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یادداشتی بر درگذشت فیدل کاسترو رهبر مردم کوبا

فیدل 
دل از دنیا برید

عرفان زارعی

به مناسبت مرگ رکورد دار طوالنی ترین سخنرانی های جهان

یک ندا در میان 
پانصد هزار خاموش

یاسر سیستانی نژاد

در گفت و گوی »پیام ما« با معاون عمرانی شهردار کرمان بررسی شد

سیر تا پیاز پروژه های عمرانی
 هزینـه 600 میلیـاردی بـرای پنـج پـروژه شـهری 

صحـت نـدارد
 هزینـه آزادی 106 میلیارد و چهار پـل دیگر مجموعًا 

240 میلیارد تومان می شـود
 بدون تأیید شورا کاری را شروع نکردیم

 مـا بوسـتان هـزار را طوری می سـازیم که در مسـیر 
نباشـد و سـعی می شـود کمتریـن  لـوپ در آینـده 

تخریـب پارک را داشـته باشـیم
 پیمانـکاران کرمانـی تـا کنـون تکنیـک خاتـم را 

نداشـته انـد
 پروژه هایـی کـه خاتـم بـرای مـا اجـرا می کنـد بـا 

توجـه بـه تکنیـک به کاررفتـه اصـًا گـران نشـدند
 تقاطـع غیرهمسـطح امیرکبیـر را خـود شـورا هـم 

مصـوب کـرده کـه روگذر باشـد
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

اخبار آبفا

شست و شوی 70 کیلومتر از 
شبکه فاضاب شهر کرمان 

طـی آبـان مـاه 70 کیلومتر از شـبکه فاضالب 
شـهر کرمان شستشـو شـد. هادی دهقانی، مدیر 
بهره بـرداری فاضـالب شـهر کرمـان با اعـالم این 
خبـر گفت: »طی این مـدت 550671 مترمکعب 
فاضـالب جمع آوری و تصفیه شـد.« وی در ادامه 
از انجـام 400 فقـره آزمایـش و 3500 متر ویدئو 

متـری شـبکه در مدت زمان مذکـور خبر داد.

تکمیل طرح تأمین آب ارزوئیه با 
حفاری یک حلقه چاه

بـا حفـاری یک حلقـه چـاه در دشـت قادرآباد 
ارزوییـه  تأمیـن آب شـهروندان  ارزوییـه طـرح 
تکمیـل می گـردد. عبـاس سـلطانی معـاون فنی 
و توسـعه شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان 
بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: »ایـن طـرح کـه از 
سـال های قبـل جهـت تأمیـن آب شـرب شـهر 
ارزوئیـه آغازشـده اسـت بـا اجـرای 24 کیلومتـر 
خـط انتقـال 400 و سـاخت 5000 مترمکعـب 
مخـزن ذخیره و حفـاری 3 حلقه چاه انجام شـده 
کـه با حفـاری و تجهیـز این چاه مشـکل کمبود 

آب مـردم ایـن شـهر برطـرف می گـردد.«

تخصیص نیافتن اعتبار
 برای اجرای پروژه فاضاب 

شهر کرمان 
هشـت مـاه از سـال 95 گذشـته امـا هنـوز 
شـهر  فاضـالب  پـروژه  اجـرای  بـرای  اعتبـاری 
محمدعلـی  اسـت.  نیافتـه  اختصـاص  کرمـان 
سـیاهکویی مجـری پـروژه فاضالب شـهر کرمان 
ابتـدای سـال  »از  افـزود:  ایـن خبـر  اعـالم  بـا 
جـاری تاکنـون 17500 متـر شـبکه فاضـالب با 
لوله هـای در اقطـار 200 الـی 1200 میلی متـر 
در شـهر کرمـان اجـرا و 2000 سـیفون فاضالب 
نیز نصب شـده اسـت.« وی اضافه کرد: »در سـال 
94 فقـط 20 درصد از اعتبار تخصیص داده شـده 
بـرای پروژه فاضالب شـهر کرمان پرداخت شـد و 
در حـال حاضر باوجوداینکه 8 ماه از سـال جاری 
سپری شـده هیچ گونـه اعتباری تخصیـص نیافته 

است.«

آشنایی دانش آموزان عامه 
حلی با مرکز انتقال نفت 

رفسنجان
تعـداد 50 نفـر از دانـش آمـوزان و مدیـران 
دبیرسـتان تیزهوشـان عالمـه حلـی  از مرکـز 
انتقـال نفت رفسـنجان بازدید کردنـد. به گزارش 
روابـط عمومی شـرکت خطـوط لولـه و مخابرات 
نفـت ایـران منطقه جنوب شـرق، دانـش آموزان 
کالس هـای اول و دوم مقطع دبیرسـتان به منظور 
آشـنایی با شـرکت خطوط لولـه و مخابرات نفت 
ایـران، از مرکـز انتقـال نفـت رفسـنجان بازدیـد 
کردنـد. احمـد وقـاری رئیـس مرکز انتقـال نفت 
رفسـنجان کـه در ایـن بازدیـد دانـش آمـوزان را 
بازدیـد  ایـن  »طـی  گفـت:  می کـرد،  همراهـی 
دانـش آمـوزان به طورکلـی بـا شـرکت خطـوط 
لولـه و مخابـرات نفت ایـران، فرآورده های انتقالی 
از بندرعباس به رفسـنجان، نحوه رسـید و ارسال 
و  مخابـرات  لولـه،  خطـوط  حریـم  فرآورده هـا، 
آتش نشـانی خطـوط لولـه و همچنیـن مخـازن 

سـقف ثابت و شـناور آشـنا شـدند.«

آماده باش شرکت گاز استان 
کرمان در اولین بارش برف 

روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان کرمـان 
نوشـت: هم زمـان بـا بـارش اولین بـرف و کاهش 
محسـوس دمـای هـوا در اسـتان کرمـان، سـتاد 
بحـران شـرکت گاز در اولیـن سـاعات روز برفـی 
تشـکیل و اقدامـات الزم انجـام و بـا برنامه ریـزی 
هیچ یـک  گاز  جریـان  مؤثـر  تمهیـدات  و  الزم 
از شـهرها و روسـتاهای اسـتان قطـع نگردیـد. 
گاز  شـرکت  مدیرعامـل  ودیعتـی،  محمدعلـی 
اسـتان کرمـان در خصوص تشـکیل فوری سـتاد 
»طـی  گفـت:  آن  ضـروری  اقدامـات  و  بحـران 
سـرمای شـدید و بـارش بـرف در برخی شـهرها 
و روسـتاهای اسـتان، سـتاد بحـران این شـرکت 
در اولیـن سـاعات بـارش رحمـت الهی تشـکیل 
تعمیـرات،  امـداد،  واحدهـای  تمامـی  و سـریعاً 
مخابـرات، ایمنـی، HSE، نشـت یابی، حمـل  و 
نقل  مسـئولین سـتاد با اسـتقرار خود در سـطح 
شـهر تمامی شـبکه ها، خطوط انتقال، تأسیسات 
گازرسـانی و ایسـتگاه ها را بازدید و با برنامه ریزی 
مشـترکین  گاز  جریـان  واحدهـا  هماهنگـی  و 
محتـرم اسـتمرار یافته و  قطـع گاز در اسـتان را 

تاکنـون شـاهد نبودیـم.«

کرمانویچ

سکینه خدیش- پیام ما/ بم
بـا توجـه بـه اینکه در سـال 70 
درمانگاه عمومـی تأمین اجتماعی 
در بـم تأسـیس و باگذشـت ایـام 
ارتقـا  تخصصـی  درمانـگاه  بـه 
شـرق  مـردم  جوابگـوی  یافـت، 
در  اسـت.  بـوده  کرمـان  اسـتان 
ایـن درمانـگاه پزشـکان متخصص 
داخلـی  و  دندان پزشـک  اطفـال، 
ایـن  متأسـفانه  داشـتند.  حضـور 
بـه  بـم  زلزلـه  از  بعـد  درمانـگاه 
درمانـگاه عمومـی تبدیـل شـد و 
بایـد پاسـخگوی روزانـه بیـش از 
600نفر و بسـتری شدن 900 نفر 
در ماه باشـد. یکی از مشکالت این 
درمانگاه کمبـود امکانات موردنیاز 
ازجمله سـونوگرافی، فیزیوتراپی و 
نبـود پزشـکان متخصـص اعصاب 
و روان، ارتوپـدی، جـراح و جـراح 
مغزواعصـاب اسـت. بـا توجـه بـه 
بـم  در  موجـود  زیرسـاخت های 
ازجملـه وجـود سـاختمان قدیمی 
بـا  می تـوان  اجتماعـی،   تأمیـن 
تعمیـر ایـن سـاختمان، درمانـگاه 
تخصصـی  فـوق  و  تخصصـی 
بـا  کـه  کـرد  تأسـیس  آنجـا  در 
راه انـدازی این کلینیـک تخصصی 

شـهروندان  مشـکالت  از  پـاره ای 
بیمه شـده تأمیـن اجتماعی شـرق 
اسـتان کرمـان برطـرف شـود. بـا 
از  برخـی  بـا  و صحبـت  مراجعـه 
مرکـز  ایـن  بـه  مراجعه کننـدگان 
آن هـا  مشـکالت  از  درمانـی، 

پرسـیدم. 
باید به کرمان برویم

دو  دارای  کـه  مهدیـه  خانـم 
همـراه  »بـه  گفـت:  بـود  فرزنـد 
همسـر و یکـی از فرزنـدان خـود 
بـه ایـن درمانـگاه مراجعـه کـردم 
ولـی متأسـفانه هـر سـه نفـر مـا 
نـزد یـک پزشـک و با یک نسـخه 
مشـابه از درمانـگاه خـارج شـدیم. 
ایـن  در  اطفـال  پزشـک  نبـود 
می شـود.  احسـاس  واقعـاً  مرکـز 
مرکـز  ایـن  در  موجـود  پزشـکان 
اکثـراً در حال گذراندن طرحشـان 
نیـز  حسـینی  آقـای  هسـتند.« 
بـه  مراجعـه  »بـرای  گفـت: 
دندان پزشـک آمـده ام امـا گفتنـد 
بـرای گرفتـن نوبـت بایـد تمـاس 
هـر  ولـی  باشـم  داشـته  تلفنـی 
تلفـن  می گیـرم  تمـاس  زمـان 
مرکز مشـغول یا مسـدود اسـت. با 
توجـه بـه اینکه این مرکز پزشـک 

عمـده  بـرای  نـدارد  متخصـص 
کرمـان  بـه  بایـد  بیماری هایمـان 
مراجعـه کنیـم. عـالوه بـر تحمـل 
هزینه هـای راه و سـختی مسـافت 
چـرا ما مـردم شـرق اسـتان نباید 
از امکانـات موجود اسـتان یا دیگر 
باشـیم  بهره منـد  شهرسـتان ها 
در صورتـی از یـک منطقـه ویـژه 

برخورداریـم.« اقتصـادی 
30 هزار بیمه شده 

در شرق استان
بـه دنبـال شـنیدن صحبت های 
رئیـس  خالقـی  سـراغ  مـردم 
تأمیـن اجتماعـی بـم رفتـم. وی 
تأسـیس  بـا  ارتبـاط  »در  گفـت: 
یـک بیمارسـتان تأمیـن اجتماعی 
داشـتن فضای مناسب و تجهیزات 
از نـکات اصلی اسـت. حوزه درمان 
و بیمـه دو حـوزه مجـزا هسـتند 
و در کنـار یکدیگـر در حـال کار 
کـردن هسـتند. هرچنـد مسـئول 
حـوزه درمـان کسـی دیگـر اسـت 
امـا مـوارد موردنیـاز را بـه اسـتان 
گـزارش داده و در حـال پیگیـری 
هسـتیم. سـازمان ملـک نـدارد و 
نیـاز بـه  ایـن سـاختمان کنونـی 
تعمیـر دارد. بایـد بـرآورد هزینـه 

شـود. در مراجعـات مـردم با توجه 
بـه اینکـه هزینـه بیمـه نسـبت به 
فرد بیمه شـده در کرمـان و تهران 
تأسـیس  خواسـتار  اسـت  ثابـت 
اجتماعـی  تأمیـن  بیمارسـتان 
یـک  گفـت  بایـد  ولـی  هسـتند 
آیتم هـای خاصـی در نظـر گرفتـه 
می شـود. بـا توجـه بـه آن ایتم ها 
یک بیمارسـتان تأسـیس می شود.
تقریبـاً  مـا  اصلـی  بیمه شـده 
اسـاس  بـر  و  نفراسـت  هـزار   30
بیمه شـده  فعـال،  پرونده هـای 
اصلـی 3753 نفـر در شهرسـتان 
بـم اسـت.« خالقـی در ارتبـاط بـا 
افـزود:  فصلـی  کارگرهـای  بیمـه 
کارفرمـا  بایـد  مـدت  همـان  »در 

پرداخـت  را  خـود  کارگـر  بیمـه 
نمایـد. بازرسـان مـا مرتب بـر این 
رونـد نظـارت دارنـد. در خصـوص 
مـاده 80 اگـر مـازاد بـر ظرفیـت 
کارگاه، بیمه شـده ای اضافـه شـود 
 80 مـاده  از  می توانـد  کارفرمـا 

کنـد.« اسـتفاده 
 وی اظهـار داشـت: »مـن فقط 
در حـوزه خودم می توانم پاسـخگو 
باشـم و اطالعاتـی دربـاره حـوزه 
درمـان نـدارم و نمی توانـم بـه این 
نظـر شـخصی  وارد شـوم.  حـوزه 
بنـده در ایـن موضـوع بـا توجه به 
تقاضـا و مراجعـه مردم، بایـد ارائه 
خدمـات در ایـن مجموعـه انجـام 

گیرد.«

تأکید نماینده بم 
بر تأسیس بیمارستان

پنـاه  نیکـزادی  حبیـب اهلل 
نماینـده شـرق اسـتان کرمـان در 
مجلـس شـورای اسـالمی هـم در 
ایـن خصوص گفـت: »بـا پیگیری 
قـرار  رفـاه  وزیـر  بـا  صحبـت  و 
بـه  را  خـود  کارشناسـان  شـده 
بـم بفرسـتند و نتیجـه را هرچـه 
زودتـر اعـالم کننـد. بـا توجـه بـه 
اینکـه مـا 12 هـزار بیمه شـده در 
خودروسـازی و 20 هـزار نفـر در 
دیگـر بخش هـا داریـم حتمـاً نیاز 
یـک بیمارسـتان تأمیـن اجتماعی 
در شـرق اسـتان کرمان احسـاس 

می شـود.«

»پیام ما« از بم گزارش می دهد

محرومیت 30 هزار بیمه شده
 تأمین اجتماعی از خدمات تخصصی 

فرمانـده سـپاه ثاراهلل اسـتان کرمان 
بـا تأکیـد بـر اینکـه مسـئله نفـوذ در 
اسـت  جـدی  واقعیـت  یـک  کشـور 
گفـت: »عوامل نفوذ در اسـتان کرمان 

شناسـایی و دسـتگیر شـدند.« 
تسـنیم  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
در  دیـروز  نـوری  روح اهلل  سـردار 

و  علـم  بسـیج  جهادگـران  همایـش 
فنـاوری اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه 
در  نفـوذ  عوامـل  از  نفـر   19 اینکـه 
اسـتان کرمـان شناسـایی و دسـتگیر 
»هیچ کـدام  داشـت:  اظهـار  شـدند 
از ایـن افـراد کرمانـی نیسـتند و کار 
آن هـا خـط دهـی پـس از دوسـتی با 

افـراد تأثیرگـذار بـود.« فرمانده سـپاه 
ثـاراهلل اسـتان کرمـان بابیـان اینکـه 
بـه  به عمل آمـده  بازجوئی هـای  بـا 
جـرم خود اعتـراف کردند افـزود: »در 
ابتـدا مقاومـت می کردنـد امـا پس از 
ارائـه مسـتندات حاضـر بـه همکاری 

شـدند.«

 وی بـا تأکید بر اینکه مسـئله نفوذ 
در کشـور یـک واقعیـت جـدی اسـت 
خاطر نشـان کـرد: »ایـن افـراد اعتراف 
کردنـد کـه کاری بـه کشـاورز و کارگر 
نداشـتیم و مـا بـه دنبـال گروه هـای 
تصمیم ساز در اسـتان و کشور بودیم.« 
سـردار نـوری افـزود: »اقـرار کردند که 
چندیـن سـال بـا افـراد مشخص شـده 
طـرح دوسـتی می ریختند و سـپس با 
سـفرهای خارجی به عنوان توریست از 
کشـور خارج شـده و در آنجا موضوعات 
ضـد اسـالمی و ضد انقالبـی خـود را 
بـه آن هـا دیکتـه می کردنـد.« وی بـا 
اشـاره به اینکـه عوامل نفـوذ در جهت 
تغییر گفتمـان دینی و انقالبی کشـور 
از  »آن هـا  گفـت:  می کننـد  حرکـت 
سـوژه های خـود می خواهنـد کـه هـر 
جـا بحـث اسـتقالل و دسـت آوردهای 
نظـام بـه میـان آمـد طرفـداری نکرده 

و موضع گیـری نکنند و نسـبت به این 
فرمانـده  باشـند.«  بی تفـاوت  مسـائل 
بابیـان  کرمـان  اسـتان  ثـاراهلل  سـپاه 
بحـث  در  موضع گیـری  عـدم  اینکـه 
اسـتقالل و دسـت آوردهای کشـور از 
مصادیـق نفـوذ اسـت افـزود: »امسـال 
نیـز آخریـن نفـر از یکـی از گروه هـای 
نفوذ در اسـتان که از سـه سـال پیش 

فعالیـت می کردند دسـتگیر شـد.« 
دانـا هـم  راه  اطالع رسـانی  شـبکه 
گـزارش داد کـه نـوری گفـت: »اینکه 
ما کارخانه، پتروشـیمی، بیمارسـتان و 
... را که سـال ها در حال سـاخت اسـت 
بـه پایـان برسـانیم، می تـوان نـام آن 
را اقتصـاد مقاومتـی نامید؟ حـال باید 
گفـت ایـن اقتصـاد مقاومتی اسـت یا 
جفنـگ و توهیـن بـه انقـالب ، زیـرا 
ارائـه ایـن آمارهـا و ارقام بـدون محتوا 
و سـند اسـت .« وی عنـوان کـرد: »ما 

عـادت کرده ایـم کـه همه چیـز را بـه 
دسـت ما بدهند، فرهنگ کار، پشـتکار 
و تالش، نظارت و دلسـوزی کجاسـت؟ 
و همواره منتظر معجزه ، خام فروشـی 
هسـتیم .« فرمانده سـپاه ثاراهلل استان 
کرمـان با اشـاره به زمان های گذشـته 
و فرهنـگ کار و تـالش در بیـن افـراد 
، تشـریح کـرد: »اکنـون فرهنـگ کار 
در بیـن افـراد از بیـن رفتـه اسـت و 
پیچ وخم هـای اداری هـم در اسـتان ها 
مشکل سـاز شـده اند امـا نبایـد سـرد 
شـویم زیـرا ایـن دوران را باید سـپری 
کنیـم.« نـوری اظهـار داشـت: »بعـد 
نیازمنـد  آمـوزش  و  کار  فرهنـگ  از 
تصمیـم و اراده هسـتیم و قطعاً اقتصاد 
مقاومتی هـم فرهنگ می شـود، اینکه 
بـه  همه چیـز  باشـیم  داشـته  توقـع 
دسـت مـا برسـد، روزبـه روز وابسـته تر 

می شـویم.«

 خبر

خبر

برای ساخت بیمارستان باید ضوابط رعایت شود
دکتـر فخـر، مدیـر درمـان تأمین 
اجتماعـی اسـتان کرمان هـم در این 
رابطـه گفت: »در سـفر اخیر ریاسـت 
محتـرم جمهور به کرمان بحث ایجاد 
نیـز  اجتماعـی  تأمیـن  بیمارسـتان 
مطـرح و ایـن درخواسـت را به تهران 
منعکـس دادیـم اما ضوابطـی در این 
امر دخیل اسـت. ازجملـه اینکه برای 
سـاخت بیمارسـتان یا مرکـز درمانی 
و  فنـی  حسـاب وکتاب  بـا  بایسـتی 
کارشناسـی انجام شـود تا باعث هدر 
رفـت منابـع در کشـور نشـود. فرقی 
نمی کنـد از طـرف تأمیـن اجتماعی 
باشـد یـا از طـرف دولـت، بایـد بـر 
کارشناسـی  و  واقعـی  نیـاز  اسـاس 
بـم در  انجـام شـود. در شهرسـتان 
حال حاضر دو بیمارسـتان پاسـتور با 
223 تخـت و افالطونیـان 70 تخـت 
فعالیـت می کننـد که مجموعـاً 300 
تخـت را شـامل می شـود. بر اسـاس 
ارزیابی دانشـگاه علوم پزشـکی بم در 
افـق 1404 به 300 تخـت دیگر نیاز 
دارد. در حال حاضر سـه بیمارسـتان 
سـاخت  حـال  در  منطقـه  ایـن  در 
صادرشـده.  آن  مجـوز  کـه  اسـت 
بیمارسـتان 220 تختخوابی در شهر 
بـم و دو بیمارسـتان 32 تختخوابـی 
ریـگان و فهـرج کـه مصوبـات دولت 
هسـتند و کارشـان در حـال انجـام 
اسـت. مجمـوع ایـن  3 بیمارسـتان 
300 تخـت موردنیـاز افـق 1404 را 

تأمیـن می کنـد.« وی افـزود: »ارائـه 
خدمـات مـا بـه دو شـکل مسـتقیم 
و غیرمسـتقیم اسـت یعنـی خریـد 
خدمـت و تولیـد خدمـت داریـم. در 
خدمـت  خریـد  بـا  جاهـا  بسـیاری 
نیـاز منطقـه را پوشـش می دهیـم. 
در حـال حاضـر شهرسـتان بـم در 
سـال گذشـته حدود 46 هزار نسخه 
سـرپایی در درمـان غیرمسـتقیم در 
کلیـه ی مراکـز دولتـی و خصوصـی، 
7 هـزار مـورد بسـتری و 14 میلیارد 
تومـان هزینـه شـده اسـت. این جـور 
نیسـت الزامـاً ما یـک مرکـز درمانی 
داشـته باشـیم کـه خدمـات دهیـم. 
از طریـق درمـان غیرمسـتقیم هـم 
خدمـات گسـترده ای ارائـه می دهیم. 
ضمـن اینکـه بر اسـاس سـطح بندی 
یـک درمانگاه در سـطح شـهر داریم 
کـه خدمـات به صـورت رایـگان ارائه 
بـه  دادم  توضیحاتـی  بـا  می دهـد.  
نظـر نمی رسـد سـاخت بیمارسـتان 
در  فخـر  باشـد.«  منطقـی  جدیـد 
پاسـخ بـه اینکـه »در مـورد اینکـه 
عنـوان کردیـد دو بیمارسـتان در بم 
وجود دارد شـاید ازنظر مکان درست 
باشـد امـا افالطونیان هیـچ خدماتی 
در درمـان بیمـاران انجـام نمی دهـد 
می خواهـد  مراجعیـن  تمامـی  از  و 
بـه بیمارسـتان پاسـتور برونـد و ارائه 
بیمارسـتان  توسـط  فقـط  خدمـات 
حـال  در  می شـود.  انجـام  پاسـتور 

حاضـر شـرق اسـتان کرمـان )فهرج، 
ریـگان، نرماشـیر و بـم( را پوشـش 
کـه  بیمارهایـی  از  مجـزا  می دهـد. 
ترانزیتـی  جـاده  وجـود  دلیـل  بـه 
در ایـن مسـیر بـه ایـن بیمارسـتان 
مراجعـه می کننـد. گـر یک بـار بدون 
هماهنگـی بـه بیمارسـتان مراجعـه 
کنیـد وجـود تخت هـای موقتـی در 
راهروهـا و بیمارانـی کـه روی ایـن 
تخت ها بسـتری  شـده اند را مشاهده 
می کنیـد، چـه نظـری در ایـن مورد 
داریـد؟« گفـت: »افالطونیان فعالیت 
گسـترده ای نـدارد. انهـم بـه دلیـل 
اینکـه متخصصیـن و طـرح تحـول 
سـالمت باید فقـط در مراکـز دولتی 
ارائـه خدمت کننـد وزیر بهداشـت و 
درمـان مجـوزی صادر کرده بخشـی 
بـه  را  افالطونیـان  تخت هـای  از 
بیمارسـتان دولتـی مشـغول و ارائـه 
ادامـه  در  کننـد.«  منتقـل  خدمـت 
جواب هـای  و  مـا«  »پیـام  سـؤاالت 
مدیـر درمان تأمین اجتماعی اسـتان 

را بخوانیـد:
 چـرا درمانگاه تأمیـن اجتماعی در 
بـم فقـط در حـد عمومـی فعالیـت 
تأمیـن  بیمه شـده  چـرا  می کنـد؟ 
اجتماعـی در بـم زمانـی کـه هزینـه 
بیمه اش مانند افراد سـاکن شهرهای 
تهران، مشـهد و شـیراز است نباید از 
همـان خدمـات اسـتفاده کند؟ حتی 
نصـف این خدمـات را ارائه نمی دهید 

در  زلزلـه  از  قبـل  درصورتی کـه 
درمانـگاه تأمیـن اجتماعی بـم دکتر 

متخصـص ویزیـت می کـرد.
سـطح بندی  اسـاس  بـر  درمانـگاه 
تأسـیس و  اسـت. زمانـی درمانـگاه 
بازسـازی  مجـدد  زلزلـه  زمـان  در 
شـد. ایـن درمانگاه بر اسـاس سـطح 
بیمه شـده آن زمـان بـوده و قبـول 
داریم جمعیت بیمه شـده اضافه شـده 

اسـت. 
کرمـان  در  کـه  کسـانی  چـرا   
هسـتند بـا مراجعـه بـه بیمارسـتان 
آیـت اهلل کاشـانی از تمامـی خدمـات 
رایـگان اسـتفاده می کننـد امـا در بم 
بایـد 10 درصـد هزینـه را پرداخـت 
کننـد تـا بتواننـد از خدمـات بیمـه 
خـود بهـره ببرند؟ بـرای اسـتفاده از 
خدمـات رایـگان بایـد هزینـه ایاب و 
ذهـاب و سـختی راه را متقبـل و بـه 
کرمـان مراجعـه کنـد که خـود برابر 
یا بیشـتر از مبلغ 10 درصدی اسـت 
کـه در بـم بایـد پرداخت کنـد. عماًل 
بحـث رایـگان بـودن بـرای شـهروند 

بمـی منتفـی می شـود.
در  اجتماعـی  تأمیـن  بیمارسـتان 
کرمـان  خصوصـاً  کشـور  سراسـر 
این گونـه نیسـت کـه فقـط پذیـرش 
از کرمـان داشـته باشـد. تمـام نقـاط 
منابـع  پوشـش می دهـد.  را  کشـور 
محـدود و تقاضاهـا نامحـدود اسـت. 
طبیعتـاًً براسـاس منابع محـدود باید 

کـه شـرایط  ایجـاد شـود  مراکـزی 
دارنـد. پایین تـری 

 در سـفر وزیـر بهداشـت بـه بم در 
مصاحبه ای قول همکاری برای ایجاد 
یک بیمارسـتان تأمیـن اجتماعی در 
شهرسـتان بـم بـه شـهروندان دادند. 
شـما چـه کاری در ایـن زمینـه انجام 

داده اید؟
در حـال حاضـر در کرمان بر اسـاس 
بـا  گرفتـه  صـورت  اولویت بنـدی 
توجـه بـه محرومیت در منطقـه راور 
کلنـگ یـک درمانـگاه سـطح یـک 
آن  بیمه شـده  جمعیـت  زده شـده. 
بـه حـدی رسـیده کـه امـکان یـک 
مرکـز نسـبی را دارد و بیمارسـتان 
کـه   می شـود  سـاخته  صورتـی  در 
داشـته  بیمه شـده  باالی140هـزار 
باشـیم. در بـم و توابـع آن بـه 90 
هـزار هـم نمی رسـد. یعنـی ازلحـاظ 
سـطح بندی ایـن امکان وجـود ندارد 
و اینکـه طرح هایـی در بـم در حـال 
اقـدام اسـت و قـرار اسـت مشـکل 

کمبـود تخـت را رفـع کنـد.
 در چـارت شـما وجـود متخصـص 
ذکرشـده اسـت ولی بـا مراجعه فقط 
دکتـر عمومـی دیـده می شـود. برای 

این چـه توضیحـی دارید؟
امـکان  حتـی  کـه  درجاهایـی 
به کارگیـری دکتـر متخصـص داریم 
مانند شـهرهای جیرفت، رفسـنجان 
علـوم  دانشـگاه  زمانـی  تـا  بـم  یـا 

تحـول سـالمت  پزشـکی در طـرح 
اجـازه همـکاری متخصصیـن را بـه 
مـا نمی دهـد و کسـی نیسـت کـه 
همـکاری کند، اگر مجـوزی از تهران 
بـرای به کارگیـری دکتر متخصص به 
مـا دهند ما مشـکلی نداریـم. ممکن 
اسـت در چـارت مـا خیلـی چیزهای 
دیگـر هـم باشـد و حتـی مجـوز هم 
اجـازه  قانـون  امـا  باشـیم  داشـته 
نمی دهـد متخصصین بـا ما همکاری 
کننـد و بـرای همین عملکـرد ما در 
شهرسـتان های محـروم افـت کـرده 

ست. ا
 بـا توجـه بـه آمـار موجـود در بم و 
بـا توجـه بـه امکانـات کنونـی در بم 
نـه امکاناتـی که در چند سـال آینده 
قرار اسـت بـه شـهروندان برسـد. آیا 
درمانـگاه شـما نیاز به تجهیز بیشـتر 
ارائـه  بیشـتری  خدمـات  تـا  نـدارد 

دهد؟
تهـران  بـه  را  درخواسـتمان 
کننـد  موافقـت  اگـر  فرسـتاده ایم. 
ازنظـر مـا مشـکلی نیسـت ولـی بـا 
توجـه بـه ضوابط یـا قوانیـن موجود 
تأمیـن  بیمارسـتان  نمی کنـم  فکـر 
اجتماعـی تأسـیس شـود امـا فکـر 
می کنـم حـرف دیگـر شـما منطقی 
اسـت. اینکـه خدماتمـان را در همان 
درمانـگاه گسـترش دهیـم. این یـک 
پیشـنهاد منطقی اسـت و حتمـاً این 

مـورد را پیگیـری خواهیـم کـرد.

فرمانده سپاه استان خبر داد

دستگیری عوامل نفوذ در کرمان
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کرمون

غارهـای اسـتان کرمـان عبارتند 
از: جیرفت؛ غار شـعیب، شـهر بابک؛ 
غـار ایـوب، جـواران؛ غـار جـواران، 
داوران رفسـنجان؛ غـار میـرزا، خبر 
بافت؛ غار شـب پـره و جوپار کرمان؛ 
غـار یـخ، غار طرنگ، غـار گوغر واقع 
در محـدوده شهرسـتان بافـت و غار 
ایـوب واقـع در محدوده شهرسـتان 
شـهر بابک از جمله غارهای اسـتان 

کرمـان به شـمار مـی روند.
غار آهکی طرنگ

بـه عنـوان  غـار آهکـی طرنـگ 
غـار  تریـن  طوالنـی  و  مهمتریـن 
اسـتان کرمـان کـه در نـوع خـود 
بـی نظیـر و دارای مناظـر و جلـوه 
هـای طبیعـی بسـیار زیبـا و پدیده 
هـای شـگفت انگیز اسـت کـه خود 
از جاذبـه هـای طبیعی گردشـگری 
اسـتان کرمان محسـوب مـی گردد 
و مـی توانـد بـه عنـوان یـک قطب 
گردشـگری در جنوب غربی اسـتان 
کرمـان ایفـای نقش نمایـد. این غار 
از جملـه غارهـای متعـدد مناطـق 
کوهستانی اسـتان کرمان می باشد. 
جهـت دسترسـی بـه ایـن غـار از 
شـهر کرمـان مرکـز اسـتان کرمان، 
ای  جـاده  طریـق  از  بایسـت  مـی 
موسـوم بـه جـاده جوپـاری سـفر را 

آغـاز نمـود کـه تقریبـاً بـا طـی 15 
کیلومتـر از ایـن جـاده بـه دوراهـی 
از طریـق  و  رسـیده  بافـت جوپـار 
جـاده بافـت و بعـد از گذشـتن از 
آبادهـای و مـکان هـای متعـدد از 
جمله روسـتای بهرامجرد، شهرنگار، 
گردنـه سـنگ صیاد، روسـتای قلعه 
عسـکر، گردنـه کفنوئیـه، روسـتای 
کیسـکان، به شـهر کوچـک بزنجان 
رسـیده کـه این جـا جاده بـه دو راه 
منشـعب مـی گـردد. جـاده ای کـه 
به سـمت چـپ امتـداد مـی یابد به 
شـهر رابـر و امتـداد مسـتقیم جاده 
با طـی مسـافت هشـت کیلومتر به 
شـهر بافت منتهـی می شـود. حال 
از شـهر بافت جـاده ای آسـفالته به 
سـمت جنوب وجـود دارد، موسـوم 
بـه جـاده ارزوئیـه - َخبر کـه با طی 
تقریبـا 50 کیلومتـر از این جـاده و 
گذشـتن از چندیـن پارچـه آبادی و 
بعـد از گذشـتن از دو راهـی خبـر-
ارزوئیـه، جـاده را بـه سـمت ارزوئیه 
ادامـه داده تـا بـه یـک دو راهی می 
رسـیم . اینجا از جـاده اصلی ارزوئیه 
یـک جاده آسـفالته فرعی منشـعب 
مـی گرددکه به سـمت آبـادی های 
متعـدد کـه مهمترین آنها روسـتای 
گوشـک اسـت منتهـی مـی گـردد. 

روسـتای طرنـگ روسـتایی بزرگ و 
تقریبـاً مهمتریـن روسـتای منطقه 
بعداز گوشـک محسـوب مـی گردد. 
ادامـه جـاده بـا فاصلـه انـدک بـه 
روسـتای گوشـک امتـداد مـی یابد. 
گـروه هایـی کـه جهـت دیـدن غار 
طرنـگ از مناطـق دور دسـت مـی 
آینـد بـه روسـتای طرنـگ وارد می 
گردنـد. این روسـتا مـی تواند جهت 
بسـیار  مـکان  گـروه  افـراد  اقامـت 
مناسـب و خوبـی باشـد. دهانـه غار 
حدود شـش متـر اسـت و در ارتفاع 
تقریبـا 3هـزار متـری از سـطح دریا 
واقع شـده اسـت. گر چه این غار در 
گذشـته توسـط هیأت کوهنـوردی 
کرمان شناسـایی و مسیر ها و داالن 
ها و دهلیز هـای غار عالمت گذاری 
و بعضـاً نـام گـذاری شـده انـد و در 
طـول غـار عالئـم و فلـش هایی هم 
جهـت راهنمایی افـراد وجـود دارد، 
کـه فلـش هـای قرمـز رنگ مسـیر 
های ناشـناخته و یا بن بسـت غار را 
نشـان می دهد و فلش های سـفید 
رنـگ که مسـیرهای مطمئن جهت 
رفتـن بـه انتهـای غـار را نشـان می 
دهنـد و بایـد آن ها را دنبـال نمود. 
از دهانـه غـار کمـی کـه بـه سـمت 
داخـل غـار برویم مسـیر نسـبتاً کم 

شـیب اسـت امـا کـم کـم شـیب 
بیشـتر مـی شـود و از یـک شـیب 
نسـبتاً تنـد کـه می بایسـت دسـت 
به سـنگ و بـا احتیـاط کامل پایین 
رفـت، بـه یک راهرو می رسـیم. این 
جا می بایسـت مسـیر مسـتقیم در 
امتـداد حرکتمـان بـه درون غـار را 
رهـا نمـوده و در امتداد دیگـر راهرو 
کـه در جهـت عکس مسـیر پیموده 
شـده تـا این مرحلـه اسـت را دنبال 
نمـود. ایـن قسـمت راهـرو تنگتـر 
و پرشـیب تـر شـده و سـنگ هـای 
آن بسـیار صـاف، صیقلـی و لغزنده 
اسـت و باید احتیاط بیشـتر نمود تا 
بـه دهانـه چند حفـره خیلی عمیق 
کـه ایـن حفـره هـا در زیـر بـه یک 
تاالر نسـبتاً بـزرگ منتهی شـوند و 
ایـن حفـره هـا در سـقف ایـن تاالر 
مـی باشـند برسـیم. در اعمـاق غار 
دمـای هـوا در تمـام فصـول تقریبـا 
تـا 20  بیـن 14  ثابـت  و  معتـدل 
درجـه سـانتیگراد اسـت و از تهویـه 
نسـبتا خوبـی برخـوردار اسـت. بـه 
طـوری که در هیـچ جای آن کمبود 
هوا و اکسـیژن احسـاس نمی گردد. 
فقـط بر اثـر تردد زیاد ممکن اسـت 
گـرد و غبار در هوا پخـش گردد که 
بهتـر اسـت از ماسـک هـای طبـی 
اسـتفاده گـردد. در ایـن غـار هیـچ 
پوشـش گیاهـی قابـل مشـاهده ای 
وجـود نـدارد. ولـی زندگـی جانوری 
آن شـامل جانورانـی مثـل خفـاش 
و انواعـی از حشـرات ماننـد پشـه، 
فضلـه  از  کـه  و...  سـیاه  سوسـک 
خفـاش تغذیـه مـی کننـد، رویـت 
گردیـد. طـول مسـیر پیموده شـده 
غـار تقریبـاً 500 متر اسـت و عرض 
راهروهـا و تـاالر هـای غـار بین یک 

متـر تـا 15 متـر متغیر اسـت.
 غار میرزا

کـه  پـا  میـرزا  غـار  دهانـه  بـه 

بگذاریـد، وارد دهلیـز باریکـی مـی 
شـوید کـه بـا کمـی پیـش روی در 
مسـیر عریـض تـر مـی شـود و دو 
راه را بـرای پیـش روی مقابـل تـان 
قـرار می دهد. سـوراخی کوچک در 
سـمت راست و مسـیری در رو به رو 
کـه عریض تـر به نظر می رسـد. راه 
اصلی همان سـوراخ کوچک سـمت 
راسـتی اسـت کـه شـما را بـه چـاه  

50متـری غـار می رسـاند.
در بخـش میانـی این غـار با یک 
فـرود 90 متری مواجه می شـوید و 
در فضـای معلقـی قـرار مـی گیرید 
کـه غـار را اسـرارآمیزتر مـی کنـد. 
در اینجـا، وسـعت غار بـه 150 متر 
مربع می رسـد و می توانید رنگ ها 
و طـرح هـای متنوعـی را در قندیل 
هـای سـنگی غـار ببینیـد. قندیـل 
هایـی کـه عمـر آن هـا بـه میلیون 
هـا سـال مـی رسـد و بعضـی از آن 
هـا آن قدر بلند هسـتند که سـقف 
تـاالر را بـه کف آن وصـل می کنند. 
وارد تـاالر غربـی غـار کـه بشـوید، 
غـار میـرزا برگ هـای تازه تـری رو 
می کند. فسـیل جانوران وحشـی و 
قندیـل های بلـوری منسـجمی که 
شـاید نمونـه آن را در کمتـر غـاری 
انتهـای  در  باشـید.  داشـته  سـراغ 
تـاالر شـمالی غـار هـم برکـه آبـی 
بـا وسـعت 250متـر مکعـب وجود 
آن جمـع  در  زاللـی  آب  کـه  دارد 
شـده اسـت. امـا بـا تمـام ایـن هـا، 
شـاید منحصر بـه فردتریـن ویژگي 
غـار میرزا، دسـت نخورده بـودن آن 
اسـت کـه آن را وارد رقابت نزدیکي 
بـا غارهاي مشـهوري مثـل علیصدر 
و کتلـه خـور مـي کنـد. غـار میـرزا 
کـه مدت زیـادي از کشـف آن نمي 
گـذرد، به لطـف کم بازدیـد بودن و 
مسـیر صعب العبـورش قندیل هاي 

سـالمي دارد.

هـواي گـرم غـار ایـن فرصـت را 
فراهـم مـي کند کـه در تمـام فصل 
هـاي سـال سـري بـه آن بزنیـد و 
بدون محدودیت هـاي آب و هوایي، 

از آن بازدیـد کنیـد.
بـراي رسـیدن بـه غـار شـگفت 
انگیـز میـرزا بایـد راهي رفسـنجان 
 32 فاصلـه  بـه  را  خـود  و  شـوید 
کیلومتري شـمال شـرقي این شـهر 
برسـانید. از اینجـا بـه بعـد، مسـیر 
شـما از روسـتاي داوران مـي گذرد. 
بعـد از ایـن روسـتا پلـي در مسـیر 
جـاده اصلـي دیـده مـي شـود کـه 
در سـمت چـپ آن جـاده اي خاکي 
وجـود دارد. پـا بـه راه ایـن جـاده 
راهـي  دو  بـه  شـوید،  کـه  خاکـي 
هایـي مـي رسـید کـه در تمـام آن 
هـا بایـد راه سـمت چـپ را انتخاب 
کنیـد. ایـن دو راهـي هـاي پـي در 
پـي شـما را بـه روسـتاي کوچکـي 
مي رسـانند که نزدیک ترین روسـتا 
بـه غـار محسـوب مـي شـود. حـاال 
کافـي اسـت از اهالي روسـتا سـراغ 
غـار میـرزا را بگیریـد تـا شـما را به 
ضلع شـرقي روستا و دره اي هدایت 
کننـد کـه جـاده خاکـي و پیـچ در 
پیـچ آن بـه ارتفاعاتـي منتهـي مي 
شـود که غار میرزا در آن قـرار دارد. 
دهانـه غـار میـرزا تـا زمانـي کـه 
بـه نزدیکـي آن نرسـید قابـل دیدن 
نیسـت. بنابرایـن ناامیـد نشـوید و 
جـاده را تا رسـیدن به درخت سـرو 
پیـر ادامـه دهیـد. براي طـي کردن 
ایـن مسـیر مـي توانیـد از اتومبیـل 
اسـتفاده کنیـد امـا هیـچ تضمیني 
نیسـت کـه اتومبیـل تـان در جاده 
خاکي سـالم بمانـد! بنابراین توصیه 
مـي کنیم جـاده را تا روسـتاي دوم 
بـا اتومبیـل طـي کنید و از چشـمه 
به بعـد، یک پیاده روي سـی دقیقه 

اي داشـته باشید.

معرفی دو غار دیدنی استان

غاری که به علیصدر تنه می زند

نجمه پورشریفی
 موقوفـه خواجـه شـریف انـار از جملـه 
بزرگتریـن موقوفـات منطقـه و حتـی در 
اسـتان کرمـان اسـت. واقـف آن خواجـه 
ابواسـحاق اسـت.  محمـد شـریف فرزنـد 
نقـل  تاریخـی و روایـات  حسـب سـوابق 
شـده، خواجـه محمـد شـریف از انسـان 
هـای متقـی و نوابـغ عصـر خود بـوده که 
در سـال هـای 1110 - 1060 هــ.ق بـا 
کار و تـالش مـداوم تعـداد زیـاد از قنوات 
و اراضـی تحـت شـرب را احیـا و بـه بهـره 

بـرداری رسـاند.
خواجه محمدشـریف دارای سـه پسر به 
ترتیب بـه نام های خواجه محمدحسـین، 
خواجـه محمدحسـن و آقالطفعلـی بـوده 
کـه تولیـت موقوفـه را بـه اکبـر اوالد خود 
خواجه محمدحسـین واگذار و او به عنوان 
متولی اول تعیین می شـود و حسـب نص 
صریـح وقفنامـه تولیـت موقوفـه تولیـت 
موقوفـه را واقـف بـه اکبـر اوالد ذکور خود 
کـه متصف بـه صفات ارشـدیت، اصلحیت 
و اکبریت باشـد تفویض نموده و همچنین 

بـا توجه بـه روایات نقل شـده چنـد تن از 
حـکام و زورمـداران کرمان و ... بـا عبور از  
انـار عمده رقبـات موقوفـه را از ید خواجه 
محمدشـریف خـارج می کنند کـه توصیه  
علمـای دیـن و زعمـای قـم در آن زمـان 
موثـر واقـع نشـده بـه نحـوی کـه خواجه 
محمدشـریف به پایتخت نادرشاه افشار در 
مشـهد مقـدس مـی رود و به هـر ترتیبی 
کـه بوده به عنـوان کارگر آشـپزخانه دربار 
نادرشـاه مشـغول فعالیت می شود و چون 
دارای خـط بسـیار زیبا و هوش سرشـاری 
اشـتباه  محاسـبه  متوجـه  روزی  بـوده 
حسـاب آشـپزخانه دربار توسـط سرآشـپز 
مـی شـود و مراتـب را به سـر آشـپز تذکر 
بـا  بـه نحـوی کـه سرآشـپز  مـی دهـد. 
توجـه بـه درایـت و هـوش او محاسـبات 
آشـپزخانه را بـه او واگذار مـی کند. زمانی 
تفـاوت  پادشـاه  خزانـه داری  رئیـس  کـه 
محاسـبات جـاری و قبلـی آشـپزخانه را 
مالحظـه می کنـد در پی تحقیـق متوجه 
خواجـه محمد شـریف شـده و او بـا اجازه 
شـرفیابی بـه حضـور رسـیده و در معرفی 

خـود سرگذشـت خـود را و اینکه با تحمل 
چـه مسـائل و مشـکالتی توانسـته خود را 
بـه اینجـا جهت احقـاق حق خود برسـاند 
شـرح مـی دهـد و نهایتاً  پادشـاه بـا صدور 
دسـتورات الزم در سـرکوبی متجاوزین به 
امـالک وی و بدرقـه نامبـرده بـا چنـد تن 
از قـراوالن ویـژه دربـار راهـی انـار شـده و 
تمامـاً امـالک خـود را مسـترد مـی نماید. 
مرحـوم خواجـه محمدشـریف حسـب 
هــ.ق  سـنه1137  در  موجـود  وقفنامـه  
یعنـی 300 سـال قبل کلیـه آب و اراضی 
و  اوالد خـود  بـه  را وقـف  رقبـات خـود 
نحـوه  تولیـت و انتفـاع از عوایـد آن هـا 
را بـر نهـج شـرعی و تقسـیم عایـدات بـه 
صـورت کما فـرض اهلل )پسـربخش دختر 
بخـش( بـر عهده متولیـان قـرار داده و از 
طرفـی یـک تومـان تبریـز از عایـدات را 
اختصـاص بـه زوار حضـرت سیدالشـهدا 
و نیـم دانـگ )8 حبـه( از آب و اراضـی 
نصـرت آبـاد را وقـف بـر امامـزاده محمد 
صالـح مـی نمایـد و همچنیـن در انتهای 
وقفنامـه مرقوم داشـته هر شـخصی خواه 

متولـی، خـواه حاکم، خـواه قاضـی، خواه 
مفتـی و هـر کـس کـه یکـی از شـروط 
وقفنامـه را تغییـر دهـد، در زمـره کفـار 
و در یـوم الحسـاب القیامـه محشـور بـا 
و  الحسـین  اباعبـداهلل  حضـرت  قاتلیـن 
در زمـره اشـقیا و در قبـر طعمـه مـار و 
کـژدم و از شـفاعت سـید ابـرار بی نصیب 
باشـد و نیـز وقفنامه موقوفه مذکور سـنه 
1137هــ.ق بـدواً بر روی پوسـت نگارش 

شـده کـه در تحقیقات انجام شـده از بین 
رفتـه و مـواد آن در بایگانـی راکـد اداره 
کل اوقـاف کرمـان موجـود و ممهـور بـه 
مهر و خاتم واقف اسـت و در حواشـی آن 
ترتیبـی چنـد از علمـا و مراجـع و آیـات 
عظـام آن زمـان مراتب صحـت وقفنامه و 
تعلـق بـه واقـف و انجـام وقف بـه صورت 
و  گواهـی  و  تائیـد  را  و شـرعی  صحیـح 

دادند. شـهادت 

خواجه محمدشریف اناری در دربار نادرشاه
پویش    مشاهیر

کرمان بر پشت اسب

بخش3

پشـت  بـر  ایـران  سفرنامه»سراسـر 
خواهـر  سـایکس  اال  نوشـته  اسـب« 
ترجمـه  اسـت.  سـایکس«  »سرپرسـی 
مختـاری  علـی  محمـد  سـفرنامه  ایـن 
بـرادرش  بـه همـراه  اال  اردکانـی اسـت، 
بـه جهانگـردی پرداخـت و اوقـات زیـادی 
را در ایـران گذرانـد. یکـی از مقاصـد این 
سـفر کرمـان بـود و صفحات قابـل مالحظه 
ای از ایـن سـفرنامه بـه کرمـان گزیـده ای 
از  اختصـاص یافتـه اسـت. صفحه کرمون 
خالصـه ایـن بخـش را با عنـوان »کرمان بر 
پشـت اسـب« بـه صـورت دنبالـه دار بـه 

شـما عالقـه منـدان تقدیـم مـی کنـد؛
بـه راهمـان ادامـه دادیـم. هنـوز بادهـای 
تنـد، مـداوم بـر پهنـه دشـت هـای متوالی با 
کمتریـن بوتـه خـار در خشـک ترین کـوه ها 
مـی وزیـد. ایـن طوفـان هـای بهـاری ظاهراً 
نمـی گذاشـت بارانـی به زمین پسـت برسـد. 
گرچـه یـک روز تجربه ای داشـتیم که نشـان 
داد کـه چـه بـاران شـدیدی در کوه هـا آمده 
کل  بـه  کوشـکوه  از  عبـور  از  پـس  اسـت. 
کاروانمـان رسـیدیم کـه کامـاًل متوقف شـده 
بـود و دیدیـم کـه دشـت کیلومترها سـیالبی 
شـده اسـت و مثـل دریاچـه بزرگـی بـه نظر 
مـی رسـد. قاطرچـی هـا مـی خواسـتند بـه 
دهکـده ای کـه تـرک کـرده بودیـم برگردند 
و تـا فـردا صبـر کننـد، بـه ایـن امیـد کـه 
سـیالب تـا آن موقـع فـرو نشـیند. امـا از آن 
جایـی کـه پسـین بلند)اوایـل بعـد از ظهـر( 
بـود و آب ظاهـراً اصـاًل عمیـق بـه نظـر نمی 
رسـید، گفتیـم کـه فـوراً عبـور کننـد. اولین 
قاطـر شـانس نیـاورد و به پهلو افتـاد و نیروی 
یـک جـای شـش نفـر نتوانسـت آن را سـرپا 
بلنـد کنـد تـا این که بـار آن را تخلیـه کردند 
و حتـی آن وقـت تقریبـاً مجبـور شـدند آن 
را بـه قسـمت کـم عمـق تـری حمـل کننـد. 
قاطرچـی هـا پاچـه هـای خـود را بـاال زدنـد 
هـای  بـا چوبدسـتی  مسـیر  هـر  در  را  وآب 
بلنـد خـود امتحـان می کردنـد و در بعضی از 
جاهـا بـه چالـه هـای خطرناکی برخـورد می 
کردنـد. مدتـی تماشـا کردیـم و از آن جایـی 
کـه مرتـب حیوانـات مـی افتادنـد و بایسـتی 
دوبـاره آن هـا را بیـرون کشـید. فکـر کردیم 
بهتـر اسـت خودمـان عبـور کنیـم و بـا قاطر 
حامـل وسـایل چـای با عزم راسـخ بـه منزل 
بعـدی ادامـه دهیـم. مواظـب بودیـم کـه از 
جـاده تبعیـت کنیـم، گرچـه زمیـن اغلب در 
فاصلـه ای دورتـر، بهتـر بـه نظـر می رسـید. 
بـرادرم گفـت مسـیر از ترافیک مداوم بسـیار 
سـفت تـر و ایمـن تـر اسـت و اگـر منحـرف 
شـویم بـه ناچار در جـاده های بـد زمین گیر 
مـی شـویم. سـه جـوی اول از همه بدتـر بود. 
احسـاس وحشـتناکی بـود که اسـبم زیر پای 
مـن مـی لغـزد. آمـاده شـدم کـه اگر آسـیب 
مـی دیـد بـه پاییـن بپریـم. امـا گرچه اسـبم 
تقریبـا دو سـه مرتبـه نشسـت و مـن کامـاًل 
گیـج شـدم. درآبـی کـه در اطـراف مـن مـی 
چرخیـد و احسـاس عجیب داشـتم که اسـب 
مـن اصـال پیشـرفت نـدارد. بـا ایـن وجـود 
بـه سـالمت ده کیلومتـر سـیالب را افتـان و 
خیـزان طـی کردیـم و مدتـی بعـد از غـروب 
بـه Dafa )دفـه( رسـیدیم. طـی ایـن فاصله 
کوتـاه سـه سـاعت وقـت اسـب هـا و هفـت 
شـب  آن  گرفـت.  را  قاطرهـا  وقـت  سـاعت 
سـاعت از ده گذشـته بـود که شـام خوردیم؛ 
امـا شـاکر بودیـم کـه به سـالمت از ایـن تکه 
جـاده گذشـته بودیم. چـون اگر دوبـاره باران 
باریـده بـود احتماالً مجبور بودیم دو سـه روز 
صبـر کنیم تا سـیالب فرو نشـیند. تنها جعبه 
ای کـه محتویاتـش جـداً آسـیب دیـده بـود 
جعبـه ای بـود کـه محتـوی اونیفورم بـرادرم 
کامـاًل  شـوربختانه  آن  از  قسـمتی  کـه  بـود 
خـراب شـده بود؛ اما گلـه منـد نبودیم، چون 
احسـاس مـی کردیم خیلی شـانس آورده ایم 
کـه قسـمت اعظم اثاثمـان را صحیح و سـالم 

ایم. کـرده  رد 

کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.
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گفتوگو

 طـرح تفصیلـی شـهر کرمـان در دسـترس 
اعضـای شـورای شـهر قـرار دارد؟

بله. دارند.
 برخـی اعضـای شـورا به مـا گفتند کـه این 

طـرح را ندیدند.
ببینیـد طـرح تفصیلی چیزی نیسـت کـه فقط در 
اختیـار مـا باشـد. اعضای شـورا هـر زمان خواسـتند 
می تواننـد بـه طـرح تفصیلـی دسترسـی پیـدا کنند. 

هیـچ مشـکلی ندارد.
 آخریـن اصاحیـه طـرح تفصیلـی مربوط به 

سـال 86 اسـت دیگر؟
بله.

 مـردم اگـر بخواهنـد، طـرح تفصیلـی را در 
می گذاریـد؟ اختیارشـان 

مردم نه.
 چـرا؟ شـهروندان مگـر نبایـد از همـه امور 

آگاه باشـند؟
ببینیـد طرح تفصیلی یک نقشـه فنـی و تخصصی 
اسـت. ایـن مباحـث فنـی آن چنـان بـه درد مـردم 

نمی خـورد.
بـه  عنـوان  مـا  کنیـد  فـرض  شـما  حـاال   
نماینـده مـردم بخواهیـم طرح تفصیلـی را به 

دهیـم. نشـان  شـهروندان 
هـر قسـمتی از طـرح تفصیلـی را خواسـتید، در 
اختیارتـان می گذاریـم. مـورد خاصـی وجـود نـدارد 

کـه نخواهیـم نشـان دهیـم.
 بر اسـاس طـرح تفصیلـی، سـه راه جوپاری 
)از سـمت دانشـگاه آزاد بـه سـمت اهلل آبـاد( 
قرار اسـت تقاطع غیرهمسـطح شـود. این در 
حالـی اسـت که بوسـتان هـزار هـم در همین 
مکان دارد سـاخته می شـود. اصًا قرار اسـت 
تقاطـع غیرهمسـطح شـود؟ اگر جـواب آری 

اسـت، پـس چـرا آنجا بوسـتان می سـازید؟
ببینیـد طـرح تفصیلـی و طـرح جامـع حمل ونقل 
مـا  باالدسـتی هسـتند کـه  ترافیکـی، طرح هـای  و 
بـر اسـاس این هـا بایـد طراحی هـا را انجـام دهیـم. 
یعنـی مـا اول بایـد طـرح تفصیلـی را نـگاه کنیـم و 
بعـد تصمیـم بگیریـم. بعـد طـرح جامـع حمل ونقل 
و ترافیـک را بررسـی می کنیـم کـه آیـا فـالن نقطـه 
به عنـوان یـک طـرح ترافیکـی دیده شـده یـا خیـر. 
ایـن دو طـرح مـالک عمـل مـا به عنـوان طرح هـای 
باالدسـتی هسـتند. درجایی که شـما گفتیـد، بله در 
طـرح تفصیلـی آمـده کـه بایـد تقاطع غیرهمسـطح 
سـاخته شـود. امـا چه نـوع تقاطـع غیرهمسـطحی، 
یعنـی زیرگـذر و یا روگذر چهار لـوپ )حلقه گردش( 
و دو لـوپ مشـخص نشـده. طـرح را آمـاده کردیم و 
می توانیـد ببینیـد. )طـرح را نشـان می دهـد.( اگـر 
روگـذر دو لـوپ باشـد، کـه اصـاًل کاری بـه بوسـتان 

نـدارد.  هزار 
 اگـر چهار لوپ باشـد کـه دقیقًا یـک لوپ از 

می گذرد. پـارک 
فـرض بگیریـم مصـوب شـود کـه تقاطـع روگـذر 
شـود و چهـار لـوپ باشـد. اوالً کـه مـا بوسـتان هزار 
را طـوری می سـازیم کـه در مسـیر لـوپ در آینـده 
نباشـد. یعنـی در قسـمتی کـه لـوپ از آن می گذرد، 
درختی کاشـته نمی شـود و سـعی می شـود کمترین 
یـک  بایـد  امـا  باشـیم.  داشـته  را  پـارک  تخریـب 
نکتـه اساسـی را در نظـر بگیریـد. مـا همیـن االن 
اگـر بخواهیـم سـه راه جوپـاری را بـه یـک تقاطـع 
اولیـن مشـکل بحـث  تبدیـل کنیـم،  غیرهمسـطح 
تملـک اسـت. سـه راه باید چهارراه شـود و بـه میدان 
هفـت باغ بخـورد. قبـل از تصویب طرح باید بخشـی 
از ملک های دانشـگاه آزاد و شـخصی را تملک کنیم. 

ادامـه زمین هـا هـم در مالکیـت طـالب و جواداالئمه 
هسـتند. یعنـی مـا کلـی تملـک داریم.

روزی  اگـر  باالخـره  امـا  قبـول.  تملک هـا   
قـرار بـه اجرایی شـدن ایـن طرح باشـد، باید 
بخشی از بوسـتان به گفته شـما تخریب شود. 
بهتـر نبـود ابتدا تکلیـف تقاطع غیرهمسـطح 
سـه راه جوپـاری را مشـخص می کردیـد و بعد 

بـه فکـر احـداث بوسـتان می افتادید؟
ببینیـد به هرحـال یـک زمیـن در آن مـکان بـود 
و شـهروندان را اذیـت می کـرد. اهالـی ایـن منطقـه 
اعتـراض دارنـد کـه یـا طـرح اجرا شـود و یـا فکری 

بـه حـال زمین شـود. امـکان اجرایی شـدن طرح که 
فعـاًل نیسـت. پـس مـا بایـد یـک فکـری می کردیم.

 احـداث ایـن بوسـتان بـرای شـهرداری چه 
هزینـه ای دارد؟

شـاید 15 میلیـون تومـان هـم نشـود. مـا طـرح 
را سـبک گرفتیـم. اگـر دو لـوپ اجـرا شـد کـه اصاًل 

مشـکلی نیسـت...
 خـب موضـوع این اسـت کـه هنـوز چیزی 
قطعـی نشـده. بـا اماواگـر صحبـت می کنید. 
اگـر چهـار لـوپ شـد چـه؟ بهتـر بـود صبـر 
می کردیـد کـه تکلیـف طرح مشـخص شـود.

طرح که قطعی است و باید روزی اجرا شود.
 قطعـی هسـت امـا اینکـه زیرگـذر، روگذر 
بـا چهـار لـوپ یـا دو لـوپ باشـد کـه قطعی 

. نـیسـت
فـرض کنیـد کـه در بدتریـن حالـت چهـار لـوپ 
تصویـب شـد. شـما می گوییـد نبایـد بوسـتان هـزار 

احـداث شـود؟
 نـه. تـا زمانی کـه تکلیـف چگونگـی اجرای 
طـرح به طـور قطعی مشـخص نشـده، نـه. اگر 
هـم می خواهیـد حتمـًا اینجا بوسـتان باشـد، 
باید بعد از سـاخت پل، بخشـی را فضای سـبز 

می کردیـد.
خب پلی بسازیم که انتهایش بسته باشد؟

 خـب به هرحـال وقتـی قـرار اسـت در آن 
بوسـتانی  نبایـد  شـود،  سـاخته  پـل  مـکان 
بسـازید کـه بعـداً قـرار باشـد آن را تخریـب 
کنیـد. دلیـل نمی شـود بـا ایـن منطـق بروید 
جلـو که بگوییـد مـا نمی توانیم تملـک کنیم، 
پـس فعًا بوسـتانی بسـازیم که احتمـال دارد 

حداقـل بخشـی از آن تخریـب شـود.
اگـر در بدتریـن حالت پـل چهار لوپ شـود، محل 
پایه هـای یـک لـوپ کـه در بوسـتان اسـت، کمـی 
تخریـب می شـود. شـما خودتـان را بگذاریـد جـای 
زندگـی می کننـد.  منطقـه  آن  در  کـه  شـهروندانی 
آیـا مـا صبـر کنیـم تـا زمـان تملک هـا؟ شـما فکـر 
می کنیـد مـا می توانیـم تملـک دانشـگاه آزاد را کـه 
آنجـا سـوله دارد، بـه ایـن زودی ها انجـام دهیم؟ اگر 
قـرار باشـد در محل بوسـتان هـزار، لوپ باشـد، فقط 
پایه هـای لـوپ در بوسـتان قـرار می گیـرد و تخریب 
بـه صفـر می رسـد. اگـر لـوپ خاک ریـز اجـرا شـود، 
فقـط محـل خاک ریـز تخریـب می شـود کـه تخریب 

نـدارد. چندانی 
 بوستان بااستفاده نمی شود؟

 داخلـی لـوپ کـه بوسـتان نیسـت و بـه سـمت 
مـن  اسـت.  بوسـتان  لـوپ،  پشـت  اسـت.  بزرگـراه 
ایـن را می خواهـم بـه شـما بگویـم، اجـرای چنیـن 
طرح هایـی کـه تملک هـای کالن دارد، امـروز انجـام 

نخواهـد شـد.
 فکـر می کنیـد چنـد سـال دیگـر می توانید 

به سـمت اجـرای این پـل بروید؟
مـا اگـر همـت کنیـم ظـرف چهـار یـا پنـج سـال 
آینـده تـازه می توانیـم به سـمت تفکیـک زمین هایی 
کـه نیـاز بـه تملـک دارنـد برویم. تـا این زمـان خدا 
را خـوش نمی آیـد که مـردم آن منطقه اذیت شـوند. 
فـرض کنیـد مـا االن یـک راسـت گرد خشـک هـم 

بزنیـم، نمای بـدی دارد.
سـاختمان های  برخـی  می شـود  گفتـه   
ساخته شـده در نزدیکـی ایـن بوسـتان پروانه 

ندارنـد.
به طورکلـی مشـکلی در ایـن زمینه وجـود ندارد و 

پروانـه دارند. اکثراً 
سـر  بـر  بحـث  روزهـا  ایـن  بگذریـم.   
سـخنگوی  باالگرفتـه.  شـهری  پروژه هـای 
»تجـارت  هفته نامـه  بـا  مصاحبـه  در  شـورا 
شـرقی« گفتـه »قـرار بـوده 9 پـروژه بـا 300 
میلیـارد اجـرا شـود، امـا االن 5 پـروژه 600 
میلیـارد هزینه داشـته.« این موضـوع را تأیید 
نصـف  پروژه هـا  تعـداد  چگونـه  می کنیـد؟ 

برابـر؟ دو  هزینه هـا  امـا  شـده 
تابه حـال  را  تومـان  میلیـارد   600 ایـن  مـن 

نـدارم. قبـول  و  نشـنیده ام 
 یعنـی ایـن حـرف سـخنگوی شـورا را رد 

؟ می کنیـد

بلـه. امـروز اولیـن بـار اسـت کـه مـن این رقـم را 
می شـنوم. توافـق مـا بـا خاتـم اینجاسـت، می توانید 
تفاهم نامـه  اسـاس  بـر  می دهـد.(  )نشـان  ببینیـد. 
راه آهـن،  هوانیـروز،  بلـوار  ابـوذر،  پروژه هـای  اولیـه 
امام جمعـه، فیـروزه، میـدان آزادی، چهـارراه سـمیه 
)طهماسـب آبـاد( و ولیعصـر )بـاغ ملـی( بایـد اجـرا 
شـوند. االن پنـج پـروژه هوانیـروز، راه آهـن، آزادی، 
ابـوذر و ولیعصـر در حـال اجـرا هسـتند. از هشـت 
پـروژه، پنـج پروژه در حـال اجرا هسـتند. امام جمعه، 
سـمیه و فیـروزه به دلیل مشـکل ترافیکـی فعاًل اجرا 
نشـده اند و بعدازایـن پروژه هـا اجـرا می شـوند. بعد از 
ولیعصـر، سـمیه اجـرا می شـود. قطعاً این سـه پروژه 

اجـرا خواهند شـد.
 سـخنگوی شـورا خبـر داده کـه حداقـل تا 
پایـان شـورای چهـارم ایـن سـه پـروژه اجرا 

شـد. نخواهند 
اینکـه مخالفـت کننـد یا نه با خودشـان اسـت اما 

این هـا جـزو توافـق اسـت و باید اجرا شـوند.
اجـرا  هـم  خاتم االنبیـا  قـرارگاه  همـان   

؟ می کنـد
بلـه. جـزو تفاهم نامـه اسـت. یـک سـری مـوارد 
را هـم شـورای شـهر بـا قـرارگاه صحبـت کرده انـد 
اضافه شـده اند.  شـرف آباد  سـه راه  مثـل  مـواردی  و 
مطالعـات ایـن سـه راه انجام شـده و آماده اسـت برای 
نقشـه های اجرایـی. امـا مـا هنـوز کاری نکردیـم و 
اجـرا  فعـاًل  را  اولمـان  تفاهم نامـه  پروژه هـای  فقـط 

می کنیـم.
 در مـورد هزینه 600 میلیـاردی هنوز توضیح 

ندادید.
بـرای هشـت پـروژه، 500 میلیـارد تومـان توافـق 

شـده کـه در تفاهم نامـه هـم آمـده. 
 یعنی اگر هر هشـت پـروژه اجرا می شـدند، 
 70 تـا   60 هرکـدام  هزینـه  متوسـط  به طـور 
میلیـارد می شـد. حاال کـه پنج پـروژه اجرایی 
شـده، هزینه هـا به چه صـورت اسـت؟ باز هم 

همـان 500 میلیارد شـده؟
هوانیـروز،  راه آهـن،  سـه راه  پروژه هـای  بـرای 
میلیـاردی   240 قـرارداد  یـک  ابـوذر  و  ولیعصـر 
متوسـط 60  به طـور  پـروژه  یعنـی هـر  بسته شـده. 
پروژه هـا کـم  اجـرای  اگـر  میلیـارد. می بینیـد کـه 
شـده، رقم باال نرفتـه. برای پـروژه آزادی هم قرارداد 
جداگانـه ای بسته شـده کـه هزینه توافق شـده تقریباً 

106 میلیـارد تومـان اسـت. 
 ایـن هزینه هـا بـرای اجـرای کامـل پـروژه 

اسـت؟ یعنـی بیشـتر نمی شـود؟
خیـر. کاًل همیـن رقم هاسـت. آن چیـزی کـه از 
500 میلیـارد می مانـد هـم بـرای سـه پـروژه دیگـر 

 . ست ا
 ایـن تفاهم نامـه و ایـن اعـداد و ارقـام بـه 

رسـیده؟ هم  تأییـد شـورا 
بله. نمایندگان شورا آن را امضا کردند.

ایـن  در  نماینـده شـورا هـم  امضـای  االن   
هسـت؟ تفاهم نامـه 

توافـق اولیـه ای کـه خـود شـورا بـا خاتـم امضـا 
کـرده، امضـای نماینـده شـورا هـم هسـت. در اینجا 
مـا قـراردادی که بیـن خاتم و شـهرداری بسته شـده 

را داریـم.
 االن همـه ایـن پروژه هـا که اجرایی شـدند، 

به تأیید شـورا رسـیدند؟
اگـر تأیید شـورا نباشـد کـه مـا نمی توانیـم کار را 

کنیم. شـروع 
بـه  پروژه هـا  تمـام  می گوییـد  پـس شـما   

تأییـد شـورا رسـیده؟

در گفت و گوی »پیام ما« با معاون عمرانی شهردار کرمان 
بررسی شد

سیر تا پیاز
 پروژه های عمرانی

اعضـای شـورا چندوچـون  و  ثابـت جلسـات شـورای شـهر اسـت  پـای  تقریبـاً 
پروژه هـای در حـال اجـرا را از او می پرسـند. محمدرضـا فرقانـی که از اسـفندماه 
92 و در زمـان شـهرداری ابوالقاسـم سـیف الهـی معاون عمرانی شـهرداری شـد، 
پیش ازایـن مسـئول دفتـر طراحـی و نظـارت معاونت فنـی عمرانی بـود و در زمان 
شـهرداری علـی بابایـی در سـمت معاونـت عمرانـی ابقـا شـد. بهانـه گفت وگـوی ما 
بـا فرقانـی، احـداث بوسـتان هـزار در سـه راه جوپـاری بـود. محلـی که بر اسـاس 
طـرح تفصیلـی شـهر کرمـان قـرار اسـت در آینـده بـه تقاطـع غیرهمسـطح بـدل شـود و احـداث 
بوسـتان را مـورد تردیـد قـرار می دهـد. سـؤاالت مـا امـا فقـط بـه همیـن موضـوع ختـم نشـد و 
سـعی کردیـم دربـاره مهم تریـن پروژه هـای شـهری کرمـان از معـاون عمرانـی شـهردار سـؤال 
کنیـم. بـا او کـه خوش روتـر از آنچـه فکر می کردم بـود، در دفتـرش هم کالم شـدیم. درحالی که 
دورتـادور اتاقـش نقشـه پروژه هـای مختلـف نصب شـده بـود. ماحصـل گفت وگوی یک سـاعته ما 

بـا محمدرضـا فرقانـی را در ادامـه بخوانیـد:

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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گفتوگو

 ما بوستان هزار را طوری می سازیم که در مسیر لوپ در آینده 
نباشد. یعنی در قسمتی که لوپ از آن می گذرد، درختی کاشته 
نمی شود و سعی می شود کمترین تخریب پارک را داشته باشیم

 هزینه 600 میلیاردی برای پنج پروژه صحت ندارد

 برای هشت پروژه، 500 میلیارد تومان توافق شده 
که در تفاهم نامه آمده

 برای چهار پروژه ولیعصر، سه راه راه آهن، هوانیروز و ابوذر 
قرارداد 240 میلیاردی بسته شده، یعنی هر پل حدود 60 میلیارد

 قرارداد میدان آزادی تقریباً 106 میلیارد تومان است

 تفاهم نامه شهرداری با قرارگاه خاتم االنبیا برای هشت پروژه به 
تأیید شورا رسیده است

 بدون تأیید شورا کاری را شروع نکردیم

 تکنیک پل سازی که از نظر منظر شهری در حال حاضر توسط خاتم 
در کرمان اجرا می شود، در هیچ کدام از پروژه های پیشین نبوده

  ولیعصر مثل چهارراه احمدی روگذر است اما تکنیک به کاررفته 
در این دو پل فرق دارد

 پروژه هایی که خاتم برای ما اجرا می کند با توجه به تکنیک 
به کاررفته اصالً گران نشدند

 ممکن است شما به عنوان یک پیمانکار بگویید با 50 میلیارد 
پروژه آزادی را اجرا می کنید. موضوع این است که تکنیک شما 

برای شرایط شهر جوابگو نیست

 تا 22 بهمن رینگ دور میدان آزادی باز می شود،
زیرگذر شاید بماند

 تقاطع غیرهمسطح امیرکبیر را خود شورا هم مصوب کرده که 
روگذر باشد. نامه هم به ما زدند

چهـار پـروژه 240 میلیـاردی بلـه. آزادی هـم بـا 
توافـق اولیـه شـورا انجام شـده. بـدون تأییـد شـورا 
را  آزادی  میـدان  نمی کنیـم.  را شـروع  کاری  هیـچ 
هـم فرسـتادیم شـورا، توافـق اولیـه انجام شـده و بـه 
مـا برگردانـد و مـا در حـال انجـام دادن کارهایـی 
کـه شـورا خواسـته هسـتیم و بـه زودی تأییدیـه را 

می گیریـم. 
 پس چـرا اعضـای شـورا می گویند قـرارداد 

آزادی به تأییدشـان نرسـیده؟
بحـث پلـوس مانـده بـود که شـورا باید نظـر دهد. 
ضریـب پلـوس را منتظـر ماندیـم کـه شـورا بـه مـا 
اعـالم کنـد کـه اعـالم کـرد و بـر اسـاس آن مـا در 

حـال آمـاده کـردن قـرارداد هسـتیم.
 60 بـا  پـل  یـک  سـاخت  شـما  نظـر  بـه   
تقاطع هـای  نیسـت؟  گـران  تومـان  میلیـارد 
غیرهمسـطحی کـه پیـش از خاتـم در کرمان 

داشـتند؟  هزینـه  چقـدر  سـاخته شـدند، 
تکنیـک پل سـازی کـه از نظـر منظـر شـهری در 
حـال حاضر توسـط خاتـم در کرمـان اجرا می شـود، 
در هیچ کـدام از پروژه هـای پیشـین نبـوده. ببینیـد 
مثـاًل پـل چهـارراه احمـدی کـه از نظـر ریالـی اصاًل 
بـا پل هـای فعلـی قابل مقایسـه نیسـت، آیـا از منظر 
شـهری، شـما به عنـوان یـک شـهروند ایـن پـل را 

دارید؟ قبـول 
 االن کـه پـل ولیعصـر را هـم خاتـم روگـذر 
سـاخته و شـبیه چهـارراه احمـدی می شـود.

روگذر هست، اما تکنیکش خیلی فرق می کند.
 بـرای مـن شـهروند ظاهـر مهـم اسـت که 

شـبیه پـل چهـارراه احمـدی نشـود.
و  فلـزی  پـل  اسـت.  مهـم  خیلـی  تکنیـک  نـه. 
زمخـت چهـارراه احمـدی را ببینیـد. سـگمنتالی که 
سـاخته می شـود، حداقـل پایـه این ها 65 متر اسـت. 
باالتریـن پلـی کـه در کرمـان ساخته شـده، فاصلـه 

نهایتـاً 22 متـر اسـت.
 خـب هزینـه ولیعصـر نسـبت بـه چهـارراه 
شـما  نظـر  بـه  شـده.  برابـر  چنـد  احمـدی 
تکنیک سـاخت آن قـدر ارزش دارد که هزینه 

شـود؟ برابر  چندیـن 
اصـاًل  نیسـتند.  قابل مقایسـه  پـل  دو  ایـن  اصـاًل 

مقایسـه کـرد.  بـا هـم  را  نمی شـود آن هـا 
 پـس به اعتقاد شـما ایـن پل هایی کـه خاتم 

برای کرمان می سـازد، گران نشـده.
اصـاًل گـران نشـده. بـه نفـع شـهر و شـهرداری 
بـود کـه بـه ایـن سـمت برویـم. تکنیـک جدیـدی 
بومی سـازی  نزدیـک  آینـده  در  کـه  به کاررفتـه 
می شـود. در پل هـای فعلـی محـل نصـب و همه چیز 
کامـاًل مشخص شـده. در چهارراه احمدی نـگاه کنید 
یـک قسـمت هایی خاک ریـز دارد امـا انجام نشـده و 
رفتـه. پـل چهـارراه فرهنگیـان در هر طـرف به طول 
100 تـا 150 متـر خاک ریز دارد. ولی ایـن اتفاق که 
در مرکـز شـهر نمی توانـد بیفتـد. مـا االن خاک ریـز 
داریـم امـا بـه طـول 50 متر نهایتـاً آن هم تـا ارتفاع 
دو متـر. می شـد از همـان ارتفـاع صفـر سـگمنتال 
بگذاریـم امـا بـا توجـه به تجربـه ای که در شـهرهای 
دیگـر مثـل تهران بوده، اگـر از همان اول سـگمنتال 
بـه  می شـد  کارتن خواب هـا  جـای  می گذاشـتیم، 
همیـن دلیـل تـا ارتفـاع 2 متـری مجبـور هسـتیم 
خاک ریـز داشـته باشـیم. از 2 متـر به باال سـگمنتال 
می گذاریـم. االن پـل شـهید بادپـا )سـه راه راه آهـن( 
هـم بـه طـول 50 متـر تـا ارتفـاع 2 متـر خاک ریـز 
داریـم. اگـر می خواسـتیم بـا همیـن ارتفـاع در پـل 
احمـدی خاک ریـز اجرا کنیـم، حداقـل طولش 150 
متـر می شـد. امـا پـل شـهید بادپـا دیگـر نقطـه کور 

نـدارد و تمـام فضاهـا باز اسـت.
 در شـورای شـهر برخـی اعضـا می گفتنـد 
کـه پیمانـکاران بومـی می توانسـتند بـا نصف 
قیمـت خاتـم، برخـی پروژه ها را انجـام دهند.

بلـه، ممکـن اسـت شـما به عنـوان یـک پیمانـکار 
اجـرا  را  آزادی  پـروژه  میلیـارد   50 بـا  بگوییـد 
می کنیـد. موضـوع این اسـت کـه تکنیک شـما برای 

شـرایط شـهر جوابگـو نیسـت.
 چرا پروژه ولیعصر زیرگذر نشد؟

باالدسـتی کـه گفتـم  بـر اسـاس طرح هـای  مـا 
 17 می کنیـم.  ارائـه  را  پیشـنهادی  طرح هـای 
پیشـنهاد بـرای پـروژه ولیعصـر داشـتیم. طرح هـای 
پیشـنهادی بر اسـاس طرح های هندسـی و ترافیکی 
کردیـم،  آمـاده  را  طرح هـا  وقتـی  می شـود.  ارائـه 
نظـرات  بعـد  می فرسـتیم.  ترافیـک  کارگـروه  بـه 
کارگـروه  بـه  دوبـاره  و  می کنیـم  اعمـال  را  آن هـا 
می فرسـتیم. کارگـروه ترافیـک بـه شـورای ترافیک 
اسـتان می فرسـتد. شـورای ترافیک نظـرات خود را 
می دهـد و آنجـا مصـوب می شـود کـه روگذر باشـد 

زیرگذر. یـا 
 یعنـی شـورای ترافیک اسـتان مصـوب کرد 

کـه ولیعصر روگذر باشـد؟
ببینیـد ممکـن اسـت از نظـر آن هـا پـروژه هـم 
بتوانـد روگـذر باشـد و هـم زیرگـذر. ممکـن اسـت 
اصـاًل طـرح مـا کـه روگـذر بـوده را قبـول کننـد که 

همین طـور هـم شـد.
روگـذر  پیشـنهاد  بایـد  شـهرداری  چـرا   
دهـد؟ با چـه منطقی باید وسـط شـهر روگذر 

شود؟ سـاخته 
ببینیـد االن طرح گنبـد جبلیه که زیرگذر اسـت، 

ایراداتـی دارد. دسترسـی بین دو طرف قطع شـده.
 خـب االن ولیعصـر کـه روگـذر اسـت هـم 

راسـت  گـرد و چـپ  گـرد نـدارد.
نـه. دسترسـی بـه همه جـا دارد. ترافیـک غالـب 
مـا در ولیعصـر شـرق بـه غـرب اسـت. مـا شـمال به 
جنـوب را روگـذر کردیـم. ترافیـک روان تر می شـود. 
دو گـردش  به  چپ و راسـت وجـود دارد. آن هایی که 
از شـهید رجایی می خواهند به شـریعتی وارد شـوند 
می توانسـتیم  اگـر  مـا  می خورنـد.  چـراغ  یـک  بـه 
سـاختمان تربیت بدنـی را تملـک کنیم، بـا یک لوپ 

می شـد. مشـکل حل 
 االن کسـانی کـه می خواهند از شـریعتی به 
شـهید رجایی برونـد از کدام مسـیر می روند؟

بدون هیچ چراغ قرمزی می توانند وارد شوند.
 از شهید رجایی به شریعتی چه؟

این هـا  کـه  گذاشـته  شـده  قرمـزی  چـراغ  یـک 
انجـام دهنـد. را  بـه  چـپ  بتواننـد گـردش  

 خـب وقتـی از شـهید رجایـی به شـریعتی 
بیاینـد، بـا خودروهایی که مسـیر مسـتقیم را 
از شـریعتی می آینـد، برخورد پیـش نمی آید؟

نـه. از بغـل شـریعتی جـا گذاشـتیم کـه راحت رد 
شـوند. از شـرق بـه غـرب شـریعتی اصـاًل برخوردی 

نداریم.
 مدت زمـان اجـرای پروژه هـا در تفاهم نامـه 

آمده؟
بله. 24 ماه.

 برای همه پروژه ها؟
بله.

 فکـر می کنیـد همـه پروژه هـا سـر زمـان 
مقرر بـه پایان برسـند؟ البته در مـورد آزادی 
کـه اسـتاندار بارها گفتـه تا 22 بهمن امسـال 

بـه بهره بـرداری می رسـد.
ما همه پیگیر هستیم که 22 بهمن تمام شود.

 پس قطعی نیست.
ببینیـد 22 بهمن سـه فـاز افتتـاح می شـود. بلوار 

جمهـوری، اسـتقالل و رینگ دور میـدان آزادی.
 زیرگذر آزادی پس می ماند؟

انجـام  بتن ریـزی سـقف  بهمنیـار  از  بایـد  چـون 
شـود که خیلی مشـکل و سـخت اسـت. شـاید تا 22 

بهمـن بتوانیـم تمـام کنیم.
 درصد پیشرفت پروژه ها چقدر است؟

درصـدی کـه االن می گویـم مربـوط بـه روزهـای 
اخیـر نیسـت و فکـر می کنـم مربـوط بـه چنـد مـاه 
قبـل باشـد. دو رقـم در اینجـا مطـرح اسـت، درصـد 
برنامـه ای و درصـد واقعـی پیشـرفت فیزیکـی. پـل 
 ،67.39 برنامـه ای  راه آهـن(  )سـه راه  بادپـا  شـهید 
واقعـی 33.57، شـهید اهلل دادی )ابـوذر( برنامـه ای 
خلبـان  شـهدای  درصـد،   35.87 واقعـی   ،34.7
)هوانیـروز( کـه بدترینـش اسـت، بایـد 27 درصـد 
پیشـرفت می کـرد کـه 9 درصـد پیشـرفت داشـته، 
بـوده  درصـد   38 برنامـه ای  ملـی(  )بـاغ  ولی عصـر 

کـه 29 درصـد پیشـرفت داشـته، آزادی 24 درصـد 
داشـته.  پیشـرفت  درصـد  کـه 34  بـوده  برنامـه ای 
یعنـی آزادی از برنامـه جلـو اسـت. البته ایـن میزان 
پیشـرفت مربـوط بـه چنـد مـاه پیـش اسـت و االن 

دارد. پیشـرفت  بـاالی 50 درصـد  آزادی 
 تا االن چقدر هزینه شـده؟ یعنی شـهرداری 

چقـدر به خاتـم پرداخت کرده؟
فکـر می کنـم تـا امـروز مـا نبایـد زیـاد بـه خاتـم 
بدهـکار باشـیم. اگـر زمین هایـی کـه قـرار بـود بـه 
چنـدان  باشـد،  واگذارشـده  شـود،  واگـذار  خاتـم 
بدهـکار نیسـتیم. مـا خیلـی از کارکـرد خاتـم عقب 

نیسـتیم.
هزینه هـا  درصـد   50 گفـت  می شـود   

؟ ه خت شـد ا د پر
خیر. اما می توانم بگویم خیلی عقب نیستیم.

 در مـورد پـل سـیدی هـم خیلـی جنجـال 
زده  دهنـه  هفـت  نبایـد  می گوینـد  و  شـده 
می شـد و شـهرداری در زمـان آقـای سـیف 
الهـی اشـتباه کـرده. حتـی سـخنگوی فعلی 
هـم  سـابق  شـهردار  کـه  می گفـت  شـورا 

اشـتباه را قبـول کـرده.
در مـورد طـرح خود طـراح می توانـد توضیح دهد 
و قانـع می شـوید. ببینیـد لـوپ هـای پـل سـیدی 
خاک ریـز نیسـت. وقتی لـوپ خاک ریز نباشـد، عبور 
و مـرور زیـر پـل قطـع نمی شـود. مـا بـه دلیـل بـاال 
بـودن تملک هـا، سـه لـوپ را بـدون خاک ریـز انجام 
می دهیـم. به راحتـی می توانیـد از زیـر پل رد شـوید. 
طـراح می گوید بـرای اینکه دسترسـی وجود داشـته 
باشـد و طـول موردنیاز، با دودهنه نمی شـود. مشـاور 

خیلـی محکم پـای طرحش ایسـتاده.
 شما چه اعتقادی دارید؟

امـا  بـا دودهنـه سـاخت  مـن می گویـم می شـد 
می آمـد. وجـود  بـه  مشـکالتی 

 پـس شـما بـا طـرح اجـرا شـده بـرای پل 
موافقیـد. سـیدی 

بله.
 پـل امیرکبیـر در چـه وضعـی اسـت؟ قـرار 

اسـت روگـذر باشـد یـا زیرگذر؟
روگذر است. 

 سـخنگوی شـورا می گفـت شـورا بـا روگذر 
اسـت. مخالفت 

اصـاًل ایـن طـرح را خـود شـورا هم مصـوب کرده 
کـه روگـذر باشـد. نامـه هـم بـه مـا زدنـد. آقـای 
جعفـری هـم نماینـده شـورا در بحـث برآوردها بود.

پروژه میدان آزادی که 106 میلیارد تومان هزینه دارد
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یادداشت

خشونت خانگی؛ 
شایع ترین شکل 
خشونت علیه زنان

سیمین سلطانی نژاد
کارشناس ارشد روانشناسی

خانـواده  در  زنـان  علیـه  خشـونت 
متداول ترین شـکل خشـونت اسـت کـه غالبا 
توسـط نزدیک تریـن افـراد خانـواده مخصوصا 
شـوهر بـه وقـوع می پیونـدد کـه ویژگی هـای 
اسـت.  متفـاوت  مختلـف  جوامـع  در  آن 
همچنیـن ایـن معضـل یکـی از مهم تریـن و 
جدی تریـن مسـائل سـالمت عمومـی زنان در 
هـر جامعه ای اسـت که به طـور فزاینده ای رو 
بـه افزایش اسـت. با وجود تمام پیشـرفت های 
بشـر کماکان خشـونت علیه زنـان یک معضل 
اجتماعـی در همـه ی کشـور ها اسـت. در این 
شـکل  شـایع ترین  خانگـی  خشـونت  میـان 
خشـونت علیه زنان اسـت. بر طبـق تحقیقات 
40 تـا 50 درصد زنـان در مرحله ای از زندگی 
خـود مـورد خشـونت خانگـی قـرار می گیرند 
کـه سـالمت روحـی و جسـمی آنـان را هـم 
تهدیـد می کنـد. طبق آمارسـازمان بهداشـت 
جهانـی در سـال 2006 شـیوع همسـر آزاری 
مختلـف  کشـور های  در  زندگـی  طـول  در 
اسـت.  بـوده  متغیـر  درصـد   75 تـا   15 از 
خشـونت خانگی یا خشـونت توسـط شـریک 
نزدیک در واقع خشـونت اعمال شـده توسـط 
شـریک زندگـی اسـت کـه علیه زنـان صورت 
بهداشـت  تعریـف سـازمان  می گیـرد. طبـق 
جهانـی هرگونـه عمـل خشـونت آمیز شـوهر 
علیـه زن که منجـر به صدمه عاطفـی، روانی، 
جسـمی یـا جنسـی در وی شـده یـا احتمال 
تاثیـر بـر سـالمت او بـه صـورت آشـکار یـا 
پنهـان را داشـته باشـد همسـر آزاری نامیـده 
در  می توانـد  خشـونت  اعمـال  می شـود. 
برگیرنـده ی انـواع مختلـف آزار هـای کالمـی، 
روانـی، عاطفی، اقتصادی، جسـمی، جنسـی و 
حتـی مرگ باشـد. بر اسـاس نتایـج مطالعات 
خشـونت خانگـی یکـی از علـل مـرگ و ابتال 
در کشـور های مختلـف اسـت و شـیوع آن در 
دنیـا متفاوت اسـت. مثـال در آمریـکا 8 تا 12 
میلیـون زن سـاالنه در معـرض خشـونت قرار 
می گیرنـد و 1/8 میلیون زن توسـط شـوهران 
آمـار  ایـران  در  می شـوند.  مضـروب  خـود 
دقیقی از خشـونت خانگی گزارش نشـده و در 
مطالعـات مختلـف نتایج به چشـم نمی خورد. 
ایـن موضـوع عـالوه بـر جنبه هـای مهمی که 
در حقـوق زنـان دارد تاثیـر مهمـی برخانواده 
بـه عنـوان اولیـن نهـاد اجتماعـی دارد کـه 
هویـت انسـانی و جامعـه پذیـری فـرد در آن 
شـکل می گیرد. بدون شـک تمام آسـیب های 
اجتماعـی بـه نحـوی با خانـواده ارتبـاط دارد. 
کودکانـی که مادر آ نها توسـط پدرشـان مورد 
آزار قـرار می گیـرد در معـرض خطـر باالتـری 
بـرای انتقال رفتار خشـونت آمیز به نسـل های 
بعـدی هسـتند و این موضوع سـبب می شـود 
منتقـل  نسـل  طـول  در  آزاری  نسـل   کـه 
زنـان  بـه  ایـران خشـونت نسـبت  شـود. در 
آغـاز می شـود  ازدواج  نخسـت  در سـال های 
بـه طـوری کـه در بررسـی متـون تحقیقـی 
در سـال 1375  از هـر 100 زن آزار دیـده 
کـه بـه پزشـک قانونـی مراجعـه کـرده بودند 
81 مـورد پیـش از پایـان اولیـن سـال ازدواج 
بـوده اسـت. خشـونت علیـه زنـان در همـه ی 
مناطـق جغرافیایی و همه ی سـطوح اقتصادی 
و رفاهـی دیـده می شـود ولی به نظر می رسـد 
که شـیوع و شـدت آن با موقعیت هـای پایین 
اجتماعـیـ  اقتصـادی مرتبط باشـد. نداشـتن 
توافـق اخالقـی، بـی عالقگـی، خودخواهـی، 
اعتیـاد، اختـالف سـنی و ناتوانـی جنسـی از 
دیگـر عوامـل بـروز خشـونت علیـه زنـان در 
مطالعـات مختلـف اسـت. نکتـه ی دیگـر این 
اسـت خشـونت علیه زنان غالبا پنهان از انظار 
عمومـی اسـت. در واقع زنـان ایرانی تمایلی به 
بحـث و گفـت و گو درباره ی خشـونت خانگی 
دالیلـی چـون  البتـه  ندارنـد.  آن  گـزارش  و 
خجالـت، تـرس و مقصر دانسـتن خود، صدمه 
ناشـی از خشـونت و کتـک خـوردن از شـوهر 
نیـز سـبب می شـود کـه زنـان این موضـوع را 
مطـرح نکنند. پیشـگیری از خشـونت خانگی 
بـرای تـداوم و سـالمت خانـواده بسـیار مهـم 
تلقـی می شـود. مهم تریـن راه پیشـگیری نیز 
آمـوزش مهـارت زندگی به خصـوص تاکید بر 
ارتبـاط و آموزش اسـت. خشـونت خانگی باید 
نظـر مسـؤالن بهداشـتی را بـه خـود معطوف 
سـازد ولـی متاسـفانه بسـیاری از پزشـکان و 
پرسـتاران بـه ایـن موضـوع عالقـه چندانـی 

ندارند.

امـور  مهـر نوشـت: معـاون رییـس جمهـور در 
زنـان بـا اشـاره بـه اینکـه راه حـل یکسـانی بـرای 
منـع خشـونت علیـه زنـان وجـود نـدارد، گفـت: 
»بـرای حـل ایـن مسـئله بایـد متناسـب بـا علـل 
و ریشـه های خشـونت در هـر کشـور و براسـاس 
ویژگی هـای عرفـی و دینـی جامعه راهکار مناسـب 
ایجـاد شـود تـا شـاهد کاهش خشـونت علیـه زنان 

باشـیم.«
 شـهیندخت مـوالوردی در نشسـت تخصصـی 
بررسـی راهکارهـای قانونـی تامین امنیـت زنان، با 
بیـان اینکـه تدابیـری بـرای رفع تبعیـض و کاهش 
خشـونت علیـه زنـان صـورت گرفتـه اسـت، اظهار 
قانونـی  راهکارهـای  تدابیـر  ایـن  از  »یکـی  کـرد: 
اسـت، امـا الزم اسـت مجمـوع راهکارهـا از جملـه 
آموزشـی، حفاظتـی و حمایتـی باهـم اجرا شـود تا 

بـه نتیجـه مطلوب برسـیم.«
وی اضافـه کـرد: »فرهنـگ و قانـون تاثیـر و تاثر 
متقابـل دارند و زمانی که فرهنـگ تغییر کند قطعا 
قوانیـن نیـز عـوض می شـوند همچنیـن مجموعـه 
اقداماتـی کـه در قالـب تفاهم نامـه با سـازمان ها در 
راسـتای توانمندسـازی زنان، در حـوزه جرم انگاری 
بـرای مبـارزه بـا قاچـاق دختـران و مجازات هـای 
ارائـه شـده اسـت.«  جایگزیـن زنـدان طرح هایـی 
مـوالوردی افـزود: »الیحـه حمایت از خانـواده پس 
از چنـد سـال اجـرا، نقص هـای آن مشـخص شـده 
و در حـال اصـالح آن هسـتیم، همچنیـن طـرح 
تـاب آوری اجتماعـی بـا هـدف کاهـش نزاع هـای 
دسـته جمعی و تنش هـا در حـال اجـرا اسـت کـه 
امیدواریـم بـه ارتقـاء سـرمایه اجتماعی، سـالمت و 

نشـاط جامعـه منجر شـود.«
وی بـا بیـان اینکـه ظرفیت هـای موثـری بـرای 
همـکاری در حـوزه کاهـش خشـونت در جامعـه 
وجـود دارد، عنـوان کرد: »حلقه مفقـوده در جامعه 

امـروزی عـدم هماهنگـی ، هم افزایـی و همـکاری 
شـورای  بایـد  و  اسـت  مختلـف  بخش هـای  بیـن 
هماهنگـی تشـکیل شـود تـا اقدامـات جزیره گونـه 
نباشـند.« معـاون رییـس جمهـور در امـور زنـان و 
خانـواده ادامـه داد: »الیحـه جامـع تامیـن امنیـت 
زنـان در برابـر خشـونت موجـب برون رفـت از وضع 
نابسـامان و حرکـت بـه سـمت وضعیـت مطلـوب 

است.« شـده 
معنـای  بـه  »امنیـت  کـرد:  اظهـار  مـوالوردی   
زندگـی بـدون تـرس و نیـاز اسـت و تـرس فقـط 
از حملـه نظامـی و جنـگ نیسـت بلکـه مولفه های 
و  کـودکان  و  زنـان  امنیـت  بـرای  دارد.  مختلـف 
تعییـن تکلیـف هویـت کـودکان حاصـل از مـادر 
ایرانـی و پـدر خارجـی از سـال 86 طرح هایـی در 
دسـتور کار اسـت، امـا بـه علـت هزینه هـای زیـاد 

نمی شـود.« اجرایـی 
وی افـزود: »در کمیسـیون اجتماعـی در حـال 
بررسـی حقـوق شـهروندی افـراد در سـن یـک تـا 
18 سـال بـرای حل مشـکالت هسـتیم زیـرا الیحه 
راهکارهـای  و  اسـت  ریشـه ای  مشـکالت  دارای 
نظـری نیـاز دارد، یکـی از راهکارهـای ارائـه شـده 
صـدور کارت هویتی اسـت تـا افراد تبعـه بتوانند از 

حقـوق شـهروندی برخـوردار باشـند.«

عضـو هیات رییسـه فراکسـیون زنـان مجلس بـا تاکید 
بـر اصـالح قوانیـن مدنـی جهـت جلوگیـری از خشـونت 
علیـه زنـان، گفت: »خشـونت علیه زنـان نه تنهـا در ایران 
بلکـه در سـطح جهـان فراگیرتریـن مصداق نقـض حقوق 
بشـر اسـت.« طیبـه سیاوشـی شـاه عنایتی در گفـت  وگو 
بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه  ملت دربـاره ضـرورت ارتقا 
امنیـت زنـان در برابـر خشـونت، گفـت: »برخـورد کیفری 
بایـد آخریـن مرحله مقابله با خشـونت علیه زنان باشـد.« 
نماینده مردم تهران، ری، شـمیرانات، اسالمشـهر، پردیس 
بـا بیان اینکه در همه جوامع خشـونت ها علیه زنان ریشـه 
در فرهنـگ مردسـاالرانه و برخـی از قوانیـن دارد، تصریـح 
کـرد: »در ایـن شـرایط بایـد قدم هایـی به لحـاظ فرهنگی 
و قانونـی بـرای رفع خشـونت عیلـه زنان به ویژه خشـونت 
خانگـی کـه کمتـر در قوانین مدنی بـه آن پرداخته شـده 
برداشـته شـود.« وی بـا بیـان اینکـه متاسـفانه رویکردها 
برای رفع خشـونت علیـه زنان تنها اصـالح قوانین کیفری 
اسـت، افـزود: »پیـش از پرداختن به مسـائل کیفـری باید 
اقدامـات فرهنگی وسـیعی انجام گیرد و پـس از آن هم در 
قوانیـن مدنـی اصالحاتـی لحاظ شـود، در واقـع در نهایت 
در قوانیـن کیفـری بایـد بـه دنبـال برخـورد بـا خشـونت 
علیـه زنـان بـود.« سیاوشـی شـاه عنایتـی بـا بیـان اینکه 
مهم تریـن گام توجـه ویـژه آمـوزش و پرورش جهـت ارائه 
آموزش هـای الزم بـه دختـران و پسـران از کودکی اسـت، 
گفـت: »اطالعـات و ضروریـات زندگـی از کودکـی باید در 

قالب هـای آموزشـی اصولـی و مناسـب بـه کـودکان ارائـه 
شـود، در حقیقت دختران و پسـران امروزی از مسـیرهای 
مختلـف بـه تمـام قواعـد و قوانیـن زندگـی دسـت پیـدا 
بـروز  اطالعـات موجـب  اشـتباه  امـا دریافـت  می کننـد 
مشـکالتی مـی شـود کـه خشـونت علیـه زنـان یکـی از 
آسـیب های حاصـل از آن اسـت.« ایـن نماینـده مـردم در 
مجلـس دهـم معتقد اسـت: »بعـد از ازدواج در سـنین باال 
کـه دختران و پسـران در کنار هـم کار یا زندگی می کنند، 
تـازه با شـیوه ها و اصول با هم زیسـتن آشـنا می شـوند در 
حالیکـه از برخی اصـول رفتاری و فرهنگی مناسـب ناآگاه 
هسـتند، در واقـع اطالعاتی دریافـت کرده اند کـه خالی از 
خشـونت نیسـت بنابراین مشـکالت بـروز پیـدا می کند.« 
وی ادامـه داد: »بـر اسـاس قوانیـن مدنـی بایـد بخـش 
عمـده ای از خشـونت علیـه زنان پیشـگیری شـود، مردان 
بایـد بداننـد در صـورت بروز هر نوع خشـونتی بـا حمایت 
دولـت از زنـان روبه رو خواهد شـد، از ایـن رو پس از اصالح 
مسـائل فرهنگـی قوانیـن حمایتی از زنـان بایـد تدوین یا 
بـه روز شـود، زنانـی کـه مـورد خشـونت قـرار گرفتـه اند 
بایـد از حداقـل حقـوق برخـوردار باشـند تـا بتواننـد بـه 
ادامـه زندگـی خـود بپردازنـد.« سیاوشـی شـاه عنایتی با 
بیـان اینکـه مردانی که به خشـونت علیه زنـان می پردازند 
بایـد طـرف قانـون قـرار گیرنـد، تصریح کـرد: »بر اسـاس 
سیاسـت های ابالغی رهبری که بر مسـائل خانـواده تاکید 
شـده، منع خشـونت خانگـی و ارتقا امنیت زنـان به عنوان 
راه جلوگیـری از بحران هایـی چون طالق ضروری اسـت.« 
عضـو هیـات رییسـه فراکسـیون زنـان مجلـس شـورای 
اسـالمی بـا یـادآوری الیحـه تامیـن امنیـت زنـان در برابر 
خشـونت، گفـت: »ایـن الیحـه همچنـان در پیـچ و خـم 
تدویـن، تصحیح، به روز شـدن و بررسـی عـدم مغایرت آن 
با مسـائل دینی و قانونی اسـت، هرچند گام موثری در این 
زمینـه خواهد بود لذا امید اسـت هر چـه زودتر به مجلس 
ارائـه شـود اما با توجـه به اهمیت موضوع نمی توان دسـت 
روی دسـت گذاشـت لذا باید به انجـام اقدامات فرهنگی و 

اصـالح قوانیـن مدنی تـا ارائه الیحـه پرداخته شـود.«

موالوردی:

راه حل یکسانی برای 
منع خشونت علیه 
زنان وجود ندارد 

عضو هیات رییسه فراکسیون زنان مجلس:

خشونت علیه زنان 
مصداق نقض حقوق 

بشر است

کمپیـن »16 روز نارنجـی« هـر سـال 
از 25 نوامبـر یعنـی روز جهانـی مبـارزه 
بـا خشـونت علیـه زنـان آغـاز و تـا 10 
دسـامبر روز جهانـی حقـوق بشـر ادامـه 
همـه  اسـت  قـرار  هـم  امسـال  دارد. 
ایـن  بـه  کـه  سـازمان هایی  و  کشـور ها 
برنامه هایشـان  بـا  پیوسـته اند  کمپیـن 
16 روز دنیـا را نارنجـی کننـد. کمپیـن 
دبیـر کل ملـل متحـد در رابطـه بـا پایان 
دادن بـه خشـونت علیـه زنان که توسـط 
نهـاد زنـان ملـل متحـد سـازمان دهـی 

شـده اسـت بیسـت و پنجم هر مـاه را به 
عنـوان روز نارنجـی یعنـی روز اقدام برای 
ارتقـای آگاهـی و پیشـگیری از خشـونت 
علیـه زنـان و دختـران نـام گـذاری کرده 
اسـت. بـه گـزارش بهداشـت نیوز شـبکه 
جهانـی جوانـان کمپین مذکـور از فعاالن 
دولت هـا و ارکان ملـل متحد درخواسـت 
داشـته اسـت اسـت کـه در مـورد کلیـه 
و  آورنـد  فراهـم  را  الزم  زمینـه ی  افـراد 
مسـائل مرتبط با پیشـگیری و پایان دادن 
بـه خشـونت علیـه زنـان و دختـران را نه 

فقـط در روز 25 نوامبـر ـ روز بین الملـی 
محـو خشـونت علیـه زنـانـ  بلکـه در هر 
مـاه مطـرح کننـد و مـورد توجـه قـرار 
دهنـد. در سـال 2014 تـا کنـون عناوین 
بیسـت و پنجمیـن روز ماه هـای گذشـته 

بـه ترتیـب ذیـل اعالم شـده اسـت: 
خشـونت  بـه  دادن  پایـان  آوریـل:   25
جنسـی مرتبـط بـا مخاصمـات مسـلحانه 

علیـه زنـان و دختـران؛
25 مارس: پایان دادن به ختنه دختران؛

25 فوریـه: لـزوم پایان دادن به خشـونت 
چارچـوب  در  دختـران  و  زنـان  علیـه 

جدیـد؛ توسـعه ای 
25 ژانویـه: دسترسـی بـه عدالـت بـرای 

قربانیـان
سـال  در  نارنجـی  روز  کلـی  موضـوع 
2013 عبـارت بـود از: » فضاهـای امـن 
بـرای زنـان و دختـران کـه توصیه هـای 
مقـرر در سـند نهایـی پنجـاه و هفتمیـن 
اجـالس کمیسـیون مقـام زن را مـد نظر 
قـرار داد. همچنیـن سـال گذشـته از 25 
نوامبـر ـ روز بین المللـی محـو خشـونت 
علیـه زنان ـ تـا 10 دسـامبر ـ روز حقوق 

بشـرـ ؛ این کمپین با این شـعار خواسـتار  
اقدامـی جهانی شـد؛ » جهان خـود را در 
16 روز نارنجـی کنیـد«  طی این 16 روز 
اقدامـات مختلفی از سـوی فعـاالن مقابله 
و  سـازمان ها  زنـان  علیـه  خشـونت  بـا 
فعـاالن محلـی و بین المللی انجـام گرفت 
کـه برخـی از مهم ترین آنهـا عبارت بودند 
از: جلسـات بحـث و بررسـی، برنامه هـای 
رادیویـی و تلویزیونـی، برپایـی کنسـرت 
و جشـنواره های فیلـم کـه بـا مشـارکت 
دولت هـا، رسـانه ها، سـازمان های مدنی و 
ارکان ملـل متحد بـرای ارتقای آگاهی در 
سـطح عمـوم برگزار شـد. به ایـن ترتیب 
اقدامـات  رونـد  کـه  هسـتیم  آن  شـاهد 
بین المللـی در حـوزه زنـان؛ خصوصـا در 
زمینـه مقابلـه بـا خشـونت علیـه زنـان و 
تاملـی تسـریع  قابـل  بـه نحـو  دختـران 

اسـت.  یافته 
هفتـه  یـا  روز  بزرگداشـت  واقـع  در 
طـی سـال رویـه ای بـوده کـه تاکنـون 
بـرای تمرکـز بـر مسـائل مهـم جهانـی 
و بین المللـی مـورد توجـه قـرار داشـته 
بـه  موضوعـی  بـر  تمرکـز  امـا  اسـت 

صـورت ماهانـه و بـه عبـارت دیگـر 12 
بـار در طـول یک سـال در حـوزه حقوق 
بین الملـل بشـر اقدامـی بـی سـابقه بـه 
شـمار مـی رود و قطعا در جهت پیشـبرد 
اهـداف مـد نظـر نهاد هـای بین المللـی؛ 
متحـد  ملـل  سـازمان  ارکان  ویـژه  بـه 
زنـان  از حقـوق  بـا حمایـت  رابطـه  در 
و دختـران و مقابلـه بـا خشـونت علیـه 
ایشـان واجـد تاثیر بسـزایی خواهـد بود 
و البتـه دغدغـه ی مهـم در ایـن زمینـه 
آن اسـت کـه علـی رغـم عـدم حصـول 
جامعـه ی  اعضـای  میـان  کامـل  وفـاق 
نظـر  مـد  محتـوای  بـر  بین المللـی 
نهـاد  جملـه  از  بین المللـی؛  نهاد هـای 
زنـان ملـل متحـد در رابطـه بـا مسـائل 
زنـان اهتمـام عملـی قابـل توجهـی بـر 
آنهـا  پیشـنهادی  راهبرد هـای  اجـرای 
ایـن رونـد  و  قـرار دارد  در دسـتور کار 
در حـال تسـریع نیـز اسـت. هموطنـان 
هرنـوع  مشـاهده  در صـورت  می تواننـد 
خشـونت علیـه زنـان و همسـر آزاری بـا 
شـماره 123 اورژانس اجتماعی سـازمان 

بفرماینـد. حاصـل  تمـاس  بهزیسـتی 

#نه_به_خشونت_علیه_ زنان
مناسبت

خانـواده  و  زنـان  فراکسـیون  رییـس 
»در  گفـت:  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
داننـد  نمـی  مـردان  مـوارد  از  بسـیاری 
کـه برخـی رفتارهایشـان بـا زنـان نوعی 

خشـونت علیـه آنان به شـمار مـی رود.« 
بـه گـزارش ایرنـا، پروانـه سلحشـوری در 
همایـش امنیـت زنـان، صلـح و آبادانـی 
افـزود: »مسـاله مهم بـرای زنـان، امنیت 

و چگونگـی تامیـن امنیـت بـرای آنـان 
اسـت و مبـارزه بـا خشـونت نیـز بـرای 
وی  باشـد.«  مـی  زنـان  امنیـت  تامیـن 
بیـان کرد: »بـرای کاهش خشـونت علیه 
زنـان در جامعـه بایـد همگان بـا یکدیگر 
مشـارکت کرده و جامعه را به سـوی یک 
جامعـه متعالی پیـش ببرنـد.« وی گفت: 
»خشـونت علیـه زنـان عـالوه بـر امنیت 
جامعـه، سـالمت آن را نیـز مـورد تهدید 
قـرار مـی دهـد و باعـث تحمیـل هزینـه 
هـای هنگفـت بـه جامعـه مـی شـود.« 
سلحشـوری افزود: »حفظ بنیـان خانواده 
بـا حفـظ کرامت و شـخصیت زن میسـر 

می شـود لذا تحقیر، سـرزنش و خشونت 
هـای فیزیکـی تنهـا زنـان را آزرده نمـی 
سـازد بلکـه جامعـه را از بیـن مـی برد و 
بـه پویایـی مـردان جامعه هـم لطمه می 
زند.« وی اظهـار کرد: »اولین و مهمترین 
راهـکار برای کاهش خشـونت علیه زنان، 
در روابـط بیـن زن و مـرد نهفتـه اسـت 
مـردان،  حمایـت  و  کمـک  بـدون  زیـرا 
میسـر  زنـان  علیـه  خشـونت  کاهـش 
نخواهد بـود.« وی گفت: »در کشـورهای 
پیشـرفته بـرای کاهـش خشـونت علیـه 
زنـان برنامه جامعـی برای مـردان تدوین 
شـده و مـردان تاثیرگـذار جامعـه اعـم از 

اسـتادان، سیاسـتمداران، اقتصـاد دانان و 
امثال آن در کارگاه های آموزشـی حضور 
مـی یابند تـا با انوع خشـونت علیـه زنان 
شـوند.«  آشـنا  آنهـا  رفـع  چگونگـی  و 
»مـردان  افـزود:  مجلـس  نماینـده  ایـن 
آمـوزش دیـده متولی آشـنا کردن سـایر 
مـردان بـا خشـونت هـا در جامعـه مـی 
ایفـای نقـش حامیـان  باشـند و ضمـن 
زنـان، فعاالنـی مـی شـوند که زنـان را به 
حقوقشـان می رسـانند.« وی اظهار کرد: 
»جامعـه به کرامت دسـت نمـی یابد مگر 
آنکـه زن بـه کرامت دسـت پیـدا کند لذا 

بایـد نگـرش هـا تغییـر کند.«

رییس فراکسیون زنان در مجلس: 

اغلب مردان رفتارهای خشونت آمیز نسبت
به زنان را نمی شناسند

 خبر
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گودورزش

دانشگاه عامه جعفری 
رفسنجان میزبان مسابقات 

پرش با اسب 
رئیس دانشـگاه عالمـه جعفـری از برگزاری 
مسـابقات پـرش بـا اسـب بـرای اولیـن بـار در 
شهرسـتان رفسـنجان به میزبانی این دانشـگاه 

داد. خبر 
بـه گـزارش خانـه خشـتی ، محمـد اسـدی 
صبح دیروز در نسشـت خبری که در دانشـگاه 
بـا  شـد  برگـزار  رفسـنجان  جعفـری  عالمـه 
اعـالم ایـن خبـر اظهـار داشـت: بـه مناسـبت 
گرامیداشـت 16 اذر روز دانشـجو بـا همـکاری 
هیـات سـوارکاری اسـتان کرمان و رفسـنجان 
ایـن مسـابقات بـا عنـوان “شـهدای دانشـجو” 
جمعـه 19 آذرماه جـاری در محوطه دانشـگاه 
برگزار خواهد شـد. وی با بیان اینکه رفسنجان 
بـا دارابـودن 3 هزار راس اسـب شناسـنامه دار 
یکـی از قطـب هـای پـرورش اسـب در کشـور 
اسـت تصریح کـرد: در این شهرسـتان بیشـتر 
بـر زیبایی اسـب توجه شـده و تاکنون چندین 
شـو زیبایـی اسـب برگـزار و بـه پـرش اسـب 

کمتـر توجه شـده اسـت.

مس کرمان
 باالتر از نفت تهران

مـس کرمان بـا 8 دوره حضـور در لیگ برتر 
و کسـب 354 امتیـاز در رده چهاردهـم ادوار 

لیـگ برتـر فوتبال قـرار گرفته اسـت .
بـه گـزارش “ورزش خبـر” مس کرمـان با 8 
دوره حضـور در لیـگ برتر فوتبـال و همچنین 
264 بـازی کـه در تمـام ایـن ادوار و همچنین 
354 امتیـازی که کسـب کـرده اسـت، در رده 
چهاردهـم جـدول رده بنـدی ایـن مسـابقات 
قـرار دارد . در ایـن 8 دوره حضـور تیـم مـس 
کرمـان توانسـته اسـت 264 بـازی انجـام دهد 
کـه 85 بـرد و 99 تسـاوی و 80 باخت کسـب 
کرده اسـت و هچنین 310 گل زده و 292 گل 
خـورده در کارنامـه خـود ثبـت کـرده اسـت و 
توانسـته اسـت با 354 امتیاز باالتر از تیمهایی 
همچـون نفـت تهـران و اسـتقالل اهـواز قـرار 
بگیـرد . تیـم های اسـتقالل تهران و سـپاهان 
اصفهان و پرسـپولیس تهـران در رده های اول 

تـا سـوم این جـدول رده بنـدی قـرار دارند .

زهرا امیری، سرپرست ورزش 
و جوانان سیرجان شد

کالنتـری،  دیبـا  سـوی  از  ابالغـی  طـی 
سرپرسـت اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان 
کرمـان زهـرا امیـری بعنـوان سرپرسـت اداره 
ورزش و جوانان شهرسـتان سـیرجان منصوب 

. شد
در این ابالغ آمده است :

 همکار گرامی سرکار خانم زهرا امیری 
احترامـا نظـر بـه تجـارب ارزنـده و مفیـد 
سـرکار عالـی ، بـه اسـتناد تصمیمـات متخذه 
کمیتـه سـرمایه انسـانی اداره کل بـه موجـب 
ایـن ابـالغ بـه عنـوان سرپرسـت اداره ورزش 
و جوانـان شهرسـتان سـیرجان منصـوب مـی 
شـوید. امیـد اسـت بـا اتکال بـه خداونـد منان 
در انجـام وظایـف محوله موفق و موید باشـید. 
دیبا کالنتری، سرپرست اداره کل ورزش و 
جوانان استان کرمان

رئیـس  محمودآبـادی  اسـت  ذکـر  شـایان 
اداره ورزش و جوانـان سـیرجان پـس از سـالها 
خدمـت در اداره ورزش و جوانـان سـیرجان به 

افتخـار بازنشسـتگی نائل شـد.

 خبر

افقی
1-خواننـده مطـرح پـاپ که چنـدی پیـش دارفانـی را وداع 

کـرد.- حائـل پیـچ و مهره
2-بازیگـر مـرد مطـرح سـینما بـا فیلم شـام عروسـی و تله- 

بیراهـه رفتن
3-نقشه انگلیسی- ضربه سر - پهلوان -کبیروکالن

4-دود بـه گویـش کرمانـی- تابلوی پارچـه ای- طبل- قلمه 
ه گیا

5-نوعی شنا- قالب سنگ- رود آرام
6-کاپیتان بایرن مونیخ- آنسو و باالتر- شغال

7-دستها- خوشحال و مسرور- ملوان
8-ابریشم نیست- ابیار- نیستی و موت - شاعرسایه عمر

طنـاز  مدیـری-  کوچـک  نـام  فدریکوگارسـیالورکا-  9-اثـر 
مشـهور کشـور- متقـارن

10-رسم و دین- بی خطر- دوستی
11- از غالت- اهل مازندان- گل یقه

12- درخـت تسـبیح- پیـام الهـی- بیمارسـتانی در کرمان- 
درد دست 

13-روایتگر- چاشنی غذا- کافی- مادر عرب
14-رئیس جمهور کشورمان- نام زیبای پسرانه

15- چرخ ماشین- کارگردان فیلم »کما«
عمودی

1-بازیگـر جـوان فیلـم پـرده نشـین- شـهر اسـتان کرمـان 
ملقـب بـه هنـد ایران

2- نام قدیم ایرانشهر- عروسکهای ملی کشور
3-دهن کجی- بیماری ارثی خونی- رزق

4-نوعی غذا قاتق- چاله- مرد بی زن- دوست
5-کوژ- کشتی جنگی

6- زنـده- نـه عامیانـه - نادرسـتی و عـدم صحـت- سـیاره 
ن ا کیو

7-زمیـن خشـک و لـم یزرع- بازیگـر زن فیلم خانـوم- آزاده 

بال کر
8- سال آذری- مدل و قالب- سنگ پرانی- رسیدگی

9-حرف ندا- رده بندی-ژاله صبحگاهی-
10- آهنگ و ترانه- قطار- دایره- خدای خورشید

11- بخشش و کرم- پدر و بابا
12-اندازه دستی- راه روشن- حرف هشدار- صبح زود
13- غذای قناری- از جانوران دریا- حرف پنجم التین

و  معـروف  کامپیوتـری  بـازی   -14
ترکیـه در  شـهری  نوسـتالژیک- 

اثـر  بـم-  شهرسـتان  توابـع  15-از 
اسـعدگرگانی فخرالدیـن  عاشـقانه 

حل جدول شماره 780

جدول اختصاصی شماره 781

امید جانباز 
طراح جدول

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آئیـن   13 مـاده  و  قانـون   3 مـاده  موضـوع  آگهـی 
و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139560319012000847 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی  خانم انیـس زینلی بوجانـی فرزند 
طالـب بشـماره شناسـنامه 965 صادره از سـیرجان درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 555 مترمربـع پـالک 1 فرعـی از 
5605 اصلـی واقـع در بخـش 37 کرمـان بـه آدرس سـیرجان 
روسـتای فخرآبـاد خریداری از مالک رسـمی آقای مصیب عتیقی 
لرسـتانی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود درصورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/08/22   
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/09/07   
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گردیـد.
م الف737 رئیس ثبت اسناد و امالک -  عباس ملکی

نقطـه  هـر  در  و  روز  هـر 
ورزش  مسـابقات  کشـور،  از 
و  اسـت  برگـزاری  حـال  در 
از  درشـتی  و  ریـز  خبرهـای 
ایـن مسـابقات هـر لحظـه و 
بـه صورت روتین، در سـایت هـا، خبرگزاری 
هـا و نشـریات کشـور منعکـس مـی شـود، 
وسـیله خبرنـگاران  بـه  یـا  کـه  خبرهایـی 
و ورزشـی نویسـان کشـور تهیـه و تنظیـم 
مـی شـوند و یـا بـا کمـک تکنولـوژی کپی 
پیسـت، مخابـره می شـود، اما متاسـفانه  بر 
سـر شناسـایی، تمایز، برخورد و نحـوه ورود 
ایـن خبرنـگاران بـه سـالن هـا و یـا میادین 
ورزشـی، هنـوز هـم مشـکالتی وجـود دارد.  
بـه طـور مثـال در همیـن لیـگ دسـته یک 
فوتبـال ایـران، بـا این کـه 14 هفتـه از آغاز 
آن مـی گـذرد، هنـوز آی دی کارت هـای 

خبرنـگاران و ورزشـی نویسـان لیـگ یک و 
بخصـوص کرمـان صـادر نشـده اسـت.

کارتـی که نهایتـا در قطع A4 خواهد بود 
و خیلـی بـرای سـازمان لیـگ کشـور صدور 
چنین کارتی سـخت و پیچیـده نخواهد بود، 
امـا هنـوز ایـن کارت هـا صـادر نشـده عمال 
هویـت و تفـاوت خبرنگاران ورزشـی با دیگر 
افـراد زیـر سـوال رفتـه اسـت. هرچنـد بـه 
لطف هیـات فوتبال کرمان اسـامی ورزشـی 
نویسـان و خبرنگاران ورزشـی، طی لیسـتی 
بـه مامـوران نیـروی انتظامی و حراسـت، در 
ورودی های ورزشـگاه باهنر اعالم شـده و با 
حتـی یـک کارت شناسـایی هـم مـی توانی 
وارد شـوی، ولـی به واقـع این گونـه رفتار و 
بـی توجهی بـه خبرنـگاران لیگ یـک، زیاد 

کار زیبـا و در شـان خبرنگاران نیسـت.
علـی رضـا فروغـی، مدیـر روابـط عمومی 

هیـات فوتبـال اسـتان کرمـان، دربـاره عدم 
صـدور آی دی کارت هـای خبرنگاران گفت: 
علیرغم اینکـه تعدادی از خبرنگاران اسـتان 
بـا تاخیـر مـدارک خـود را به هیـات فوتیال 
تحویـل دادنـد، ولـی مـا در مهلـت مقـرر و 
قانونـی کـه از طـرف سـازمان لیـگ اعـالم 
شـده بـود، مـدارک را ارسـال کردیـم، امـا 
متاسـفانه تـا پنـج شـنبه هفته گذشـته که 
پیگیـر ایـن موضـوع بودیـم، ایـن کارت هـا 

هنـوز صادر نشـده اسـت. 
وی ادامـه داد: ایـن مشـکل فقط مختص 
امسـال نیسـت، سـال گذشـته هـم آی دی 
دوسـتان خبرنـگار ما در اواسـط فصل صادر 

شـد و به دسـت خبرنگاران رسـید.
فروغـی ادامه داد: به نظر می رسـد کارت 
هـا آماده شـده امـا مشـکل در تهیـه و ارائه 
لوگـوی سـازمان باعـث شـده کـه تاییدیـه 

نهایـی انجـام و کارت هـا صادر نشـود.
بـا ایـن حـال بـه نظـر مـی رسـد ایـن 
پروسـه صـدور آی دی کارت خبرنـگاران و 
عکاسـان ورزشـی هنـوز هـم ادامـه داشـته 
نیـم فصـل دوم شـاهد  در  و شـاید  باشـد 

صـدور و تحویـل آنهـا باشـیم، هرچند همه 
بـه خوبـی مـی دانیـم صـدور ایـن کارت ها 
هـم دردی را از جامعـه مظلـوم خبرنگاران و 
نویسـندگان مطبوعـات و بخصوص ورزشـی 

نویسـان را برطـرف نخواهـد کـرد. 

آی دی کارتی با اعتبار نیم فصل 
 یادداشت

انـدازی  راه  شـاهد  تازگـی  بـه 
انجمـن ورزشـی او - اسـپرت بـوده 
ایم که شـاید بسـیاری از افـراد نامی 
از ایـن انجمـن و ورزش را تاکنـون 

نشـنیده باشـند.
برگرفتـه  ورزشـی  اسـپرت   - او 
از مهـارت هـا و بـازی هـای بومـی 
محلـی، نبـرد و زورآزمایی و هنرهای 
اقـوام سـنتی سـرزمین پارس اسـت 
کـه بـه شـکل مـدرن و کارآمـد در 
دنیـا بـه خوبـی معرفی شـده اسـت.

پرطرفـدار  و  مـدرن  رشـته  ایـن 
توسـط مرکـز پژوهـش و مطالعـات 
اسـتراتژیک فدراسـیون جهانـی او - 
اسـپرت )ووف( پـس از طـی مراحل 
ارزیابـی، استانداردسـازی و بازسـازی 
تکنیـک هـای آن در بخـش هـای 
هنـری، سـاحلی و مبـارزه ای طـی 
سـال های گذشـته رشـد و در سـایر 

کشـورها توسـعه یافتـه اسـت. 
بـه گزارش سـایت رسـمی انجمن 
او - اسـپرت کشـور، او - اسپرت برند 
تجـاری ورزش هـای پارسـیان اصیل 
اسـت کـه از مخفـف واژه ›اوریجینال 
پرشـین اسـپرت‹ یعنـی ورزش های 
کـه  اسـت  آمـده  اصیـل  پارسـیان 

بـرادران  توسـط   1378 سـال  در 
منوچهـری ملـی پوشـان و قهرمانان 
اسـبق ایـران و جهـان پایـه گـذاری 
شـده و با عنوان انجمن او - اسـپرت 
جمهوری اسـالمی ایـران فعالیت می 

 . کند
در ادامـه معرفـی سـایت انجمن 
او - اسـپرت آمده اسـت، بر اسـاس 
فدراسـیون  کلـی  هـای  سیاسـت 
توسـعه  و  اسـپرت   - او  جهانـی 
همـه جانبـه ایـن رشـته پرطرفـدار 
مـدرن در تمـام اقشـار و گـروه ها، 
سـازمان  در  ورزشـی  رشـته  ایـن 
المپیـک،  جنبـش  عضـو  هـای 
آژانـس جهانـی مبـارزه بـا دوپینگ 
)وادا(، دادگاه بیـن المللـی حکمیت 
جهانـی  انجمـن  )کاس(،  ورزشـی 
ورزش بـرای همـه )تافیسـا( و 32 
وزارت  و  المپیـک  ملـی  کمیتـه 
ورزش کشـورهای مربوطـه در قـاره 

دارد.  عضویـت  مختلـف  هـای 
توسـعه او - اسـپرت در فدراسیون 
آمـوزی،  دانـش  هـای  ورزش 
فدراسـیون ورزش های دانشـجویی، 
جانبـازان  هـای  ورزش  فدراسـیون 
ورزش  فدراسـیون  معلـوالن،  و 

ناشـنوایان و نیروهـای مسـلح از اهم 
برنامـه های توسـعه همـه جانبه این 
رشـته ورزشـی اسـت کـه در سـند 
چشـم انـداز و راهبـردی انجمـن او 
- اسـپرت کشـور مـورد توجـه قـرار 

گرفتـه اسـت. 
اسـپرت  او -  انجمـن  سرپرسـت 
اسـتان کرمان با بیـان اینکه از اواخر 
اسـتارت  جـاری  سـال  خردادمـاه 
آغـاز فعالیـت ایـن رشـته ورزشـی 
کـرد:  بیـان  اسـت  زده  کرمـان  در 
ایـن انجمـن برای نخسـتین بـار در 
تاریخ اسـتان کرمان زیـر نظر هیات 
ورزش هـای رزمـی ایـن اسـتان کار 

خـود را آغـاز کـرده اسـت. 
بیـان  بـا  محمدحسـنی  یاسـر 
اینکـه انجمـن هـای او - اسـپرت در 
65 کشـور دنیـا فعالیـت مـی کند و 
در 32 کشـور فدراسـیون ملـی دارد 
عنـوان کـرد: در اسـتان کرمـان بـه 
عنـوان اولیـن اقـدام، چهـار نفـر از 
ورزشـکاران ایـن رشـته ورزشـی بـه 
مسـابقات قهرمانـی کشـور کارگـری 
اعـزام کـه تمـام ایـن افـراد موفق به 

کسـب مـدال شـدند. 
مسـابقات  در  داد:  ادامـه  وی 

قهرمانـی کشـور در بخـش کارگـری 
›امیررضا محسـنی‹، ›حسین مکی‹ و 
›صـادق متقی‹ در بخش اسـپدان به 
ترتیب رتبه های اول تا سـوم کشـور 

را بـه خـود اختصـاص دادنـد. 
محمـد حسـنی یـادآور شـد: در 
مسـابقات قهرمانـی کشـور انتخابی 
تیـم ملی نیـز6 ورزشـکار از اسـتان 
بـه مسـابقات  اعـزام  بـرای  کرمـان 
جهانـی ترکیـه معرفـی شـدند کـه 
اقدامـی بی سـابقه ای به شـمار می 
رود امـا ایـن ورزشـکاران بـه دلیـل 
کمبـود منابع مالی موفـق به حضور 

در ایـن مسـابقات نشـدند. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه انجمن او 
اسـپرت اسـتان کرمـان دارای بخش 
دانشـجویی  آمـوزی،  دانـش  هـای 
بـه  افـراد  و کارگـری اسـت گفـت: 
تناسـب سـن خود در ایـن انجمن ها 

بـه کار گیـری مـی شـوند. 
محمد حسـنی اضافه کـرد: بخش 
رزمـی،  تمرکـزی،  ذهنـی،  هـای 
سـاحلی و هنری بخش هـای ورزش 

او - اسـپرت هسـتند. 
وی بـه فعالیـت 20 مربـی ورزش 
او - اسـپرت در استان کرمان اشاره و 
تصریـح کرد: 85 ورزشـکار مرد و 20 
ورزشـکار زن در انجمن او - اسـپرت 
اسـتان کرمـان مشـغول بـه فعالیت 

 . هستند
اسـپرت   - او  انجمـن  بنیانگـذار 
اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بـر اینکـه 
اسـتان  در  اسـپرت   - او  ورزش 
کرمـان بـه خوبـی شناسـانده نشـده 
اسـت تصریـح کـرد: تیم کارگـری و 
دانشـجویی او - اسـپرت در اسـتان 

کرمـان راه انـدازی شـده و آمادگـی 
الزم بـرای ایجـاد تیم دانـش آموزی 

آن نیـز وجـود دارد. 
وی ادامه داد: تیم دانشـجویی او - 
اسـپرت کرمـان در حال آماده شـدن 
کشـوری  مسـابقات  حضـور  بـرای 
انتخابی تیم ملی دانشـجویان اسـت. 
محمـد حسـنی یـادآور شـد: در 
حـال حاضـر 50 نفـر از ورزشـکاران 
او - اسـپرت در کرمـان در انجمـن 
فعالیـت  بـه  مشـغول  دانشـجویی 

هسـتند. 
 آینده انجمن او - اسپرت در 

گرو جذب حامی 
مالی است 

دبیـر هیـات ورزش هـای رزمـی 
اسـتان کرمـان نیـز گفـت: انجمـن 
کرمـان  در  اسـپرت   - او  ورزشـی 
بـا توجـه بـه زمـان کوتاهـی کـه از 
راه انـدازی آن گذشـته، بـه خوبـی 
پیشـرفته، مـدال های خوبی کسـب 
کـرده و آینـده آن در گـرو جـذب 

حامـی مالـی اسـت. 
ایـن  افـزود:  پاکروانـان  ارسـطو 
یـک  حمایـت  از  تاکنـون  انجمـن 
حامـی مالـی در حـوزه درون کشـور 
بـه  اعـزام  در  و  بـوده  برخـوردار 
مسـابقات داخـل کشـور و ثبـت نـام 
اعضـا از حمایـت هـای ایـن حامـی 
اسـتفاده کـرده امـا در حـوزه بـرون 
مـرزی نیـاز بـه جـذب حامـی مالی 
دارد.  وی بـا اشـاره بـه موفقیت های 
ورزشـکاران او - اسـپرت در کرمان و 
کسـب چهار مـدال کشـوری افـزود: 
ایـن ورزشـکاران بـه دلیل مشـکالت 
مالـی موفق بـه حضور در مسـابقات 

جهانـی ترکیـه نشـدند. 
اعـزام  داد:  ادامـه  پاکروانـان 
بـه مسـابقات مختلـف  ورزشـکاران 
بـه بخـش خصوصـی واگذار شـده و 
آینـده این رشـته ورزشـی در سـطح 
کشـوری و بیـن المللـی بـه جـذب 

دارد.  بسـتگی  مالـی  حامـی 
وی تاکیـد کـرد: ظرفیـت بسـیار 
خوبی در ورزش او - اسـپرت اسـتان 
کرمـان وجـود دارد زیرا ورزشـکاران 
بسـیاری از رشـته هـای ورزشـی می 
تواننـد در ایـن رشـته فعالیـت کرده 
و در مسـابقات مختلف شرکت کنند.  
بـا توجـه بـه نـو پـا بـودن انجمـن 
ورزشـی او - اسـپرت در کرمـان از 
یک سـو و نیاز این اسـتان به توسـعه 
ورزش بـا تکیـه بـر توانمنـدی هـای 
اصیـل ایرانـی بـرای مقابله با آسـیب 
هـای اجتماعـی و تهدیـدات پیـش 
الزم  دیگـر،  سـوی  از  جوانـان  روی 
اسـت که بـا نگاه حمایتـی به انجمن 
او - اسـپرت زمینـه توسـعه فعالیـت 
هـای ایـن ورزشـکاران فراهم شـود. 
هـای  رشـته  تمـام  شـک  بـی 
ورزشـی این ظرفیـت بالقـوه را دارند 
تـا سـالمتی تـن و جسـم و تعالـی 
روح و روان را بـرای ورزشـکاران بـه 
ارمغـان آورنـد و در ایـن زمینـه نگاه 
همـه منتظـر سیاسـت هـا و تدابیـر 
مسـئوالن ارشـد و برنامه ریزان حوزه 

ورزشـی اسـت. 
گرچه انجمن او - اسـپرت اسـتان 
کرمـان نوپاسـت امـا بایـد دیـد کـه 
سـرانجام این انجمن و سـایر انجمن 
هـای ورزشـی کـه در اسـتان فعـال 

هسـتند چـه می شـود؟

به بهانه راه اندازی ورزش »او - اسپرت« در کرمان؛

آمادگی ذهنی، تمرکزی، رزمی، ساحلی و 
هنری بخش های این ورزش هستند

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir
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کوتـاه  خبـر 
موجـز،  و  بـود 
کاسـترو  فیـدل 
انقـالب  رهبـر 
سـن  در  کوبـا 
در  سـالگی   90
گذشـت. ادامه ی خبر اما بیشـتر 
قابـل توجه بـود ”مـردم در هاوانا 
رهبـر  بـرای  عـزاداری  مشـغول 

فقیـد کوبـا هسـتند و هم زمـان 
بـه  میامـی  سـاکن  کوبائیـان 
خیابان هـا آمده انـد برای جشـن 
دشمن شـان  کـه  پایکوبـی  و 
چشـم از جهـان فروبسـت.” بـه 
بـر  کـه  “دیـدم  معـروف  قـول 
می زننـد/  سـنگ  مجسـمه ات 
بنشـین و بـر خرابـی عالـم نـگاه 

کـن.
انقـالب  و  کاسـترو  پیرامـون 
فـراوان  حدیـث  و  حـرف  کوبـا 
بایـد  میـان  ایـن  در  امـا  اسـت 
از  را  تاریخـی  حقایـق  بتوانیـم 
افسـانه سـرایی ها تفکیک کنیم. 
کاسـترو نـه شـهید راه خلق های 
مظلـوم آمریـکای التین اسـت و 
نـه دژخیمـان و دیکتاتـوری بـه 
جامانـده از دوران اتحـاد جماهیر 
شـوروی، کاسـترو به تمام معنی 
مـدرن  انقالبـی  و  انسـان  یـک 
از  پـس  امـروز  همیـن  اسـت، 
خواندن خبر درگذشـت کاسـترو 
را  مطلبـی   NPR سـایت  در 
دربـاره ی او خوانـدم کـه حـاوی 
برانگیـزی  تامـل  قـول  نقـل 
بود،”اگـر کاسـترو در سـال های 
1985 مـرده بـود هـم بـه عنوان 
یک شـخصیت بین المللـی تاثیر 
بیشـتری داشـت و هـم میـراث 
گران بار تـری از خـود بـه جـای 
را  جملـه  ایـن  بـود.”  گذاشـته 
خورخـه دومینگوئـز از دانشـگاه 
امـا چـرا  اسـت  گفتـه  هـاروارد 
از  بایـد  آمریـکا  ملـی  رادیـوی 
چنیـن جمالتـی اسـتفاده کند؟ 
دنبـال  بـه  سـرمایه داری  چـرا 
بسـط ایـن نـگاه ایدئالیسـتی به 
اسـت؟  انقالبی گـری  و  انقـالب 
پیامـی کـه مـن از این شـادمانی 
کاسـترو  مـرگ  در  بـورژوازی 
اسـت  دریافـت می کنـم همـان 
ایشـان  سـازی  اسـطوره  از  کـه 
کـردم،  دریافـت  »چه گـوارا«  از 
مسـاله ایـن نیسـت کـه زندگـی 
انقالبـی شـما چگونـه می گـذرد 
و اینکـه حتی می توانیـد انقالبی 
را بـا دوجیـن رفیـق آغـاز کنید، 
حتـی  کـه  این جاسـت  مسـاله 
اگـر »چه گـوارا« باشـید روزی به 
دسـت ماموریـن سـیا و دیکتاتور 
کشـته  ایشـان  دست نشـانده ی 
خواهید شـد. این تصویری اسـت 
کـه نظـام سـرمایه به دنبـال آن 
اسـت و شـاید بـه همیـن دلیـل 

اسـت کـه مـا امـروز چـه گـوارا 
را می شناسـیم امـا اسـم “معاون 
بـه  حتـی  مارکـوس”  فرمانـده 
گوشـمان هم نخورده اسـت چرا 
کـه او هنـوز زنده اسـت و بـرای 
می جنگـد.*  چیاپـاس  آزادی 
صـد البتـه کـه 90 سـال طـول 
عمر مناسـبی برای یـک انقالبی 
نمی گویـد  هیچ کـس  و  نیسـت 

چـرا بانـوی آهنیـن آنقـدر عمـر 
کرد تا مشـاعرش را از دسـت داد 
و یـا اگـر زودتـر می مـرد میـراث 
بهتـری بـه جـای می گذاشـت و 
یـا  حداقـل در انگلسـتان مـردم 
خواهـم  تـو  گـور  “بـر  آهنـگ 
کشـور  سراسـر  در  را  رقصیـد” 
بـا تشـییع جنـازه اش  همزمـان 
نگاهـی  بـا  بایـد  نمی خواندنـد. 
انسـان ها  قضـاوت  بـه  انسـانی 
و  فرشـته  کاسـترو  نشسـت، 
او  نبـود  قدیـس  پیامبـری  یـا 
انسـانی بـود بـا تمـام خوبی هـا 
چطـور  انسـان ها  بدی هـای  و 
توقـع  ماهـی  از  می توانیـم 
باشـیم؟  داشـته  کوهنـوردی 
نمونـه ی  را  »چه گـوارا«  اگـر 
یـک اسـطوره ی اصیـل انقالبـی 
بگیریـم کـه تـا آخریـن گلولـه 
شـیفته ی  هیچ وقـت  و  جنگیـد 
قـدرت نشـد و بـه راحتی دسـت 
از وزارت و ریاسـت بانک مرکزی 
و غیـره شسـت و بـاز بـه میـدان 
جنگ علیه دیکتاتوری برگشـت، 
کاسـترو نماد یـک انقالبی مدرن 
اسـت او تمامـا انسـان اسـت نـه 
اسـطوره. وی به عهـد و پیمانش 
در  آمـوزش  و  می مانـد  وفـادار 
کوبـا را رایـگان می کنـد و هـم 
موفق تریـن  از  یکـی  اکنـون 
سیسـتم های آموزشـی و مبـارزه 
بـا بی سـوادی را کوبـا دارد کـه 
دیگر کشـورهای آمریکای التین 
از  بـرداری  گرتـه  خواهـان  هـم 
مـدل کوبـا هسـتند و همین طور 
در زمینـه بهداشـت و درمان کار 
را بـه جایـی رسـاند کـه نـه تنها 
کلیـه ی خدمـات درمانـی بـرای 
شـهروندان کوبـا رایـگان اسـت، 
بلکـه بـا نگاهـی بـه فیلم سـیکو 
سـاخته ی مایـکل مـور می بینیم 
کـه چطـور افـرادی کـه در یازده 
سـپتامبر دچار مشکالت تنفسی 
و غیـره شـده اند در آمریـکا توان 
درمانـی  هزینه هـای  پرداخـت 
را ندارنـد و بـه کوبـا می آینـد تـا 
از خدمـات رایـگان درمانـی ایـن 
شـیطان همسایه اسـتفاده کنند 
و چطور اشـک نابـاوری می ریزند 
وقتـی بـا ایـن حقیقـت مواجـه 
سـوژه ی  عمـری  کـه  می شـوند 
بوده انـد.  عموسـام  پروپاگانـدای 
در عیـن حـال نظـام کوبـا یـک 
رژیـم تـک حزبی اسـت و همه ی 

بـه  حزبـی  تـک  می دانیـم  مـا 
هرچنـد  معنی اسـت!  چـه 
کاسـترو بارهـا توضیحاتـی ارائـه 
احـزاب  چـرا  کـه  کرده اسـت 
فعالیـت  کشـورش  در  دیگـری 
نمی کننـد امـا کمـاکان پس آیند 
تـک حزبی بـودن توتالیتاریسـم 
کاسـترو  رفیـق  هرچنـد  اسـت 
از  باشـد.  داشـته  توجیهاتـی 

کاسـترو  کناره گیـری  زمـان 
امیدوارتـر  اندکـی  سـرمایه داری 
رائـول  کـه  چـرا  شده اسـت،  
کاسـترو نـگاه خوشـبینانه ای بـه 
چینـی  مـدل شکسـت خورده ی 
نظریه پـرداز  وسـتون  فـرد  دارد، 
کـه:   اسـت  معتقـد  محقـق  و 
“مطابـق بـا برخـی از گزارشـات، 
رائـول کاسـترو بـه نظـر یکـی از 
تحسـین کننـدگان مـدل چینی 
مـی رسـد. بی شـک او بـه خاطر 
نیـاز بـه توسـعه ی اقتصـاد کوبا 
شـده  کشـیده  سـو(  ایـن  )بـه 
اسـت. کشـور دهـه هـا تحریـم 
آمریـکا  امپریالیسـم  دسـت  بـه 
زمـان  از  و  کـرده  تحّمـل  را 
طـرز  بـه  شـوروی  فروپاشـی 
وحشـتناکی آسـیب دیده اسـت. 
اّمـا بایـد بـه او هشـدار داد کـه: 
رژیـم چیـن بـا ایـده ی ورزیدن 
اقتصـاد بـا انگیـزه ی رشـد آغاز 
بـه کار کـرد و اکنـون بـا شـیوه 
ی تولیـد سـرمایه داری کـه بـر 
تمام اقتصـاد چین سـیطره دارد 
کار را بـه اتمـام رسـانده! بـا ایـن 
اهـداف  از  بسـیاری  ]وضعّیـت[ 
رفتـه  دسـت  از  چیـن  انقـالب 
اسـت.  مشـکالتی که کوبـا با آن 
مواجـه شـده اسـت قرار نیسـت 
کـه در حیطـه ی مالکّیت بر ابزار 
تولیـد یافت شـود. مشـکالت در 
انـزوای انقـالب یـک کشـور قرار 
دارد. سوسیالیسـم در یک کشور 
ممکن نیست. اگر )سوسیالیسم( 
در شـوروی نیرومنـد ممکن نبود 
پـس چگونه می توانـد در کوبای 
کوچـک وجود داشـته باشـد؟ به 
خاطـر انزوا،انقـالب کوبـا مجبور 
شـد بر روسـیه ی استالینیسـتی 
تکیـه کنـد و ایـن امر گرایشـات 
بوروکراتیـک را بـاال بـرد. نتیجتاً، 
پاسـخ در مـدل چینـی نیسـت. 
انقـالب  گسـترش  در  پاسـخ 
و  التیـن  آمریـکای  مابقـی  در 

اسـت.“ آن  فراسـوی 
امـا از کاسـترو فاصلـه نگیریم 
مـدرن  انقالبـی  یـک  نمـاد  او 
ابرقهرمـان  کـه  آنجـا  از  اسـت 
نیسـت، تالشـش را در راه عقیده 
می کنـد امـا دل کنـدن از قدرت 
هـم برایش آسـان نیسـت، برای 
برانـدازی  و  انقـالب  اسـتقرار 
می جنگـد  باتیسـتا  دیکتاتـوری 
امـا خودش بـه بهانـه ی )هرچند 

صحیـح( تهدید دائمی از سـمت 
آمریـکا و سـرمایه داری نظـام را 
تـک حزبـی می کنـد، صنایـع را 
ملـی می کنـد و بـه عـوام مـردم 
عـزت، احتـرام، شـغل، آمـوزش 
و بهداشـت می دهـد امـا زمانـی 
بازنشسـتگی  بـه  تصمیـم  کـه 
کـه  رائـول  بـرادرش  می گیـرد 
دبیر کل حزب کمونیسـت اسـت 

جانشـین وی می شـود )هرچنـد 
او و »چه گـوارا«  رائـول همـرزم 
بیشـتر  معاملـه  ایـن  امـا  بـود 
بـوی موروثـی بـودن می دهـد تا 
قانـون ریاسـت دبیـرکل حـزب 
بـر کل قـوای کشـوری(. از متـد 
هـم  انقـالب  درزمینـه  کاسـترو 
همیـن کافی اسـت کـه: “بنـا بـر 
متد کاستروئیسـم، پیشـاهنگان 
در  کـه  آن  جـای  بـه  انقالبـی، 
انتظـار پیدایش شـرایط »عینی« 
مارکسیستی و شـرایط »ذهنی« 
انقـالب  یـک  بـرای  لنینیسـتی 
کامـل عیـار بنشـینند بایـد این 
شـرایط را با آغاز جنبش چریکی 
از مناطقی روستایی و کوهستانی 
کـه خـارج از چتـر امنیتـی رژیم 
حاکـم اسـت بـه وجـود آورنـد. 
بـه عبـارت دیگـر، کاستروئیسـم 
نیز مانند لنینیسـم و مائوئیسـم، 
روش یـک انقـالب پیروزمنـد در 
یـک کشـور را بـه عنـوان مـدل 
بـرای کشـورهای دیگـر عرضـه 
ایـن مـدل، هـم  بـا  مـی کنـد. 
کاسـترو و هم چه گوارا، اندیشـه 
های مارکسیسـتی و لنینیسـتی 
کـه  را  انقـالب  مراحـل  دربـاره 
تحـول طبقاتـی تعییـن کننـده 
گذارنـد”.  مـی  کنـار  اسـت،  آن 
کـه صد البتـه آزمـوده را آزمودن 
جنبـش  تجربـه ی  و  خطاسـت 
چریکـی در ایـران نشـان داد کـه 
»چه گـوارا«:   معـروف  جملـه ی 
منتظـر  نبایـد  انقـالب  “بـرای 
زمـان مناسـب شـد بلکه شـروع 
خـودش  مسـلحانه  مبـارزه ی 
زمان مناسـب را پیـش می آورد.” 
جملـه ای زیبا اما رمانتیک اسـت 
و بـه قول معـروف: تغییری که از 
در آگاهی وارد نشـود از پنجره ی 
جهـل خـارج می شـود. ]و ایـن 
گـروه هـا بـا اشـتباهات فاحـش 
خـود هرگـز در بین مـردم ایران 

جایگاهـی نیافتنـد[
همـان طور که کاسـترو گفت: 
قضـاوت  را  مـا  همـه ی  تاریـخ 
خواهـد کـرد. اما به نظـر نگارنده 
امثـال کاسـترو  بـا وجـود  دنیـا 
امیـد  بـه  اسـت  بهتـری  جـای 
روزی کـه قهرمانـان مـا چهره ای 
زمینی و انسـانی تر داشـته باشند 
کاسـتروئی تر نـه »چه گوارا«ئیزه 

. شده
* رجوع شود به جنبش زاپاتیست ها

ل  فــیــــــد
کاسـترو از جمله 
ن  یـا ا و نر ما فر
اسـت  معاصـر 
کـه پنجـاه سـال 
قـدرت مطلقـه کوبا بـود. جالب 
اسـت که ناصرالدین شـاه قاجار 
هـم پنجاه سـال حکومـت کرد. 
اما کاسـترو در طـول این پنجاه 
سـال نـه »قبلـه عالم« شـد، نه 
»سـلطان صاحـب قـران« و نـه 
فـالن و فـالن. فیـدل تـا پایـان 

عمـرش فیـدل باقـی مانـد.
جهـان معاصـر او را بـا ریش 
و سـبیل بلنـد، لبـاس نظامی و 
سـخنرانی هـای طوالنـی مـی 
شناسـد. مـردی که با تمـام قوا 
در برابـر آمریـکا ایسـتاد و آن 
قـدر در قـدرت باقـی مانـد کـه 
مادلیـن آلبرایت- وزیـر خارجه 
ایاالت متحـده- آرزوی مرگ او 

کرد.  را 
زندگـی  پرونـده  دیـروز 
مـردی  شـد.  بسـته  کاسـترو 
مخالفـان  و  طرفـداران  کـه 
جهـان  سراسـر  در  سرسـختی 
داشـت. عـده ای او را یک مبارز 
مـی دانند و عـده ای دیگر یک 
دیکتاتـور تمـام عیـار! عـده ای 
هـم او را آمیـزه ای از هـر دو 

داننـد. مـی  صفـت 
فیلسـوف،  سـارتر  پـل  ژان 
رمان نویس،  اگزیستانسـیالیس، 
فرانسـوی  نمایش نامه نویـس 
سـال  در  کـه  سـفری  در 
پیـروزی  بـا  مقـارن   -  1960
یـاران انقالبی کاسـترو بـه کوبا 
داشـته سـفرنامه ای مـی نگارد 
هسـت.  بـه  اعتنـا  قابـل  کـه 
ایـن سـفرنامه»جنگ شـکر در 
مـی  دارد.  سـارتر  نـام  کوبـا« 
نویسد:»کاسـترو روزی بـه مـن 
انقالبـی  مـن  سرشـت  گفـت: 
آدم  گاه  هیـچ  مـن  اسـت... 
الابالـی نبـوده ام. مشـت را بـا 
تـا  دادم  مـی  جـواب  مشـت 
جایـی کـه از دبیرسـتان بیرونم 

کردنـد.«
سـارتر سـپس به شرح بخش 
هایـی از زندگـی رهبـر انقـالب 
پسـر  پـردازد:»]او[  مـی  کوبـا 
نجیـب زاده ای ]اسـت[ کـه در 
سانتیاگو شـاگرد مدرسه شبانه 
روزی اسـت. دوره تعطیل را در 
امـالک پـدر واقـع در اوریانـت 
می گذرانـد. برادر مهتـر، آماده 
زندگـی مـی شـود و بـی میـل 
نیسـت کـه زندگی پـدر خود را 
از سـر گیـرد. ولی چـه فیدل و 
چه بـرادر کهترش رائـول، هیچ 
نمـی داننـد به چـه کار بـه این 

دنیـا آمـده اند؟«
راه  از  اسـت  امیـدوار  فیـدل 
از  را  خـود  معرفـت  و  آگاهـی 
دانـش  درآرد.  بـه  سـرگردانی 
بـه  را  خـود  هـای  روشـنایی 
او سـپارد تـا خویشـتن را بـاز 
مبهمـی  شـور  از  تـا  شناسـد 
کـه دارد خفـه اش مـی کنـد، 
در  کـه  زهرچکانـی  عقـده  آن 
آسـوده  کـرده،  خانـه  جانـش 

و... گـردد 
خدا؛ در قانون اساسی

از همـان روزهـای نخسـت به 
نـام خدا برخـورد کـرده اند:»در 
اساسـی  قانـون  دیباچـه  واقـع 
رسـمی   1940 سـال  از  کـه 
شـده بـود به نـام خدا آغـاز می 
شـد. وزیـران می خواهنـد آن را 
حذف کنند. همین که کاسـترو 
خبـردار شـد سـخت برآشـفته 
اسـت: عقیـده اعضـای دولت هر 
چـه باشـد نمـی توانند ایـن نام 
مقدس را که بیسـت سـال تمام 

سـرآغاز سـندی اسـت که همه 
بزنـد...  دسـت  بودنـد  خوانـده 
اساسـی  قانـون  بـه  خـدا  نـام 
آمیخته بود. گذاشـتنش کسـی 
امـا  کـرد  نمـی  مسـیحی  را 
اعـالم  منزلـه  بـه  برداشـتنش 

خداناشناسـی بود.«)جنگ شکر 
کوبـا: ص99( در 

انقالب کودکان 
یکـی از ویژگی هـای انقالب 
جوانـان  کـه  اسـت  آن  کوبـا 
هـا  آن  بودنـد.  آن  کاره  همـه 
نسـبت بـه بـزرگ ترهـای خود 
بـی اعتمـاد بودنـد. سـارتر می 
بدنامـی  تریـن  نویسـد:»بزرگ 
کـه  نیسـت  آن  کوبـا  انقـالب 
سـلب  کشـتزارها  صاحبـان  از 
دارایـی کـرده اسـت؛ بلکـه این 
اسـت کـه چـرا زمـام امـور بـه 
دسـت کـودکان سـپرده شـده 

اسـت... 
از کار کوتـاه!  دسـت پیـران 
گـردش  در  مـن  هـم  راسـتی 
یـک  ]کوبـا[  جزیـره  سراسـر 
کار  سـر  بـر  هـم  مـرد  پیـر 
ندیـدم... وزیـر راه کـه باریک و 
بـور و بـدون ریـش اسـت و از 
زمـره خردسـاالن انقـالب هـم 
نیسـت. بیسـت و نه سـال دارد. 
میانگیـن سـال زمامـداران کوبا 
نیسـت... گـوارا،  ایـن  از  بیـش 
بایسـتی 30  رائـول و کاسـترو 

باشـند.  سـال داشـته 
سـربازان جـوان کـه در کار 
زیرزمینـی دسـت داشـتند، گاه 
بـرادران جوان تـر و یا خواهران 
جـوان تـر خود را از نقشـه های 
امـا  کردنـد.  مـی  آگاه  خـود 
هرگـز با نسـل بـزرگ تـر رازی 
گذاشـتند...  نمـی  میـان  در  را 
اعتمـاد  شایسـته  سـالمندان 

نیسـتند.)ص147(

ارتش یاغی
کوبـا  دیکتاتـوری  حکومـت 
قبل از روی کار آمدن کاسـترو؛ 
مـی  »یاغـی«  را  او  طرفـداران 
ایـن  از  مبـارزان،  امـا  نامیـد. 
صفـت بدشـان نمـی آمـد و نام 

یاغـی را هـم چنـان بـرای خود 
حفـظ کـرده بودند. سـارتر می 
بـا  اتومبیـل  نویسـد:»روزی در 
راننـده که سـرباز بسـیار جوانی 
اشـتباه  زدم.  مـی  حـرف  بـود 
کـردم و از او دربـاره سـربازان 
خوشـرویی  بـا  او  پرسـیدم. 
را  سـواالتم  همـه  تنـدی  و 
جـواب داد جـز همیـن یکـی! 
از آن ناراحـت شـد و بـا اندکی 
کـرد...  نگاهـم  اعتمـادی  بـی 
کلمـه  دیگـر  مـا  گفت:»پیـش 
سـرباز معنایـی نـدارد... همیـن 
گاه  هـر  ارتـش...  کلمـه  طـور 
منظـور نظامیـان مـا باشـد باید 
بگویید»ارتـش یاغـی« در مورد 
کسـانی نیـز کـه ایـن ارتـش را 
تشـکیل مـی دهند کلمـه یاغی 
کنـد.«)ص179( مـی  کفایـت 
شناخت فیدل آسان نیست

شـخصیت پیچیـده کاسـترو 
بـه  را  سـارتر  پـل  ژان  حتـی 
حیـرت واداشـته اسـت. سـارتر 
آورده  خـود  سـفرنامه  در 
نیسـت  مـردی  است:»کاسـترو 
که شـناختش آسـان باشـد. در 
غالب کشـورها بـرای کنار آمدن 
بـا یک وزیـر، مختصر روشـنایی 
و برخـوردی کفایـت مـی کنـد. 
مـی  آسـان  را  کارهـا  قـدرت؛ 
کنـد. امـا بـرای شـناخت فیدل 
به نظـر من باید فتیلـه اش را تا 
آخـر باال کشـید. آن وقت اسـت 
کـه چیزهـای تـازه روشـن مـی 

گـردد. 
خاطـره  تعریـف  بـه  گاه  آن 

کاسـترو  کـه  پـردازد  مـی  ای 
ده  بـرای  سـخنرانی  حـال  در 
هـزار کـودک در یک ورزشـگاه 
بـود. یـک کـودک بـه کاسـترو 
مـی گوید:»فیـدل، بیا بـه ده!« 
کاسـترو مـی گویـد کـه مگـر 

راه  بـه  رو  کارهـا  جـا  آن  در 
مـی  جـواب  کـودک  نیسـت؟ 
خـوب  کارهـا  دهد:»فیـدل، 
اسـت؛ امـا دل مان مـی خواهد 
بیایـی.«  مـا  پیـش  تـو  کـه 
کاسـترو قـول داد کـه روزی به 
ده آن هـا بـرود. ایـن یک وعده 
پـوچ نبـود. کجـا هسـت کـه او 
سـر نزنـد؟ کجـا هسـت کـه او 
نرفتـه باشـد؟ آن وقـت بچـه را 

گذاشـت.)ص101( زمیـن 
سکوت تحمیلی

کاسـترو؛ اسـتاد سـخنرانی و 
بـرای سـال هـا روکـوردار نطق 
هـای طوالنـی بـود. مـردم کوبا 
را  طوالنـی  هـای  سـخنرانی 
دوسـت دارنـد. سـارتر بـه یکی 
اشـاره  نطـق هـای کاسـترو  از 
می کند و می نویسد:»کاسـترو 
چهارسـاعتی  مـدت  طـول  در 
بـه  جـز  کـرد،  صحبـت  کـه 
اصـل مطلـب نپرداخت. سـپس 
او  سـکوت کـرد. سـکوتی کـه 
بـه اراده خـود بر ملـت تحمیل 
کـرده بود. شـهامت باورنکردنی 
کلمـات  در  پیکارجویـی،  در  او 
و در نظرهـا بـه جـای مانـد و 
انداخـت.  طنیـن  صدایـش  در 
تصـور مـی کنـم از همیـن رو 
مـرا هـم گرفـت. چنـان چه آن 
پایمردی ددمنشـانه و آن کینه 
جویـی تـرس آور بـه مطبوعات 
راه می یافت، سـخت در چشـم 
او  سـخنان  زد.  مـی  خواننـده 
هـم چـون راه پیمایـی بزرگـی 
بـود بـر خـالف بـاد...)ص253(
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