«.

٢- تمرین کن تا اول شوی
به خود  درست است که هر چه کودک شما وقت بیشتری 

اختصاص دهد و تمرین خود را در هر فعالیتی بیشتر کند، 

عبارت  از  استفاده  با  اما  شد  خواهد  بهتر  او  مهارت های 

»تمرین کن تا نفر اول شوی« فرزند شما احساس می کند که 

همیشه باید در هر زمینه ای اول باشد و اگر شکست بخورد 

یعنی به اندازه کافی تمرین نکرده است. بهتر است به جای 

به  را  او  اول شوی«  بگویید »تالش کن  فرزندتان  به  این که 

تمرین سخت تشویق کنید تا کمبودهای خود را اصالح و از 

پیشرفت خود احساس غرور کند.

٣- تو خوبی!
به  شروع  او  و  می شود  خراشیده  شما  کودک  زانوی  وقتی 

گریه می کند، شما با گفتن این جمله »خوبی چیزی نشده!« 

صدمه  خیلی  که  بدهید  را  اطمینان  این  او  به  دارید  قصد 

ندیده است اما گفتن این جمله ممکن است فقط احساس 

او را بدتر کند؛ کودک شما گریه می کند 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 این که 

درد او را کم کنید. پس به جای گفتن این عبارت، او را در 

آغوش بگیرید و بگویید »چقدر وحشتناک زمین خوردی آیا 

می خواهی زخمتو پانسمان کنم؟«

٤- عجله کن!
فرزند شما سر میز صبحانه بازیگوشی می کند و اصرار دارد که 

بند کفشش را ببندد از طرفی سرویس مدرسه اش هم به زودی 

»زود  که  می کنید  وارد  استرس  او  به  مدام  شما  و  می آید 

باش، عجله کن« بهتر است به جای استرس واردکردن با او 

بازی کنید و مسابقه بدهید؛ مثاًل بگویید »ببینیم کی زودتر 

شلوارش رو پاش می کنه« با این روش کودک برای بردن از 

شما سریع صبحانه اش را خورده و آماده می شود.

٥- من رژیم دارم!
روی  روز  هر  فرزندتان  اگر  هستید؟  وزنتان  اضافه  نگران 

راه پله ها صدای شما را بشنود که با همسایه تان دردل کرده و 

مدام از چاقی خود شکایت می کنید، ممکن است پیش خود 

به جای شکایت  بهتر است  را تجسم کند.  ناسالم  یک بدن 

این  از  و  می خورم  غذا  سالم  »من  بگویید  اضافه وزنتان  از 

احساس لذت می برم« همچنین نگویید »نیاز به ورزش دارم 

تا وزنم کم شود« چون این جمله مفهوم شکایت دارد. بهتر 

است به جای آن بگویید »هوای بیرون چقدر برای پیاده روی 

خوبه« این جمله حتی می تواند کودکتان را به پیاده روی و 

ورزش همراه با شما ترغیب کند.

٦- پول خریدنش را ندارم
وقتی کودک شما اصرار به خرید یک اسباب بازی جدید دارد، 

که  است  معنی  این  به  چون  نکنید؛  استفاده  جمله  این  از 

شما کنترل امور مالی خود را در دست ندارید و این می تواند 

برای بچه ها ترسناک باشد. همچنین آنها ممکن است پیش 

خود فکر کنند »اگر شما استطاعت ندارید، پس چگونه یک 

خانه گرانقیمت در شمال شهر خریده اید؟« بهتر است به جای 

چون  نمی خریم؛  را  اسباب بازی  این  »ما  بگویید  جمله  این 

که  صورتی  در  داریم«.  نیاز  مهمتر  چیزهای  برای  پولش  به 

او اصرار کرد شما می توانید با او 

و مدیریت  نحوه پس انداز  درباره 

پول حرف بزنید.

٧- با غریبه ها حرف نزن!
درک این جمله برای کودک کمی 

چون  می رسد؛  نظر  به  سخت 

ناشناس  فرد  آن  است  ممکن 

به  و  کرده  فرزند شما محبت  به 

به  او  به  کودکتان  دلیل  همین 

به  نکند.  نگاه  غریبه  یک  عنوان 

بهتر  جمله،  این  بکاربردن  جای 

را  مثال هایی  و  داستان ها  است 

او تعریف کنید  برای  این باره  در 

غریبه  مرد  یک  »اگر  بپرسید  و 

به شما پیشنهاد شکالت دهد یا 

ماشینش  سوار  را  شما  بخواهد 

را  او  درست  جواب  یک  با  می کند« سپس  کار  چه  او  کند، 

راهنمایی کنید.

٨- مراقب باش!
وقتی کودک شما در حال بازی روی میله های میمون بازی 

تالش  و  است  پارک  در  نام(  به همین  بازی  وسیله  )نوعی 

می کند تعادلش را حفظ کند، گفتن جمله »مراقب باش« این 

حس را به او منتقل می کند که در حال افتادن است و همین 

جمله باعث می شود کودک شما حواسش به کاری که انجام 

می دهد، پرت شود و در نتیجه تمرکزش را از دست بدهد. اگر 

آرامش  با  و  بروید  او  نزدیک  او هستید،  افتادن  نگران  شما 

مراقب او باشید.

٩- تا شامت را نخوری از دسر خبری نیست!
واقعی  لذت  کودک  می شود  باعث  عبارت  این  از  استفاده 

غذایی را که می خورد، از دست بدهد و این دقیقًا مخالف آن 

چیزی است که شما قصد دارید. برای ترغیب کردن کودکتان 

به غذاخوردن بهتر است از این عبارت استفاده کنید که »ما 

عبارت  در  تغییر  این  بعد دسر« شاید  و  اول غذا می خوریم 

بر جا  فرزند شما  روی  مثبتی  تأثیر  اما  برسد  نظر  به  جزئی 

می گذارد.

١٠- بذار کمکت کنم!
اگر کودک در حال ساختن یک قلعه با اسباب بازی هایش یا 

نکنید.  آن کمکش  اتمام  برای  است،  پازل  درست کردن یک 

این کار می تواند استقالل کودک شما را تضعیف کند و باعث 

می شود او همیشه برای انجام کارهایش به دنبال کسی باشد 

تا کمکش کند. به جای این کار با پرسیدن چند سوال او را 

برای تمام کردن پازل یا قلعه اش راهنمایی کنید؛ مثاًل بگویید 

»به نظر تو این قطعه در این جا باید قرار بگیرد؟«، »چرا فکر 

می کنی این جا خوبه؟« »بیا یه بار دیگه امتحان کنیم؟«

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد

بیش از ۱۰۰۰ فقره پرونده تخلف برای اصناف مهاباد تشکیل شد

۱4 هزار کودک بیوه زیر ۱8 سال در کشور وجود دارد ازدواج در کودکی روزگارم را سیاه کرد | گفت و گو از فاطمه شیری

۱۰ جمله ای که هرگز نباید به فرزند خود بگویید | روزنامه شهروند

گفت:  بوکان  انتظامی  فرمانده 

و  سواری  خودرو  دستگاه   31

به  شده  سرقت  موتورسیکلت 

 250 و  میلیارد  چهار  ارزش 

ماموران  تالش  با  لایر  میلیون 

آگاهی از سارقان خودرو در این 

شهرستان کشف و ضبط شد. 

سرهنگ مجید محبعلی در گفت 

از  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و 

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.

سارقان  اینکه  بیان  با  وی 

موتورسیکلت و خودرو به صورت 

شبکه ای عمل می کردند، اظهار 

داشت: در طول هفته جاری تیم 

های عملیاتی و تخصصی پلیس 

که  موتورسیکلت  سارق  شبکه 

نفر  سه  همراه  بودند  نفر  چهار 

مالخر دستگیر و تحویل مقامات 

قضایی شدند.

متالشی  از  محبعلی  سرهنگ 

در  خودرو  سارق  شبکه   2 شدن 

این  در  افزود:  و  داد  بوکان خبر 

ای  حرفه  سارق  نفر  پنچ  ارتباط 

تشکیل  با  و  دستگیر  خودرو 

قضایی  مقامات  تحویل  پرونده 

شهرستان شدند.

از  بوکان  انتظامی  فرمانده 

خودروهای  خواست  شهروندان 

و  مجهزکرده  دزدگیر  به  را  خود 

از  ای  حادثه  وقوع  صورت  در 

را  موضوع  سرعت  به  قبیل  این 

به مرکز فوریت های پلیسی 110 

اطالع دهند.

نفره  سه  شبکه  انهدام  از  وی 

منازل  و  ها  باغ  خانه  سرقت 

داد  خبر  شهرستان  این  در  در 

به  تاکنون  شبکه  این  گفت:  و 

های  باغ  خانه  سرقت  فقره   12

بوکان اعتراف کردند و اقالمی را 

که سرقت کرده اند 200 میلیون 

لایر برآورد شده است؛ شهرستان 

بوکان در جنوب آذربایجان غربی 

قرار دارد.

فرمانده انتظامی بوکان:
۳۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی در بوکان کشف شد

هفتهنامه
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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.

این سازمان  مدیرعامل  اینکه  بر  تاکید  با  غربی  آذربایجان  استاندار 

منطقه  این  محدوده  داخل  فرمانداران  برای  رقیبی  عنوان  به  نباید 

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.

این  داشت:  اظهار  آزاد،  مناطق  کشی  فنس  قانون  به  اشاره  با  وی 

منطقه بیش از 500 هزار هکتار وسعت دارد و به تازگی نیز چندین 

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 100 میلیارد لایر به 13 هزار 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 

به ترکیه از مسیر منطقه آزاد تجاری ماکو، بیان کرد: عملی شدن این 

طرح می تواند منجر به تحول در منطقه شود.

ایجاد  و  کشور  برای  ظالمانه  های  تحریم  اعمال  داد:  ادامه  وی 

محدودیت های جدید برای کشتیرانی جمهوری اسالمی در جنوب 

برون  برای  مقدس  دفاع  دوران  تا همچون  است  کشور سبب شده 

رفت از وضعیت فعلی اقتصادی به مرزهای زمینی امیدوار باشیم.

سلیمانی همچنین از تالش برای ایجاد منطقه لجستیک گمرکی در 

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.

منطقه  اقتصادی  های  ظرفیت  از  دیگر  یکی  را  گردی  طبیعت  وی 

دانست و اظهار داشت: برندسازی منطقه در همین راستا به اتمام 

رسیده و مراحل بازاریابی و تبلیغ در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ماکو با بیان اینکه بروکراسی 

با  گفت:  بوده،  مرکزی  های  استان  برابر  سه  منطقه  این  در  اداری 

ای  اندازه  به  این میزان  ایجاد میز خدمت  و  انجام شده  تمهیدات 

کاهش یافته که توان ثبت شرکت در مدت 2 روز در این منطقه به 

وجود آمده است. 

منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  حسینی،  رضا 

به اتصال خط ریلی  نیز بر ضرورت توجه  آذربایجان غربی  استاندار 

ایران از طریق منطقه آزاد ماکو به جمهوری ترکیه تاکید کرد و افزود: 

کشورهایی  تا  است  شده  سبب  ریلی  خطر  این  احداث  در  غفلت 

روسیه  از طریق  اروپا مسیر جدیدی  به  اتصال  برای  همچون چین 

را برگزیند. 

وی با بیان اینکه منطقه آزاد ماکو 25 برابر منطقه آزاد ارس است، 

گفت: وسعت این منطقه بیش از 500 هزار هکتار است و ظرفیت 

های بی بدیلی دارد. 

به گزارش ایرنا، در این جلسه فرمانداران منطقه آزاد ماکو به بیان 

نظرهای خود پرداختند. 

محمدمهدی شهریاری، استاندار آذربایجان غربی : 

منطقه آزاد ماکو مزیت اقتصادی آذربایجان غربی است

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری 
میلیون   400 و  میلیارد   27 طلب  از  تبریز 
اجرای  قبال  از  تبریز  شهرداری  تومانی 

سیاست بازآفرینی استانی دولت خبر داد.
شرقی،  آذربایجان  منطقه  ایسنا،  گزارش  به 
محمد حسین زاده گفت: دولت بابت اجرای 
شورای  مصوب  شهری  بازآفرینی  سیاست 
سازمان  ابالغی  و  استان ها  بازآفرینی 
به  شهرسازی،  و  بودجه  و  برنامه ریزی 
کنون  تا  و  است  بدهکار  تبریز  شهرداری 

مبلغی دریافت نکرده ایم.

وی اظهار کرد: بافت فرسوده و حاشیه نشین 
تخفیف های  اعمال  مشمول  تبریز  شهر 
پروانه های  صدور  برای  دولت  تشویقی 
اجرای  با  نیز  شهرداری  و  است  ساختمانی 
چهار  احداث  برای  را  شهروندان  طرح،  این 
طبقه با احتساب پارکینگ )یک پیلوت و سه 

طبقه مسکونی( معاف کرده است.
حسین زاده یادآور شد: طبق این مصوبه، مقرر 
شد دولت هزینه این پروانه های ساختمانی 
پرداخت  ریالی  کنون  تا  ولی  کند،  پرداخت 

نکرده است.

وی تصریح کرد: طرح باز آفرینی شهری دولت 
با هدف احیای بافت های فرسوده و حاشیه 
و  اجراست  در حال  نشین شهر های کشور 
تمامی شهرداری های شهرها بزرگ و کوچک 

کشور مجری این طرح هستند.
را  ساختمانی  پروانه های  صدور  حسین زاده 
کرد  اعالم  شهرداری  درآمدی  منابع  از  یکی 
تبریز  شهرداری  درآمد  تحقق  داد:  ادامه  و 
در این بافت ها منوط به بازپرداخت هزینه 
پروانه های صادر شده از طرف دولت است.

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری 
طرح  این  اجرای  کرد:  نشان  خاطر  تبریز 
تبریز  شهرداری  و  دارد  هم  مزایایی  دولتی 
با صدور پروانه ساخت واحد های تجاری و 
درصدی، دست سرمایه   90 تخفیف  با  هتل 
مرکزی  های  بلوک  احیای  برای  گذاران 
فرسوده  بافت  در  میار(،  )میار  مانند  شهری 

تبریز را باز گذاشته است.
بلوک های  سایر  در  داد:  ادامه  حسین زاده  
بافت فرسوده تبریز نیز با تخفیف 60 درصدی 
می  پروانه  صدور  به  اقدام  شهروندان  برای 
کنیم و شهروندان می توانند از این سیاست 

تشویقی بهره مند شوند.

استاندار آذربایجان شرقی 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 

بسیار خوب  ادبیات  و  فولکلور  دارای  آذری 

اساس  این  بر  داشت:  اظهار  است،  غنی  و 

در  خواهیم  می  پرورش  و  آموزش  وزیر  از 

صورت صدور مجوز، در سال های آینده این 

زبان در مدارس تدریس شود.

پیروزی  سالگرد  رسیدن  فرا  تبریک  با  وی 

انقالب اسالمی و ادای احترام به روح بلند 

امام راحل، گفت: توفیقات نظام در 40 سال 

مختلف  های  حوزه  و  ها  بخش  در  گذشته 

فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی، 

قابل شمارش و بیان نیست.

اوضاع  که  حالی  در  داد:  ادامه  پورمحمدی 

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 40 سال 

قبل نیست و بیان ضعف ها از سر دردمندی 

و نه ناشکری است. استاندار آذربایجان شرقی 

رفع  برای  تالش  اساس  این  بر  کرد:  اضافه 

مشکالت وظیفه همه مسئوالن است و ما 

نیز در آذربایجان شرقی تماتم تالش خود را 

برای رضایت مندی مردم انجام می دهیم.

پورمحمدی با اشاره به مشکالت بیان شده 

گفت:  مسئوالن،  زبان  از  میانه،  شهرستان 

مشکل آب و گاز این شهرستان در اولویت 

سفر  اولین  در  که  است  استان  کاری  های 

آینده به این منطقه بیشتر به آنها پرداخت 

می کنیم.

به گزارش ایرنا، روز 12 بهمن سال 1365 بر 

اثر بمباران مدارس زینبیه و ثاراهلل شهرستان 

عراق  بعث  رژیم  هواپیماهای  توسط  میانه 

به  مدرسه  دو  این  آموز  دانش   ۳۸ تعداد 

شهادت رسیدند.

پرداختن  واسطه  به   بچه مهندس  سریال 

از  که  کودک همسری  چون  موضوعی  به 

ماه های  مباحث  برانگیزترین  حساسیت  

ترندهای  از  یکی  به  ناگاه  به  بوده،  اخیر 

مجازی تبدیل شده است.

به گزارش ایسنا، روزنامه شهروند نوشت: 

که  سریال هایی  تعداد  ایران  تلویزیون  در 

قصه تأثیرگذاری داشته باشند یا این که 

به  شوند  تبدیل  پخش شان  روزهای  در 

خانواده ها،  روزمره  صحبت های  موضوع 

کم شمارند. مهم تر از این هم این که در این 

معدود سریال هایی هم که موضوع بحث 

اکثریت  خانواده ها می شوند،  و جدل های 

و  سوتی ها  به واسطه  که  است  آنهایی  با 

گاف های روایی و داستانی شان سر زبان ها 

محاسن شان  به خاطر  مثاًل  نه  و  می افتند 

هر چند کمرنگ و کم تعداد

دوم  سری  سریال ها  معدود  این  از  یکی 

درباره  سریالی  است.  بچه مهندس  سریال 

بزرگ  پرورشگاه  یک  در  که  نوجوان  چند 

شده اند )پرورشگاهی به نام خانه خورشید 

که اتفاقًا نام اصلی این سریال نیز همین 

بچه مهندس  به  بعد  و  بود  خورشید  خانه 

متر  کمتر  با  که  سریالی  یافت.(  تغییر 

و  بودن  پرسروصدا  توقع  معیاری  و 

از آن می رفت. اما حاال نام  جنجالی بودن 

این سریال به واسطه پرداختن به موضوعی 

حساسیت  از  که  کودک همسری  چون 

برانگیزترین و پرتکرارترین مباحث ماه های 

از  یکی  به  بدل شده  ناگاه  به  بوده،  اخیر 

ترندهای مجازی. نامی که 

در قالب هشتگی پرکاربرد 

نظراتی  اظهار  از  سیلی 

قرار  اختیار  در  را  متضاد  و  متفاوت  گاه 

آغازین  روزهای  در  که  بگذریم  می دهد. 

نمایش این سریال نیز گریم عجیب یکی 

را  بچه مهندس  سریال،  این  بازیگران  از 

سوژه کاربران فضای مجازی کرده بود...

آغاز ماجرا

ماجرا از آنجا آغاز شد که داستانی فرعی در 

این سریال درباره عشق نوجوانی 14 ساله 

را  سریال  تماشاگران  ساله   11 دخترکی  با 

شوکه کرد. اتفاقی که صدای خیلی ها را در 

فضای مجازی درآورد. ماجرا را یک توییت 

»در شرایطی که کوران  زد:  کلید  عصبانی 

کودک همسری  با  مدنی  جامعه  مخالفت 

رو شاهدیم، درست در همین زمان، شبکه 

دو صداوسیما، در سریال بچه مهندس داره 

رو نشون  رابطه عاطفی دو بچه دبستانی 

می ده و کودک همسری رو ترویج می کنه. 

وااسفا«. این توییت با یک رشته توییت 

»واقعا  کرد:  پیدا  ادامه  دیگر  عصبانی 

بچه مهندس  سریال  این  اصلی  جریان 

چیست؟ تم روی پا ایستادن یک بچه از 

جریان  با  همراهی  یا  هست  شیرخوارگاه 

کودک همسری تازه راه افتاده در کشور یا 

ترویج همان ژانر معروف عشق و عاشقی 

توییت  یکی  این  ۲۰۳۰؟«  سند  ترویج  یا 

مخالفان  بر  را  حجت  طناز  زبانی  با  هم 

تمام کرد: »بزنید شبکه دو که مثبت ۱۸ 

شده.«

بدآموزی

و  رفت  دیگر  به سمتی  ماجرا  زود  خیلی 

کاربران از کلیات گذشتند و شروع کردند 

فصل  »دو  بدآموزی:  جزئیات  توصیف  به 

بدن  پیام  آخرش  که  ساختن  سریال 

 ۱۵ بچه  خوبه!  خیلی ام  کودک همسری 

برای  »تو  یا:  می فهمه«.  خیلی ام  ساله 

 ۲ بچه مهندس  سریال  داره  که  نوجوانی 

که  بپیچی  نسحه  می خوای  می بینه  رو 

»اگه  این:  و  ممنوعه؟؟«  کودک همسری 

برادر این سنی داشتید، متوجه می شدید 

کردن  بیدار  جز  بچه مهندس  سریال  که 

هیجان جنسی شون کار دیگه ای نمی کنه! 

به  این سن  تو  نوجوونا مخصوصًا پسرها 

نگاه  و  کردن  کار  مثل  پسره  تالش های 

عاشقانه شو  جنبه های  فقط  که،  نمی کنن 

ازدواج  حق  خودشون  به  و  می بینن 

به  مربوط  بحث های  پایان بخش  میدن«. 

کاربری  زبان  از  نیز  سریال  این  بدآموزی 

بود که نوشت: »ترویج کودک همسری تا 

ساله   ۱۴ دختر  که  میره  پیش  اون جایی 

)مژگان( برای پسر ۱۶ ساله )جواد( شرط و 

شروط ازدواج می ذاره و بعدش هم شاد و 

خوشحال با هم می رن شهربازی!«

اتهامات

بازیگران و دیگر عوامل سریال  بعد نوبت 

بود که مورد انتقاد قرار گیرند، به خصوص 

فضای  در  که  رهنما  بهاره  چون  بازیگری 

یا  مربوط  اتفاق  هر  مورد  در  مجازی 

نظر  تلویزیونی  چهره  یک  به  نامربوط 

سریالی  در  می آید  عمل  در  اما  می دهد، 

ما  »حاال  می کند:  بازی  پیامی  چنین  با 

انتظاری  صداوسیما  از 

بازیگرایی  موندم  نداریم. 

که ادعای روشنفکری دارن 

چه جوری حاضر شدن توش بازی کنن«. 

در  کودک همسری  »تبلیغ  یکی:  این  یا 

تلویزیون، جالب اینجاست بهاره رهنما!«. 

با  داره  بگه  نمی یاد  رهنما  »بهاره  این:  و 

رو  کودک همسری  مبتذل  سریال  این 

برزو  و  رهنما  بهاره  »کاش  ترویج می ده؟ 

کردند  بازی  کاری  در  چرا  بگویند  ارجمند 

که کودک همسری را تبلیغ می کند!«

دفاعیات کارگردان

نسبت  تاکنون  این که  با  سریال  عوامل 

ترویج کودک همسری واکنشی  اتهام  به 

خصوصی  شنیده های  اما  نداده اند،  نشان 

مسأله ای  چنین  که  دارد  این  از  حکایت 

را قبول ندارند و همه چیز را سپرده اند به 

از  بیشتر  که  هم  رهنما  بهاره  زمان.  گذر 

دیگر عوامل سریال زیر سوال رفته، اما به 

پاسخی  »شهروند«  خبرنگار  پرسش های 

کارگردان  غفاری  علی  اما  نمی دهد. 

می کند:  رد  را  اتهامات  این  بچه مهندس 

را  اتهامات  این  کسانی که  »نمی دانم 

نمایشی  کار  یک  اولیه  الزامات  می زنند، 

در  می شود  نمی دانم  نه.  یا  می دانند  را 

به  قسمت   10 از  بیش  هنوز  که  شرایطی 

پایان سریال مانده، آن را به چنین چیزی 

متهم کرد یا نه؟«

ترجیح  تاکید می گوید که  با  علی غفاری 

می دهد چند وقتی صبر کند و بعد از پایان 

انتقادی  هنوز  اگر  باقی مانده،  قسمت   10

آن وقت  داشت،  وجود  زمینه  این  در 

بدهد:  را  انتقادات  پاسخ  مفصل  به طور 

»ما به هیچ وجه چنین نیتی نداشتیم که 

کنیم.  ترویج  را  چیزی  چنین  و  بیاییم 

البته گذشته از قصد داشته یا ناداشته مان، 

این کار را هم نکرده ایم. اما حیف که االن 

دهم،  توضیح  زمینه  این  در  نمی توانم 

غفاری  علی  می رود«.  لو  داستان  چون 

البته می گوید که توقع چنین جنجالی را 

که  اول می دانستیم  »از همان  داشته اند: 

دارد.  وجود  واکنش هایی  چنین  امکان 

همین  اصاًل  نیستیم.  ناراضی  هم  حاال 

چنین  درباره  که  شده  ایجاد  فضایی  که 

داده  نشان  واکنش  و  زده  حرف  مباحثی 

می خواهد  حاال  است،  خوبی  اتفاق  شود، 

این بحث ها به موضع گیری های مثبت یا 

منفی علیه ما بینجامد.«

منتقدان زیر بار نمی روند

عاشقانه  رابطه  کردن  تصویر  منتقدان 

اما  بچه مهندس  سریال  در  نوجوانان 

پایان  اتفاقی در  این که چه  دارند  عقیده 

اهمیتی  چندان  داد،  خواهد  رخ  داستان 

ندارد: »سریال بچه مهندس در نشان دادن 

روابط عاشقانه میان دو کودک سنگ تمام 

گذاشته. این که قصه با ازدواج کودکان به 

پایان برسد یا نه؛ مسأله نیست. مهم قبح 

بین  از  خاصی  سیاست  با  که  ماجراست 

می رود.«

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری
بدهی ۲۷ میلیارد و 4۰۰ میلیون تومانی دولت به شهرداری تبریز 

محمدرضا پورمحمدی، استاندار آذربایجان شرقی
 تحصیل به زبان مادری مطالبه مردم آذربایجان شرقی است

آیا رسانه ملی با پخش سریال بچه مهندس درصدد ترویج کودک همسری است؟!


