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هربامداد در سراسر کشور
گفتگوی آفتاب یزد با کارشناس روابط بینالملل:

بررسی نقش وزارت نیرو در آلودگی هوای کالنشهرها

بایدنشایدخواهان
حذف بن سلمان شود!

مازوت را رها کنید

نیروگاههای فرسوده را دریابید
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سرمقاله

پلیس :مستندات برخورد فیزیکی نماینده سبزوار
با سرباز پلیس راهور به مرجع قضایی ارسال شد

آزمون مهم

قالیبافومجلس
درحالی که علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار مدعی است که
به صورت ســرباز پلیس راهور سیلی نزده ،اما پلیس عنوان کرده
که مســتنداتی را در خصوص سیلی زدن او به سرباز داریم که به
مراجع قضائی ارســال کرده ایم .دو روز پیش ویدئویی در فضای
مجازی منتشرشد که خشم و ناراحتی کاربران شبکههای اجتماعی
را در پی داشــت .این ویدئو نشــان میداد که خودرو علی اصغر
عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس تالش میکند وارد خط ویژه
اتوبوس رانی شود اما با ممانعت سرباز پلیس راهور روبه رو میشود.

این اقدام سرباز گویا عنابستانی را عصبانی کرده و آنطور که سرباز
میگوید به صورت او ســیلی میزند .موضوعی که عنابستانی آن
را رد و در خصوص حادثه پیش آمده گفته بود «:ســرباز به راننده
خودروی ما توهین کرد ،بعد از این توهین؛ آنها از پشت و جلو راه
را به روی ما بستند.ما حتی از ماشین هم پیاده نشدیم؛ لذا اینکه
گفته میشود؛ عنابستانی بر صورت سرباز پلیس راهور سیلی زده
است ،اص ً
ال صحت ندارد».

اسفند و فروردین ماه پربارشی داریم
یادداشت1 -

مریم اکبری نوشاد
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یادداشت2 -

از کابل و خط کش دیروز
تا عزیزم و گلم امروز!

سیلی بر صورت
جامعه
جعفر بای

محقق و کارشناس آسیبهای اجتماعی

یقین دارم آنهایی که مدارس دهه شــصت را تجربه کردهاند
آگاهی به دشــواریهای آن ایام دارند.حــال بماند که قبل
دهه شــصت نیز شرایط مدارس و سیستم آموزش و پرورش
تفاوتهای زیادی با سیستم فعلی داشت.
اگر در دهه شــصت تحصیــل کرده باشــید حتما مدارس
سهشیفته و دو شیفته دولتی را خوب به خاطر دارید.
کالســهای چهل پنجاه نفری که تمام اقشار جامعه با هم در
آن درس میخواندند و تقسیم طبقاتی به شکل امروز انجام
نشده بود.
دختران مانتوهای گشــاد و مقنعههای چانه دار داشــتند و
پســران اکثرا موهای تراشیده و شلوارهای پارچهای گشاد و
پیراهنهای آستین بلند گشاد تر.
تغذیه مجاز آن روزها لقمهای نان و پنیر و ســیب بود که اگر
غیر از آن میبردیم ناظمهای مدرسه با هزاران هشدار و مالمت
از تو میگرفتند تا به تو بفهمانند که هر کسی امکان خوردن
نارنگی و شکالت و غیره را ندارد و باید مالحظهشان کرد.
پوشــیدن کفشهای اسپرت و ســاق دار اکیدا ممنوع بود.
دختران نباید زیر شلوارشــان جوراب سفید میپوشیدند و
زنگ صبحگاه سرشار از استرسی وحشتناک برای نسل دهه
شصتی بود.
جوراب ها ،ناخن ها ،موی ســر و شــلوارها چک میشد.اگر
پسری مو سشوار شده داشت که واویال بود.
در کالس ها ،انضبــاط بیحد و اندازهای برقرار بود.معلم که
وارد کالس میشــد همه برپا میگفتند و جمالت تکرار شده
«ســام صبح به خیر به کالس ما خــوش آمدید» را تکرار
میکردند.سکوت در کالس حکمفرما میشد و جو سنگینی
بر کالس حاکم میگشــت .مگر کسی میتوانست بیخودی
بخندد یا نظم کالس را بهم بریزد!
ادامه در صفحه 6

چرا
صادق خرازی؟

سیدعلیرضاکریمی
سردبیر

رئیس دفتر رئیس جمهور تغییر رویکرد داده است؟

واعظی سرشاخ با منتقدان
صفحه 5

صفحه 12

یک کارشناس محیط زیست در گفتگو با آفتاب یزد:

حادثهای که اخیرا در تهران توســط نماینده مردم ســبزوار
پیشآمد میبایست درس عبرتی شود برای همه جامعه ،اگر
ســابقا در تخلف از قانون افراد را مواخذه میکردند ،اخیرا به
نظر میرســد رعایت قانون مواخذه دارد .سرباز یا مامور دولت
مسئول اجرای قانون است .سربازی که ورود قاضی را با توجه به
موازین ،مسئولیت و قواعد اجرا میکند توسط کسی که مجری
قانون اســت و درواقع ناظر بر اجرای صحیح قانون در جامعه
اســت مورد مواخذه قرار میگیرد .اینک نیز یک قانوننویس
قانونگریز میشود .در جامعه شناسی شغل جایگاه اجتماعی
انســان بر شــخصیت او تاثیر میگذارد و انسانها تحتتاثیر
موقعیتهای اجتماعی ،شــخصیتهای مناسب آن موقعیت
را کســب میکنند و مطابق با آن جایگاهی که هستند رفتار
میکنند .نمایندگان مجلس برخی خود را قانون متحرک جامعه
میدانند و میگویند ما قانونیم چون قانوننویس هستیم.چنین
موقعیتهای اجتماعی منجر میشود که افراد ماهیت درونی
خودشــان را افشا کنند .بعضی از افراد به غلط تصور میکنند
کــه میتوانند قانون را زیر پا بگذارند و به راحتی هر تخلفی را
مرتکب شوند و اگر تذکری بشنوند رفتاری غیرقابل انتظار از
خود نشان میدهند .متاسفانه نماینده مجلس در مسیر خالف
حرکت میکند و طبیعی است که سرباز موظف است نسبت
بــه عمل او تذکر بدهد .زمانی که او این تذکر را تاب نمیآورد
و نســبت به آن واکنش نشان میدهد از این حکایت میکند
که متاسفانه قانون نویسان ما به بلوغ الزم نرسیده اند .چنین
نمایندهای نمیتواند قانون را نگارش و تصویب کند چراکه خود
قانون ستیز و قانون گریز است.آحاد جامعه بیدار است و مردم
متوجهاند .قانونگذار کسی اســت که با رفتار خود احترام به
قانون را به جامعه میآموزد.زیر پا گذاشــتن قانون یک جامعه
رفتار غیرمتعارف نسبت به جامعه است .آن سیلی در واقع به
صورت همه افراد جامعه خورده است.
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تغییر محسوس ادبیات اقتصادی دولتی ها

روزها و هفتههای خوشی در راه است
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یادداشت3 -

خانه ملت
و تقارب دو نهاد وکالت
جالل الدین شیرژیان

وکیل پایه یک دادگستری

بعد از ورود نمایندگان محترم مجلس شــورای اسالمی به طرح
تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار و قرار دادن وكالت
دادگستری در زير مجموعه مقررات كسبو كار و فعاليتهای
اقتصادی ،با واكنشهای تند و گسترده جامعه وکالی دادگستری
مواجه شد تا حدی که دامنه اعتراضات به تحصن در مقابل «خانه
ملت» نیز منجر گردید .صرف نظر از این که ماهیت وکالت اساسا از
شمول فعالیتهای اقتصادی مد نظر طرح مزبورخارج است ،لیکن
رویکرد یکسان و مشترک اعضای جامعه دو نیم شده ی وکالی
دادگستری در دفاع از حقوق ملت و کیان نهاد وکالت کم نظیر و
ستودنی است .ما نیز همانند نمایندگان محترم خانه ملت بر این
باوریم که بدون اصالح و تحول در نظام حقوقی به عنوان بخش
لجستیک نرم ،نظام اقتصادی کشور قادر به ورود به مرحله توسعه
نخواهد بود .اما بدیهی است که این اصالحات باید مبتنی بر چنان
طراحی کارشناســی دقیقی باشند که هم ماهیت نامتجانس و
ناهمگون با ارزشها و هنجارهای پذیرفته شده جهانی نداشته
باشــند و هم مغایر با اصول شناخته شده نظام حقوقی -قضائی
داخلی نباشند .شایسته است درمرحله اصالحات قضائی ،اعضای
جامعه حقوقی کشــور و باالخص وکالی محترم دادگستری با
تعامل سازنده وهمکاری منطقی با اعضای محترم خانه ملت ،از
یکطرف فرصت الزم برای گسترش توانمندی بالقوه این اجتماع
تخصصی فراهم نمایند و از طرف دیگر با اصالح قواعد حقوقی و
ساماندهی به مقررات نهاد وکالت دادگستری بستر مناسب در
جهت گامهای توسعه حقوقی در کشور را مهیا کنند.
تجربه تاریخی درجهان گویای آن است که دوران اداره امورعمومی
بر پایه الگوی سنتی سلسله مراتبی سالهاست که به پایان رسیده
و با پیچیدهتر شدن روابط اجتماعی و افزایش مطالبات شهروندان
«مردم ســاالری» جایگزین «دولت ساالری» شده است .اینک
حکمرانیمبتنیبرهمکاریومشارکتحداکثریهمهبخشهای
جامعه ،ارزشهای جدیدی را بر توزیع قدرت افزوده است و نهاد
حکومت با ایفای نقش هماهنگکننده میان اضالع مثلث دولت،
نهادهای مدنی و بازار بر مبنــای نیازها و اولویتهای گوناگون
جامعه ،رفاه و آســایش را برای شهروندان به ارمغان آورده است.
در این راستا کمک به ظهور یک جامعه مدنی قوی نظیرجامعه
وکالی دادگستری مستلزم آن است که اوال مشارکت حداکثری
اعضای جامعه مدنی در اداره امور خود به نحو کامل و موثر انجام
شود .ثانیا نهاد محترم قانونگذاری با اقدامات تقنینی کارشناسی
شده از حقوق اعضاء حمایت موثر به عمل آورد.
آن چه در بررســی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب
و کار قابل توجه اســت فقدان اجماع تئوریک میان نمایندگان
محترم مجلس واعضای جامعه حقوقی و وکالی دادگستری است.
هر گروه در جزیره نظری خود سیر میکنند و حلقههای فکری
مشترک ،برای کلیت این کنشگران ایجاد نشده و حس تعلق به
چنین طرحی در میان آنان ضعیف است.
با توجه به پیوند ناگسســتنی میان کارآفرینی ،رشد و توسعه
اقتصادی و نیز با در نظر گرفتن تجارب سایر کشورها پیشنهاد
میشود که در صورت نیاز به اعمال اصالحات نهادی ،نقطه آغازین
اصالحات به درســتی و دقت و به دور از هر گونه شتاب زدگی
تعریف شود و قبل از اعمال تغییرات ،ارزیابیهای مناسب و معتبر
از درک و دیدگاههای فعاالن نهاد وکالت صورت گیرد.

الحق صدا وســیما در برخی امور حرفهای
عمل میکند.یعنی برخالف امور بسیاری که
ناشی گری میکند اما حداقل میداند وقتی
قرار اســت یک میزگرد یا مناظرهای برگزار
شود چه کسی را مقابل چه کسی قرار دهد.
همین دو شــب قبل مناظــرهای در صدا
وســیما برگزار شد که یک سوی آن حسین
شریعتمداری نشسته بود و سوی دیگر صادق
خرازی .عجب ترکیبی!حسین شریعتمداری
روزنامه نگاری کهنــه کار با حافظه قوی
و یــک بغل پــر از فکتهایی اســت که
سالهای سال براســاس همانها اظهار نظر
میکنــد و نتیجهگیــری مینماید .هر چند
بخش اعظم این فکتها ســاخته و پرداخته
خودشان و ترفندهای ژورنالیستی است ولی
میتواند طــرف مقابل گفتگو را آچمز کند.
ضمنا مدیرمســئول کیهان قدرت بیان قابل
مالحظهای دارد.او برخالف قلماش با ادب
سخن میگوید و میداند چگونه باید جنگ
روانی راه انداخته تا طرف مقابل را گوشــه
رینگ برده و به قول معروف ناک اوت کند
و تمام!
و حاال طرف مقابل او یعنی صادق خرازی؛
کسی که درسازمان صدا وسیما پیشنهاد داده
مقابل حسین شــریعتمداری،صادق خرازی
بنشانیم دقیقا میدانسته چه پیشنهادی میدهد.
خرازی نه مثل شــریعتمداری علم و تجربه
روزنامه نگاری دارد و نه مثل او قدرت بیان.
ادامه در صفحه 2

یادداشت5-

یادداشت4 -

جامعه را در نتیجهگیری
رها نکنیم!
رضا بردستانی

شــهر ســکوت میکند ،مردم با بُهت به هم نگاه میکنند،
یک لحظه انگار ذهنها یــخ میبندد از هجوم یک باره ی
خبرهای بد ـ زشت ـ عجیب! منقل و سیلی و آپارتمانهای
دبی در کفه ی ترازوی هیچ رهگذری نمیتواند آرامش را به
ارمغان بیاورد ،حاال آسمان نیز چهره در چادر شب میکشد
که گویی خواب را بر خجالت و شرم ترجیح میدهد.
در برشــی کوتاه از زمان ،ذهن جامعــه ،چندین و چندبار
دچار میشود؛ از آن ماجراهای اندکی کهنه نیز عبور کنیم؛
ماجرای سیلی و جواد هاشمی و هتک حرمت رئیس قوه ی
مجریه کــه تازگی دارد؟! اینها را وقتی در هم درآمیزیم و
بخواهیم از آن نتیجهای به دســت آوریم ممکن است دچار
ضعف قوای جسمانی ـ احساسی شویم چون انسان است و
گاهی زیر کوچکترین فشارها میشکند.
کارشناســی که در حوزه ی اقتصادی تبحر دارد میگفت:
«اگر فضای کشــور انتخاباتی شــود اول از همه مشکالت
ِ
دست
مردم فراموش میشــود ،معیشت میشود مسئله ی
چندم ،بیکاری مبدل به یک شــوخی میشود ،تورم بخشی
از زندگی مردم و گرانی میشــود معادل افســانه ».درست
میگویــد ،اص ً
ال وقتی با آن آقــای نماینده که همچنان در
مظان اتهام «ســیلی زدن» به مأمور کنترل خط ویژه است
ـ چون همچنان منکر «سیلی زدن» است گفتگو میکردم
نیز به وضوح دریافتم میخواهد همین هتک حرمت را نیز
انتخاباتی جلوه دهد ،سیاســی زدهاش کند و ربط بدهد به
دعوای دولت و مجلــس و بدخواهان را در آن دخیل بداند
و «:...این هیاهو به کســانی که از گزنــد انتقادات رنجیده
شدهاند مربوط میشود».
این که عــدهای فشــارآوردهاند که همــه ی تقصیرها به
«آذری جهرمی» و مسدود و محدود نکردن فضای مجازی
بازمیگردد ،حتی اگر تلخ باشــد سخن درستی است چون
برخی دوســت ندارند ســوژه و تیتر فضای مجازی بشوند
یعنی فضای مجازی نباشــد که صدای سیلی به گوش تمام
دنیا نمیرسد! اصال فضای مجازی است که میآید «رسوایی
منقل» را س ِر دســت میکند ،این فضای مجازی است که
جــواد هاشــمی را خجــل از مخاطبانی میکنــد که فکر
میکردهاند او دیگرگونه میاندیشد نه همین گونه اما خو ِد
آنهایی که میخواهند فضای مجازی نباشــد نیز میدانند
این نســخه جواب نمیدهد؛ محکوم کردن انتشاردهنده ی
یک ماجرا به جای برخورد با مسببان یک ماجرا ،کهنه است
نخ نما شده است اص ً
ال کارکردی ندارد؛ راه چاره در مراقبت
اســت ،مواظبت است ،تقوای عملی است واگرنه کدام عقل
سلیمی میپذیرد با فیلترینگ تلگرام ،از تعداد مخاطبانش
کم شد یا از درجه ی اعتبار ساقط؟
یــک اشــتباه «واتــس اپ» باعث شــد تا در کســری از
ثانیه«سیگنال» روانه ی گوشیها شود و در اثر یک تصمیم
سیاســی در آمریکا این تلگرام بود که 500میلیونی شــد،
فیــس بوک و توئیتر ضــرر نکردند اما تلگرام برنده شــد،
برنده شــد چون در عصر ارتباطات ،ســخن از مســدود و
محدودسازی ،گزافهای غیر مسموع است.
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درباره سیلی
به گوش سرباز
امان قرایی مقدم

جامعه شناس واستاد دانشگاه

چنانکه مطبوعات و ویدئوی پخش شــده که
به سراســر جهان مخابره شده ،صحت داشته
باشــد،همه وهمه حاکی از آنست که یکی از
نمایندگان مجلس بنام :آقای «عنابســتانی»
نماینده مردم ســبزوارکه تا کنون بیشترین
توهین رابه دولت رواداشــته ،درمنظر عموم
رهگــذران در خیابان انقــاب ،دروازه دولت
درروزجمعــه ســوم بهمن ماه جــاری ،خود
قانون را لگد کوب کرده و حقوق عامه را زیرپا
گذاشــته و به صورت ســرباز وطن سیلیزده
و جامعــه را آزرده خاطــر ،نگــران و مکدر
کرده است.
زیرا؛ ســیلی به گوش سرباز سیلی به صورت
جامعه است ســیلی به نظام است .سیلی به
قانون است .سیلی به نمایندگانی است که باید
خدمتگزار ملت باشــند .سیلی زدن به حقوق
عامه است.ســیلی به نیروی نظامی وانتظامی
است .ســیلی به مردمی اســت که فرزندان
دلبندخودرا برای حفظ وحراســت از کشــور
ونظام بدون کمترین مزد ومواجب به خدمت
مقدس ســربازی میفرســتند تا از سرزمین
مقــدس ایران دفاع کننــد و از گزند حوادث
دور نگهدارند و مردم در آرامش وامنیت بسر
برند .سیلی زدن به صورت سرباز سیلی زدن
به صــورت مردم فرهیخته ســبزوار،جوین و
جغتای و مردم بیهق است که از قدیمیترین
مراکز آموزشی چون :مدرسه بیهقیه که امام
ابوالحســن محمدبن شــعیب البیهقی فقیه
شــافعی،امام الحرمین ابوالمعالی عبدالملک
عبداهلل جوینی به ســال471ه-ق ،ابوالعباس
فضل بن احمد اسفراینی وزیر محمود غزنوی
در اوایــل قرن چهارم هجری و امام احمد بن
علی بیهقی خسرو گردی و دهها فقیه وعالم
دیگر،اولیــن مرکز آموزشــی را در این خطه
از خراسان ســرزمین خورشید تاسیس و به
تعلیم وتربیت پرداختند.البته این اسائه ادب
نسبت به ســربازان وظیفه بوسیله برخی که
خودرا تافته جدا بافته میدانند چنانکه چندی
پیــش در مازندران صورت گرفــت ،و فوری
سر و ته ماجرا را بهم آوردند و آب از آب تکان
نخورد ســابقه دارد و معلوم نیست که این بار
هم با همه سروصداهایی که توسط بزرگان از
وکیل و وزیر و رئیس مجلس که خود ســرباز
وطن بوده ودر بدترین شرایط که هر سربازی
بــه انجام وظیفه میپــردازد خدمت کرده تا
فرماندهان عالی مقام نیروی نظامی وانتظامی
ونیروی دریایی که فداکارانه در راه خدمت به
وطن شب وروز تالش میکنند و...
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