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جوابیه

تاحوال
توضیحسازمانثب 
کشور در موردیک گزارش

روزنامه آفتاب یزد در تاریخ  98/2/16گزارشی
تحت عنوان «فریاد بیهویتی و شالق نادیده
گرفتنها» در صفحه اجتماعی خود منتشر کرد
که روز گذشته سازمان ثبت احوال کشور جوابیه
ای در این خصوص به دفتر روزنامه ارسال کرد؛
متن جوابیه به این شرح است«:سازمان ثبت
احوال کشور براساس وظایف ذاتی خود متولی
صدور اســناد هویتی برای اتباع کشــور ایران
میباشد .بر همین اساس تبصره  2ماده واحده
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از
ازدواج زنان ایرانی بــا مردان خارجی مصوب
 1385/7/2مجلس شــورای اســامی مقرر
مینماید کســانی که در اثر ازدواج زن ایرانی
و مرد خارجی در ایران متولد شــوند و ازدواج
والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده  1060قانون
مدنی به ثبت رســیده باشد پس از رسیدن به
سن هجده ســال تمام و حداکثر ظرف مدت
یک ســال بدون رعایت شرط سکونت مندرج
در مــاده  979قانون مدنی بــه تابعیت ایران
پذیرفته میشــوند .در خصوص تبصره فوق
پس از صدور گواهــی تابعیت از طرف وزارت
امور خارجه شناسنامه متقاضی صادر میشود.
به دیگر ســخن ظرفیتهــای قانونی موجود
تعیین کننده نحوه صیانت از مرزهای تابعیتی
بوده و نحوه عملکرد ســازمان ثبت احوال را
در این حوزه مشــخص میسازد .بدیهی است
تغییر رویههای جاری منوط به تصویب قوانین
جدید بوده که با اهتمام دولت تدبیر و امید و
طــرح الیحه اعطای تابعیت به فرزندان ایرانی
در صحن علنی مجلس مورد توجه قرار گرفته
است .لذا در صورت تصویب و ابالغ قانون مورد
بحث ،آمادگی الزم برای اجرای دقیق و سریع
آن در این سازمان وجود خواهد داشت».

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ  16ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ 1398ﺷﻤﺎﺭﻩ5448

4

آفتاب یزد :این جوابیه در حالی به دفتر
روزنامه ارسال شــده که گزارش مذکور
قبل از تصویب قانــون «اهدا تابعیت به
مادران ایرانی» منتشــر شده و پس از
تصویب این قانــون روزنامه آفتاب یزد
در گزارشی تحت عنوان «ناشهروندها»
شناسنامه دار میشوند» از مصوبه مجلس
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰاستقبال کرده بود.

ﺑﺮﮔﺰاری اﻓﻄﺎری در ﺷﻬﺮداری ﻣﻤﻨﻮع

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻓﻄﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻤﻨﻮﻉ
ﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﺴﻦﻫﺎﺷﻤﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﮔﻔﺖ :ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻂ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻓﻄﺎﺭﻯ ﺑﺎ
ﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ،ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻓﻄﺎﺭﻯ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﮕﻮ

ﺎﻯ ﻏﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﺩﺍﺭ

ﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ
؛ﻣﻘﺼﺮﮐﯿﺴﺖ؟

ـﻰ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎ
ﻚﻧﻴﻮﺯ ﻭ ﺷﺎﻳﻌﺎﺕ ﺷﺪﻩ

ﺎ ﻛﻢﺧﺒﺮﻯ ﺷــﺎﻳﻌﺎﺕ
ﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﻛﻢﺧﺒﺮ ﻳﺎ
ﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭ
؛ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻠﻰ ﻛﻪ
ـﺎﺭ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﻓﻴﻚ ﺩﺍﻣﻦ
ﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻬﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻛﻪ
ﻢﻛﺎﺭﻯ ﺧﺒﺮﻯ ﺷﺎﻳﻌﺎﺕ
ﺎﺿﺮ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﻢ
ﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ
ﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ـﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛــﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
 .ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﺮ
ﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﻀﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ

ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
؟
ﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ
ﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﻪﺩﺍﺭ ﻳﺎ ﭘﻴﺎﻡﺭﺳﺎﻥﻫﺎﻳﻰ
ﺎﺭ ﻓﻌﺎﻝﺗﺮﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﻴﻦﻫﺎ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺤﻴﺢ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺍﺳﺖ؛
ﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺻﺪﺍﻯ
ﺕ ﺩﺍﻣﻦ ﻣﻰﺯﻧﺪ .ﺑﺤﺚ
ــﺮﻋﺖ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺕ ﺭﺳــﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺢ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻃﻮﻝ
ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺧﺒﺮ
ﻭﻧﺪﻯ ﻃﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ
ﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

ﺖ ﻧﻘﺶ ﺷــﺒﻜﻪﻫﺎﻯ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ.
ﺳــﺖ؛ ﺩﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ
ﭘﻴﺎﻡﺭﺳﺎﻥﻫﺎ ،ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻰ
ﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻫﻢ
ﻦ ﺧﺒﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ
ﺘﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥ
ﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﭼﻪﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎ ﺷــﺎﺧﺺ
ﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺳﺖ؟
ﺎﺧﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺪ ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺍﮔﺮ
ﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺻﻒﻫﺎﻯ ﺑﻨﺰﻳﻦ
ﺖ؟ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻰﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻯ
ﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﻜﻦ
ﻭ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺪ
ﻳﻦ ﺁﮔﺎﻫﻰﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺿﻌﻴﻒ
ﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﻴﻠﻰ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﺯ

ﺯﻯ ﺑﺎ ﭼــﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻰ
ﻓﻴﻚ ﻧﻴﻮﺯﻫﺎ ﺷﺪ؟
ﺖ ،ﺳــﺮﻋﺖ ﻭ ﺻﺤﺖ
ﻰﻛﻨﻨــﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻨﺪ؛
ﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭ
ﻚ ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ
ﺎﻣﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻘﺒﻴﻢ؛
ﺗﺎ ﺻﺤﺖ ﺍﺧﺒﺎﺭ.

ﺳﺘﻮﻥ ﺳﺒﺰ
ﻳﻚ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ:

ﺑﺎﯾﺪﺑﻪدﻧﺒﺎلﺣﻔﻆاﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرسﺑﺎﺷﯿﻢ

ﻳﻚ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﺳﻬﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ
ﭘﻬﻨﻪ ﺁﺑﻰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ
ﺁﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﺤﺚ
ﺗﻨﻮﻉ ﺯﻳﺴــﺘﻰ ﻭ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ
ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ،ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﺮﺡ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ
ﺁﻛﻮﺍﺭﻳــﻮﻡ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺎﺭﺱ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ،ﺩﻛﺘﺮ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ
ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﺗﺨﺼﺼﻰ "ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ
ﻗﺮﻥ  "21ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻗﺸﻢ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ:
ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﻣﻄﺮﺡ ﺷــﻮﺩ ﺗﻨﻮﻉ
ﺯﻳﺴﺘﻰﻭﺍﻛﻮﻟﻮژﻯﺧﻠﻴﺞﻓﺎﺭﺱﺍﺳﺖ.ﺧﻠﻴﺞﻓﺎﺭﺱ
ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺧﻠﻴــﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻭ ﺧﻠﻴﺞﻫﺎﺩﺳــﻮﻥ
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺁﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ
ﺧﻠﻴﺞﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ
ﺟﻬــﺎﻥ ﻳﻌﻨﻰ ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ﺧﺰﺭ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﺍﺳــﺖ
ﻳﻌﻨﻰ ﺣــﺪﻭﺩ  50ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻯ
ﺧﺰﺭ ﻭﺳــﻌﺖ ﺩﺍﺭﺩ .ﺣــﺪﻭﺩ  3000ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻃﻮﻝ ﻧﻮﺍﺭ ﺳــﺎﺣﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺣﺪﻭﺩ  1721ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺁﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳــﻬﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺍﺳﺖ .ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻭ ﻣﻠﻤﻮﺱﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ
ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺭﺯﺵﮔــﺬﺍﺭﻯ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﻢ،
ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳــﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺯﻳﺴــﺘﻰ ﺩﺭ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﻢ.
ﺷــﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﻪ
ﺍﻛﻮﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﻣﺎ
ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘــﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳــﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ
ﺍﺭﺯﺵ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ.

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻛﻮﺩﻙ ﻛﺎﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ

ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺑﻰﻫﻮﻳﺘﻰ ﻭ ﺷﻼﻕ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦﻫﺎ!

ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ -ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ 4 :ﺳــﺎﻝ ﺑﻴﺸــﺘﺮ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺟﻌﺒﻪﺍﻯ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼﻚ
ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﻛﺎﻏﺬﻯ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺶ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﮔﻦ ﻣﺘﺮﻭ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﭘﺴﺮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩﺍ  10-9ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻛﻮﭼﻜﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻰﻛﺸﺪ ،ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻭ ﻣﺪﺍﻡ ﭼﻴﺰﻯ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﭘﺴﺮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺍﻫﻤﻴﺘﻰ
ﻧﻤﻰﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳــﺘﻤﺎﻝﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﻴﻢ،
ﻭﻗﺘﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﮔﻦ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﭘﺴــﺮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺩﺳﺘﺶ
ﺭﺍ ﺭﻫــﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﻭﺳــﻂ
ﻭﺍﮔﻦ ﺍﻳﺴــﺘﺎﺩﻩ ،ﻭﺍﮔﻦ ﻣﺘﺮﻭ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻯ ﺑﻠﻨﺪﻯ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻛﺴﻰ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ
ﻧﻤﻰﺧﻮﺍﺩ؟ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻓﺎﻝ« ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻧﻰ
ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ » :ﺧﺎﻟﻪ ﻓﺎﻝ ﻧﻤﻰﺧﺮﻯ؟« ﺑﻌﺪ
ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﺭﻭﻯ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻧﺸﺴــﺘﻪ ﻳﺎ
ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩﺍﻧﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ » :ﺧﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﻧﻤﻰﺧﻮﺍﻯ؟
ﻓﺎﻟﻢ ﺩﺍﺭﻩﻫﺎ« ﭘﺴﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﺍﻣﺎ ﺑﻰﺻﺪﺍ ﻭﺳﻂ ﻭﺍﮔﻦ
ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﻫﻮﻳﺪﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ!
 او ﻓﻘﻂ  ۴ﺳﺎل داﺷﺖ!

ﺍﻭ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻰﻧﺸﺎﻧﻢ ﻭ ﺳﻨﺶ
ﺭﺍ ﻣﻰﭘﺮﺳــﻢ ﻭ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻯ ﺑﻠﺪ ﭘﺴــﺮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ
ﻣﻰﺯﻧــﺪ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳــﺪ» ﺍﺩﺭﻳﺲ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻟﻤﻪ؟ « ﻭ
ﺍﺩﺭﻳــﺲ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻯ ﺑﻠﻨﺪ ﺟﻮﺍﺑــﺶ ﺭﺍ ﻣﻰﺩﻫﺪ» ﭼﻬﺎﺭ
ﺳــﺎﻝ!« ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ؛ ﻣﺤﻤﺪ
ﭼﻬﺎﺭ ﺳــﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺟﺜﻪ ﻛﻮﭼــﻚ ﻭ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺯﺍﺭ ﻣﻰﺯﻧﺪ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻧﺸﺴــﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ
ﺍﺩﺭﻳﺲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﺵ ﺍﺳﺖ
ﺭﺍ ﻣﻰﭘﺎﻳﺪ! ﻭﻗﺘﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻣﻰﭘﺮﺳــﻢ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻥ ﺻﺪﺍﻯ ﺑﭽﮕﺎﻧﻪﺍﺵ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﻴﻠﻰ
ﺍﺯ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺩﺍ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﺩﻭﺳــﺖ
ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﻡ ﮔﻴﻢ ﻧﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﺩﺭﻳﺲ ﻣﻴﮕﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝﻫﺎ
ﺭﻭ ﺑﻔﺮﻭﺷﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻳﻢ «.ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻭ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﺑﺮﻧﻤﻰﺩﺍﺭﺩ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
»ﻫﻤﺶ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺍﺩﺭﻳﺲ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻣﻴﺸﻪ ﻭ ﻣﻦ ﺟﺎ
ﻣﻴﻤﻮﻧﻢ! ﻳﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﻮﺭﻯ ﺷﺪ ﻳﻪ ﺧﺎﻧﻤﻰ ﻛﻤﻚ
ﻛﺮﺩ ﺍﺩﺭﻳﺴــﻮ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻢ!« ﺍﺩﺭﻳﺲ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ
ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﺎ ﻣﻰﺁﻳﺪ
ﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ
ﻛﺎﻏﺬﻯﻫﺎﻳﺶ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﭼﻴﺰﻯ ﺍﺯ
ﺁﻥﻫﺎ ﻧﻔﺮﻭﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﭼﻮﺏ ﺷﻮﺭ ﺍﺯ ﺟﻴﺒﺶ
ﺩﺭ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻢ
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺍﺩﺭﻳﺲ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧــﮕﺎﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﻮﺏ ﺷــﻮﺭﻫﺎﻯ
ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎﺗﻚ ﻣﻰﺯﻧﺪ! ﺍﺯ ﺍﺩﺭﻳﺲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ
ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻭ ﺍﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﭘﺪﺭﻡ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩ
ﻭ ﻣــﺎﺩﺭﻡ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ،ﭘــﺪﺭﻡ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ،ﻣﺎ ﺗﺎ
ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕﻰ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮﺩﻳﻢ ﺍﻣﺎ
ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ؛ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻣﺪﻳﻢ ﭼﻮﻥ ﻋﻤــﻮ ﻭ ﻋﻤﻪ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ،ﺍﻻﻥ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺎ ﭘﻴﺶ
ﻋﻤﻪ ﺍﻡ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﻃﻮﻝ ﻣﻰﻛﺸﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ .ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ
ﺑﮕﻴﺮﻩ ،ﺁﺧﻪ ﻣﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻳﻨﺠﺎﻳﻴﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺎ ﺭﻭ
ﺑﮕﻴﺮﻩ ﺍﺯ ﻣــﺮﺯ ﺭﺩ ﻣﻰﻛﻨﻪ! ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ
ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﺑﻔﺮﻭﺷﻴﻢ ﻭ ﭘﻮﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﻢ
ﺗﺎ ﺍﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﭘﺎﺳــﭙﻮﺭﺕ ﺑﮕﻴــﺮﺩ .ﻋﻤﻮﻡ ﺑﺮﺍﻯ
ﺧــﻮﺩﺵ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﻛﻤﻜﻰ ﺑﻪ ﻣــﺎ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﺎ
ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺮﺝ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻴﻢ .ﻣﺎﺩﺭﻡ ﭘﻮﻟﻰ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻴﻢ ﭘﻮﻝ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻴﻢ
ﺗﺎ ﺍﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ« ﻭﻗﺘﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭﺱ ﻭ ﻣﺪﺭﺳــﻪ
ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳــﻮﺍﻝ ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻰ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺷــﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﭘﺪﺭﻡ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺑﺸﻢ ،ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺑﺮﻕ ﺑﺸﻢ
ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻥ ﺳﺎﺯﻯ ﻛﻨﻢ ،ﺣﺘﻰ ﮔﺎﻫﻰ ﻭﻗﺘﺎﻡ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻛﺘﺮ ﺑﺸﻢ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮﻧﻢ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻡ! ﭼﻮﻥ
ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ! ﻫﻴﭽﻰ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ!  2ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺩﺍﺭﻡ

ﻋﻜﺲ ﺗﺰﻳﻴﻨﻰ ﺍﺳﺖ

ﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ
ﭘﻴﺎﻡﺭﺳﺎﻥﻫﺎ ،ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻰ
ﺳــﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﻰ
ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺩﺭﺳــﺖ
ﻢ ﺩﺭﺳﺘﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ
ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﻰ ﻧﻮﺷﺖ :ﻓﻴﻚﻧﻴﻮﺯﻫﺎ ﻭ
ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺭﺳﻰﺯﺑﺎﻥ.
ﻪﮔﻴﺮ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺬﺍﻕ
ﺵ ﺁﻣﺪﻩ ﻛــﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ
ﻰﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻣﻰﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﻭ
ﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﮔﺮ ﺷﺎﻳﻌﻪﺍﻯ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻰﺭﻓﺖ
ﻭ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺑــﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ
ﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﻘﺪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ
ـﺖ ،ﻭﺭﻭﺩ ﺷــﺒﻜﻪﻫﺎﻯ
ﻭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻧﻰ
ﺘﻦ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﺳﻮﺍﺩ
ﺩﺍﻣﻦ ﻣﻰﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﻓﻜﺎﺭ
ﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ
ﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ،
ﻚ ﺭﺍ ﺭﺍﺣﺖﺗﺮ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ
ﻤﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺩﺭ
ﺿﺎ ﺭﺳﻮﻟﻰ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ
ﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ

ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ

ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﭼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻳﻰ ﺭﺍ ﻣﻰﺯﻧﺪ؟

ورودﺷﻬﺮﯾﺎرﺑﻪﺣﺮﯾﻢﻣﻤﻨﻮﻋﻪ!

ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ -ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ :ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﻯ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻳﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺯ
ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
ﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﻫﻤــﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﭼﻨﺪ
ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻰ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ
ﺗﺤــﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺁﻗﺎﻯ ﮔﻠﻰ ﻛــﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﻮﺝ ﺳﻮﺍﺭﻯﻫﺎﻳﺶ ﺳﺮ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ!« ﭘﺨﺶ
ﻛــﺮﺩ ﻛﻪ ﺣــﺪﻭﺩ  10ﺩﻗﻴﻘــﻪ ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﺍﺧﺒﺎﺭ
 30ﺩﻗﻴﻘﻪﺍﻯ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩ! ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻳﻰ ﻳﻚ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﺳــﺎﺯ ﻭ
ﺑﺪ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺎﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮ ﺗﻴﻢﻫﺎ
ﺑﺎ ﺩﻋﻮﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ! ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﻏﻴﺒﺖﻫﺎﻯ ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻳﻰ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﺎﺕ
ﺗﻴﻢ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺷــﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺎ ﻣﺎﺳﺎژﻭﺭ ﺷﺨﺼﻰ
ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻳﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻤﺰﺩ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧــﻰ ﺁﻥ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷــﺪﻩ
ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﺨﺺ ﺻﺮﻓــﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ
60ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺳــﺘﻤﺰﺩﺵ ﻣﻌﺎﺩﻝ 900ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻟﺐ ﺑﻪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻰﺷﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻴﭻ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻰﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ
ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻭ ﺗﻴﺒﺎ ﺗﺎ ﭼﻪﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ!
ﺩﺭ ﺁﺧــﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﭼﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻗﺪﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺳــﺨﻦ ﺍﺯ ﺣﺮﻑ ﺣﻖ ﻭ
ﺍﻓﺸــﺎﮔﺮﻯ ﻣﻰﺯﻧﺪ! ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻰ
ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﺗﻨﺶﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺑﻮﺩ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ﺭﻭﺯﻫــﺎ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳــﻰ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﻋﻠــﻰ ﺩﺍﻳﻰ ﺧﺒﺮ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ! ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺎ
ﭼﻨﻴﻦ ﺛﺮﻭﺗﻰ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﻛﻪ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭ ﭘﻮﻝ ﺧﺮﺩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ
ﺍﻓﺸﺎ ﮔﺮﻯ ﺑﺰﻧﺪ؟! ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ،ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻰ
ﺩﺍﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﻣﻰﻛﺮﺩ
ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﮔﻞ ﺑﻮﺩ ﻛﺴﻰ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﺎژﻭﺭ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻭ
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻰﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺖ! ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  85ﺗﻴﻢ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺑﺎ ﺳﺮ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮﻯ ﻋﻠﻰ
ﺩﺍﻳﻰ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺪ ﻛﺴﻰ ﺍﺯ ﻏﻴﺒﺖﻫﺎ
ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮﻫﺎﻯ ﺍﻭ ﺳــﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ ﮔﻠﻪ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﻧﻤﻰﻛﺮﺩ! ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻳﻰ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻳﻚ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ! ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ
ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺑــﻪ ﻗﻮﻝ ﺧﻮﺩﺵ ﺣﺮﻑ
ﺣﻘﻰ ﻣﻰﺯﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻰ
ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﻣﻠﻰ ﻛﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼﺵﻫﺎﻯ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻭﻳــﮋﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺎﻥ ﺑﻪ
ﻧﺮﺥ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺭ ﻭ ﺑــﺪ ﺍﺧﻼﻕ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻰﺩﻫﺪ!
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻳﻰ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ
ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻇﻬــﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﺮﻳﻢ
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪﺍﻯ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﻛﺴــﻰ ﺣﻖ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺁﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﻓﻴﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺑﻮﺩﻩ
ﻭ ﭘﺎﻯ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺧﺎﺹ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺳﺖ؟

ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3000141427ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮﺩ ﺑﭽﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﯾﺘﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻧﻪ
ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﺍﻣﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮔﻮﯾﺎی ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮی ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺎﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻓﺮﺯﻧـﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧـﯽ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻮﯾﺘﺶ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﺩ ،ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺰﺭگ
ﺷﺪﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮﺵ ﺩﺭﺧﺸﯿﺪ ﺩﺭ ﺑﻮﻕ ﻭ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺵ ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﻗﻊ
ﻫﻢ ﺧﻮﺏ ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮﺍی
ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻮﯾﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﻛﻪ ﺩﻭ ﻗﻠﻮ ﻫﺴــﺘﻦ ﻭ  9ﺳﺎﻟﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺁﻥﻫﺎ ﻫﻢ
ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﺑﺮﻭﻧﺪ! ﻣﺠﺒﻮﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷــﻨﺪ! ﻧﺎﻇﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﺎ ﺭﺍ ﺛﺒﺖ ﻧــﺎﻡ ﻛﻨﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ ﺧﺒﺮﺗﺎﻥ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺍﻣﺎ
ﻫﻨﻮﺯ ﺧﺒﺮﻯ ﻧﺸــﺪﻩ ،ﺧﻴﻠﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ
ﺑﺮﻭﻡ! ﺍﺯ ﻣﻦ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻮﻥ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮﻧﻢ ﻣﺪﺭﺳﻪ
ﺑﺮﻡ ﺍﻣﺎ ﺣﺴﺎﺑﻰ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮﻩ
ﻣﺪﺭﺳﻪ ،ﭘﻮﻻﻣﻮ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ
ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺑﮕﻴﺮﻩ ﻣﮕﻪ ﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ؟!«
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮت ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﯽ ﮐﺎر داره؟!

ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﭼﻮﺏ ﺷﻮﺭ ﺍﺳﺖ،
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﻨﻢ ﺑﺒﺮ! ﻣﻬﺪ ﻛﻮﺩﻙ ﺧﻮﺷــﮕﻠﻪ ،ﻣﻴﺰﺍﺭﻩ
ﻣﻦ ﺑﺎﺯﻯ ﻛﻨﻢ! ﻫﺮ ﭼﻰ ﺑﮕﻪ ﻣﻦ ﮔﻮﺵ ﻣﻴﺪﻡ« ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﺍﺩﺭﻳﺲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰﺩﻫﺪ» :ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻠﻰ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺭﻩ ﺑــﺮﻩ ﻣﻬﺪ ﻛﻮﺩﻙ ،ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻣــﺎﺩﺭﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻬﺪ
ﻛﻮﺩﻙ ﺑﺮﺩ ﻭ  200ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺩ ،ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻓﻜﺮ
ﻛﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳﻚ ﺳــﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﺎ ﻓﺮﺩﺍ ﻛﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻰﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺪ ﻛﻮﺩﻙ
ﺑــﺮﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ  200ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ
ﺑﻴــﺎﺭ! ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻫﻢ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﻭﻧﻮ ﻧﺒــﺮﺩ! ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻛﻪ
ﺣــﺮﻑ ﺍﺯ ﻣﻬﺪ ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﻣﻰﺷــﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺧﺎﻃــﺮﺍﺕ ﻫﻤﺎﻥ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﻬﺪ ﻛﻮﺩﻛﺶ
ﻣﻰﮔﻮﻳــﺪ! « ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻯ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻰﺧﻨﺪﺩ .ﺣﺎﻻ
ﻣﺤﻤــﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑــﺎ ﺍﻭ ﻣﻰﺧﻨــﺪﺩ ﻭ ﻛﻞ ﻭﺍﮔﻦ ﺭﺍ
ﺻــﺪﺍﻯ ﺧﻨﺪﻩﻫﺎﻯ ﺁﻥﻫــﺎ ﭘﺮ ﻣﻰﻛﻨــﺪ! ﺍﺯ ﺍﺩﺭﻳﺲ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﭘﺮﺳــﻢ ،ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻳﺎ ﺗﺎ
ﺑــﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻯ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟! ﺍﺩﺭﻳﺲ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »:ﺁﺭﻩ ﺧﻴﻠﻰ ﭘﻴﺶ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﮕﻴﺮﻧﻢ ،ﺑﻌﺪﻡ
ﭼﻚ ﻭ ﻟﮕﺪﻳﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻣﺘﺮﻭ ﺑﻴﺮﻭﻥﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ،
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪﻭ ﭼﻮﻥ ﺧﻴﻠﻰ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﺋﻪ ﻧﻤﻰﺯﻧﻦ ﻓﻘﻂ
ﻭﺳﺎﻳﻠﺸﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮﻥ ﺍﻣﺎ ﻣﻨﻮ ﺣﺴﺎﺑﻰ ﻣﻴﺰﻧﻦ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻠﻤﻢ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻥ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺯ ﻣﺘﺮﻭ ﻣﻴﻨﺪﺍﺯﻧﻢ ﺑﻴﺮﻭﻥ! ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍ
ﻣﻴﺨﻮﺍﻥ ﺑﮕﻴﺮﻧﺖ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﺘﻮﻧﻰ ﻓﺮﺍﺭ ﻛﻨﻰ ﭼﻮﻥ
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﻯ ﺩﻧﺒﺎﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﻦ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺖ .ﺍﻣﺎ
ﺍﺯ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻯ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ ،ﺍﻭﻧﺎ ﺍﮔﻪ ﺑﮕﻴﺮﻧﻤﻮﻥ
ﺩﻳﮕﻪ ﻭﻟﻤﻮﻥ ﻧﻤﻰﻛﻨﻦ! ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﺳــﺘﺎﻣﻮﻧﻮ ﺑﺮﺩﻩ
ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺑﻌﺪﻡ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻦ
ﻭﻟﺘﻮﻥ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ! ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺕ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﻰ ﻛﺎﺭ
ﺩﺍﺭﻩ؟!« ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻯ ﺣﺮﻓﺶ ﻛﻪ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﺳﻜﻮﺕ
ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻭ ﻣﺘﻔﻜﺮﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧــﮕﺎﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻮﺍﺏ
ﺳــﻮﺍﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻢ ﺍﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻭﺍژﻩﺍﻯ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ!

ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﭼﻮﺏ ﺷــﻮﺭﻫﺎ ﻓﺎﺭﻍ ﺷﺪﻩ
ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﻰﻛﺸــﺪ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :
» ﺧﺎﻟﻪ ﺑﺒﻴــﻦ ﺩﻧﺪﻭﻧﻤﻮ ﻛﺮﻡ ﺧــﻮﺭﺩﻩ ﺩﺭﺩ ﻣﻰﻛﻨﻪ،
ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮﻣﺎﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﻭﻧﻢ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻛﻨﻢ! ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺮﻡ ﺩﻛﺘﺮ ﺁﺭﻩ؟ ﺑﺎ ﺩﺳــﺖ ﻛﻨﺪﻩ ﻧﻤﻴﺸﻪ!« ﺍﺩﺭﻳﺲ ﺑﺎ
ﺧﻨﺪﻩ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »:ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻧﺪﺍﻧﺶ ﺩﺭﺩ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺒﺮﻳﻤﺶ ﭼﻮﻥ
ﭘﻮﻟﺶ ﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺖ!« ﺑﻌﺪ ﻫــﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »:ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ
ﺷﻮﺵ ﺍﺳﺖ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰﺭﻭﻳﻢ ﺍﻣﺎ
ﺍﻻﻥ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﻣﻰﺭﻭﻳﻢ ﮔﻴﻢ
ﻧــﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﮔﻴﻢ ﻧﺖ ﻣﻰﺭﻭﻳﻢ ﺁﺧﻪ
ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﭼﺮﺍ ﭘﻮﻝ ﺍﻟﻜﻰ ﺧﺮﺝ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ! ﺍﻣﺎ ﺑﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻰﺭﻭﻳﻢ ﮔﻴﻢ ﻧــﺖ ﻭ ﺍﻭ ﻣﺮﺩ ﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻰ ﺑﺎﺯﻯ
ﻣﻴﻜﻨﺪ!« ﺍﺩﺭﻳﺲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
»ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺩﺳــﺘﻤﺎﻝ ﻭ ﮔﺎﻫــﻰ ﻭﻗﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﺁﺩﺍﻣﺲ
ﻣﻰﻓﺮﻭﺷــﻢ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺭﻭﺯﻯ  70ﺗﺎ  80ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺩﺭ ﺁﻣــﺪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺍﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﻧﺰﺩﻳــﻚ ﺑﻪ  40ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ
ﺧﺮﺝ ﺟﻨﺲﻫﺎﻣﻮﻥ ﻣﻰﺷﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻣﻮﻥ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ
ﺑﻪ  40-30ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﺍﺳﺖ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﺴﺮﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﻯ
ﺍﻳﻦ ﻣﺘﺮﻭﻫﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﻰﻓﺮﻭﺷــﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﮔﻴﺮ ﻣﻴﺪﻥ ﻭ
ﻧﻤﻴــﺬﺍﺭﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻴﻢ .ﻣﺎﺭﻭ ﻣﻴﺰﻧﻦ ﻭ ﭘﻮﻝﻫﺎﻣﻮﻧﻮ ﻳﺎ
ﺟﻨﺴﺎﻣﻮﻧﻮ ﻣﻰﺑﺮﻥ! ﻣﻴﮕﻦ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻳﻦ ﺗﻮ ﺍﻳﻦ ﺧﻂ
ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻴﻦ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺎﺱ! ﻭﺍﺳــﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺠﺒﻮﺭﻳﻢ
ﺧــﻂ ﻋﻮﺽ ﻛﻨﻴﻢ 5 .ﺗﺎ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﻫﺴــﺘﻦ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ
ﻣﺎﺭﻭ ﺍﺫﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻦ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﺧﻂ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﺴﺘﻦ
ﻭ ﻧﻤﻴﺬﺍﺭﻥ ﻣﺎ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻴﻢ!« ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ
ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺟﺪﺍ ﺷــﻮﻡ ﺗﺎ ﺍﺩﺭﻳﺲ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺟﻤﻊ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻛﻮﺩﻙ ﻛﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ!ﻳﻚ ﻛﻮﺩﻙ
 4ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭ 10ﺳﺎﻟﻪﺍﺵ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻣﺎﺩﺭﺷــﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻮﻳﺘﺸﺎﻥ
ﺗﻼﺵ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!

ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺧﻮﺵ ﺩﺭﺧﺸــﻴﺪ ﺩﺭ ﺑﻮﻕ ﻭ ﻛﺮﻧﺎ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﻣﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺵ ﺳﻬﻴﻢ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﻗﻊ
ﻫﻢ ﺧــﻮﺏ ﻣﻰﺩﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ
ﺳــﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻫﻴــﭻ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﻥ
ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﻭﺟﻮﺩ
ﻧﺪﺍﺷــﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﻋﻰ ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩﺍﻧﺪ،
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ
ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺩ ،ﻣﺠﻮﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﻮﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﺶ
ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﺵ
ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤــﻪ ،ﺍﻳﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝﻫﺎ ﺑﻪ
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﭼﺸــﻢ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺭﺳﻤﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺍﻣﺎ ﻣﺸــﻜﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ
ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝﻫﺎﻳﻰ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻒ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻰ
ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺯﻳﺮ ﭘﺎﻳﺸــﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺣﺎﻻ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻙ ﺁﺑﺎﻭﺍﺟﺪﺍﺩﻳﺸﺎﻥ ﺑﺰﺭگ ﻛﻨﻨﺪ
ﺳﻬﻤﻰ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

 ﺷﺮوﻋﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ
ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺯﻧﺎﻥ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ
ﺳــﺎﻝ ﭼﻨﺪﻯ ﭘﻴﺶ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ
ﺭﺋﻴــﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ
ﺍﺯ ﻣــﺎﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ،ﺑــﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﺍﻭﻻﺩﻗﺒﺎﺩ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺭﻯ ﻭ ﺷــﻤﻴﺮﺍﻧﺎﺕ
ﻧﻴــﺰ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮﺩ »:ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ
ﻻﻳﺤــﻪ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷــﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ؛ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﻮﺩﻩﺍﻳﻢ .ﺑﺮﺍﻯ
ﺭﻓــﻊ ﺍﻳﻦ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﺗﻼﺵﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩﺍﻳﻢ ﻭ
ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴــﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ،ﻣﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻣﻮﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷــﺪ ﻧﻴﺰ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ .ﻧﺪﺍﺩﻥ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺑﺮ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ .ﺿﺮﻭﺭﺕﻫﺎﻯ ﺍﻋﻄــﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻯ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺿﻊ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﻰﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ
ﻛﻪ ﻫﻢ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻫﻢ ﻣﺎﺩﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ:
»ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔــﺎﻭﺕ ﻭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩﺍﻯ ﺩﺭ ﺭﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺎﺑﻪﺣﺎﻝ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻰ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺳــﻤﻰ ﺁﻣــﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺰﻳﺴــﺘﻰ ﻭ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺍﻛﺜــﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﻜﻮﻧﺖﮔﺎﻩﻫﺎﻯ
ﻏﻴﺮ ﺭﺳــﻤﻰ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗــﻚ ﻭﺍﻟﺪ ﻭ ﻳﺎ
ﺑﻰﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻋﻄﺎﻯ
ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ
ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺩﺭ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ
ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﺳﺪ«.

 ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ
در ﮔﺮو ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎ

ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧــﻰ ﻣﺎﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺟﻠﺐ
ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺎﻣﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺳﻼﻣﺖ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺴﺘﺮﻯ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﺳــﻴﻢ ﺁﻳﻨﺪﻩﺍﻯ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ

 ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﮫﻤﯽ از دﻧﯿﺎ ﻧﺪارﻧﺪ

ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺩﻻﻳــﻞ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻛــﻮﺩﻛﺎﻥ
ﺑﻰﻫﻮﻳﺖ ﻣﺸــﻜﻞ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺁﻥﻫﺎﺳــﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ
ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﭽﻪ ﺍﺯ
ﻣﺎﺩﺭ ﻳﺘﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻧﻪ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﺍﻣﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﮔﻮﻳﺎﻯ ﭼﻴﺰ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺎﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﻨﺪ ﺣﺘﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻮﻳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ
ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻳﻚ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﮕﻴﺮﺩ ،ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺰﺭگ ﺷــﺪﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ

ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﻼب ،اﻣﯿﺪ را زﻧﺪه ﮐﺮد

ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1980ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺁﮔﺎﻫــﻰ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻴــﻦ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻭ
ﻣﺎﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﺎﻣﺎ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ  1992ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻋﻼﻡ
ﺷــﺪ .ﻛﺎﺭ ﻣﺎﻣﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ،
ﺁﻣــﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﭘﺪﺭﻯ
ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻯ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﻯ ﻛﻮﺩﻙ
ﻭ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﺯﻧﺎﻥ ،ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻬﺪﺍﺷــﺘﻰ ،ﻣﺸــﺎﻭﺭﻩ ،ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﺑﻠﻮﻍ ،ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ،ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻳﺎﺋﺴــﮕﻰ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺷــﺎﻣﻞ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﻯ ﻣﺎﻣﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ
ﻭ ﺗــﻼﺵ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﺁﻥ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻰ ﺩﺭ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ ﻭ ﻣﻴﺮ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺍﺳــﺖ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ
ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺴــﺎﺱ ﻭ ﻣﻬﻴﺞ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻤﻰ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺴﺖ
ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﺻﻰ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ
ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ ،ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ ،ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ
ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﻤــﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻣﺎ ﻳﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺯﻧﺎﻥ
ﻭ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ.

 از اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﺎ ﺗﻮﻟﺪ  ۵۰ﻧﻮزاد
در ﻣﯿﺎن آوارهھﺎی ﺳﯿﻞ

ﮔﻠﻨﺎﺭ ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻰ ﺭﺍﺩ ،ﻣﺎﻣﺎﻯ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮﻯ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﺧﻴﺮﻳﻦ ﺑﺴﻴﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳــﻴﻞ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷــﺠﺎﻋﺎﻧﻪﺍﻯ
ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺳــﻴﻞﺯﺩﻩ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻛﺮﺩ ،ﻧﻤﻮﻧــﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ
ﻣﺎﻣﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻛﺎﺭﺑــﺮﻯ ﻭﺟــﺪﺍﻥ ،ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﻯ ﺷــﮕﺮﻑ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳــﺖ .ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﻧﺨﺴــﺖ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺳــﻴﻞ ،ﺁﺳﺘﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﺯﺩﻩ
ﻭ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺭﺗﺶ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﺻﺤﺮﺍﻳﻰ
ﺳــﭙﺎﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷــﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ:

اجتماعی

ستون سبز

توقفبیمهپلنگویوزپلنگ

خراسانشمالیتنهازیستگاهمولدیوزپلنگدر
کشور است و بیشترین شمار یوزپلنگ کشور
در واحد سطح مربوط به این استان است که
باید به زیســت این گونه توجه ویژهای بشود.
به گزارش ایرنا ،منطقه میاندشت در خراسان
شمالی ،از زیستگاههای مهم یوز در کشور است
که بر اساس اعالم محیط زیست ۷تا  ۸قالده
از این گونه کمیاب در این زیستگاه مشاهده
شده است .حمایت بیمه از پلنگ و یوزپلنگ
ســبب شــد تا دامداران و روستاییان ،خیال
آسوده ای از جبران خسارتها داشته باشند اما
تعلیقاینحمایتهادرسالجاری،دوستداران
محیطزیست را نگران کرده است.
سیداصغر مطهری مدیرکل حفاظت محیط
زیســت خراسان شــمالی در این باره گفت:
نبودبیمه برای جبران خســارات پلنگ و یوز،
امســال دغدغه ما هم نیز شده که این امر در
سطحملیبایدپیگیریشود.حمایتهایبیمه
سبب میشود تا دامداران نگران خسارتهای
ناشــی از تلف شــدن دام خود توسط پلنگ
نباشــند و نســبت به حفاظت از این گونه
ارزشمند حساس بوده و به آن آسیبی نرسانند.
سیدحمید کشمیری عضو شورای سیاست
گذاری پارک ملی گلســتان هم در این باره
گفت :بر اساس شنیدهها ،دولت تعهدات خود
نســبت به بیمه «ما» را به خوبی انجام نداده
و شاید تمدید نشــدن حمایتهای بیمه ای
ناشی از همین امر بوده اســت .او افزود :برای
صیانت از گونههای ارزشمند وحوش همچون
یوزپلنگ باید فرهنگ ســازی شــود و همه
نسبت به آن حساس باشند .بهروز جعفری،
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره
کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی
نیز گفت :خوشبختانه امسال گزارش زیادی
از تلفات ناشــی از حمله پلنگ به دام در این
استان دریافت نشده و تنها یکقالده سگ و
یک سر اسب توســط این حیوان تلف شده
است .او اظهار داشت :فروردین امسال ،یک سر
اسب در شهرستان بجنورد ،بر اثر حمله پلنگ،
تلف شد که به علت نامشخص بودن وضعیت
بیمه ما ،برای جبران این خسارت از طریق بیمه
هنوز اقدامی نشده است .البته اداره کل حفاظت
محیط زیست اســتان در این باره پرونده ای
تشکیل داد و برای جبران خسارتها از طریق
صندوقملی محیطزیست،پیگیری الزمانجام
میشود .جعفری افزود :اسب تلف شده توسط
پلنگ ،در طبیعت رها بوده و جبران خسارت آن
در دست پیگیری است .اسفندماه سال گذشته،
یک چوپان بجنوردی در حمله پلنگ زخمی و
در آی.سی.یوی بیمارستان بستری شد.

آفتاب یزد بررسی میکند

چرا دوچرخه سواری در برخی شهرها آزاد است
اما در اصفهانممنوع؟!
آفتاب یزد -گروه اجتماعی« :دوچرخه ســواری
زنان در اصفهان ممنوع اعالم شد» خبر کوتاه است
امــا دنیایی از تناقضات را به همــراه دارد! چرا که
این ورزش در برخی از شهرهای مختلف کشورمان
ممنوع نیست و زنان کشــورمان در هر شهری از
جمله تهران همواره میتوانند با رکاب زدن عالوه
بر اینکه قدمی در رســیدن به هوای پاک بردارند،
روزانــه دقایقی را هم به انجام یک ورزش ســالم
بپردازنــد اما به تازگی ایــن ورزش برای زنان در
کالنشهر اصفهان ممنوع اعالم شده است!

ﺩﺭ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺳــﺮﭘﻞ ﺫﻫﺎﺏ ﻫﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻢ،
ﺁﻧﺠــﺎ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ »ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻰ« ﺭﻳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ
ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ﺍﺯ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷــﺪﻡ .ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ:
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳــﻴﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ
ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓــﺖ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ
ﻗﺎﺷﻖ ﺑﺮﺍﻯ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ،ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻳﺎﺭﻯ ﻭ
ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺳــﻴﻞ ﭘﻞﻫﺎﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺑﻴــﻦ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ» .ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣــﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺭﺍ
ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﺮﺩﻳﻢ ،ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻰ
ﻭ ﺍﻗﻼﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺘﻰ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺷــﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﻰﺩﺍﺩﻳﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ
ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳــﭙﺎﻩ ﺣﺪﻭﺩ  128ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﻭﻳﺰﻳﺖ ﻭ
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻡ «.ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻣﺎﻯ ﺑﺮﺗﺮ
ﻳــﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ :ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻭ ﺩﺭﻣــﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ،ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﻯ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ
ﻛــﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗــﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺑــﻪ ﭘﺨﺶ ﻣــﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ،
ﺑﻬﺪﺍﺷــﺘﻰ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ ﻛﻪ ﺻﻌﺐ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ
ﺑﻮﺩ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻳﻨــﻪ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ،
ﺯﻧﺎﻥ ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﺴﺎﻝ ،ﻃﺮﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻛﻨﺴﺮﻭ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻫﺎﻟﻰ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺩﺍﺩﻡ .ﻭﻯ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﻧﺤﻮﻩ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮔﻔﺖ :ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭘﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮﮔﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻭ ﺳﻴﻞ
ﻋﺒــﻮﺭ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ ﭘﻴــﺎﺩﻩ ﺭﻭﻯ ،ﺩﺍﺭﻭ ﻭ
ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺭﺍﻛﻰ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩ
ﺩﺭ ﺳﻴﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪﻳﻢ.

 رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﺣﻀﻮر اھﺎﻟﯽ زﻟﺰﻟﻪ زده
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ زده

ﻭﻯ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺳــﺨﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻰ ﺍﺯ

 ﻓﺮﯾﺎد ﺑﯽھﻮﯾﺘﯽ

ﺻﺪﺍﻯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺑﻰﻫﻮﻳﺘﻰ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻰ
ﻛــﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴــﻦ ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﻙ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻮﻳﺘﻰ
ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،ﺯﻳﺮ ﭘﻮﺳــﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺷــﻬﺮ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﺍﻣــﺎ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﻳﺪﻩ
ﻧﻤﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﺷــﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎ ﺩﻳــﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦﻫﺎ ﻫﻢ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﺯﻳﺮ ﭘﻮﺳــﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺷــﻬﺮ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻛﻮﺩﻛﺎﻧﻰ
ﻛﻪ ﺑﻬﺎﻯ ﺑﻰﻫﻮﻳﺘﻴﺸــﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!

ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺯﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻤﻚ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ
ﺷﻌﻒ ﻭ ﺷﺎﺩﻯ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷــﺪ ﻳﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ:
ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻣﻴــﺎﻥ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻛﺎﺭ ،ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰ ﻣﺴــﺎﻳﻞ ﻭ
ﺩﻳﺪﻥ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﻯ ﺩﻟﺨﺮﺍﺵ ،ﻣﻦ ﺭﺍ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﻭ ﺷﺎﺩ
ﻛــﺮﺩ ،ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺩﻳﺎﺭ ﺳــﺮﭘﻞ ﺫﻫﺎﺏ ﺑﻮﺩ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫــﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ،ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻭ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺨﺘﻰ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪﻩ
ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺁﻥ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﻭ ﭘﺮﺑﺮﻛﺖ
ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﺴــﺘﮕﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩ .ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻰ
ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺳــﻴﻞ ﺻﺪﻣﻪ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺯﺩ ﻭ ﺷــﺎﻳﺪ
ﺩﻩ ﺳــﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﺑﻜﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ،
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺑﻌﺪﻯ ،ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳــﺎﻧﻰ
ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ
ﺩﺍﺭﻭﻯ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ،ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺘﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ،
ﺍﺯ ﻟﺤــﺎﻅ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻣﺸــﻜﻠﻰ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻴﺎﻣﺪ
ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺤــﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻭﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺭﻭﺣﻰ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﺳﻴﺐ
ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﻞ ﻫﻢ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧــﻰ ﭘﻴﺶ ﺁﻣــﺪﻩ ،ﺍﻓﺴــﺮﺩﮔﻰ ،ﺑﻴﻤﺎﺭﻯﻫﺎﻯ
ﺭﻭﺣــﻰ ﻭ ﺣﺘــﻰ ﺧﻴــﺎﻝ ﺧﻮﺩﻛﺸــﻰ ﺑﻪ ﺳــﺮﺍﻍ
ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ،
ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳــﻰ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻳﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ،
ﺍﻣﻴــﺪ ﺑــﻪ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﻨــﺪ .ﻭﻯ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺯﻳﺴــﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﻔﺖ :ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﺭﺍ
ﻛﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﻭﺣﻰ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻢ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻛﺎﺭ
ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﻣﻦ ،ﻓﻌﺎﻝ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ،
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ.ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ
ﺷــﺪﻥ ﺩﺭﻛﺎﺭ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑــﺮﺍﻯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﻭﺡ ﻭ
ﺭﻭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳــﺖ .ﻭﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭ
ﺳﻴﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻈﻤﺖ ﺳﻴﻞ
ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﺮﺩ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ﻭ
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺳﺎﺧﺖ.

دادم ،تا اینکه از مدتی قبل بر ســر موضوعات
مالی با هم اختالف پیدا کردیم و این اختالفات
ادامهدار شد .جر و بحث بین من و مقتول ادامه
داشــت تا اینکه شــامگاه  ۲۳اردیبهشت وی
را برای حل و فصــل موضوعات مالی به منزلم
دعوت کردم و در پارکینگ آپارتمان مشــغول
صحبت با هم شدیم ،من به مقتول گفته بودم
یــا پول وی را به او میدهم یا در صورت تمایل
او میتوانم وی را برای ســرمایهگذاری و کسب
درآمد به دبی بفرستم .قاتل اظهار داشت :داخل
پارکینگ جر و بحث بین من و مقتول باال گرفت
و کار به فحاشی کشید تا اینکه مقتول یک چوب
از روی زمین برداشت و دو ضربه به من زد ،من
نیز که آموزش دفاعشخصی دیدهام ،توانستم او
را خلع ســاح کنم و چوب را از دستش بگیرم.
جانشین پلیس پیشگیری پلیس پایتخت ابراز
داشت :قاتل درباره نحوه قتل مقتول نیز گفت:
در پارکینگ منزل ما چاهی برای یکسانسازی

پویش مردمی «ســه شــنبههای بدون خودرو»
عاملی شــد برای این که مردم به ســامت خود
و هــوای پاکی که هر ســال از شــمار آن کمتر
میشــود بیشــتر توجه کنند ،بــه همین دلیل
هم کم کم سهشــنبهها روزی شــد برای این که
خیابانها به جای خودروهای تک سر نشین پر از
دوچرخهسواران شود! کوچک تا بزرگ ،مرد یا زن،
همه به این پویش مردمی پیوستند و ظرف چند
ماه روز سه شنبه به روزی برای هوای پاک تبدیل
شــد و افراد زیادی در معابر عمومی برای رفت و
آمد از دوچرخه استفاده میکردند؛ قشر زیادی از
زنان نیز در روز ســه شنبه دوچرخه سواری را به
رفت آمد با خودرو و وسایل نقلیه ترجیح دادند .هم
فال است هم تماشا ،هم ورزش میکنند و هم به
استقبال آینده ای با هوای پاک میروند .سالهای
گذشته به دنبال رونمایی از پویش مردمی ترافیک
با شــعار «هوای اصفهان را داریم» ،سهشــنبهها
تــردد خودرو در خیابانهای شــلوغ اصفهان نیز
ممنوع شــد و طرحی با عنوان «سهشــنبههای
بــدون خودرو» که هدفش جلب مشــارکتهای
مردمی برای کاهش آلودگی هوای کشــور بود در
این استان آغاز شــد و بعد از آن هم دوچرخه به
عنوان یک وســیله نقلیه مورد استفاده خیلیها
از جملــه برخی از زنان قــرار گرفت .عالوه بر آن
زنان زیادی در پایتخت روزهای تعطیلشان را در
پارکها از جمله پارک چیتگر به دوچرخه سواری
میپردازند ،این در حالی است که بارها دیده شده
در روزهای تعطیل که خانوادههای بیشــتری به
این پارکهــا میآیند ماموران انتظامی به صورت

آب و فاضالب حفاری شــده بود و قرار بود در
آن عملیات عمرانی صورت گیرد که در هنگام
درگیری کنترلم را از دست داده و با چوب ضربه
سنگین به صورت مقتول زدم و او تعادلش را از
دســت داد ،به دلیل نفرت زیاد از مقتول قصد
داشــتم با طناب او را خفه کنم ،اما جســدش
را داخــل چاه انداختم .پــس از قتل ،با خواهر
و خواهرزاده (پســری  ۲۱ساله) مقتول تماس
گرفتــم و آنها بــه منزل ما آمدنــد ،آنقدر از
مقتول نفرت پیدا کرده بودم که میخواســتم
مابقی اعضای خانواده آنها را نیز بکشم ،داخل
پارکینگ خواهر و خواهرزاده مقتول از ماجرا با
خبر شدند و خواهرزاده وی با من درگیر شد و
از شــدت عصبانیت به من حملهور شد که او را
نیز مجروح کردم و داخل چاه انداختم ،سپس به
سراغ خواهر مقتول رفتم و او را نیز مورد ضرب
و شــتم قرار دادم ،اما ظاهرا ً خواهرزاده مقتول
در دهانه چاه گیر افتاده و توانسته بود خودش
را از داخــل چاه خارج کند که بــا داد و فریاد
وی همسایهها با خبر شده و پلیس از راه رسید.
ســرهنگ موقوفهای افزود :قاتل درباره انگیزه
خــود از قتل گفت :مقتول  ۵۰۰میلیون تومان
از من طلب داشت ،اما میگفت باید سه میلیارد
تومان به وی بدهم که من وعده فرستادن دبی
را بــه او دادم ،اما این وعده توخالی بود در واقع
منظور از فرســتادن وی به دبی ،کشتن او بود،
مقتــول نیز ماجــرا را با خانــوادهاش در میان
گذاشته بود و یکی دیگر از خواهران مقتول برای
سرمایهگذاری در دبی ،منزل و خودرواش را زیر
قیمت فروخته بود.

نوبتچاییخونبهپاکرد
درگیریسر
ِ

رئیــس کالنتری  ۱۶۰خزانــه ،از ماجرای نزاع
مرگبار در محــدوده علی آباد جنوبی خبر داد
و گفت :علت درگیری ،ســر نوبت برای گرفتن
چای بود.به گــزارش ایلنا ،ســرهنگ چنگیز
ایدون در تشــریح ماجرای این جنایت گفت:
ساعت  ۱۲شب سه شــنبه در محله علی آباد
جنوبی حوالی خزانــه ،درگیری خونینی بین
چهار نفر از طریق تماس مردمی به پلیس ۱۱۰
گزارش شد و به قید فوریت ماموران کالنتری
به محل اعزام شدند .وی عنوان کرد :با حضور
ماموران کالنتری  ۱۶۰خزانه در محل ،مشخص
شــد  ۲نفر از نواحی دســت و سینه به ضرب
چاقو آسیب دیدهاند و قبل از رسیدن ماموران
اورژانس ،فردی که از ناحیه سینه چاقو خورده
بود به دلیل شــدت خونریزی فــوت و نفری
که چاقو به دســتش خورده بود با انتقال او به
بیمارستان مداوای وی آغاز میشود .این مقام
انتظامی تصریح کــرد :با توجه به فوت یکی از
طرفین درگیری ،بازپرس کشــیک قتل تهران

نیز در جریان موضوع قرار گرفت و با هماهنگی
مقام قضائی جســد مقتول به پزشکی قانونی
منتقل و تحقیقات اولیــه ،از تنها مجروح این
درگیری کلید زده شــد .سرهنگ ایدون بیان
داشــت :فرد مجروح مدعی شد حوالی ساعت
 ۱۰شب با مقتول که بچه محلاش است ،بر سر
نوبت ،گرفتن چای نذری درگیر شده و با حضور
ماموران کالنتری  ۱۶۰خزانه در محل ،درگیری
پایان یافته و فرد مجروح با بیان اینکه این یک
سوء تفاهم ساده ،آغاز درگیری و نزاع دوم شد.
کالنتر محله خزانه گفت :متهم مدعی شد این
پایان درگیریشان نبوده و توضیح داد که من
با آوردن دوست خودم به خزانه و گذاشتن یک
قرار درگیری با مقتول که وی نیز دوســتش را
به همراه خود آورده بود نزاع را از ســر گرفتیم
و حین درگیری من و مقتول با ســاح ســرد
مصــدوم و دوســتانمان متواری شــدند .وی
افزود :در ادامه ،دوست مقتول که در درگیری
دوم شرکت داشت ،با معرفی خود به کالنتری

در شــهر دیگری حالل! بنابر این باید شخصی که
دوچرخه سواری برای زنان را حرام اعالم میکند،
وجه حرمتش را برای افکار عمومی توضیح دهد و
از نظر فقهی روشن کند که وجه حرمت آن برای
چیست!؟ به نظر میرسد دوچرخه سواری نیز مثل
والیبال و فوتبال بازی کردن یک ورزش است که
االن خانمها این ورزشها را انجام میدهند».
>قوانین در سراسر ایران یکسان است

>«سه شنبههای بدون خودرو»
و زنان دوچرخه سوار

قتل مرد میانسال بر سر اختالف مالی

جانشین پلیس پیشگیری پایتخت از بازداشت
قاتلی خبــر داد که در پی اختــاف مالی مرد
میانسالی را به قتل رساند و  ۲تن از بستگان وی
را نیز زخمی کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
ســرهنگ جلیل موقوفهای جانشــین پلیس
پیشــگیری پایتخت در توضیح این خبر اظهار
کرد :حوالی ساعت چهار بامداد  ۲۵اردیبهشت
 ۹۸خبــری مبنی بر یک فقره اسیدپاشــی در
محله چشمه علی شهرری به پلیس  ۱۱۰اعالم
شد که به ســرعت تیمی از مأموران کالنتری
 ۱۳۱شهر ری به محل اعالمی خبر اعزام شدند.
وی توضیح داد :مأموران کالنتری شــهر ری با
حضور در محــل ،اطمینان پیدا کردند موضوع
اسیدپاشــی صحت ندارد و یــک فقره قتل در
آدرس اعالمی به وقوع پیوسته است و لحظاتی
بعد ،مأموران انتظامی قاتل را درحالی که داخل
یک انباری و پشت تعدادی میلگرد پنهان شده
بود ،بازداشــت کردند .این مقام انتظامی عنوان
کرد :پس از بازداشــت قاتل ،ماجرای قتل فاش
و مشخص شــد ،قاتل ،مردی حدودا ً  ۴۷ساله
را به قتل رسانده و جسد وی را داخل یک چاه
فاضالب انداخته اســت .همچنین وی ،خواهر
و خواهرزاده مقتول را به شــدت مجروح کرده
اســت و این دو نفر برای مداوا به بیمارســتان
منتقل شدند .ســرهنگ موقوفهای ابراز داشت:
قاتل که حدودا ً همسن مقتول است ،در همان
ابتدای تحقیقات به قتــل اعتراف کرد و گفت:
بیش از  ۱۰سال با مقتول آشنایی و رفت و آمد
خانوادگی با هم داشتم و رفاقت ما صمیمی بود.
در طی این سالها چند کار مالی با مقتول انجام

ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮﺭ ﻧﻤﻰﻛﺮﺩ ﺭﻭﺯﻯ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﺮﺍﺑﻪﻫﺎ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ
ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺳــﻴﻞ ،ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩﻯ
ﺁﺳــﺘﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺯﺍﻧﻮﻯ ﻏﻢ
ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﻟﺪﺍﺭﻯ ﺑﺪﻫﺪ؛ ﺍﻳﻦ
ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺑﺮﺗﺮﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧﺎ ،ﺭﻭﺷــﻨﺎﻳﻰ ﺭﻭﺯ ،ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻓﺎﺟﻌﻪ
ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺩﺍﺷﺖ ،ﻭﻗﻮﻉ ﺳﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﻭ ﭘﻞﻫﺎﻯ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃــﻰ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛــﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﺒــﻮﻩ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ
ﺑﺎﻗــﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧــﺪ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﭼﺸــﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺯﺩﻧﻰ ﻃﻐﻴﺎﻥ ﺳــﻴﻞ ،ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩﻩ
ﺑــﻮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ،ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻣــﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻭ
ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺑﺤﺮﺍﻧــﻰ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺑﻮﺩ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺑﻴﺪﺍﺭﻯ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩﻯ،
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﻯ ﺑﻨﺸــﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﺭﺍ ﭘﺮﺗﻮﺍﻥ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺑﺴﺎﺯﻧﺪ» .ﮔﻠﻨﺎﺭ ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻰ
ﺭﺍﺩ« ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻣﺎﻫﺎﻳﻰ ﺑــﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺍ ﻫﺪﺭ ﻧﺪﺍﺩ
ﻭ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺯﺩ ﻭ ﺑﺎ »ﮔﺮﮔﺮ« -ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﻫﻨﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ -ﺩﺭ ﺳﻴﻼﺏ ﺍﻣﻴﺪ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ
ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻳﺎﺭﻯ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻞ ﺯﺩﻩ ﺷﺘﺎﻓﺖ؛ ﺗﺎ
ﻣﺎﻣﺎﻯ ﺑﺮﺗﺮ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  15ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ
ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﭘﻨﺠــﻢ ﻣﺎﻩ ﻣﻰﻣﻴﻼﺩﻯ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﻣﺎﻣﺎ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻳﺮﻧﺎ
ﺑﻪ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻮﻯ ﻓﺪﺍﻛﺎﺭ ﻭ ﺑﺮﺗﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﭘﺮ ﺗﻼﺵ ﺍﻭ ،ﺑﺮﺍﻯ
ﻧﺴﻞ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ،ﺍﻟﮕﻮ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ.
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گفتههای مجــروح حادثه را تایید کرد و او نیز
بازداشت شد که با توجه به آدرس محل زندگی
متهم اصلی پرونده ،هماهنگیهای قضائی برای
صدور حکم ورود به منزل او ،با بازپرس شــعبه
هشــتم دادســرای امور جنایی تهران صورت
گرفت .ســرهنگ ایدون ابراز داشــت :با توجه
به اینکه محل زندگی متهم در حوزه کالنتری
 ۱۰۹بهارستان اســت ،حکم ورود به منزل او
در اختیار مامــوران آن کالنتری قرار گرفت و
آنها در عرض کمتــر از  ۴۵دقیقه با حضور در
آدرس ،متهم را که قصد فرار از محل داشــت؛
دستگیر کردند.

حجتاالسالم غرویان :این موضوع مســئله تازه ای نیست،دوچرخه سواری نوعی
ورزش اســت و اگر به عنوان ورزش به آن نگاه شــود این موضوع مشکلی ندارد .به
خصوص که ورزش دوچرخه سواری در حال حاضر در تهران که پایتخت و محل اصلی
نظام اســت در حال انجام است؛ از این نظر فرقی بین اصفهان و تهران وجود ندارد و
نمیشود که کاری در یک شهر حرام باشد و در شهر دیگری حالل باشد! بنابر این باید
شــخصی که دوچرخه سواری برای زنان را حرام اعالم میکند ،وجه حرمتش را برای
افکار عمومی توضیح دهد
مداوم در حال تذکر به آقایان برای نوع پوشــش
آنها هستند! در خیلی از معابر عمومی و پارکها
نیــز دوچرخه اجاره داده میشــود و این موضوع
هیچربطی به جنســیت اجاره کننــده دوچرخه
ندارد! در برخی شهرهای دیگر هم قضیه به همین
منوال است و زنان در کنار مردان دوچرخهسواری
میکنند و به ورزشکردن میپردازند! با این حال
چند روزی اســت که اخبار مربوط به ممنوعیت
دوچرخه ســواری زنان در اصفهان منتشــر شده
اســت و با واکنشهای زیادی نیز رو به رو شــده
به طوری که مرضیه ابراهیمی ،قربانی اسید پاشی
اصفهان با انتشار عکسی از خود در فضای مجازی
در حالی که ســوار بر دوچرخه بود نسبت به این
ممنوعیــت اعتراض کرد! عالوه بــر آن زنان زیاد
دیگری با انتشار فیلمها و عکسهای خود در حین
دوچرخه ســواری به این موضوع اعتراض کردند؛
الزم به ذکر اســت که خبــر ممنوعیت دوچرخه

سواری زنان در اصفهان دقیقا در روز سه شنبه که
خیلیها در سراسر کشور با شعار «سه شنبههای
بدون خودرو» از دوچرخه به جای وسایل حمل و
نقل استفاده میکنند اتفاق افتاد.
>نمی شود کاری در یک شهر ممنوع باشد
و در شهر دیگری مجاز باشد!

حجت االســام غرویان ،در رابطــه با حرام اعالم
شــدن دوچرخه ســواری زنــان در اصفهان در
توگو با آفتاب یزد گفت« :این موضوع مسئله
گف 
تازهای نیست،دوچرخه سواری نوعی ورزش است
و اگر به عنوان ورزش به آن نگاه شود این موضوع
مشــکلی ندارد .به خصوص کــه ورزش دوچرخه
ســواری در حال حاضر در تهــران که پایتخت و
محل اصلی نظام اســت در حال انجام اســت؛ از
این نظر فرقی بین اصفهــان و تهران وجود ندارد
و نمیشــود که کاری در یک شــهر حرام باشد و
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عبدالصمــد خرمشــاهی وکیل دادگســتری و
حقوقدان نیز در رابطه قوانین مربوط به ممنوعیت
دوچرخه بــازی زنان در اصفهــان گفت «:قانون
مجازات اسالمی عنوان میکند که عناوین مجرمانه
کدام هستند و چه افعالی ممکن است که خالف
قانون باشند و آنچه که قانونگذار در قانون مجازات
اســامی عنوان آن را مشــخص کرده است ،اعم
از فعــل یا ترک فعل ،جرم تلقی میشــود .جای
خاصی در قانون ذکر نشــده که دوچرخه سواری
خانمها ممنوع است! بحث حجاب شرعی خانمها
اســت که در تبصره ذیل ماده  638آمده است که
مدت آن هم گذشته و مردم از طریق روزنامههای
رسمی از آن مطلع شــده اند! بنابر این قوانین در
سراسر ایران یکســان است ،نمیتوان در اصفهان
یک قانونی داشت و در تهران قانونی دیگر داشت!
شخصی که در اصفهان دوچرخه سواری را ممنوع
اعالم کرده ،باید الزام مجرمانه دوچرخه ســواری
خانمها را مشــخص میکردند .مســلم است که
مسئوالن ذیربط براساس قونین عمل میکنند و
به صورت شخصی عمل نمیکنند و میل و سلیقه
شــخصی هم در این زمینه هیچ دخل و تصرفی
ندارد ،بنابراین ای کاش مســئوالن ذیصالح اعالم
میکردند که براساس کدام ماده قانونی دوچرخه
ســواری بانوان در معابــر و خیابانها منع قانونی
دارد!»
به نظر میرســد ایــن موضوع بــه نوعی تناقض
محسوب میشود که دوچرخه سواری برای زنان در
برخی شهرها آزاد و دارای مشروعیت باشد و تنها
در یک شــهر آن هم اصفهان این موضوع ممنوع
اعالم شود! مسئوالن ذیربط باید این موضوع را در
نظر بگیرند که قانون در تمام کشــور یکی است و
نباید با چنین محدودیتهایی تبعیض بین زنان در
شهرهای مختلف به وجود بیاید!

