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معاون اول رییس جمهور:

خرابکاری آقایان 
را هرچه 

تالش می کنیم 
نمی توانیم 

جبران کنیم
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اعتراض اصناف کرمان و دفاع بازرگانی

مناقشه بر سر 
فروشگاه های 

زنجیره ای
 باال گرفت
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واکنش کمیسیون امنیت ملی به 
رفتار کریمی قدوسی:

انتشار گزینشی 
سخنان ظریف، 
گناه نابخشودنی 

است
---------  صفحه  3 ---------

شاه شجاع
حاکم خوشروی 

کرمان
---------  صفحه 4 ---------

دختر عشایری 
که قهرمان

 کیک بوکسینگ
است

---------  صفحه  7 ---------

اختصاص بودجه مستقل برای دریاچه ارومیه، رود کارون و اروندرود، خبری از تاالب بیابان شده نیست

احیای جازموریان در بودجه 96 گم شد 

در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مطرح شد

در حادثه »جهان آباد«
همه مقصریم

اختصـاص ردیـف اعتبـاری بـرای 
احیـای تـاالب جازموریـان در حالـی 
در 15 مـاه گذشـته بارهـا از طـرف 
مـورد  اسـتانی  و  ملـی  مسـئوالن 
الیحـه  در  کـه  قرارگرفتـه  تأکیـد 
بودجـه 96 خبـری از احیـای تـاالب 
منشـأ گردوغبار جنوب شـرق کشـور 
نیسـت. »اهمیـت جازموریـان کمتـر 
از دریاچـه ارومیه نیسـت ولـی اینجا 
مخفی مانده اسـت« »اعتبـارات الزم 
بـرای احیـای تـاالب جازموریـان در 
اظهـارات   ایـن  شـود«  گرفتـه  نظـر 
اسـتاندار  حسـینی،  رزم  علیرضـا 

در  پیـش  مـاه   15 حـدود  کرمـان 
جلسـه بـا معصومـه ابتـکار، رییـس 
سـازمان محیط زیسـت کشـور است. 
اسـتان  در  دولـت  عالـی  نماینـده 
اگرچـه در ایـن جلسـه جازموریان را 
کمتـر از دریاچـه ارومیه ندانسـت اما 
حـاال بـا نگاهی بـه الیحـه بودجه 96 
که 14 آذرماه توسـط حسـن روحانی 
بـه مجلـس تقدیم شـد، می بینیم که 
حداقل در سـطح ملـی درجه اهمیت 
جازموریـان به انـدازه دریاچـه ارومیه 

است. نشـده 
صفحه 2

 نماینده پنج شهرستان جنوب استان در مجلس: هیچ عزمی برای احیای 
تاالب جازموریان وجود ندارد

 مدیرکل محیط زیست استان: بعد از نهایی شدن مطالعات، درباره اعتبار 
احیای جازموریان تصمیم گیری می شود
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بهره مندی 832 شهر و روستای 
استان  از نعمت گاز طبیعی

832 شـهر و روسـتای اسـتان از نعمت گاز 
طبیعـی بهره منـد شـدند. مدیرعامل شـرکت 
گاز اسـتان کرمـان گفت: »تاکنون 45 شـهر و 
787 روسـتا در سطح استان با تالش مجموعه 
شـرکت گاز و با بهره گیری از نیروهای توانمند 
و متخصص به شـبکه گازرسـانی کشور متصل 
شـده اند و امید اسـت بـا حمایت های شـرکت 
ملـی گاز ایران و بهره منـدی از اعتبارات بند ق 
، در سـال های آتی تمام شـهرها و روسـتاهای 
اسـتان از ایـن نعمت الهـی برخوردار شـوند.« 
»عملیـات  داد:  ادامـه  ودیعتـی  محمدعلـی 
اجرایـی گازرسـانی بـه تعـداد 8 شـهر و  140 
روسـتا در حال حاضر در دسـت اقدام اسـت و 
تعداد 16 شـهر و 54 روسـتای دیگر در دسـت 

طراحی هسـتند.«

لرزش های  پیاپی در فاریاب
کرمـان  جنـوب  در  فاریـاب  گذشـته  روز 
لرزیـد.  بـار  پنـج  سـاعت  یـک  از  کمتـر  در 
بزرگ تریـن ایـن زمین لرزه هـا که 4.7 ریشـتر 
بـود، در سـاعت 16 و 11 دقیقـه روز گذشـته 
در عمـق 12 کیلومتـری زمیـن رخ داد. قبـل 
از ایـن دو زمین لـرزه بـه بزرگـی 3.7 و 4.4 
ریشـتر در سـاعت 15 و 48 دقیقـه و سـاعت 
15 و 56 دقیقـه رخ داد. در سـاعت 16 و 12 
دقیقـه زمین لـرزه ای به بزرگی 3.9 ریشـتر در 
فاریاب رخ داد و در ساعت 16 و 17 دقیقه هم 
زمین لـرزه ای بـه بزرگـی 3.2 ریشـتر در عمق 

10 کیلومتـری زمیـن رخ داد.

پیشرفت قابل توجه پروژه ها و 
افزایش سطح تولید نشان از 
عملکرد موفق گل گهر دارد 

نماینـده ولی فقیـه و امام جمعـه سـیرجان 
کـرد.  ارزیابـی  موفـق  را  گهـر  گل  عملکـرد 
حجت االسـالم حسـینی با حضور در نشسـت 
شـوراي مدیـران ارشـد منطقـه گل گهـر بـا 
انجام شـده در حوزه هـای  از خدمـات  تقدیـر 
مختلـف گفـت: »بحمـداهلل افتتـاح پروژه هاي 
تولیـدي  ظرفیت هـای  رفتـن  بـاال  و  جدیـد 
نقطـه عطفـي در عملکـرد این شـرکت اسـت 
کـه بـا اشـتغال زایی خوبـي کـه بـراي جوانان 
ایجادشـده، شـاهد رونـق بیشـتر  سـیرجاني 
اقتصـادي در منطقـه خواهیـم بـود.« وی بـا 
فرهنگـي  گسـترده  فعالیت هـای  بـه  اشـاره 
ایـن شـرکت گفـت: »اقدامـات خوب شـوراي 
فرهنگـي اجتماعـي این شـرکت جـاي تقدیر 
واقعـي  همـراه  می تـوان  را  گهـر  گل  و  دارد 
فرهنگ در سـیرجان دانسـت.« در ابتداي این 
نشسـت تقي زاده، مدیرعامل شـرکت گل گهر 
گزارشـي از آخرین دسـتاوردهاي این شـرکت 

در حوزه هـای مختلـف ارائـه داد.

اهدای ۱3 شی ء تاریخی به 
یگان حفاظت استان

فرمانـده یـگان حفاظـت سـازمان میـراث 
از  گردشـگری  و  صنایع دسـتی  فرهنگـی، 
اهـدای 13 قطعـه اشـیای تاریخـی بـا قدمت 
میـالد  از  قبـل  هـزاره سـوم  و  پیش ازتاریـخ 
بـه ایـن یـگان در اسـتان کرمـان خبـر داد. به 
گـزارش روابط عمومی یگان حفاظت از میراث 
فرهنگـی، سـردار امیر رحمت الهـی بابیان این 
مطلـب گفـت: »در پـی تعامالت انجام شـده و 
به محـض کسـب اخبـار واصلـه از دوسـتداران 
میـراث فرهنگی مبنـی بر نگهـداری مقادیری 
اشـیای تاریخی ارزشمند توسـط افرادی بومی 
در شهرسـتان کهنـوج، پیگیـری موضـوع در 
دسـتور کار یـگان حفاظـت قرار گرفـت که در 
ایـن رابطـه و در راسـتای اقدامات پیشـگیرانه 
و فرهنگ سـازی در زمینـه حفاظـت بهینـه 
امـوال تاریخـی فرهنگی، ضمن جلـب اعتماد 
افـراد مذکـور، جمعـاً تعـداد 13 قطعه اشـیای 
تاریخـی شـامل تبـر مفرغـی، هـاون کوچـک 
سـنگی، شـیء صدفـی تزئینـی، کـوزه، ظرف 
سـفالی، دیگچه سـنگی و... بـه پایگاه حفاظت 
شهرسـتان اهدا شـد.« فرمانده یـگان حفاظت 
افـزود: »در پـی کارشناسـی های فنـی انجـام 
پذیرفته از سـوی کارشناسـان اداره کل میراث 
فرهنگی، اصالت کلیه اشـیای مکشوفه تأیید و 
قدمـت آن هـا دوران پیش ازتاریخ و هزاره سـوم 

قبـل از میـالد تخمین زده شـد.«

کرمان ویچ

اختصـاص ردیف 
بـرای  اعتبـاری 
تـاالب  احیـای 
در  جازموریـان 
مـاه  حالـی در 15 
گذشـته بارهـا از طـرف مسـئوالن 
تأکیـد  مـورد  اسـتانی  و  ملـی 
قرارگرفتـه کـه در الیحـه بودجـه 
96 خبـری از احیـای تاالب منشـأ 
کشـور  شـرق  جنـوب  گردوغبـار 

. نیسـت
کمتـر  جازموریـان  »اهمیـت 
ولـی  نیسـت  ارومیـه  دریاچـه  از 
اسـت«  مانـده  مخفـی  اینجـا 
احیـای  بـرای  الزم  »اعتبـارات 
تـاالب جازموریـان در نظـر گرفته 
علیرضـا  اظهـارات  ایـن  شـود« 
کرمـان  اسـتاندار  حسـینی،  رزم 
حـدود 15 مـاه پیـش در جلسـه 
رییـس  ابتـکار،  معصومـه  بـا 
کشـور  محیط زیسـت  سـازمان 
در  دولـت  عالـی  نماینـده  اسـت. 
جلسـه  ایـن  در  اگرچـه  اسـتان 
دریاچـه  از  کمتـر  را  جازموریـان 
بـا  حـاال  امـا  ندانسـت  ارومیـه 
نگاهـی بـه الیحـه بودجـه 96 که 
14 آذرماه توسـط حسـن روحانی 
بـه مجلس تقدیـم شـد، می بینیم 
کـه حداقـل در سـطح ملـی درجه 
به انـدازه  جازموریـان  اهمیـت 
دریاچـه ارومیـه نشـده اسـت. این 
در حالی اسـت که بـه گفته مجید 
نظـری، مسـئول اداره بیابان زدایی 

منابـع طبیعـی کرمان، منشـأ 25 
درصـد گردوغبـار کشـور »تـاالب 
بیابـان شـده جازموریـان« اسـت. 
آذر  ابتـدای  کـه  گردوغبـاری 
جنـوب  مـردم  آسـمان  گذشـته 
تیره وتـار  را  هرمـزگان  و  کرمـان 

کـرد.
جازموریان در بودجه 96 

گم شد
الیحـه   9 شـماره  جـدول  در   
بودجـه 96، اعتبـارات ردیف هـای 
متفرقه برآورد شـده است. در این 
جـدول بـه اعتبـارات ردیف هـای 
موردي )موقت( اشاره شـده اسـت. 
منظـور از ایـن بخـش، بودجـه ای 
 96 سـال  در  دولـت  کـه  اسـت 
مورداشـاره  موضوعـات  بـرای 
در  الزامـاً  و  می گیـرد  نظـر  در 
سـال های بعـد در الیحـه بودجـه 
نباید قـرار گیرند. مثـاًل اختصاص 
100 میلیـارد تومان بـرای ارتقای 
جنـوب  توسـعه  شـاخص های 
اسـتاندار  کـه  کرمـان  اسـتان 
کرمـان هـم چنـدی پیـش از آن 
خبـر داده بـود، ازآنجایی کـه جزو 
بودجـه ثابـت سـاالنه نیسـت، در 
ایـن بخـش قـرار می گیـرد. اگـر 
بـرای احیـای تـاالب جازموریـان 
هـم قـرار بـود بودجه ای مسـتقل 
در نظـر گرفتـه شـود بایـد در این 
جـدول می آمـد کـه نیامـده. ایـن 
در حالی اسـت کـه بـرای مطالعه 
و طراحـي طـرح نجـات دریاچـه 

ارومیـه 15 میلیـارد تومـان، احیا 
آلودگـي رودخانـه کارون  رفـع  و 
67 میلیـارد تومان و خارج سـازی 
مغروقـه هاي اروندرود 30 میلیارد 
تومـان در نظـر گرفته شـده اسـت 
تا مشـخص شـود هنوز در سـطح 
نشـده  دیـده  جازموریـان  ملـی 

 . ست ا
ایـن در حالی اسـت که به گفته 
اسـتاندار کرمـان اختصـاص ردیف 
بودجـه مسـتقل 100 میلیـاردی 
بـرای جنـوب کرمان حاصل سـفر 
اول  معـاون  جهانگیـری،  اسـحاق 
رییـس جمهور بـه جنوب اسـتان 
پیـش  سـؤال  ایـن  حـال  بـوده. 
می آیـد که اگـر رایزنی مسـئوالن 
اسـتان بـا جهانگیـری منجـر بـه 
تومـان  میلیـارد   100 اختصـاص 
برای ارتقای شـاخص های توسـعه 
ایـن  اسـتان شـده، چـرا  جنـوب 
قـدرت چانه زنـی بـرای اختصـاص 
تـاالب  احیـای  بـرای  بودجـه 
جازموریـان استفاده نشـده اسـت؟ 
به خصـوص که معـاون اول رییس 
جمهـور در همیـن سـفر گفته بود 
جازموریـان  تـاالب  احیـای  »بـا 
موافـق هسـتم و رییـس سـازمان 
نیـز  کشـورمان  محیط زیسـت 
اخطـار داده که تـاالب جازموریان 
می توانـد یـک کانون آسیب رسـان 
بـرای کشـور بـه شـمار رود و باید 
زمینـه  ایـن  در  تدبیـری  حتمـاً 

اندیشـیده شـود.«

بعد از نهایی شدن مطالعات 
درباره اعتبار احیای جازموریان 

تصمیم گیری می شود
مدیـرکل محیط زیسـت اسـتان 
در ارتبـاط بـا اختصـاص نیافتـن 
تـاالب  احیـای  بـرای  بودجـه 
جازموریـان بـه »پیـام مـا« گفت: 
طـرح  بعدازاینکـه  شـده  »قـرار 
طـرح  شـد،  نهایـی  مطالعاتـی 
مـورد  اگـر  و  بـرود  سـازمان  بـه 
تأییـد قـرار گرفـت بحـث اعتبـار 
آن بررسـی شـود.« محمـود صفر 
دانشـگاهی  »جهـاد  افـزود:  زاده 
کـرده  ورود  مطالعـات  بحـث  بـه 
و فکـر می کنـم مطالعـات رو بـه 
اتمـام اسـت.« وی در پاسـخ بـه 
گـذر  نمی کنیـد  فکـر  این کـه 
زمـان وضعیـت تـاالب جازموریان 
را بدتـر از قبـل کنـد، اظهـار کرد: 

»ببینیـد بیـش از دو دهـه اسـت 
کـه جازموریـان با مشـکل مواجه 
نمی شـود  یک شـبه  و  شـده 
وضعیـت آن را درسـت کرد و باید 
شـود.«  تدویـن  مناسـبی  طـرح 
قریب الوقـوع  سـفر  از  زاده  صفـر 
معصومـه ابتـکار، رییس سـازمان 
محیط زیسـت بـه اسـتان کرمـان 

داد. خبـر 
هیچ عزمی برای احیای تاالب 

جازموریان وجود ندارد
گنـج،  قلعـه  مـردم  نماینـده 
منوجـان  فاریـاب،  کهنـوج، 
مجلـس  در  جنـوب  رودبـار  و 
مـا«  »پیـام  بـه  دراین ارتبـاط 
گفـت: »هیـچ عزمی بـرای احیای 
تـاالب جازموریـان وجـود نـدارد. 
چـه در اسـتان و چـه در کشـور.«
 احمـد حمـزه افـزود: »تاکنون 

بـرای  و  داده انـد  وعـده  فقـط 
تـاالب  اوضـاع  کـردن  درسـت 
جازموریـان کاری صـورت نگرفته 
اسـت.« وی اضافـه کـرد: »دو یـا 
سـه جلسـه با خانم ابتکار جلسـه 
بایـد  می گوینـد  فقـط  داشـتیم، 
چاه هـای مـردم را ببندیـم. این که 

نیسـت.«  درسـتی  راه 
بـه  پاسـخ  در  نماینـده  ایـن 
اینکـه بـا ایـن وضعیـت مردمـی 
کـه از بیابان شـدن جازموریان در 
عذابنـد، چـه بایـد بکننـد، گفـت: 
»مـردم بایـد مسـئوالن را مجبـور 
کنند تـا عـزم احیـای جازموریان 
بـه وجـود آیـد. بایـد ایـن موضوع 
را بـه یـک مطالبه عمومـی تبدیل 
کننـد چراکـه از طـرف مسـئوالن 
نداشـته  وجـود  عزمـی  تاکنـون 

» ست. ا

اختصاص بودجه مستقل برای دریاچه ارومیه، رود کارون و 
اروندرود، خبری از تاالب بیابان شده نیست

احیای جازموریان
 در بودجه 96 گم شد 

زنجیـره ای  فروشـگاه های  مـا-  پیـام 
در سـطح شـهر کرمـان کـه روزبـه روز بـر 
تعدادشـان افـزوده می شـود ایـن روزهـا با 

شـده اند. مواجـه  اعتـراض 
و  سـخت  خرده فروشـان  بـرای  کار 
وضـع  روزهـا  ایـن  می شـود.  سـخت تر 
اقتصـادی آن قـدر خوب نیسـت کـه مانند 
حـاال  و  باشـند  داشـته  فـروش  گذشـته 
پیداشـده.  برایشـان  سرسـخت  رقبایـی 
فروشـگاه های  پیـش  سـال  چنـد  تـا 
تنهـا فروشـگاه های  رفـاه، معلـم و سـپه 
زنجیـره ای بودنـد کـه بـه مـردم خدمـات 
می دادنـد. خدماتـی کـه آن قـدر گسـترده 
نبود تا کار خرده فروشـان کسـاد شـود. در 
یک سـال گذشـته امـا فروشـگاه رفـاه دو 

شـعبه اضافـه کرده، فروشـگاه فایتـون راه 
افتـاده و در ماه هـای اخیـر هـم فروشـگاه 
زنجیـره ای افـق کـوروش بـا چهـار شـعبه 
تنگ تـر  خرده فروشـان  بـر  را  عرصـه 
کـرده. همیـن موضوع بـا اعتـراض اصناف 
کرمـان روبـرو شـده اسـت. اعتراضاتی که 
نشسـت  برگـزاری  بـه  منجـر  نهایـت  در 
هم اندیشـی اصنـاف بـا سـازمان صنعـت، 

معـدن و تجـارت شـد.
آیین نامه تأسیس فروشگاه های 

زنجیره ای مشکل دارد
گفـت:  کرمـان  اصنـاف  اتـاق  رییـس 
»دولـت موظـف بـه حمایـت از واحد های 
صنفـی اسـت، زیـرا واحد هـای صنفـی در 
فراهـم کـردن زمینـه اشـتغال و بسـیاری 

مـوارد به دولـت کمک می کننـد.« آن طور 
کـه فارس نوشـته، یوسـف جعفـری اظهار 
کـرد: »آیین نامـه تأسـیس فروشـگاه های 
آیین نامـه  و  دارد  مشـکل  زنجیـره ای 
تأسـیس فروشـگاه  زنجیره ای کـه در حال 
حاضـر هـم وجـود دارد اجـرا نمی شـود.« 
از  یکسـری  »قبـاًل  داشـت:  ابـراز  وی 
مشـخصات برای فروشـگاه های زنجیره ای 
رعایـت  کـه  بـود  گرفته شـده  نظـر  در 
نمی شـوند.« جعفـری افـزود: »در زمینـه 
برنامه هایـی کـه توسـط دولـت در حـوزه 
می شـود،  اجـرا  و  تصمیم گیـری  اصنـاف 
اصنـاف  اتاق هـای  از  نظرخواهـی  هیـچ 
بـر  اسـت درصورتی کـه  نشـده  اسـتان ها 
ایـن موضوع در قانون تأکید شـده اسـت.« 
اخـذ  بـرای  داد: »در گذشـته  ادامـه  وی 
یـک پروانـه تجـاری کمیسـیون نظـارت 
دخیـل بـود و نیـاز جامعـه برای تأسـیس 
واحـد صنفـی مدنظر قـرار می گرفـت، اما 
تقاضـای  بـه  و  نیسـت  این گونـه  اکنـون 
داده  مثبـت  پاسـخ  مجوزهـا  هرگونـه 
اتـاق اصنـاف کرمـان  می شـود.« رییـس 
ابـراز داشـت: »بیـش از 3 میلیـون واحـد 
صنفـی در سـطح کشـور وجـود دارد کـه 
سـه  بـرای  میانگیـن  به طـور  کـدام  هـر 
وی  کرده انـد.«  فراهـم  اشـتغال زایی  نفـر 

گفـت: »دولـت اول زیرسـاخت ها از جمله 
بـرای اشـتغال را فراهـم کـرده و بعـد در 
فروشـگاه ها  این گونـه  تأسـیس  زمینـه 
تصمیم گیـری کنـد.« جعفری با اشـاره به 
اینکـه بـه ازای هـر 20 نفـر در کرمان یک 
واحـد کسـب وجـود دارد، اظهـار داشـت: 
»ایـن تعـداد نسـبت بـه جمعیـت بسـیار 
زیـاد اسـت و نشـان از ایـن دارد کـه هـر 
فردی که اشـتغال مناسـب بـرای او فراهم 
نشـده اقـدام بـه تأسـیس واحـد صنفـی 

کـرده اسـت.«
نمی توانیم دور کرمان دیوار بکشیم

تجـارت  توسـعه  و  بازرگانـی  معـاون 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت اسـتان 
کرمـان بـا تشـریح فعالیـت شـرکت های 
سـمت  بـه  حرکـت  زمینـه  در  بـزرگ 
تأسـیس فروشـگاه های زنجیـره ای گفـت: 
»بایـد روش های بـازاری و اقتصـادی خود 
را تغییـر دهیـم.« غـالم عبـاس عـرب پور 
اظهار داشـت: »رفاه مـردم از اهداف دولت 
اسـت و بـر ایـن اسـاس برنامه ریزی هـای 
انجـام  را  اقدامـی  الزم و کار کارشناسـی 
فعالیـت  تشـریح  بـا  وی  داد.«  خواهـد 
شـرکت های بـزرگ در زمینـه حرکـت به 
سـمت تأسـیس فروشـگاه های زنجیـره ای 
در سـطح دنیـا افـزود: »بایـد روش هـای 

بـازاری و اقتصـادی خود را تغییـر دهیم و 
نمی توانیـم دیـواری دور کرمان بکشـیم.« 
عـرب پـور بـا بیـان اینکـه نبایـد در برابـر 
قانـون موضـع بگیریـم، زیرا خـالف قانون 
اسـت، ادامـه داد: »بـا همراهـی و کمـک 
و  دسـتگاه ها  نماینـدگان  حضـور  بـا  و 
بـرای  می تـوان  مربـوط  اتحادیه هـای 
پیشـنهاد های  قانـون  از  بندهایـی  تغییـر 
خـود را ارائـه دهیـم و ایـن پیشـنهاد های 
را در اختیـار نماینـدگان مـردم در مجلس 
شـورای اسـالمی بگذاریـم.« این مسـئول 
اشـتغال را یکـی از وظایـف اصلـی دولـت 
بـرای  دانسـت و اظهـار داشـت: »دولـت 
اشـتغال برنامه های خـود را ارائه می دهد و 
برای اجـرای این برنامه ها کار کارشناسـی 
گفـت:  پـور  عـرب  می گیـرد.«  صـورت 
»کشـور مـا پنـج درصـد از سـهم جهانـی 
فروشـگاه های بـزرگ را دارد و خواه ناخواه 
بایـد بـه سـمت فروشـگاه های زنجیـره ای 
حرکـت کنیـم.« وی افـزود: »آن طـور که 
گزارش شـده اسـت، دو هـزار واحد صنفی 
در کرمـان تقاضـای ابطـال پروانـه کسـب 
پایه ریـزی  برنامـه ای  بایـد  و  کرده انـد 
شـود تـا چگونه واحدهـای صنفی بـه این 
فروشـگاه های بـزرگ متصـل شـوند و از 

ایـن همـکاری بهـره الزم را ببرنـد.«

اعتراض اصناف کرمان و دفاع بازرگانی

مناقشه بر سر فروشگاه های زنجیره ای باال گرفت

 اتفاق

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

روزگار ناخوش جازموریان
تـاالب جازموریـان کـه به عنـوان یکـی از بکرتریـن عرصه هـای طبیعـی، در جنـوب اسـتان کرمـان و 
هم مـرز با اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان واقع شـده اسـت، تنهـا حوزه آبریز اسـتان کرمان محسـوب 
می شـد کـه چندیـن سـال از خشـک شـدن آن می گـذرد. برخـی کارشناسـان معتقدنـد دلیـل اصلـی 
بـروز خشک سـالی در باتـاق جازموریان عدم رعایت حق السـهم آب این اکوسیسـتم منطقه ای اسـت 
درواقـع بـه دلیـل احداث سـد در باالدسـت این تـاالب، آبی برای تغذیـه جازموریـان وارد این عرصه 
نمی شـود. هلیـل رود اسـیر سـد جیرفـت و سـد بافـت اسـت و چندیـن سـد نیـز هم اکنـون بـر روی 

سرشـاخه های هلیـل در حـال احـداث اسـت و بـم پـور نیز چنیـن سرنوشـتی دارد.
برآینـد تمـام ایـن موضوعـات در کنار حفر بسـیار زیاد چاه های غیرقانونی به سـمت خشـکیدگی و 
فاجعـه زیسـت محیطی در جنـوب کرمـان پیـش مـی رود به طوری کـه بخـش قابل توجهـی از جنگل های 
حاشـیه هلیـل رود نیـز در کنـار علوفـه زارهـا و عرصه هـای گیاهـی اطـراف جازموریـان خشـکیده 
اسـت و جازموریـان بـه یکـی از اصلی تریـن کانون های ریز گرد در جنوب شـرق کشـور تبدیل شـده 
اسـت. تاالبـی کـه 2 برابـر دریاچـه ارومیـه اسـت و زمانـی تأمین کننـده علوفـه هرمـزگان و کرمـان 
بـوده، چندیـن سـال اسـت کـه بـه بیابـان تبدیل شـده و مـردم جنـوب کرمـان را درگیـر مشـکات 

زیـادی کرده اسـت.

جلساتی که فعاً نتیجه نداشته
مهـر 94 بـود کـه معصومـه ابتـکار، رییـس سـازمان حفاظت محیط زیسـت کشـور بـرای بررسـی وضعیت 
تـاالب جازموریـان بـه کرمـان سـفر کـرد و قـول داد که بـرای احیـای این تاالب همـکاری کند. رزم حسـینی 
هـم درخواسـت کـرد کـه اعتبـار مناسـبی در ایـن خصـوص تعلـق گیـرد. بهمـن 94 هـم اسـتاندار و هیـأت 
همراهـش بـرای پیگیـری بیشـتر بـه دیـدار ابتـکار در تهـران رفتنـد. رییس سـازمان محیط زیسـت نتیجه 
جلسـه را این گونـه عنـوان کـرد: »کارگـروه حـوزه آبخیـز تـاالب جازموریـان بایـد هرچـه سـریع تر زیـر نظـر 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت تشـکیل و بررسـی ها و مطالعـات الزم انجـام شـود.« اردیبهشـت ماه سـال 
جـاری هـم ابتـکار در جریـان سـفر رییس جمهور به اسـتان، بـه جنوب کرمان رفـت. او پس ازاین سـفر در 
تلگرامـش نوشـت کـه »بـرای احیـای تـاالب جازموریان ضـرورت دارد الگـوی مدیریت منابـع آب و مصارف 
بخـش کشـاورزی با توجه به گسـتردگی چنـد صد هزار هکتاری مجتمع های کشـاورزی منطقه اصاح شـود. 
متوقـف کـردن اسـتفاده از چاه هـای آب غیرمجـاز و تأمین حق آبه تـاالب جازموریان از دیگر برنامه هاسـت. 
منشـأ 25 درصـد از گردوخـاک موجـود کشـور از تـاالب جازموریـان اسـت و بحـث احیای آن در دسـتور کار 
محیط زیسـت قرار دارد.« شـهریور امسـال هم خبر آمد که جهاد دانشـگاهی »مطالعات احیای جازموریان« 
را آغـاز کـرده اسـت و حـاال 15 ماه پس از اولین جلسـه مسـئوالن اسـتانی با رییس سـازمان محیط زیسـت 
در خصـوص احیـای جازموریـان، اختصـاص نـدادن بودجـه بـرای احیـای ایـن تـاالب تردیدهـا را دراین باره 

افزایش داده اسـت. 

ده
یزا

مد
 اح

ذر
ابو

س: 
عک



شماره پیاپی 805  
چهارشنبه 8 دی ماه 1395 

w w w . p a y a m e m a . i r

پیامک : 
500022030343

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

کاغذ اخبار

سوژه

سه نکته متفاوت درباره ماجرای کریمی 
قدوسی و فایل صوتی

آخ جون! ظریف گفت 
اشتباه کردم

توضیـح  بـا  هرچنـد  نوشـت:  ایـران  عصـر 
از  رییـس مجلـس دربـاره مطالـب نقل شـده 
وزیـر خارجه بسـیاری از ابهامات، رفع شـده اما 
همچنـان می تـوان از اقدام کریمی قدوسـی به 
رفتارشناسـی اصول گرایـان رادیـکال پرداخت.  
ماجـرا ازاین قـرار بـود کـه نماینـده اصول گرا و 
ضـد برجـام از جـواد ظریـف نقـل کـرد: » من 
اعتـراف می کنـم کـه اشـتباه کـردم کـه بـه 
حـرف جان کـری وزیـر خارجه آمریـکا اعتماد 
کـردم.« البتـه اصـل صحبـت ظریـف دربـاره 
نـه کلیـت  بـوده  تمدیـد تحریم هـای داماتـو 
برجـام. ) تحریم های داماتو قبـل از تحریم های 
هسـته ای و از 1996 شـروع شـد(. جـدای از 
این کـه اگـر واقعـاً چنیـن سـخنی گفتـه بـود 
نیـز به تصریـح رییس مجلس محرمانـه بوده و 
بـر این اسـاس صحبت هـای جلسـه محرمانه و 
درون سـاختاری را نباید در کوی و برزن مطرح 
می کـرد و سـوای این کـه به گفتـه نمایندگانی 
وزیـر  صحبت هـای  مؤخـره  و  مقدمـه  دیگـر 
خارجـه حـذف و به صورت گزینشـی نقل شـده 
چنـد نکتـه کمتر گفته شـده را می تـوان یادآور 

: شد
1. بخـش رادیـکال اصول گرایـان از بحـران 
خاطـر  همیـن  بـه  و  می بـرد  رنـج  اخالقـی 
داعیه هـای اخالقـی آنـان بـه چالـش کشـیده 
پـی  در  کـه  سـنگینی  مـوج  اسـت.  شـده 
اتهاماتـی علیـه یـک قـاری در فضـای مجازی 
واکنشـی  درگرفـت  اجتماعـی  شـبکه های  و 
بـه همیـن ناهمخوانـی ادعاهـا و عالـم واقعیت 
بـود درحالی کـه در هـر صنفـی امـکان خطا و 
وجـود خاطـی وجـود دارد و کافـی بـود همین 
نکتـه را یـادآوری کننـد ولـی به خاطـر روحیه 
تمامیت خواهـی ترجیـح دادنـد اعـالم برائـت 

. نکنند
2.دلواپسـان و رادیکال ها عالقـه وافری دارند 
تا از کسـانی که نمی پسـندند اعتـراف بگیرند و 
از زبـان آنان بگویند »اشـتباه کـردم.« این همه 
ذوق بـه خاطر نقل قول ناقـص از جواد ظریف را 
می تـوان به خاطر همین عبارت نیز دانسـت. از 
نگاه اینان همه اشـتباه می کنند جز خودشـان. 
همـه بـر َسـبیل خطـا  می رونـد و گمراه انـد و 
تنهـا این هـا راه درسـت را طـی می کنند. وقتی 
بررسـی  را  طیـف  ایـن  نشـریات  و  رسـانه ها 
می کنـی بیـش از هـر واژه ای بـا ایـن کلمـات 
ایـن  بـر  اشـتباه.  اعتـراف،  روبـه رو می شـوی: 
اسـاس می تـوان گفـت منتقـدان در این گونـه 
جلسـات نمی خواهنـد قانـع شـوند می خواهند 
گافـی پیـدا کننـد تـا روی آن مانـور دهنـد یا 

نکتـه ای را تعمیـم دهند.
3. مـا هم می گوییـم ظریف اشـتباه کرد! اما 
نـه بـر سـر این که اعتمـاد کـرد یا نکـرد. چون 
هـم هـدف جـان کـری از مذاکـره مشـخص 
بـود و هـم هـدف ظریـف. کـری آمـده بـود تا 
یـک کشـور دیگـر بـه قـدرت هسـته ای بـدل 
نشـود و ظریـف رفتـه بـود تـا قـدرت بالقـوه را 
تثبیت کنـد و درباره بالفعـل اطمینان دهد که 
ایـران در پـی غنی سـازی بـا درصد باال نیسـت 
تـا نگـران تولیـد سـالح باشـند و تحریم هـا را 
هـم بردارنـد.  اشـتباه ظریـف در داخـل اتفـاق 
افتـاد. چون خیلی از جلسـات ولـو نام محرمانه 
را  اطالعـات  کسـانی  درواقـع  باشـند  داشـته 
بیـرون می دهنـد و نشـتی دارد.  از آقـای ناطق 
نـوری هـم جایی نقل شـده بود کـه علت اصلی 
امتنـاع از شـرکت در جلسـات جامعه روحانیت 
ایـن نیسـت کـه قهـر کـرده یـا توقـع داشـته 
بعـد از سـخنان احمدی نـژاد موضـع بگیرنـد 
بلکـه بیشـتر بـه ایـن خاطـر بـوده کـه مرحوم 
شـیخ جعفر شـجونی پاره ای از مباحثات درون 
جلسـات شـورای مرکزی را رسـانه ای می کرده 
اسـت. ظریف اشـتباه کرد چون نباید جلسـه را 
غیـر رسـانه ای می دانسـت و جـا دارد بـه آن ها 
یـادآوری کنـد مسـئوالن قبلـی تیـم مذاکرات 
هسـته ای گاه از ابتـدا تـا انتهـا یک بـار هـم بـه 
مجلـس گـزارش ندادنـد. درسـت اسـت کـه 
آنـان دبیـر شـورای عالـی امنیـت ملـی بودنـد 
نـه وزیـران رأی اعتمـاد گرفتـه از مجلـس امـا 
ظریـف نیـز ناگزیـر نیسـت هـر آنچـه را کـه 
می دانـد و در ذهـن دارد بگویـد و ازاین پـس 
او دیگـر صراحـت گذشـته را به خـرج نخواهد 
داد.    مـادام کـه اصول گرایـان بیـش از تـالش 
بـرای جلب نظر مـردم اصـرار دارنـد از این وآن 
اعتـراف بگیرنـد اشـتباه کرده انـد در بـر همین 
پاشـنه می چرخـد.  این همـه عالقـه به تحقیـر 
و اعتـراف گیـری و اصـرار بـر این کـه کسـی یا 
کسـانی بگویند »اشـتباه کردیم« از کجا ناشـی 
می شـود که وزیر و غیر وزیر و جلسـه محرمانه 

و غیـر محرمانـه نمی شناسـد؟

معـاون اول رییـس جمهـور از کسـانی 
انتقـادات غیرمنصفانـه ای  او  به زعـم  کـه 
از دولـت دارنـد، شـدیداً انتقـاد کـرد. بـه 
جهانگیـری  اسـحاق  انتخـاب  گـزارش 
صبـح دیـروز در جلسـه گـزارش عملکرد 
وزارت  مقاومتـی  اقتصـاد  پروژه هـای 
صنعـت، معـدن و تجـارت کـه در محـل 
ایـن وزارتخانـه و بـا حضـور وزیـر صنعت 
و معاونیـن او برگـزار شـد، اظهـار کـرد: 
»وقتـی مثـاًل گفتـه می شـود طبـق آمـار 
بانـک مرکـزی 7.4 و طبـق مرکـز آمـار 
رشـد  گذشـته  مـاه   6 در  درصـد   6.4
داشـته ایم آقایـی کـه اصـاًل معنـی رشـد 
بـرای  رشـد  ایـن  می گویـد  نمی دانـد  را 
نفـت اسـت و عربسـتان بیشـتر بایـد بـه 

آن افتخـار کنـد.« 
معظـم  مقـام  »مگـر  داد:  ادامـه  وی 
رهبـری نفرمودنـد کـه بـه آمـار رسـمی 
کشـور اشـکال وارد نکنیـد. خـدا شـاهد 
اسـت کـه اگر من یـا آقـای رییس جمهور 
اطـالع داشـته باشـیم چـه کسـانی ایـن 
آمـار را تهیـه می کننـد یـا بـه آن هـا بـه 

رسـمی  دسـتگاه های  بدهیـم  دسـتوری 
جهانگیـری  می کننـد.«  اعـالم  را  آمـار 
یـادآور شـد: »همیـن مرکـز آمـار گفتـه 
اسـت کـه رشـد کشـور منهای نفـت 4.3 
درصـد بـوده اسـت یـا در صنعـت بـاالی 
بـاالی 5 درصـد  و در کشـور  4 درصـد 
رشـد اعالم شـده. ایـن آمـار بایـد انسـان 
از  را خوشـحال کنـد کـه کشـوری کـه 
رکـود تورمـی رنج می بـرده به ایـن ارقام 
بـرای  می گوینـد  عـده ای  امـا  رسـیده 
اسـت.«  نیفتـاده  اتفاقـی  مـردم  زندگـی 
وی در ادامـه تأکیـد کـرد: »بـه کسـانی 
کـه انتقـاد می کنند باید بگوییم سیاسـت 
شـما همـان بـود کـه فضـای اقتصـادی 
کشـور را بـه پرتـگاه رسـاندید و نیروهای 
قراردادیـد. شـما  را مقابـل هـم  انقـالب 
کشـور را بـه تـه دره بردیـد و مـا آن را 
چنـد پلـه از تـه دره بـاال آورده ایـم امـا 
هنـوز در دره اسـت. آمـار تـورم،  رکـود و 
درآمـد سـرانه مـردم در سـال 91 آن قدر 
می کنیـم  تـالش  هرچـه  کـه  بـوده  بـد 
نمی توانیـم خرابـکاری آقایـان را جبـران 

رییس جمهـور  اول  معـاون  کنیـم.« 
هدفشـان  تمـام  »عـده ای  کـرد:  اضافـه 
می توانیـم  چگونـه  کـه  گذاشـته اند  را 
بگیرنـد.  مـردم  از  را  امیـد  و  اعتمـاد 
چـون می داننـد امیـد مـردم بزرگ تریـن 
سـرمایه جمهوری اسـالمی ایران اسـت و 
وقتـی مـردم ناامیـد شـوند ممکن اسـت 
دسـت بـه هـر کاری بزننـد.« جهانگیری 
بـا گالیـه از برخی دسـتگاه ها و رسـانه ها، 
پـول  از  کـه  رسـانه ها  »برخـی  افـزود: 
بیت المـال اسـتفاده می کننـد به گونـه ای 
تیتـر می زننـد کـه اگـر مجموعـه ای در 
خـارج از کشـور می خواسـت کاری کنـد 
کـه مـردم مأیـوس شـوند بـه ایـن خوبی 
نمی توانسـت. اگـر بـه فکـر انتخابـات هم 
هسـتند بـاز ایـن نوع رفتـار بـه مصلحت 
چـون  نیسـت  گروهی شـان  و  شـخصی 
مـردم باألخـره متوجـه امـور هسـتند.«

 وی بـا اشـاره بـه توافـق هسـته ای و 
برجـام، خاطرنشـان کـرد: »در سیاسـت 
خارجـی ممکن اسـت در دو جـای برجام 
هـم اشـتباه باشـد. اگـر دسـت مـا بـود 

کـه همـه برجـام را بنویسـیم به گونـه ای 
مخالفینمـان  از  برخـی  کـه  می نوشـتیم 
نابـود شـوند ولـی ایـن توافقـی بـود کـه 
بیـن ایـران و 6 قـدرت جهانـی صـورت 
گرفـت. بااین حـال هیچ کشـوری خارجی 
مـا  بـه  برجـام  خاطـر  بـه  کـه  نیسـت 
تبریـک نگویـد.« وی ادامـه داد: »حتمـاً 
و  ایـن زمینـه دشـمنی  آمریکایی هـا در 
شـیطنت می کننـد. امـا مـا نبایـد از ایـن 
اتفاق خوشـحال باشـیم بلکه بایـد با دنیا 
تعامـل کنیـم و نگذاریـم آمریـکا بتوانـد 

سیاسـت هایش را اجرایـی کنـد.« معـاون 
بیـان  همچنیـن  جمهـور  رییـس  اول 
کـرد: »از روزی کـه گفتـه شـد قـرارداد 
هواپیما بسـته ایم عـده ای عـزا گرفتند. تا 
کـی ملـت ایـران بایـد تحقیـر می شـد و 
هواپیماهـای درجـه دو را از ضعیف تریـن 
ایـن  بـرای  مـا  می گرفـت.  کشـورها 
هواپیماهـا تنها 15 درصد پـول داده ایم و 
85 درصـد باقیمانـده قـرار اسـت از محل 
برگردانـده  مـی رود  فـروش  کـه  بلیتـی 

شـود کـه ایـن دسـت مریزاد دارد.«

1  با انتشار مذاکرات محرمانه ثابت کردند برجام 

نقض نشده است
ایلنـا نوشـت: معـاون سیاسـی رئیـس جمهـور بـا انتشـار مطلبی در 
توئیتـر بـه انتشـار اظهـارات وزیر امـور خارجـه در جلسـه 28 آذرماه با 
اعضـای کمیسـیون سیاسـت خارجـی و امنیـت ملـی مجلـس واکنـش 
نشـان داد. حمیـد ابوطالبـی در ایـن بـاره نوشـته اسـت: آنقـدر اثبـات 
»اشـتباه« بـرای افشـاکنندگان مذاکـرات محرمانه مجلس مهـم بود که 
اثبـات کردنـد »متـن برجام« نقض نشـده اسـت؛ این اقـدام خنجری بر 

پشـت مذاکـرات آتی اسـت.
2  انتقاد شدید روزنامه »جمهوری اسالمی« 

از »آیت اهلل مصباح«: در دوران جنگ، از قم 
آنطرف تر رفتید؟

انتخاب نوشـت: روزنامه جمهوری اسـالمی در یادداشـتی با اشـاره به 
سـخنان اخیـر آیـت اهلل مصبـاح یزدی مبنی بـر اینکه »عـده ای افتخار 
مـی کننـد بـه امام جام زهر نوشـاندند«، به شـدت از او انتقـاد کرد. این 
روزنامـه آورده اسـت: چـه کسـانی جام زهـر را به امـام نوشـاندند؟ این 
پرسشـی اسـت کـه فراوان مطرح شـده اسـت. اجـازه بدهید پاسـخ این 
پرسـش را مـن بدهـم بـه عنوان یکـی از آخریـن بسـیجی های خمینی 
کـه سـال های آخـر جنـگ را سـعادت همنفسـی بـا رزمندگان داشـت. 
پاسـخ را هـم از بعـد کربـالی 4 شـروع می کنـم کـه بـرای دومیـن بار 
سـعادت تنفس در بهشـت جبهه روزی این بنده گنهکار شـد. روزهایی 
کـه هـر کـدام بـه انـدازه یک قـرن بر مـا می گذشـت در حسـرت یاران 
شـهید. درسـت یـادم هسـت کـه آن روز هـای سـرد را فرمانـده کـه از 
سـتاد اهـواز آمده بـود با خواندن پیـام فرمانده قدرتمنـد آن روز جنگ، 
آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی، بـه ترمیـم روحیـه رزمنـدگان پرداخـت. 
همـان فرماندهـی کـه امـروز »بدهـکاران دیـروز جنـگ« بـه دنبـال 
عامـل نوشـاندن جـام زهر بـه امام در لبـاس او هسـتند. بله، مـا با پیام 
فرمانـده، روحیـه سـازی کردیم و بـا فرمان همـو دوهفته بعـد عملیات 
کربالی 5 را آغاز کردیم و ماشـین جنگی دشـمن را به گل نشـاندیم و 
نقشـه های مستشـاران شـرقی و غربـی عـراق را نقش بـر آب کردیم اما 
در همین عملیات هم که خطوط یک و دو و سـه دشـمن را شکسـتیم 
و بـه قـول سـردار قاآنـی می توانسـتیم تا بغـداد بتازیـم اما نیـروی تازه 

نفسـی کـه بایـد می تاخـت نبـود. آنـان کـه بـه دنبـال مقصرنـد جلوی 
آینـه بایسـتند مقصـر را خواهنـد یافـت که اگـر آن روز پـای کار بودند 
اگـر خـود را از قـم و تهـران و مشـهد آن طرف تـر می رسـاندند ماجـرا 
جـور دیگـری رقـم می خـورد. اگـر مـرد جنـگ بودنـد در عاشـورای 8 
سـاله حاضر می شـدند. حضـور هم پیشـکش، حداقل با چند سـخنرانی 
بـه یـاری رزمنـدگان می آمدنـد نه اینکـه همه سـخنرانی های شـهادت 
طلبانه شـان و تکریم جهادشـان تاریخ سـال های بعد از دفاع مقدس را 
داشـته باشـد! صریح عرض کنم؛ کسـانی جـام زهر را به امام نوشـاندند 
کـه بـه جبهـه نیامدنـد. از دفـاع مقـدس حمایـت نکردند حـاال طلبکار 
هـم شـده اند کـه اگر برخـی بر آن هـا صفت تـواب هم بگذارند کیسـت 
کـه ندانـد خـون همـه توابیـن به انـدازه یـک قطـره خـون در همراهی 
سـید الشـهدا ارزش و اثـر نداشـت. سـخنرانی های امروز آقایـان به توان 
هـزار هـم که برسـد به انـدازه یک سـاعت حضور در جبهـه ارزش ندارد 
حتـی بـه انـدازه یـک سـخنرانی آن روز هـم اثـر ندارد.بگذریـم که اگر 
پـای حسـاب و کتـاب بـه میـان آیـد غایبـان دیروز، امـروز نـه در جای 

پرسشـگر کـه در جـای متهم بایـد بنشـینند، همین!
3  ادعای جدید کریمی قدوسی: ظریف تالش کرده 

با تیم ترامپ مخصوصا وزیرخارجه اش ارتباط بگیرد
مهـر نوشـت: جواد کریمی قدوسـی با اشـاره بـه امید دولـت فعلی به 
رأی آوردن قطعـی هیـالری کلینتـون نامـزد دموکرات هـا در انتخابات 
ریاسـت جمهـوری آمریـکا و دل بسـتن بـه اطمینان جان کـری در این 
زمینـه، اظهـار داشـت: بـا وجـود اطمینـان دادن جـان کـری بـه آقای 
ظریـف بـرای پیـروزی دموکـرات هـا، پـس از آنکـه ترامـپ رای آورد 
آقـای ظریـف تـالش بسـیاری کـرد کـه بتواند با تیـم ترامـپ مخصوصا 
وزیـر امـور خارجـه اش ارتبـاط بگیـرد و در نهایـت، تـالش کـرد تـا از 
طریـق خانـم موگرینـی ایـن ارتبـاط برقـرار شـود. وی گفت: بر اسـاس 
اطالعـات به دسـت آمـده، خانم موگرینی قرار اسـت طـی دو روز آینده 

بـه همیـن منظـور سـفری به آمریکا داشـته باشـد.
3  شکایت تعدادی از اعضای کمیسیون ملی از 

کریمی قدوسی به هیات نظارت
 خبرآنالیـن نوشـت: اردشـیر نوریـان عضـو هیـات نظـارت بررفتار 
نماینـدگان گفـت:  آقـای کواکبیـان متـن شـکایت از آقـای کریمـی 

قدوسـی را تهیـه کـرده که بـه امضای تعـدادی از اعضای کمیسـیون 
ملـی رسـیده و ایـن شـکایت بـه هیـات نظارت نیز ارائه شـده اسـت. 
تهیـه  ملـی  امنیـت  کمیسـیون  بیانیـه  چارچـوب  در  شـکایت  ایـن 
شـده تـا براسـاس رونـد کاری در دسـتور کاری هیـات نظـارت برای 
رسـیدگی قـرار گیـرد، شـکایتی کـه بـه هیـات نظـارت تقدیم شـده 

ست. ا
4  انتقاد علی مطهری از انتشار مطالب محرمانه 

توسط کریمی قدوسی: ظریف نگفته در برجام 
اشتباه کرده است

ایرنـا نوشـت: نایـب رییـس مجلس شـورای اسـالمی با بیـان این که 
هیـات نظـارت بر رفتـار نمایندگان پیگیر اقدام کریمی قدوسـی اسـت، 
گفـت: وزیـر امـور خارجه در جلسـه کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت 
خارجـی مجلـس نگفتـه بـود کـه در مـورد برجـام اشـتباه کرده اسـت. 
علـی مطهـری شـامگاه دوشـنبه در حاشـیه مراسـم ختم مادر محسـن 
کوهکـن نماینـده مـردم لنجـان در مجلـس شـورای اسـالمی افـزود: 
دربـاره اقـدام جـواد کریمـی قدوسـی ، از طـرف تعـدادی از نمایندگان 
بـه هیـات نظـارت بـر رفتـار نماینـدگان شـکایت شـده و این شـکایت 

وصول شـده اسـت.
نایـب رییـس مجلس شـورای اسـالمی تصریـح کرد: اگر هم شـکایت 
صـورت نمـی گرفـت هیـات نظـارت بـر رفتـار نماینـدگان خـود راسـا 
ماننـد مدعـی العمـوم کـه در سـطح جامعـه وارد مـی شـود اقـدام می 

 . کرد
مطهـری با بیان اینکه وزیر امور خارجه در جلسـه کمیسـیون امنیت 
ملـی نگفتـه بودنـد که در مـورد برجام اشـتباه کـرده انـد، تصریح کرد: 
در آن جلسـه ظریـف گفتـه بـود که آنهـا یعنـی آمریکایی هـا در مورد 
تمدیـد قانـون ایسـا قـول هایـی داده بودنـد و ما بـه قول های شـفاهی 
آنهـا اعتمـاد کردیم و بهتـر بود که اعتمـاد نمی کردیـم. وی افرود: این 
موضـوع بـه شـکلی منعکس شـده کـه گویـی وزیر امـور خارجـه گفته 
اسـت کـه مـا در مـورد کل برجـام اشـتباه کـرده ایـم. مطهـری گفـت: 
ظریـف تاکیـد کـرده بـود کـه ایـن مطالـب محرمانـه اسـت و از طرفی 
ایـن مطالب نادرسـت منعکس شـده اسـت؛ بنابر همیـن دو دلیل، اقدام 

نماینـده مجلـس و عضـو کمیسـیون امنیـت ملی نادرسـت بود.

معاون اول رییس جمهور:

خرابکاری آقایان را هرچه تالش می کنیم نمی توانیم جبران کنیم

    دولت

میز خبر

ایسـنا نوشت:کمیسـیون امنیـت ملـی 
و سیاسـت خارجـی مجلـس بـا انتشـار 
بیانیـه ای بـه اقـدام کریمـی قدوسـی در 
انتشـار اظهـارات منتسـب بـه ظریف در 
جلسـه ایـن کمیسـیون واکنـش نشـان 
داد.در بیانیـه کمیسـیون امنیـت ملـی و 
سیاسـت خارجـی مجلـس تأکیـد شـده 
که افشـا و انتشـار این سـخنان به صورت 
ناقـص و گزینشـی گناهـی نابخشـودنی 
انقـالب  دشـمنان  بـه  خدمـت  و  اسـت 
اسـالمی اسـت. بیانیه کمیسـیون امنیت 
بـه  مجلـس  خارجـی  سیاسـت  و  ملـی 
امضـای اکثریـت اعضای این کمیسـیون 
بـه شـرح  آن  متـن  کـه  اسـت  رسـیده 
ملـی  امنیـت  »کمیسـیون  اسـت:  زیـر 
به عنـوان  مجلـس  خارجـی  سیاسـت  و 
کمیسـیون های  مهم تریـن  از  یکـی 
ظرافت هـای  و  حساسـیت  از  مجلـس 
ویـژه ای برخـوردار اسـت که عـدم توجه 
بـه  می توانـد  آن  بـر  حاکـم  قواعـد  بـه 
منافـع ملـی ضربـه زنـد. حضـور منظـم 
وزرای خارجـه، اطالعـات، کشـور و دفاع 
ایـن  نیروهـای مسـلح در  و فرماندهـان 
کمیسـیون نشـان دهنده میـزان اهمیـت 

جایـگاه  ایـن  در  نظـام  اصـرار  حفـظ 
هفتـه  کـه  تلخـی  حادثـه  اسـت.  مهـم 
گذشـته پـس از جلسـه مشـترک وزیـر 
ایـن  معاونیـن  و  خارجـه  امـور  محتـرم 
وزارتخانـه و اعضـای کمیسـیون امنیـت 
ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس اتفاق 
حاشیه سـازی  و  هنجارشـکنی  افتـاد 
قریـب  اکثریـت  کـه  بـود  بی منطقـی 
نسـبت  کمیسـیون  اعضـای  به اتفـاق 
توجـه  عـدم  هسـتند.  معتـرض  آن  بـه 
مطرح شـده  مطالـب  حفـظ  به ضـرورت 
در آن جلسـه و اصـرار بر افشـا و انتشـار 
آن به صـورت ناقـص و گزینشـی، گناهی 
اسـت نابخشـودنی و خدمتـی اسـت بـه 
اسـالمی کـه مراجـع  انقـالب  دشـمنان 
ذی صـالح بایـد بـه آن رسـیدگی کننـد. 
سـخنی کـه وزیـر محتـرم امـور خارجـه 
در این جلسـه اعـالم کرد، نه اشـتباه در 
برجام بود و نه اشـتباهی در سیاست های 
اشـاره ای  بلکـه صرفـاً  نظـام،  راهبـردی 
بـود بـه یـک اشـتباه در اعـالم موضـع. 
سیاسـت  و  ملـی  امنیـت  کمیسـیون 
خارجـی مجلـس ضمـن ابـراز تأسـف از 
ایـن واقعـه تلـخ بـر ضـرورت وحـدت و 

همدلـی آحـاد مـردم و مسـئوالن و همه 
دسـتگاه های ذی ربـط به منظور پیشـبرد 
اهـداف مقـدس جمهوری اسـالمی ایران 
ایـن  می کنـد.«  تأکیـد  ملـی  منافـع  و 
عضـو  رحیمـی  علیرضـا  توسـط  بیانیـه 
سیاسـت  و  ملـی  امنیـت  کمیسـیون 
جلسـه  حاشـیه  در  مجلـس  خارجـی 
علنـی دیـروز بیـن تمامـی خبرنـگاران، 
رسـانه های مختلـف پخـش شـد و او در 
سـخنانی در توضیـح ایـن بیانیـه گفـت: 
و  دوشـنبه  روز  نشسـت خبـری  »پیـرو 
مطابـق دیـدار اعضای کمیسـیون امنیت 
ملـی بـا وزیـر خارجه بـرای ابراز تأسـف 
امنیـت ملـی  اتفـاق کمیسـیون  ایـن  از 
ایـن بیانیـه را تهیه کـرده کـه بـه امضای 

اکثریـت اعضـا رسـیده اسـت.« 
رفتار عجیب سخنگوی دلواپس 

کمیسیون امنیت ملی 
در همیـن حـال ایلنـا گـزارش داد کـه 
علیرضـا رحیمی و اردشـیر نوریان دو عضو 
کمیسـیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلـس در حالـی بیانیـه ای را در واکنـش 
به انتشـار گزینشـی و ناقص سـخنان وزیر 
سـید  کـه  کردنـد  قرائـت  خارجـه  امـور 

حسـین نقـوی حسـینی، سـخنگوی ایـن 
کمیسـیون در چند قدمـی این دو نماینده 
و خبرنگاران حضور داشـت. سـید حسـین 
نقوی حسـینی کـه در طول قرائـت بیانیه 
در چنـد قدمـی محـل حضور خبرنـگاران 
بـا یکـی از رسـانه های تصویـری مصاحبه 
می کـرد در پاسـخ به سـؤالی دربـاره علت 
عـدم قرائـت بیانیـه توسـط خـود گفـت: 
»نیـازی بـه قرائـت بیانیـه توسـط بنـده 
نیسـت.« او ادامه داد: »کمیسـیون امنیت 
ملی جلسـه ای دراین بـاره نداشـته و صرفاً 
تعـدادی از اعضای کمیسـیون امنیت ملی 
ایـن بیانیه را تهیـه و امضا کردند و به بنده 

دراین بـاره اطالعـی نداده انـد و در جریـان 
آن نبـودم.« در ادامه خبرنـگار ایلنا مجدداً 
دربـاره علـت عـدم قرائـت بیانیه از سـوی 
سـخنگوی کمیسـیون از علیرضـا رحیمی 
ایـن عضـو کمیسـیون  سـؤال کـرد کـه 
امنیـت ملـی تأکیـد کـرد: »آن چنان کـه 
در نشسـت خبری روز دوشـنبه نیز اشـاره 
کردم در حاشـیه نشست علنی مجلس در 
روز شـنبه ایـن هفته که با حضـور اعضای 
همچنیـن  و  کمیسـیون  رئیسـه  هیـأت 
آقـای نقوی حسـینی برگزار شـد، تصمیم 
گرفتیـم دربـاره اتفـاق پیش آمـده بیانیـه 

داده و اعـالم موضـع کنیم.« 

واکنش کمیسیون امنیت ملی به رفتار کریمی قدوسی:

انتشار گزینشی سخنان ظریف، گناه نابخشودنی است

 سیاست
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کرمون

قلعـه کهنـوج را سـعید خـان بنـا نهاد. 
از زمـان سـاخت ایـن قلعه اطـالع دقیقی 
در دسـت نیسـت؛ امـا بـه نقـل از اسـناد 
و مـدارک تاریخـی ایـن قلعـه تـا زمـان 
و  آبـاد  قلعـه  قاجـار  سلسـله  سـلطنت 

مسـتحکمی بـوده کـه در زمـان شـورش 
آقاخـان محالتی  که سـعیدخان رودباری 
)حاکـم رودبـار( نیـز از او حمایت کرد  به 
دسـت امیرتوپخانـه خـراب شـده اسـت . 
شـاهزاده فیروز میـرزا فرمانفرما، حاکم 

کرمان در سـال 1298 بـه رودبار و بمپور 
سـفری کرده اسـت کـه سـفرنامه ای هم 
برجـای گذاشـته  از خـود  بـاره  ایـن  در 
اسـت. کهنـوج را این گونـه توصیف کرده 
نشـین  ضابـط  و  قصبـه  کهنـوج  اسـت. 
رودبـار اسـت. قلعـه  بسـیار سـختی دارد 
کـه در ابتـدای کهنـوج و در ورودی کـوه 
سـنگی واقـع اسـت کـه از قلعـه بمپـور 
مرتفع تـر اسـت و به عینه شـبیه دوشـان 
تپـه )در تهـران( ولـی ارتفـاع ایـن قلعـه 
اندکـی از او کمتـر و طـول کـوه و قلعـه 
ایـن جا بـه آن اندازه نیسـت. اکنـون این 
قلعـه خـراب و ویران و چاهـش را که آب 
داشـته اسـت پـر کـرده انـد، کـه جـای 
بسـی تأسـف اسـت. باعـث خرابـی قلعـه 
را تحقیـق کـردم. گفتنـد:در سـالی کـه 
سـعید خـان مشـهور بـه بلوچ کـه ضابط 

رودبـار بـود و از دیـوان و دربخانه گریزان 
بـود. امیـر توپخانه حکـم به خرابـی قلعه 
کـرده بود.)البتـه آقاخـان محالتـی حاکم 
قاجـار  شـاه  محمـد  علیـه  کـه  کرمـان 
طغیـان کرده بود و سـعید خـان رودباری 
داده  مسـاعدت  و  همـکاری  قـول  او  بـه 
بـود. او به قلعـه کهنوج پنـاه آورد و قوای 
دولتـی قلعـه کهنوج را محاصـره و حبیب 
اهلل خـان امیـر توپخانـه، ایـن قلعـه را بـه 
تـوپ بسـت کـه سـبب ویرانی آن شـد. 

قلعـه کهنـوج را مرحـوم سـعید خـان 
تـل آن  اسـت کـه  تلـی سـاخته  بـاالی 
و  دارد  ارتفـاع  زرع  دویسـت  تقریبـاً 
تمامـش سـنگ و بنیـان قلعـه در نهایـت 
خـوب  بـاروی  و  بـرج  اسـت.  اسـتحکام 
برای آن سـاخته شـده و سـرزن تمام تل 
هـای محقـر اطـراف اسـت. در وسـط آن 

چـاه عمیقـی کـه زیـاده از دویسـت زرع 
عمـق دارد، حفـر کـرده و به آب رسـانده 
انـد. سـه دروازه بـه همه جهت و شـانزده 
لولـه بـرج در فصیـل و نارنـج قلعـه هـم 
دارد. اوقاتـی کـه در این نقاط اغتشاشـی 
بـوده اسـت، قلعـه مزبـور در محـل خـود 
خیلـی مفیـد بـوده و غالباً مرحوم سـعید 
خـان خـود و کسـانش را در قلعـه مزبـور 
حفـظ می نمـوده اسـت. ولـی بعـد از آن 
بـه واسـطه شـیوع امنیـت دران خـان و 
متـروک  را  آن  خـان  نورالدیـن  پـدرش 
گذاشـته اسـت و چـون کهنـوج از حـد 
غـرب جنوبـی پنـج فرسـخ تـا )کـردی( 
خـاک فـارس بیشـتر فاصلـه نـدارد. برای 
حفـظ جـان و مـال اهالـی ایـن حـدود از 
اشـرار عـرب و بهرلـوی فـارس تعمیـر و 

نـگاه داری ایـن قلعـه از لـوازم اسـت. 

قلعه ضرغام کهنوج
 خبر

شـاه  جالل الدیـن  ابوالفـوارس 
و  مظفـر  آل  سـالطین  از  شـجاع 
مشـهورترین فـرد از ایـن خانـدان 

اسـت.
وی در 22 جمادی الثانی 733ق 
)میـالدی(   1333 مـارس   10  /
متولـد شـد. وی از جانـب مـادر به 
سـالطین قراختایی کرمان، نسـب 
برمـی کشـید و نظـر بـه همیـن 
نسـب بـه رغـم بـرادر بزرگتـرش 
منصـوب  پـدر  والیتعهـدی  بـه 
شـد. در دوره فرمانروایـی پـدرش 
مبارزالدین محمـد، مأموریت هایی 
بـه وی واگـذار شـد کـه از جملـه 
امـارت کرمـان در 754ق / 1353 
)میـالدی( بـود. وی همچنیـن در 
فتـح شـیراز در زمـان پـدرش کـه 
منجـر بـه برافتـادن سـالطین آل 
اینجـو شـد، نقشـی عمده داشـت.

امیـر مبارزالدین محمـد مظفر، 
بانـی سلسـله آل مظفر و پدر شـاه 
شـجاع، چنان کـه در دیوان حافظ 
اسـت،  مشـهود  منابـع  دیگـر  و 
بسـیار تندخو و زودخشـم بود و در 
عقوبـت دادن، سـرعت و خشـونت 
داشـت. وی در بازگشـت از سـفر 
جنگـی آذربایجـان بـر دو پسـرش 
و  محمـود  شـاه  و  شـجاع  شـاه 
خواهرزاده اش شـاه سـلطان خشم 
گرفـت و دو پسـر را بـه کـوری و 
خواهـرزاده را بـه کشـتن بیـم داد. 
پـس آن سـه تـن، سـحرگاهی در 
اصفهان، امیر محمد را فروگرفتند. 
شـاه شـجاع، بر اسـب برنشسـت و 
بر سـرش به نشـان سـلطنت، چتر 
گرفتنـد و امیرمحمـد را بـه قلعـه 
طبـرک فرسـتادند و در آنجـا کور  

. ختند سا
شـاه شـجاع پـس از فروگرفتـن 
 1358 )قمـری(/   759 در  پـدر، 
رسـید.  پادشـاهی  بـه  )میـالدی( 
را  ابرقـو  و  اصفهـان  حکومـت  او 
بـه بـرادر خـود قطـب الدین شـاه 
بـرادر  بـه  را  کرمـان  و  محمـود 
دیگرش سـلطان عمادالدین احمد 
سـپرد و خواجـه قوام الدین محمد 
بـن علی صاحب عیـار را بـه وزارت 
خـود برگزیـد. امـا پـس از چندی 
نشـانه های سرکشـی از قوام الدیـن 
بـه ظهـور پیوسـت و بـه دسـتور 
شـاه شـجاع کشـته شـد و خواجه 
وزارت  بـه  تورانشـاه  جالل الدیـن 

. سید ر
شـاه شـجاع بـر خـالف پـدرش 
تعصـب مذهبـی زیـادی نداشـت. 
وی گاهـی اشـعاری نیز می سـرود. 
حافظ ابرو نویسـنده زبـدة التواریخ 
نقـل می کند کـه امیـر مبارزالدین 
در امـر به معـروف و نهـی از منکر  
بسـیار جـدی بود تـا جایـی که به 
طعنـه محتسـب نامیده می شـد و 
حتـی شـاه شـجاع نیز یـک رباعی 
طعنه آمیـز بـرای وی سروده اسـت. 
عیـن عبـارت حافـظ ابـرو چنیـن 

است:
چـون امیـر مبارزالدیـن محمـد 
در مملکـت فـارس اسـتقرار یافت 
بـه تربیـت سـادات و علمـا و فضال 
مشـغول گشـته، در امر معـروف و 
نهـی منکـر مبالغـه می نمـود بـه 
مرتبـه ای کـه هیـچ کـس را یارای 
آن نبـود که نـام مناهـی و مالهی 
بـرد و مـردم را بـه سـماع حدیـث 
و فقـه و تفسـیر و مواعـظ ترغیـب 

می فرمود. حضرت شـاه شـجاع در 
ایـن معنـی رباعـی هسـت و ثبـت 

افتاد. 
در مجلـِس دهـر، سـاِز مسـتی 
چنـگ  نـه  پست است / 
به قانون و نه دف بر دسـت اسـت/ 
می پرسـتی  تـرِک  همـه  رنـدان 
کردند جز /محتسـِب شـهر که بی 

اسـت مسـت  مـی 
وی 53 سـال عمـر و 27 سـال 
پادشـاهی کـرد. بنـا بـه وصیتش، 
چهـل  کـوه  پـای  در  را  پیکـرش 
مقـام یـا چهل دختـران بـه خاک 
سـپردند. کریـم خـان زند سـنگی 
کـه  نهـاد  شـجاع  شـاه  مـزار  بـر 

اکنـون برجـای اسـت.
سـلطنت نسـبتاً طوالنـی شـاه 
شـجاع در میـان دو دورهٔ خونبار 
حملـه مغـول و یورش هـای تیمور 
او  سـلطنت  حیـث،  ایـن  از  بـود. 
آسـایش  و  امیـد  و  امـن  روزگار 
یافتـن  خاتمـه  بـر  و  بـود  مـردم 
این روزگار خوش، حسـرت بسـیار 
روزگار  کـه  آنجـا  از  می خوردنـد. 
کودکـی  شـاه شـجاع، دورهٔ پایه 
گـذاری سـلطنت آل مظفر و لبریز 
از کشـش و کوشـش بـرای بسـط 
و تحکیـم ایـن سـلطنت بـود، وی 
مجـال تحصیـل پیوسـتهٔ علم را 
در کودکـی نیافـت. بـا ایـن حـال، 
و  هنـر  و  ادب  و  علـم  در  وی 
فضایل باطنی، سـرآمد بود.خطش 
نیکـو بـود و نثـری روان و زیبـا و 
پرظرافت داشـت و شـعر می سرود 
و شـاعران را می نواخـت و دربارش 

محفـل انـس و ادب و هنـر بـود.
زیبایی سـیرت و حسـن صورت 

را بـا مـکارم اخـالق و جوانمـردی، 
تـوأم داشـت و برای خوی فرشـته 
بسـیار  داسـتان های  گونـش 
نقـل کرده انـد. بـرای نمونـه نقـل 
کرده انـد کـه یـک بـار بـا کوکبـه 
نظـام  مشـق  میـدان  از  شـاهی 
بازمـی گشـت. از آنجـا که حسـن 
صورتـش زبانـزد بـود و همـه گان 
آرزوی دیدار او را داشـتند، پیرزنی 
فاطمـه  زد:  فریـاد  بـام  فـراز  از 
خاتـون، فاطمـه خاتـون بیـا کـه 
می گـذرد.  کـوی  از  شـجاع  شـاه 
شـاه ایسـتاد و کوکبـه را ایسـتاند. 
سـبب را پرسـیدند و شـاه شـجاع 
گفـت: دریغ اسـت کـه آرزوی دل 
فاطمـه خاتـون بـرآورده نشـود و 
دلـش بشـکند. ایسـتادم تـا او یک 
نظر مرا ببیند. سـپس بـه راه افتاد 

و رفـت.
کـرد،  کـه  جنـگ  هـر  در  وی 
پیـروز بـود و ایـران را بـه حـدود 
منهـای  و  بازگردانـد  طبیعیـش 
خراسـان، بـر باقـی ایـران تاریخی 

بـه طـور مسـتمر یا مقطعـی حکم 
می رانـد چنـان کـه قفقـاز را نیـز 
نیـز  بغـداد  بـر  مدتـی  و  گشـود 

یافـت. تسـلط 
اگـر بـه مـرگ نـا بـه هنـگام از 
می نمـود  بعیـد  نمی رفـت،  دنیـا 
کـه تیمـور بـر قلمـرو آل مظفـر 
کـه چـون  چنـان  افکنـد،  پنجـه 
بـه  خوزسـتان  کار  انتظـام  بـرای 
شوشـتر رفتـه بـود، مرزبان شـرق 
تیمـور  امیـر  کـه  فرسـتاد  نامـه 
بیـم  و  تاخته اسـت  سیسـتان  بـر 
پیشـروی وی  هسـت. شـاه شجاع 
در پاسـخی کوتـاه و کوبنـده کـه 
جـزء اسـناد افتخـار تاریـخ ایـران 
بـا نثـر موجـز و دقیـق و  اسـت، 
پـر ظرافتـش بـر حاشـیهٔ نامـه 

نگاشـت کـه:
امیـر  از  دوسـتی  عهـد  نقـض 
تیمـور بعید اسـت و اگرهم چنین 
رخ دهـد، لشـکر جـّرار و شمشـیر 
شیرشـکار و تیـر جوشـن گـذار و 
بـازوی کامکار در کار اسـت، بسـم 

اهلل اگـر حریـف مایـی
اگر یـک نیمه عالم سـپاه خصم 
بـس  نیمـه  دیگـر  ز   / درگیرد 

باشـد تـن تنهـای درویشـان
بـه  کـه  هرچنـد  شـجاع  شـاه 
سـبب انتشـار اخبـار توحشـی که 
تیمـور در نبردهایـش بـر مردمان 
روا مـی داشـت، از مواجهـه بـا او 
ایـن  حتـی  و  کـرد  مـی  پرهیـز 
پرهیـز از مواجهـه را دعـای پـس 
از نمـازش سـاخته بود، امـا چنان 
که از پاسـخ کوتـاه وی بر می آید، 
بـه رغـم اخبـار هـراس آور کینـه 
کشـی های تیمـور، هـم بـه لحاظ 
روانـی و هـم بـه لحـاظ نظامـی، 
آمادگـی کامـل بـرای برخـورد و 
سـرکوب تیمور را داشـت و چنان 
مقایسـه  »یـک  بخـش  در  کـه 
تاریخـی« در همیـن مقالـه مـی 
آن  در  تنهـا کسـی  خوانیـد، وی 
مقطـع بـود کـه تـوان و امکانـات 
الزم را بـرای سـرکوب تیمـور در 

اختیـار داشـت.

شاه شجاع؛ حاکم خوشروی کرمان
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پشـت  بـر  ایـران  سفرنامه»سراسـر 
خواهـر  سـایکس  اال  نوشـته  اسـب« 
ترجمـه  اسـت.  سـایکس«  »سرپرسـی 
مختـاری  علـی  محمـد  سـفرنامه  ایـن 
بـرادرش  همـراه  بـه  اال  اسـت،  اردکانـی 
بـه جهانگـردی پرداخـت و اوقـات زیـادی 
را در ایـران گذرانـد. یکـی از مقاصـد این 
سـفر کرمـان بـود و صفحـات قابـل ماحظه 
ای از ایـن سـفرنامه بـه کرمـان گزیـده ای 
از  اختصـاص یافته اسـت. صفحـه کرمون 
خاصـه ایـن بخش را بـا عنـوان »کرمان بر 
پشـت اسـب« بـه صـورت دنبالـه دار بـه 

شـما عاقـه منـدان تقدیـم مـی کنـد؛
تاریخچـه هـای قدیمـی از صدها چـاه صحبت 
مـی کنـد کـه زمانـی دشـت اطـراف را یکـی از 
حاصـل خیزتریـن زمین هـا در ایـران کـرده بود؛ 
امـا متاسـفانه اکنـون کور شـده انـد. در حالی که 
سلسـله طوالنـی قنـات هـا جویـی از آب را از کوه 
هـا بـه شـهر مـی آوردنـد. چوبی کـه پاتـون همه 
زنان رختشـوی محـل قبل از ورود به دروازه شـهر 
Sa-[ اسـت. مـا خودمـان آب را از جوی سرآسـیا
ri-Assia[ دو سـه کیلومتری منـزل می آوردیم. 
هـر روز آدمـی بـا قاطـر می فرسـتادیم تـا یکی از 
بشـکه های چوبی مـا را پر کند. نحـوه انتقالی که 
بر مشـک ]mushk[ یا کیسـه چرمی ترجیح داد 
که بیشـتر رنـگ آب را تغییـر می دهـد و معموالً 
بـو و مـزه خفیف نامطلوبی بـه آن می دهد. خیلی 
نزدیـک تـر منـزل، چشـمه دیگـری بـود کـه در 
سـنت محلی مشـهور اسـت با ضربه ای به دسـت 
[حضرت]علـی)ع( از صخره ای سـخت جوشـیده 
اسـت. روی دامنـه  پرشـیب کـوه سـیاهی کلمـه 
»یـا علـی)Ya Ali(« بـا حـروف بـزرگ و سـفید 
فارسـی نقـش شـده و زیر آن کمتریـن چکه های 
آب بیـرون مـی آیـد و باعـث مـی شـود آدم فکـر 
کنـد کـه قدیـس )امـام( وقتی در شـرف ایـن کار 
بـوده، می توانسـته خیلی سـخاوتمندانه تـر انجام 
دهـد. در تمـام روز زنـان از ایـن قطعـه بـاال مـی 
رونـد تـا قطـرات دیرچـک آب را از جـوی مقدس 
جمـع آوری کنند و پیه سـوزهایی از شـاخه های 
تنهـا درخـت کوچـک روییـده در کنـار آن آویزان 
کننـد کـه این نـذورات لذائذ مـادر شـدن را به آن 
هـا عطـا کنـد و بایـد ذخیـره غذایی خوبـی برای 
شـغال ها در پرسـه های شـبانه آن ها باشـد. زنان 
مریـض از طـرف دیگر بـه دماغه کوه هـا به زیارت 
مـی رونـد که قلعه هـای قدیمی قـرار دارنـد و در 
اتاقکی خشـتی نان، گوشـت، قند و میـوه قرار می 
دهنـد. اگـر در بازگشـت آن هـا، نـذورات خـورده 
شـود، اعتقـاد دارنـد کـه ملکـه پریـان بـه آن هـا 
ترحـم کـرده و امـراض آن ها را شـفا خواهـد داد. 
همـان طور که در شـهرهای ایران مرسـوم اسـت، 
کرمان روی دشـتی بنا شـده و سلسله جبال های 
متعـددی در جـوار آن قـرار دارد. در جنـوب، توده 
باشـکوه کوه قد کشـیده کـه خصیصه عمـده دور 
نماسـت و قلل زیبـای آن تقریباً، همیشـه برف بر 
آن هـا نشسـته و در ورای آن، سلسـله کوه بلندتر 
اللـه زار و کـوه هـزار واقـع شـده که بـه خاطر فله 
هرمی شـکلش مشـهور اسـت و حال آن که فالت 
صورتـی رنـگ بلنـد کوهپیایـه حفـای در شـمال 
شـرق در برابـر شـن هـای روان بیابـان بـزرگ که 
در حاشـیه آن کرمان قرار گرفتـه، فراهم می آورد. 
ناحیه طرف سلسـله کوهپایه ]Kupayeh[ یکی 
از دلگیرتریـن نواحـی در همسـایگی اسـت. هیـچ 
نشـانه ای از کشـت و زرع، هیـچ اثـری از سـکنه 
دیـده نمـی شـود. فقـط تل های شـن هـای روان 
و کـوه هـای عبـوس. اینجـا بـود کـه من یکـی از 
معـدود گـرگ هـا را دیـدم کـه در ایـران بـدان 
برخـوردم کـه ظاهراً بـه روشـی کامالً فـارغ البال 
مـی دویـد. اگرچـه وقتـی اسـبان خـود را، هـی و 
تاخـت کردیـم، دیدیـم علیرغم تمام تـالش نمی 
توانیم بدان برسـیم. جربـوآ ]Jerboa[ که ایرانیان 
آن را »مـوش دو پـا« مـی نامنـد به این سـرزمین 
هـرز حیـات می بخشـد که بـا پاهای عقـب خود 
مثـل کانگـوروی کوچکـی ایـن طـرف و آن طرف 
مـی جهـد و چنـان موجـود کوچولـوی پرجنب و 
جوش اسـت که همیشـه می خواسـتیم به عنوان 
حیـوان دسـت آمـوز در خانه داشـته باشـیم تا به 

حـرکات چـاالک خـود به خانه شـادی بخشـد.

»کهـت  آن  بـه  کـه  النـوج«  »قنـات 
نـو« مـي گفتـه انـد روسـتایي اسـت در 
مغـرب شـهر بابک کـه بیشترسـاکنانش 
فامیـل » منگلـي « دارنـد. و در مـورد 
مـي  گفتـه  روایتـي  بـه  هـا  آن  منشـأ 
شـود؛ از فـارس آمـده و درایـن محـل 
متوطـن شـده انـد. امـا بـه نظریـه دیگر 
فامیـل منگلـي ایـن قـوم برگرفته شـده 
از کلمه»منـگل« و واژه مغول اسـت. بنا 
بـه ایـن تعبیـر اعتقـاد بـرآن اسـت کـه 

منگلـي هـا همـراه هالکـو به شـهربابک 
آمـده و در ایـن جا سـکونت گزیـده اند. 
ایـن نظریـه مویـد آن اسـت کـه در این 
نـام »قنـات هالکـو«  بـه  محـل قناتـي 
موجـود اسـت و هنوز هـم رونق دارد در 
ایـن جـا بایـد ایـن نکتـه را متذکر شـد 
یکـي از فرماندهـان کرمان که در سـال 
هـاي 1244 قمـري بر کرمـان حکومت 
مـي کـرده »هالکو میرزا« پسـر شـجاع 
السـلطنه حسـنعلي میـرزا بوده اسـت و 

شـاید نـام ایـن قنـات منصـوب بـه وي 
. شد یا

سـاالر  کـه  ق   هــ   1101 سـال  در 
محمـد  سـاالر  فرزنـد  عبدالوهـاب 
خـان زمـام امـور را بـه دسـت داشـت  
شـهربابک مـورد حملـه محمـود افغـان 
قـرار مـي گیـرد. بسـیاري از آبـادي هـا 
بـا خـاک یـک سـان شـدند و طوایـف 
هجـوم  ایـن  نتیجـه  در  مختلفـي 
جملـه  از  رفتنـد  بیـن  از  وحشـیانه 
لحـاظ  از  زمـان  آن  در  کـه  منگلیـان 
عشـایر  سـایر  بـر  ثـروت  و  جمعیـت 
قنـات  از  داشـتند،  فزونـي  شـهربابک 
النـوج گرفتـه تا کرسـفید مراتـع چراي 
گلـه هـاي آنـان بـود. منگلیـان در برابر 
حملـه افغـان هـا دلیرانـه جنگیدنـد تـا 
جایـي کـه تمـام مـردان رشـید آن هـا 
کشـته شـد. عده کمـي هم کـه بر جاي 
ماندنـد به روسـتا هـاي اطـراف پناهنده 
شـدند. در ایـن حملـه کهت نـو با خاک 
یکسـان شـد و قنـات هالکـو بـه خـاک 

گردیـد. مسـدود  و  انباشـته 

در هرحـال از توابـع ایـن روسـتا مـي 
تـوان عبـاس آبـاد و خرسـند را نـام برد 
و از افـراد تحصیـل کـرده و سرشـناس 
آن مـي تـوان بـه مرحـوم دکتـر محمد 
ایشـان در سـال  اشـاره کـرد.  کشـاورز 
بـه  دیـده  شـهربابک  در  ش  ه   1314
جهـان گشـودند، دکتـر کشـاورز دارای 
و  خصوصـی  حقـوق  دکتـرای  مـدرک 
بیـن الملـل از دانشـگاه تهـران و بلژیک 
بـوده و بـه مـدت 16 سـال در سـمت 
نفـت  وزارت  امـور حقوقـی  رئیـس کل 
و نیـز مشـاور وزیـر صنایـع و معـادن به 
43 کشـور و 200 شـهر دنیا سـفر کرده 
تـا از حقـوق نفتـی ایران در کشـورهای 
دیگـر دفاع کند. سـازمان ملـل و دیوان 
بیـن المللـی الهـه بارهـا و بارها شـاهد 
حضـور اشـان در رابطـه با دعـاوی نفتی 
دادگاه  دیگـر  و  آمریـکا  و  ایـران  بیـن 
انعقـاد  نیـز  و  کشـورهای جهـان  هـای 
قراردادهـای نفتـی بیـن المللـی بـوده و 
تسـلط اسـتاد بـه سـه زبـان انگلیسـی، 
آلمانـی و عربـی در گسـترش روابط بین 

المللـی نقـش مهمی را ایفا کرده اسـت. 
از همـه ایـن هـا گذشـته دکتر کشـاورز 
مـردی  دار،  مـردم  و  آزاده  شـاعری 
دوسـت  انسـان  و  محبـت  بـا  نجیـب، 
بـود.  در مـورد قنـات النـوج و حـوادث 
آن در تاریـخ شـهربابک بـه تفضیـل در 
جریـان وقایـع کتـاب تاریـخ و فرهنـگ 
شـهربابک نوشـته اسـتاد محترم منصور 
عزیـزی سـخن گفته شـده کـه  خوانین 
محلـي آن نقـش قابـل توجهـي هـم در 
تاریـخ شـهربابک داشـتند؛ امـا مردمـان 
این روسـتا همیشـه به شـغل کشاورزي 

و دامپـروري اشـتغال داشـته انـد.
النـوجٔ  قنـات  روسـتاهاي  امـروز   
آبـاد و خورسـند کـه در جـوار  عبـاس 
مرکزیـت  بـا  دارنـد  قـرار  یکدیگـر 
خورسـند تبدیـل به شـهر شـده اند. در 
شـهر خورسـند هنـوز بـرج و باروهـاي 
بسـیاري از گذشـته بـه جـاي مانـده که 
سـازمان  و   مسـئولین  همـت  نیازمنـد 
آثـار  ایـن  حفـظ  در  فرهنگـي  میـراث 

باشـد.  مـي  تاریخـي 

شهر خورسند   
 خبر
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تاریخ

افسانه بم
افسـانه ای، بـم را منتسـب به بهمن پسـر 
گشتاسـب مـی دانـد کـه بـر بلنـدای کویر، 
شـهری مسـتحکم سـاخت تا در برابر تاخت 
و تـاز قبایـل وحشـی و در شـرق سـرزمین 
بـزرگ ایران، ارگی اسـتوار بـا 38 برج و بارو 
سـینه سـتبر بنـا کنـد. در تاریـخ کالسـیک 
ایـران سـنگ بنـای ایـن شـهر را مصـادف 
بـا سلسـله اشـکانیان مـی داننـد )2200 تـا 
1800 سـال پیـش( .از آنجـا کـه نمـی توان 
تاریـخ دقیقـی بـرای بنـای آن بیـان کـرد، 
مورخـان حـدس مـی زنند کـه هسـته اولیه 
آن در دوره باسـتان شـکل گرفته و در دوره 

اسـالمی گسـترش یافته اسـت.
بـه هـر تقدیر، بم شـهرت خـود را مدیون 
بنـای تاریخـی »ارگ« اسـت کـه قدمت آن 
بـه حـدود دو هزار و 500 سـال پیش بازمی 
گـردد. اکثـر بناهـای تاریخـی در این شـهر 
کـه هر سـاله هـزاران جهانگـرد از آن دیدن 
مـی کنند، بـه قرن 16 و 17 میـالدی یعنی 
دوران سـلطنت سلسـله صفوی برمی گردد. 
گفتـه می شـود که ایـن بناها که از خشـت، 
کاهـگل و تنـه درختـان نخل سـاخته شـده 
انـد، بـزرگ تریـن مجموعـه از ایـن نـوع در 

جهـان اند. 
تـا  در دوران حکومـت صفویـان ـ1501 
مسـاحتی  در  بـم  شـهر  ـ  میـالدی   1736
و  شـده  گسـترده  کیلومترمربـع   6 معـادل 
دیـواره ای متشـکل از 38بـرج آن را احاطـه 
کـرده بود. جمعیت شـهر بـم در آن زمان را 
میـان 9 تـا 13 هـزار نفر مـی داننـد. در آن 
زمـان شـهر بـم، هم بـه دلیـل مکانـی برای 
زیـارت و هـم بـه عنوان یـک مرکـز تجارت 
واقـع در جـاده ابریشـم ترقی کـرد. کاالهای 
قیمتی از شـرق دور وارد این شـهر می شـد 
و از طریـق آن بـه صحـرای سـینا، مدیترانه 
و پایتخـت هـای مـدرن اروپـا راه پیـدا مـی 
کـرد. بـه دنبـال هجـوم نیروهـای افغـان در 
سـال 1722 میـالدی، بم اهمیت خـود را از 
دسـت داد. ایـن شـهر تا سـال 1310 هـ.ش 
بـه عنوان پـادگان نظامی اسـتفاده می شـد 
و سـپس بـه حـال خـود رها شـد. در سـال 
1331 مقـام های ایـران، گروهی از معماران 
و مورخـان را مأمور بازسـازی و احیای محله 
قدیمـی شـهر کردنـد که به واسـطه آن، این 
شـهر هـزاران جهانگـرد را بـه خـود جـذب 

کرد.
ارگ بـم تنهـا شـهر تاریخـی ایران اسـت 
کـه دور از تصرفـات دوران جدید باقی مانده 
و مـورد مهمـی بـرای معماری و شهرسـازی 
تاریخـی ایـران تلقـی مـی شـود. ارگ بـم 
بـه چنـد بخـش تقسـیم مـی شـود: بخـش 
نخسـت، بـرج و بـاروی مسـتحکمی اسـت 
کـه بـه دور شـهر کشـیده شـده و بخـش 
دوم شـامل قسـمت هـای عامـه نشـین بـا 
اجزایـی نظیـر خانـه هـای مسـکونی، بـازار، 
حمام، مسـجد و... اسـت. در بخش سـوم نیز 
قسـمت نظامـی و حاکـم نشـین شـهر قـرار 
دارد. ارگ بـم را مـی تـوان الگـوی بی بدیل 
معمـاری ایـران در بهره گیـری از عناصر آب 

و خـاک قلمـداد کرد.
ایـن مجموعه بـه دنبال افزایـش جمعیت 
در اواسـط دوره قاجـار به تدریج تخلیه شـد 
و شـهر جدیـد بـم در کنار آن شـکل گرفت. 
بـا آن کـه از 30 سـال پیش مرمـت ارگ بم 
مـورد توجـه دولـت قـرار گرفـت، متأسـفانه 
مرمـت هـا آنچنـان دقیـق و اصولـی نبوده و 
بـه همیـن سـبب ارگ در زلزلـه 5 دی مـاه 
سـال 1382 بـه شـدت آسـیب دیـد و همه 
قسـمت هـای مرمـت شـده آن فروریخـت. 
ایـن زلزلـه ضایعـه ای دردناک بـرای میراث 
ارگ  خسـارات  بود.میـزان  ایـران  فرهنگـی 
بیـش از 60 درصـد بـرآورد شـد، امـا آثـار 
تاریخـی دیگـر شـهر تـا 90 درصـد تخریب 

و ویران شـد.
بلکـه  بـم،  ارگ  فقـط  نـه  اکنـون،  و   ...
شـهر بـم بعـد از شـهر تاریخی اصفهـان، در 
یونسـکو )سـازمان فرهنگـی ـ هنـری ملـل 
کمیتـه  یـک  و  رسـیده  ثبـت  بـه  متحـد( 
و  وسـاز  سـاخت  بـرای  جهانـی  راهبـری 
تشـکیل  شـهر  ایـن  باسـتانی  آثـار  مرمـت 
شـده اسـت. ثبت ایـن شـهر و ارگ تاریخی 
اش در فهرسـت آثـار جهانـی که بـه صورت 
اضطـراری انجـام گرفـت، موفقیـت بزرگـی 
بـرای ایـران بـه شـمار می آیـد تا بـار دیگر 
ارزش هـای تاریخـی و فرهنگـی آثـار کهـن 
موجـود در کشـور را بـه جامعـه بیـن الملل 

گوشـزد کنـد.

زمانـی کـه قـرار بـود دادگاه الهـه برای 
رسـیدگی به دعـاوی انگلیـس در ماجرای 
ملـی شـدن صنعـت نفـت تشـکیل شـود، 
زودتـر  همـراه  هیـات  بـا  مصـدق  دکتـر 
از موقـع بـه محـل رفـت. در حالـی کـه 
پیشـاپیش جای نشسـتن همه ی شـرکت 
کننـدگان تعیین شـده بود، دکتـر مصدق 
رفـت و بـه نمایندگـی هیـات ایـران روی 

صندلـی نماینـده انگلسـتان نشسـت .
 قبـل از شـروع جلسـه ، یکـی دو بـار 
بـه دکتـر مصـدق گفتنـد کـه اینجـا برای 
نماینـده هیـات انگلیسـی در نظـر گرفتـه 
شـده و جای شـما آن جاسـت ، اما پیرمرد 
صندلـی  همـان  روی  و  نکـرد  توجهـی 

نشسـت ..  جلسـه داشـت شـروع می شـد 
و نماینـده هیـات انگلیـس روبـروی دکتـر 
مصـدق منتظر ایسـتاده بـود تا بلکـه بلند 
شـود و روی صندلـی خویـش بنشـیند ، 
امـا پیرمـرد اصـاًل نگاهـش هم نمـی کرد.  
رسـیدگی  قاضـی  و  شـد  شـروع  جلسـه 
کننـده بـه مصدق رو کرد و گفت که شـما 
جای نماینده انگلسـتان نشسته اید ، جای 
شـما آن جاسـت .  کـم کـم ماجرا داشـت 
پیچیـده مـی شـد و بیـخ پیدا می کـرد که 
مصـدق باالخـره به صـدا در آمـد و گفت : 
شـما فکـر می کنید نمی دانیـم صندلی ما 
کجاسـت و صندلی نماینده هیات انگلیس 

کدام اسـت ؟

نـه جنـاب رییـس، خـوب مـی دانیـم 
جایمـان کدام اسـت ..اما علـت اینکه چند 
دقیقـه ای روی صندلی دوسـتان نشسـتم 
بـه خاطـر ایـن بـود تـا دوسـتان بداننـد 

برجـای دیگـران نشسـتن یعنـی چـه ؟
او اضافه کرد که سـال های سـال اسـت 
دولت انگلسـتان در سـرزمین ما خیمه زده 
و کـم کـم یادشـان رفتـه که جایشـان این 
جـا نیسـت و ایران سـرزمین آبـا و اجدادی 
سـکوتی   ... آنـان  سـرزمین  نـه  ماسـت 
عمیـق فضـای دادگاه را احاطـه کـرده بـود 
و دکتـر مصـدق بعـد از پایـان سـخنانش 
کمـی سـکوت کـرد و آرام بلنـد شـد و بـه 
بـا  گرفـت.   قـرار  روی صندلـی خویـش 

همیـن ابتـکار و حرکـت عجیب بـود که تا 
انتهـای نشسـت، فضای جلسـه تحت تاثیر 

مسـتقیم این رفتار پیرمرد قـرار گرفته بود 
و در نهایـت نیـز انگلسـتان محکوم شـد .

کریـم خـان زنـد هـر روز صبـح علـی 
دادخواهـی  بـرای  شـامگاه  تـا  الطلـوع 
سـتمدیدگان، رفع سـتم و احقاق حقوق 
مـردم در ارک شـاهی مـی نشسـت و به 
امـور مردم رسـیدگی می کـرد. یک روز 
مـردک حقـه بـاز و چاپلوسـی پیش آمد 
و همیـن کـه چشـمش بـه کریـم خـان 
افتـاد، شـروع به هـای و های گریسـتن 
کـرده و سـیالب اشـک از دیـدگان فـرو 
ریخـت، او طـوری گریـه مـی کـرد کـه 
هـق و هـق هایـش اجـازه سـخن گفتن 

بـه او نمـی داد.
شـاه کـه خـود را وکیـل الرعایـا مـی 
نامیـد؛ دسـتور داد او را بـه گوشـه ای 
بـرده، آرام کننـد زان پـس بـه حضـور 
برسـد. مـردک حقه بـاز را بردنـد و آرام 
کردنـد و در فرصـت مناسـب دیگری به 

حضـور کریـم خـان آوردنـد.
کریـم خان قبـل از آن که رسـیدگی 
و  نـوازش  کنـد  آغـاز  را  او  کار  بـه 
عمـل  بـه  وی  از  فراوانـی  دلجویـی 
جویـا  اش  خواسـته  از  گاه  آن  و  آورد 
مـادر  از  گفت:»مـن  مـرد  آن  شـد. 
کـور و نابینـا متولـد شـدم و سـال هـا 
بـا وضـع اسـف بـاری زندگـی کـرده و 
نعمـت بینایـی و دیدن اطـراف و اکناف 
خـود محـروم بـودم تـا ایـن کـه روزی 

افتـان خیـزان و کورمـال خـود را روی 
زمیـن کشـیدم و به سـختی بـه زیارت 
آرامـگاه پـدر شـما رفتـه و برای کسـب 
سـالمتی خود، متوسـل بـه مرقد مطهر 
ابـوی مرحـوم شـما شـدم. در آن مـزار 
از  قـدر گریـه کـردم کـه  متبـرک آن 
فـرط خسـتگی ضعـف،  بیهـوش شـده، 
بـه خـواب عمیقـی فـرو رفتـم! در عالم 
خـواب و رویـا، مـردی جلیـل القـدر و 
نورانـی را دیـدم کـه سـراغ مـن آمـد و 
گفت:ابوالوکیـل پدر کریم خان هسـتم. 
آنـگاه دسـتی به چشـمان من کشـید 
و گفـت برخیـز کـه تـو را شـفا دادم! از 
خـواب کـه بیـدار شـدم،  خـود را بینـا 
دیـدم و جهـان تاریـک پیـش چشـمانم 
زاری  و  گریـه  ایـن همـه  روشـن شـد! 
امـروز مـن از بـاب تشـکر و قـدر دانی و 
سپاسـگذاری از والـد ماجـد شـما بود!«

ایـن  ادای  بـا  بـاز کـه  مـردک حقـه 
سـازی  صحنـه  ایـن  انجـام  و  جمـالت 
مطمئـن بـود کریـم خـان را خـام کرده 
اسـت، منتظـر دریافـت صلـه و هدیـه و 
مرحمتـی بـود کـه مشـاهده کـرد کریم 
خـان برافروختـه شـده، دنبـال د ژخیـم 
مـی گـردد! موقعـی کـه دژخیـم حاضر 
گردیـد کریم خان دسـتور داد چشـمان 
مـرد حقـه بـاز را از حدقه بیرون بکشـد! 

درباریـان و بـزرگان قوم زندیه به دسـت 
و پـای کریـم خـان افتادنـد و شـفاعت 
مـرد متملـق و چاپلـوس را کـرده و از 
وکیـل الرعایـا خواسـتند از گنـاه او در 
گـذرد. کریـم خـان کـه ذاتـاً آدم رقیـق 
و  درباریـان  خواهـش  بـود،  القلبـی 
اطرافیـان را پذیرفـت. ولـی دسـتور داد 
مـرد متملـق را بـه فلـک بسـته، چـوب 

! نند بز
نوکـران شـاه مشـغول  هنگامـی کـه 
سیاسـت کـردن مـرد حقـه بـاز بودنـد 
کریـم خان خطـاب بـه او گفت:»مردک 
پـدر سـوخته! پـدر مـن تـا وقتـی زنـده 
بـود در گردنـه بیـد سـرخ، خـر دزدی 
مـی کـرد مـن که مقام و مسـند شـاهی 
رسـیدم عـده ای متملق برای خوشـایند 
من و از باب چاپلوسـی برایش آرامگاهی 
سـاختند و مقبـره ای برپـا کردنـد و آن 
جـا را عنیـان ابوالوکیل نامیدنـد. اکنون 
تـو چاپلـوس دروغگـو آمـده ای و پـدر 
خـر دزد مـرا صاحـب کرامـت و معجـزه 
معرفـی می کنـی؟! اگر بـزرگان مجلس 
اجـازه داده بودند دوباره چشـمانت را در 
مـی آوردم تـا بـروی بـرای بـار دوم از او 

چشـمان تـازه و پـر فـروغ بگیری!«
بـه  شرمسـار  و  سـرافکنده  مـردک؛ 
سـرعت از پیـش او رفـت و ناپدید شـد.

قضیه جا و جانشین
 برش تاریخی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره  7004- 1395/9/3 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک بـم تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای امیـن نارویـی زابلـی 
فرزنـد حبیـب اهلل بشـماره شناسـنامه 1802 صـادره ازبـم در ششـدانگ باغچـه به مسـاحت 
855مترمربـع پـالک 1 فرعـی از4175- اصلـی بخـش 29 کرمـان واقـع در بـم طالقانـی 33 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین زین الصالحیـن محرز گردیـده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ، 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ چاپ نوبت اول:95/9/24

تاریخ چاپ نوبت دوم: 95/10/8
محمد امیری خواه - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان شهربابک
نامه صادره

آگهی مزایده )نوبت اول(
بـا سـالم-در پرونـده کالسـه 950047 آقـای علیرضـا محمـودی محکـوم اسـت به 
پرداخـت 129650000ریـال در حـق آقـای غالمرضـا محمـودی کـه محکـوم لـه 
تقاضـای توقیـف و مزایده و فروش یک دسـتگاه  تراکتور گلدونی مـدل  238 تعداد 
سـیلندر 2 عـدد متعلـق بـه محکوم علیه که پس از توقیف توسـط کارشـناس خبره 
محلـی بـه مبلـغ 132000000ریـال ارزیابی گردیـده تاریخ مزایـده و فـروش 1395/10/26 
سـاعت 9 الـی 12 در محـل اجـرای احـکام تعییـن لـذا از اشـخاصی کـه خواهان شـرکت در 
مزایـده و خریـداری خـودرو مـورد مزایده می باشـند دعـوت به عمل میاید ضمـن هماهنگی 
بـا ایـن اجـرا و بازدیـد از خودرو درخواسـت و پیشـنهاد خـود را به همـراه ده درصـد از مبلغ 
ارزیابـی شـده در پاکـت دربسـته در تاریخ مقـرر فوق تحویل اجـرای احکام نماینـد مزایده از 
مبلـغ کارشناسـی شـروع و خودرو بـه باالترین پیشـنهاد تعلق می گیرد و چنان چه شـخص 
یـا اشـخاصی برنـده مزایده شـناخته شـده و ظرف مهلتـی که ایـن اجرا تعیین نماید نسـبت 
بـه پرداخـت مبلـغ مزایـده اقـدام ننمایند مـورد مزایده به نفـر بعدی واگـذار و مبلـغ  تودیع 

شـده پـس از کسـر هزینـه های قانونـی به نفـع صندوق دولـت ضبط خواهد شـد.
م-الف735 دفتر اجرای احکام شورای حل اختالف شهربابک

شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهربابک
آگهی مزایده)نوبت دوم(

در پرونـده کالسـه 950583 شـرکت کاشـی آماتیـس شـهربابک محکوم اسـت به 
پرداخت مبلغ 85700899 ریال در حق آقایان یاسـر پورامینی و محسـن شمسـی 
کـه محکـوم لـه تقاضای توقیـف و مزایـده و فروش مقـدار 1080 متر مربع کاشـی 
طـرح گیسـو درجـه 2 متعلـق بـه محکـوم علیـه را نمـوده کـه پـس از توقیـف بـا 
توافـق طرفیـن قیمـت پایـه جهـت مزایـده و فـروش از قـرار هـر متـر مربـع 77000 ریـال 
تعییـن گردیـده اسـت تاریـخ مزایـده و فـروش 1395/10/26 از سـاعت 9 الـی 12 در محـل 
اجـرای احـکام تعییـن لـذا از اشـخاصیکه خواهان شـرکت در مزایـده و خریداری کاشـیهای 
مـورد مزایـده میباشـند دعـوت بعمل میاید ضمـن هماهنگی با ایـن اجرا و بازدید از کاشـیها 
درخواسـت و پیشـنهاد خـود را بـه همـراه ده درصـد از مبلـغ ارزیابـی شـده در پاکـت درب 
بسـته در تاریـخ مقـرر فـوق تحویل اجـرای احکام نماینـد مزایده از مبلغ کارشناسـی شـروع 
و مـورد مزایـده بـه باالتریـن پیشـنهاد تعلـق میگیـرد و چنانچه شـخص یـا اشـخاصی برنده 
مزایـده شـناخته شـده و ظـرف مهلتـی که ایـن اجرا تعییـن نماید نسـبت بـه پرداخت مبلغ 
پیشـنهادی اقـدام ننمایـد مبلـغ تودیع شـده پس از کسـر هزینه هـای قانونی بنفـع صندوق 

دولـت ضبط خواهد شـد.
م-الف738

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9200205
نظـر بـه اینکـه بدهـکار و راهـن نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود در مهلـت تعیین 
شـده اقـدام ننمـوده انـد لذا در اجـرای مقررات مـاده واحـده قانون اصـالح ماده 34 
اصالحـی قانـون ثبـت مصوب سـال 1386 و بنا به درخواسـت بسـتانکار ششـدانگ 
پـالک شـماره 50 فرعـی از 4 اصلـی واقـع در بخـش 4 کرمـان بـه آدرس کرمـان فـاز دوم 
سـرجنگلداری کوچـه ششـم غربـی انتهـای کوچه سـمت چـپ سـاختمان 5 طبقه سـوفالی 
کدپسـتی 7618759873 کـه سـند مالکیـت آن درصفحـه 190 دفتـر 88 امـالک ثبـت و 
صـادر شـده اسـت با حـدود اربعه: شـماال بـه طـول 18/40 متر درب و دیواریسـت به شـارع 
احداثـی شـرقا اول بـه طول 3/65 متر دیواریسـت به شـارع مذکـور دوم به طـول 19/60 متر 
جنوبـا 18/20 متـر دیوار مشـترک با همسـایه غربـا 23/30 متر درب و دیواریسـت به شـارع 
احداثـی تعریـف گردیـده اسـت و برطبق نظریه کارشـناس رسـمی مسـاحت کل زمین 426 
مترمربـع مـی باشـد و شـامل 5 طبقـه کـه همکـف پارکینـگ و 4 طبقـه فوقانـی مسـکونی 
میباشـد. طبقـات اول و دوم و چهـارم هرکدام 4 واحد و طبقه سـوم 3 واحدی می باشـند که 
از واحدهـای مزبـور بازدیـد بـه عمـل آمـد. کلیـه طبقات با نقشـه تیـپ )به جز واحد شـماره 
11( دو خوابـه بـا آشـپزخانه اپـن و سـرویس مخلـوط با قدمت 10 سـاله میباشـند. اسـکلت 
فلـزی بـا بادبنـد و کـف سـرامیک معمولی، رنـگ کهنه شـده کـرم، کابینت فلزی، هـر واحد 
یک کولر و پکیج مسـتقل و سـیم برق سـاده و لوله کشـی و شـیرآالت معمولی، آسانسـور 4 

نفـره، گاز و بـرق و تلفـن هـر واحد مسـتقل ولی آب مشـترک می باشـد.
الزم بـه ذکـر اسـت که فقـط واحد شـماره 11 اضافه قیمت تعلـق می گیرد. ایـن اضافه قیمت 
بـرای واحـد سـه خوابه فوق بخاطر کیفیت کف سـازی، رنـگ آمیزی، کابینـت ام دی اف درجه 

یـک، شـومینه و ظاهـر و جزئیات بهتر نسـبت به تمـام واحدهای دیگر تعلـق می گیرد.
واحـد شـماره 1 بـه مسـاحت 64 مترمربـع دو خوابه کف سـرامیک معمولی رنـگ کرم کهنه 
شـده، کابینـت فلـزی، کولر و پکیج مسـتقل و کلید پریز و سـیم کشـی و شـیرآالت معمولی 
بـا عمـر حداقل 10 سـال از قرارهرمترمربـع 20/000/000 ریال مجموعـاً: 1/280/000/000 

ریـال) یک میلیارد و دویسـت و هشـتاد میلیـون ریال(
واحـد شـماره2 از  قـرار هرمترمربـع 20/000/000 ریـال مجموعـا 1/480/000/000 ریـال 

)یـک میلیـاردو چهارصـدو هشـتاد میلیـون ریال(
واحد شـماره 3 به مسـاحت 74 متر مربع دو خوابه، هال و پذیرایی سـرهم، سـرویس مخلوط 
و آشـپزخانه اپـن و با تمام مشـخصات واحد1 از قـرار هرمترمربـع 20/000/000 ریالمجموعا: 

1/480/000/000 ریـال )یک میلیاردوچهارصد و هشـتاد میلیون ریال(
واحـد شـماره 4 بـه مسـاحت 64 متـر مربـع دو خوابـه، هـال و پذیرایـی سـرهم، سـرویس 
مخلـوط و آشـپزخانه اپن و با تمام مشـخصات واحد1 از قرار هرمترمربـع 20/000/000 ریال 

مجموعـا: 1/280/00/000 ریال)یـک میلیـاردو دویسـت و هشـتاد میلیـون ریال( 
واحـد شـماره 5 بـه مسـاحت 74 متـر مربـع دو خوابـه، هـال و پذیرایـی سـرهم، سـرویس 
مخلـوط و آشـپزخانه اپـن و بـا تزیینات اضافه شـامل تعویض سـرامیک کف و رنـگ جدید از 
قـرار هرمترمربـع 21/000/000 ریـال مجموعـا: 1/554/000/000 ریال)یک میلیارد و پانصد 

و پنجـاه و چهـار میلیـون ریال(
واحـد شـماره 6 بـه مسـاحت 74 متـر مربع بـا تمام مشـخصات واحـد1و2 و تزیینـات اضافه 
شـده توسـط مالک شـامل کابینت فلزی و درب ام دی اف، تعویض کاشـی های سـرویس ها 
و آشـپزخانه، اجرای آرک سـقفی سـالن و تعویض شـیراالت و اضافه  کردن کمدهای خواب 
و پـرده درجـه یک  از قرار هرمترمربـع 22/000/000 ریال مجموعـا: 1/628/000/000 ریال 

)یک میلیارد و ششـصد وبیسـت و هشـت میلیون ریال(  
واحـد 7 بـه مسـاحت 74 متـر مربـع دو خوابـه، هـال و پذیرایی سـرهم، سـرویس مخلوط و 
آشـپزخانه اپـن و با تمام مشـخصات واحد1 از قـرار هرمترمربـع 20/000/000 ریال مجموعا: 

1/480/000/000 ریـال )یـک میلیـارد و چهارصدوهشـتاد میلیون ریال(
واحـد شـماره 8 بـه مسـاحت 74 متـر مربـع دو خوابـه، هـال و پذیرایـی سـرهم، سـرویس 
مخلـوط و آشـپزخانه اپن و با تمام مشـخصات واحد1 از قرار هرمترمربـع 20/000/000 ریال 

مجموعـا: 1/480/000/000 ریـال )یـک میلیـارد و چهارصـدو هشـتاد میلیـون ریال(
واحـد شـماره 9 بـه مسـاحت 74 متـر مربـع دو خوابـه، هـال و پذیرایـی سـرهم، سـرویس 
مخلـوط و آشـپزخانه اپن و با تمام مشـخصات واحد1 از قرار هرمترمربـع 20/000/000 ریال 

مجموعـا: 1/480/000/000 ریـال )یـک میلیـارد وچهارصدوهشـتاد میلیـون ریال( 
واحـد شـماره 10 بـه مسـاحت 74 متـر مربـع دو خوابـه، هـال و پذیرایـی سـرهم، سـرویس 
مخلـوط و آشـپزخانه اپن و با تمام مشـخصات واحد1 از قرار هرمترمربـع 20/000/000 ریال 

مجموعـا: 1/480/000/000 ریـال )یـک میلیـارد وچهارصدو هشـتاد میلیـون ریال(  

واحـد شـماره 11 بـه مسـاحت 148 متر مربـع که شـیکترین واحد کل مجموعه میباشـد. 3 
خوابـه بـا سـرویس هـای جداگانـه و تزیینات درجـه 1 شـامل کابینـت ام دی اف رنگ درجه 
یـک، شـیراالت و کاشـی مرغـوب، پرده، شـومینه، پـادری و کمدهایـی با مصالـح مرغوب که 
باالتریـن قیمـت مجموعـه را به خود اختصـاص داده از قـرار هرمترمربـع 23/000/000 ریال 

مجموعـا 3/404/000/000 ریـال )سـه میلیـارد و چهارصدو چهـار میلیون ریال(
واحـد شـماره 12  بـه مسـاحت 74 متـر مربـع دو خوابـه، هـال و پذیرایی سـرهم، سـرویس 
مخلـوط و آشـپزخانه اپن و با تمام مشـخصات واحد1 از قرار هرمترمربـع 20/000/000 ریال 

مجموعـا: 1/480/000/000 ریـال ) یـک میلیـارد و چهارصدوهشـتاد میلیون ریال( 
واحـد شـماره 13 بـه مسـاحت 74 متـر مربـع دو خوابـه، هـال و پذیرایـی سـرهم، سـرویس 
مخلـوط و آشـپزخانه اپن و با تمام مشـخصات واحد1 از قرار هرمترمربـع 20/000/000 ریال 

مجموعـا: 1/480/000/000 ریـال )یـک میلیـارد و چهارصدوهشـتاد میلیون ریال( 
واحـد شـماره 14 بـه مسـاحت 74 متـر مربـع دو خوابـه، هـال و پذیرایـی سـرهم، سـرویس 
مخلـوط و آشـپزخانه اپن و با تمام مشـخصات واحد1 از قرار هرمترمربـع 20/000/000 ریال 

مجموعـا: 1/480/000/000 ریـال )یـک میلیـارد و چهارصدوهشـتاد میلیون ریال( 
واحـد شـماره 15 بـه مسـاحت 74 متـر مربـع دو خوابـه، هـال و پذیرایـی سـرهم، سـرویس 
مخلـوط و آشـپزخانه اپن و با تمام مشـخصات واحد1 از قرار هرمترمربـع 20/000/000 ریال 

مجموعـا: 1/480/000/000 ریـال )یـک میلیـارد و چهارصدوهشـتاد میلیون ریال( 
الزم بـه ذکـر اسـت بـه علت نداشـتن پایـان کار و سـند و نقص مـدارک فرض بـر طلق بودن 
امـالک میباشـد و متـراژ هم ممکن اسـت بـا متراژ سـند نهایی اختالف جزیی داشـته باشـد 
کـه بدیهـی اسـت در نهایـت متـراژ اداره ثبـت مـالک خواهـد بـود. الزم بـه توضیح اسـت با 
توجـه بـه عـدم تفکیـک و عـدم وجود سـند ثبتی و بـا مالحضـات میدانی مجموعـه حداکثر 
10 واحـد پارکینـگ خواهـد داشـت و هیچ انباری هم در طبقه همکف سـاخته نشـده اسـت. 

امتیازات مسـتقل میباشـد) بـه جزء آب( 
بـا امتیـاز آب، بـرق، گاز، تلفـن ملکـی ورثـه مرحوم مهـدی یـزدی زاده که طبق اسـناد رهنی 
 87/12/27-95029 و   86/4/9-85272 و   85/8/30-81169 و   85/4/13-77956 شـماره 
دفترخانه 88 کرمان در رهن بانک سـامان واقع میباشـد از سـاعت 9 الی 12 ظهر روز یکشـنبه 
مورخـه 95/10/26 اداره ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان کرمـان اداره اجـرای اسـناد رسـمی 
کرمـان واقـع در ضلـع شـمالی پارک نشـاط از طریـق مزایده بفروش میرسـد و مزایـده از مبلغ 
پایـه کارشناسـی 23/946/000/000 ریـال کـه قطعـی گردیـده اسـت شـروع و باالترین مبلغ 
پیشـنهادی فروختـه خواهـد شـد فـروش کال نقـدی اسـت الزم به ذکر اسـت پرداخـت بدهی 
هـای مربـوط بـه آب و بـرق و گاز اعـم از حق انشـعاب یا حق اشـتراک و مصـرف درصورتی که 
مـورد مزایـده از ایـن بابت بدهی داشـته باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتی و عوارض شـهرداری 
و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد بعهـده برنده 
مزایـده اسـت ضمـن آنکـه پـس از انجـام مزایده درصـورت وجـود مازاد وجـوه پرداختـی بابت 
هزینـه هـای فـوق از محل مـازاد به برنده مزایده مسـترد میگـردد ضمنا چنانچـه روز مزایده با 
تعطیـل رسـمی مصادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شـد طالبین می 
تواننـد جهت کسـب اطالعات بیشـتر در سـاعات اداری به اداره ثبت اسـناد مراجعـه نمایند./ج

تاریخ انتشار: 95/10/8
م الف 973 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان- سیدرضا انصاری

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9500۱68
طبـق مـاده 18 آئیـن نامـه اصالحـی اجـرای ثبـت اسـناد و امـالک بدینوسـیله به 
مصطفـی محمدحسـنی جور فرزند عباسـعلی و سـارا جـداری فرزند فریـدون ابالغ 
میشـود بانـک آینده جهت وصول مبلـغ 1/500/000/000 ریـال موضوع الزم االجرا 
بموجـب سـند شـماره 169847-91/11/19 و مبلـغ 75/000/000 ریال نیمعشـر 
دولتـی و خسـارات تـا روز وصـول علیـه شـما اجرائیه صـادر نموده، بـا توجه به اینکـه آدرس 
شـما طبـق اعـالم مامـور ابـالغ شناسـائی نگردیـده و بسـتانکار نیز نتوانسـته آدرس شـما را 
جهـت ابـالغ اوراق اجرائیـه معرفـی نمایـد و آدرس فعلـی شـما نیز بـرای این اداره مشـخص 
نمیباشـد لـذا طبـق مـاده فوق این آگهـی یک نوبـت در یکی از جراید کثیراالنتشـار منتشـر 
و شـما از تاریـخ انتشـار کـه روز ابـالغ محسـوب میگردد ظرف مـدت ده روز مهلـت دارید که 
نسـبت بـه پرداخت بدهـی اقـدام نمائید بدیهی اسـت درغیراینصـورت طبق مقررات نسـبت 
بـه ادامـه عملیـات اجرائـی اقـدام خواهد شـد. ضمناً بجـز این آگهـی، آگهی دیگری منتشـر 

نخواهد شـد.
م الف 975 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان- سیدرضا انصاری
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حقوق و حئادث

خبر

دستگیری عامل کالهبرداري 
950 میلیون ریالي در 

سیرجان 
فرمانده انتظامي »سـیرجان« از دستگیري 
یـک متهم که مبلـغ 950 میلیون ریـال را از 
شـهروندي کالهبرداري کرده بـود، خبر داد . 
در  نـژاد«  ایـران  »محمدرضـا  سـرهنگ 
گفـت و گـو با خبرنـگار پایگاه خبـري پلیس 
گفـت: در پـي شـکایت فـردي مبني بـر این 
کـه مقادیري سـنگ آهن با عیاري مشـخص 
از فـردي با مبلـغ 950میلیون ریال خریداري 
کـردم و در هنـگام فـروش این سـنگ آهن و 
انجـام آزمایـش متوجـه ، عیـار پایین سـنگ 
آهـن هـا بر اسـاس قـرارد شـدم که بررسـي 
پلیـس  مامـوران  کار  دسـتور  در  موضـوع 
آگاهـي سـیرجان قـرار گرفـت.  وي افزود:بـا 
توجـه بـه اظهارات شـاکي و انجـام تحقیقات 
فراوان سـرانجام متهم شناسـایي و دسـتگیر 
شـد. ایـن مقـام انتظامـي عنـوان داشـت: در 
بازجویـي هـاي پلیـس مشـخص شـد ایـن 
متهـم کالهبـردار بـا آگاهـي از عیـار پاییـن 
سـنگ آهـن هـا و بـا جلـب اعتمـاد شـاکي 
مقادیـري سـنگ آهـن را بـا عیـار پاییـن تر 
از قـرارداد با قیمـت مبلغ 950میلیـون ریال 
بـه فروش رسـانده اسـت .  فرمانـده انتظامي 
شهرسـتان سـیرجان با اشـاره به اینکه متهم 
دسـتگیر و پـس از جمـع آوري مسـتندات 
اعتـراف و  انتسـابي  بـزه  بـه  ارتکابـي  جـرم 
تحویـل مراجع قضایي شـد، به مـردم توصیه 
کرد: هوشـیار باشـند و فریب افراد کالهبردار 
که معموال حراف ، ولخرج ، شـیاد هسـتند را 
نخورنـد و با تحقیق و بررسـي کامل، خرید و 

معامـالت خـود را انجـام دهند .

اجراي طرح برخورد با 
تخلفات حادثه ساز 

رئیـس پلیس راهنمایي و رانندگي اسـتان 
از اجـراي طـرح برخورد با اسـتفاده کنندگان 
از تلفـن همـراه حیـن رانندگـي و همچنیـن 
تـردد در مسـیر غیـر مجـاز در معابـر یـک 

طرفـه خبـر داد. 
سـرهنگ »حمیـد معیـن زاده« در گفت و 
گـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبري پلیـس گفت: 
طـرح برخـورد با اسـتفاده کننـدگان از تلفن 
همـراه حیـن رانندگـي و همچنین تـردد در 
مسـیر غیـر مجاز در معابر یـک طرفه از صبح 
امـروز بـه مدت یک هفته در سراسـر اسـتان 
بـا بهره گیـري از کلیـه امکانـات خودرویي و 
عوامل انسـاني به مرحله اجرا در آمده اسـت.  
وي بیـان کـرد: بـا توجـه بـه بررسـي هـاي 
بعمـل آمـده در آمارهـاي تخلفـات رانندگان 
نشـان مـي دهـد بـا مهـار ایـن نـوع تخلفات 
کشـته  کاهـش  در  موثـري  گام  تـوان  مـي 

شـدگان ترافیکي برداشـت. 
معیـن زاده ادامـه داد: بـر همیـن اسـاس 
طبـق قانون رسـیدگي بـه تخلفـات رانندگي 
اسـتفاده از تلفـن همراه و یا وسـایل ارتباطي 
مشـابه در حیـن رانندگي و تـردد در حرکت 
برخـالف مسـیر تعییـن شـده بـه هر شـکل 
ممنـوع بـوده اسـت و در اجـراي ایـن طـرح 
برخـورد بـا این نـوع تخلفات به طـور ویژه در 
دسـتور کار پلیـس قـرار دارد.  رئیـس پلیس 
راهـور اسـتان کرمـان در پایان از شـهروندان 
خواسـت:ضمن رعایـت و احتـرام بـه حقـوق 
شـهروندي ، قوانیـن و مقـررات راهنمایـي و 
رانندگـي را بـه خوبـي اجـرا کننـد ، تا ضمن 
کاهـش بي نظمـي در تـردد در معابر شـهري 
سـهم  تصادفـات  وقـوع  از  پیشـگیري  در 

عمده اي داشـته باشـند . 

در  دیـروز  موحـد  یـداهلل 
شـورای پیشـگیری از وقـوع جـرم 
دادگسـتری اسـتان کرمـان اعـالم 
کـرد: متهـم پرونـده قتـل فجیـع 
در جهـان آبـاد از توابع شهرسـتان 
فهرج، قبـال به اتهام قـدرت نمایی 
در  و  رفتـه  زنـدان  بـه  چاقـو  بـا 
قاچـاق اتبـاع بیگانـه نیز سـوابقی 

اسـت. داشـته 
جنایـت   بـه  اشـاره  بـا  وی 
هولناکـی کـه در روسـتای جهـان 
داد،  رخ  فهـرج  شهرسـتان  آبـاد 
نمـی  ای  مجموعـه  هیـچ  افـزود: 
توانـد خود را مبرا از مسـئولیت در 
ایـن اتفاقـات بدانـد و بایـد تدبر و 
تفکر کـرد که هر کدام از دسـتگاه 
هـا چـه نقشـی در ایـن جنایـت 
دارنـد؟ آیـا مـی شـد کـه از بـروز 
چنیـن حوادثـی پیشـگیری کرد؟

موحـد گفـت: آیـا ایـن رخـداد 
هولنـاک نبایـد مـا را بـه فکـر وا 
دارد؟ آیـا نبایـد کاری کنیـم کـه 
از بـروز چنیـن حوادثـی در آینـده 

شـود؟ جلوگیـری 
وی اظهـار کـرد: آیـا نمی شـود 
اینگونـه افـراد را شناسـایی کرده و 
بـا کارهای پیشـگیرانه از بـروز این 

حـوادث جلوگیـری کنیم؟
روز،  یـک  یـادآور شـد:  موحـد 
باندهـای اراذل و اوبـاش آسـایش 
مـردم اسـتان را از بین بـرده بودند 
که با تشـکیل کمیتـه ای، کارهای 
مربوطـه بـا دخالت همـه مجموعه 
هـا انجام شـد و امـروز مـی بینیم 

کـه جامعه چـه وضعیتـی دارد.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان 
افـراد  برخـی  داد:  ادامـه  کرمـان 
دارای ظرفیـت جنایـی  بـاال را در 
سـوابق  و  شناسـیم  مـی  جامعـه 
زندگـی آنهـا نشـان مـی دهـد که 

ایـن افـراد باید مـورد برنامـه های 
پیشـگیرانه قـرار گیرنـد تـا از بروز 
چنیـن حوادثـی جلوگیـری شـود.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه وقتـی 
سـالح بـه وفـور در اختیـار مـردم 
اسـت بـرای پیشـگیری از ایـن امر 
و آگاه سـازی جامعـه چـه کـرده 
ایـم؟ ادامـه داد: مـردم بایـد بداند 
کـه اگـر سـالحی در یـک روسـتا 
باشـد تهدیـد جـدی بـرای همـه 

افـراد اسـت.
ایـن مقـام قضایـی اظهـار کرد: 
بالفاصلـه بعـد از وقـوع ایـن قتـل 
در فهـرج همـه مسـئوالن امنیتی، 
صحنـه  در  انتظامـی  و  قضایـی 
حضـور داشـتند و در اسـرع وقـت 
ضمـن دسـتگیری فرد قاتـل که از 
اسـتان خـارج شـده بـود، کارهای 

بعـدی نیـز انجام شـد.
خانـواده  کـرد:  تصریـح  وی 
صبورانـه  حادثـه  ایـن  مقتـوالن 
نیروهـای  بـا  خوبـی  همـکاری 
و  داشـتند  امنیتتـی  و  انتظامـی 
مـردم ایـن شهرسـتان هـا و مردم 
سیسـتان و بلوچسـتان نیـز کمک 
کردنـد. زمینـه  ایـن  در  موثـری 

نبایـد  کـرد:  اظهـار  موحـد 
همیشـه منتظر بـود تـا حادثه ای 
رخ دهـد و بعـد بـا آن مقابله کنیم 
بلکـه بایـد بـا تجمیـع امکانـات و 
اندیشـه ها از بـروز حـوادث ناگوار 

جلوگیـری کنیـم.
همـه  امـروز  وی  گفتـه  بـه 
بـرای  بایـد  مربوطـه  نهادهـای 
چنیـن  یابـی  ریشـه  و  مطالعـه 
شـوند. عمـل  وارد  موضوعاتـی 

معـاون اجتماعـی و پیشـگیری 
از وقـوع جـرم دادگسـتری اسـتان 
اتـاق  رئیـس  نیـز گفـت:  کرمـان 
اصنـاف کرمـان بـه عنـوان عضـو 

از  پیشـگیری  در شـورای  مدعـی 
وقـوع جـرم شـرکت کنـد.

محمدباقر اسـالمی افزود: پایش 
حضور اتبـاع بیگانـه در میدان تره 
بار کرمان انجام شـد و مشـکلی در 

این زمینه وجـود ندارد.
وی اضافـه کـرد: مصوبـه جمـع 
آوری محکومان متواری در اسـتان 
کرمـان بویـژه در جـرم سـرقت در 
حال اجراسـت و نیروهای انتظامی 
و امنیتـی با محوریت دادسـتان ها 
اقـدام کـرده و میـزان دسـتگیری 
هـا هـم از سـوی نیـروی انتظامی 

اعالم شـده اسـت.
اسـالمی بـا اشـاره بـه انتخابات 
دسـتگاه  گفـت:  نیـز   96 سـال 
قضایی اقداماتی را در پیشـگیری از 
وقـوع جرایـم و تخلفـات انتخاباتی 

انجـام خواهـد داد.
در  کتابچـه  کـرد:  تصریـح  وی 
مسـیر انتخابـات از سـوی معاونت 
اجتماعـی دادگسـتری کل اسـتان 

کرمـان تدویـن شـده اسـت.
مدیـرکل صـدا و سـیمای مرکز 
کرمـان نیز گفـت: در سـال جاری 
سـه هـزار و 393 دقیقـه برنامه در 
زمینـه پیشـگیری از آسـیب هـای 
اجتماعـی در صـدا و سـیما پخش 

است. شـده 
احمدعلـی رمضانی افـزود: یکی 
ریـزی  برنامـه  هـای  سـرفصل  از 
صـدا و سـیما مربـوط بـه آسـیب 
هـای اجتماعـی اسـت. نیروهـای 
صـدا، سـیما و خبـر را مکلف کرده 
ایـم که به صـورت ماهانـه فعالیت 
هـای انجام شـده در زمینه کاهش 
آسـیب هـای اجتماعـی را گزارش 

دهند. 
جلسـه،  ایـن  در  همچنیـن 
مدیـر  زاده  صـادق  دکترعبـاس 

کل بهزیسـتی اسـتان اظهـار کرد: 
خشـونتی کـه امـروز بـا آن مواجه 
هسـتیم معلـول علت هایی اسـت 
کـه بیشـتر بایـد بـه دنبال ریشـه 
و علـت آن بگردیـم گرچـه خـود 
خشـونت هم باید شناسـایی شـده 
و بـرای مداخالت به هنـگام برنامه 

ریـزی شـود.
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
بیشـترین وقت باید بـر روی علت 
ها گذاشـته شـود افـزود: اعتیاد و 
مسـائلی کـه از ناحیـه آن ایجـاد 
هـای  آسـیب  مـادر  شـود  مـی 
بعـدی اسـت، در کنـار آن عـدم 
زندگـی  هـای  مهـارت  آمـوزش 
و  دانـش  سـطح  بـودن  پاییـن  و 
آگاهـی هـای عمومـی جامعـه به 
دالیـل  از  یکـی  زنـان  خصـوص 

باشـد. مـی  خشـونت 
در  کـرد:  بیـان  زاده  صـادق 
بهزیسـتی ظرف چند ماه گذشـته 
در خصـوص موضـوع خشـونت و 
شناسـایی آن اقداماتی انجام شـده 
اسـت کـه یکـی از ایـن اقدامـات 
تولیـد هشـت فیلـم صدثانیـه ای 
هـای  مهـارت  بحـث  در  اسـت، 
زندگـی نیـز در بیـن زوج هایی که 
در شـرف ازدواج و یـا در آسـتانه 
طـالق هسـتند متوجـه شـده ایم 

ارائـه آمـوزش هـای سـلیقه ای و 
غیرکارشناسـی خـود آسـیب وارد 
کرده اسـت بنابرایـن بحث تحلیل 
محتوا با اسـتفاده از اساتید مجرب 
در ایـن زمینـه انجام شـده اسـت.
اسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
کرمـان گفـت: در کنـار ایـن تولید 
محتـوا 60 کاریکاتـور بـرای گـروه 
سـنی کـودکان و نوجوانان طراحی 
و در قالـب کتابـی گردآوری شـده 
اسـت کـه در مناطـق در معـرض 
شـد،  خواهـد  توزیـع  آسـیب 
از  یکـی  در  تحقیقـی  همزمـان 
مناطق حاشـیه ای کرمـان انجام و 
کار علمـی و قابـل اسـتنادی تولید 

شـده اسـت.
وی ادامـه داد: ایـن تحقیـق در 
بیـن زنـان خانه دار حاشـیه شـهر 
نتایـج آن  انجـام شـده و  کرمـان 
پاییـن، سـابقه  اغلـب تحصیـالت 
مصـرف مواد و بیمـاری های روانی 
بـوده اسـت بطوریکـه شـایع ترین 
نـوع خشـونت مربوط به خشـونت 
روانـی، کالمی، جسـمی، اقتصادی 
و جنسـی بوده و مشـخص شد که 
آمـوزش گروهـی مهـارت مدیریت 
خشـم بـر خشـونت خانگـی زنـان 
خانـه دار حاشـیه شـهر اثربخشـی 
آمـوزش  یعنـی  اسـت  داشـته 

مهـارت مدیریت خشـم مـی تواند 
خانگـی  خشـونت  کاهـش  باعـث 
علیـه زنـان خانـه دار در حاشـیه 

بشود. شـهر 
صـادق زاده گفـت: باید در حوزه 
پیشـگیری از وقـوع جـرم عالمانـه 
برخـورد کنیـم و احساسـی رفتـار 
نشـود، همچنیـن بـا برنامـه ریزی 
عمـل و تـالش کنیـم در مناطـق 
حاشـیه ای شـهر کرمـان اقدامات 

مناسـب را انجـام دهیم.
عصـر  اسـت،  ذکـر  بـه  الزم 
پنجشـنبه هفتـه گذشـته جوانـی 
26 سـاله و دارای سـابقه کیفـری 
در روسـتای جهـان آبـاد از توابـع 
دلیـل  بـه  فهـرج  شهرسـتان 
بـا  کـه  خانوادگـی  اختالفـات 
خانواده همسـر خود داشـته، اقدام 
بـه تیرانـدازی در منزل همسـرش 
کـرد و در نهایـت 10 نفـر از اهالی 
همسـایگان  و  همسـر  خانـواده 
آنهـا را کـه در منـزل ایـن خانواده 
حضـور داشـتند بـه قتل رسـاند و 
باعـث مجـروح شـدن چهـار نفـر 
دیگـر شـد. ایـن ضـارب بـا تالش 
نیروهـای امنیتـی و پلیـس کرمان 
و سیسـتان بلوچستان، دوشنبه در 
میدان بسـیج ایرانشهر شناسایی و 

دسـتگیر شـد. 

در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مطرح شد

در حادثه »جهان آباد«
همه مقصریم

رئیـس پلیـس فتـا اسـتان در خصوص 
خریدهـاي اینترنتي که یکـي از مهمترین 
مـوارد کالهبـرداري روز دنیـا مـي باشـد 
مبلـغ  کـه  گفت:شـخصي  و  داد  هشـدار 

فـروش  طریـق  از  ریـال  میلیـون   100
پوشـاک در اینسـتاگرام کالهبرداري کرده 

بود، دسـتگیر شـد. 
سـرهنگ» امیـن یادگارنـژاد« بـا اعالم 

ایـن خبـر گفـت: بـا توجـه بـه مراجعـه 
شـخصي بـه ایـن پلیس در خصـوص عدم 
وصـول کاال بعـد از خرید اینترنتي ، مراتب 
جهت پیگیري در دسـتور کار کارشناسـان 

پلیـس فتا اسـتان قـرار گرفت. 
وي افزود: شـاکي عنوان داشت شخصي 
در شـبکه اجتماعـي اینسـتاگرام اقـدام به 
ایجـاد صفحـه اي بـا عنـوان فـروش انواع 
لبـاس و درج شـماره کارت بانکـي در آن 
صفحـه کـرده بـود کـه شـخصا اقـدام بـه 
خریـد اینترنتـي بـه مبلغ 7 میلیـون ریال 
از آن صفحـه کـردم کـه پـس از گذشـت 
مـدت زمان زیـادي از خریـد. کاالي مورد 

نظر بدسـتم نرسـیده اسـت. 
رئیس پلیس فتا اسـتان کرمـان در این 
خصـوص گفت: در حین رسـیدگي به این 
پرونـده چنـد پرونـده مشـابه نیـز بـه این 

پلیـس ارجـاع داده شـد کـه کار با شـدت 
بیشـتري در دسـت اقدام قـرار گرفت. 

بـا  راسـتا  ایـن  در  بیان کـرد:  وي 
تحلیل هـاي  و  فنـي  بررسـي هاي 
کارشناسـي، متهم شناسـایي کـه با توجه 
بـه اینکه به کشـور ترکیه سـفر کـرده بود 
در بازگشـت بـه ایران و بـا هماهنگي مقام 

شـد.  دسـتگیر  قضایـي 
رئیـس پلیـس فتـا فرماندهـي انتظامي 
اسـتان کرمـان در ایـن خصـوص گفـت: 
متهـم در ابتـدا منکر هرگونه بزه انتسـابي 
شـد کـه با مشـاهده ادلـه و مسـتندات به 
بـه مبلـغ100  نفـر  از سـه  کالهبـرداري 

میلیـون ریـال اعتـراف کرد. 
وي در ادامـه افزود:بـا تکمیل تحقیقات 
پرونـده  اظهـارات طرفیـن  و جمع بنـدي 
بـه همـراه متهم و مسـتندات جهت سـیر 

مراحـل قانونـي بـه دادسـرا اعزام شـد. 
شـهروندان  از  یادگارنـژاد  سـرهنگ 
هـاي  خریـد  خصـوص  در  خواسـت: 
اینترنتي خود از سـایت ها و فروشگاههاي 
مجـاز اقـدام بـه خریـد کننـد زیـرا افـراد 
سـودجو با سوء اسـتفاده از حسـن اعتماد 
فـروش  و  تبلیـغ  بـه  اقـدام  هم وطنـان 
کاالهـاي مختلـف در فضـاي مجـازي مي 
کننـد کـه باعث ایراد خسـارت هـاي مالي 
بسـیاري مـي شـوند.  رئیـس پلیـس فتـا 
در  کرمـان  اسـتان  انتظامـي  فرماندهـي 
پایـان از عموم مـردم خواسـت: در صورت 
مواجهـه بـا مـوارد ایـن چنینـي مراتب را 
سـریعاً از طریـق وب سـایت پلیـس فتا به 
بخـش   www.cyberpolice.ir آدرس 
ارتباطـات مردمـي بـه ایـن پلیـس اعـالم 

 . کنند

دستگیري عامل کالهبرداري از طریق فروش پوشاک در اینستاگرام 
 خبر

فــــــراخوان
 سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان در نظـر دارد دوره های آموزش ارتقـاء مهارت قالیبافان 

را در اسـتان برگزار نماید.
لذا از کلیه آموزشـگاه های آزاد قالیبافی دارای مجوز از سـازمان آموزش فنی حرفه ای، اتحادیه های روسـتایی و 
شـهری فرش دسـتباف، شـرکتهای سـهامی فرش، مجتمع های قالی بافـی و کارگاه های متمرکـز، مراکز آموزش 
بازرگانـی اسـتان دعـوت بعمـل مـی آیـد. چنانچـه متقاضـی برگـزاری دوره هـای فوق مـی باشـند ظرف مدت 
یـک هفته از تاریـخ درج آگهی تقاضای خـود را بـه اداره فرش سـازمان واقـع در بزرگراه امـام خمینی )ره( 

نمایند. تحویل 
ضمنا هزینه درج این آگهی توسط مجری منتخب پرداخت خواهد شد.

روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان
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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

خبرآنالیـن- سوسـن رشـیدی 24 سـاله 
اسـت. دختری از عشـایر کرمانشاه که نامش 
سـال ها بـا ورزش هـای رزمـی گـره خـورده 
اسـت. »مـن زیـاد نمی تونـم خـوب فارسـی 
حـرف بزنـم. ما لک هسـتیم و فارسـی حرف 
زدن بـرای مـن یکـم سـخته ببخشـید اگـه 
بعضـی وقتـا خوب حـرف نمی زنـم. خونوادم 
سـحر صـدام میزنـن و شـما هـم میتونـی 
سـحر صـدام بزنـی... متولـد 1371 هسـتم 
امـا قبل از خـودم یک خواهر بزرگتر داشـتم 
کـه متولـد 1369 بـود؛ دو سـه ماهـش بـود 
کـه فـوت کـرد و شناسنامشـو دادن بـه من 
اینـه که االن بـا شناسـنامه اون دارم زندگی 
می کنـم. اون موقـع دیگـه اینجـوری بـود.« 
میگویـد: » 6 تـا خواهـر و برادریـم کـه یکی 
از خواهـرام معلولـه، دوتا بـرادر دارم و خودم 
هـم بچـه دومـم؛ کال زندگی سـختی داریم. 
کل بچگیـم تـو ایـل زندگـی کردم. کـوچ رو 
هسـتیم. دامداریـم و بـرای کسـی دامـداری 
می کنیـم.« سـحر از زمان مدرسـه به ورزش 
عالقه داشـته و قهرمـان دوومیدانی مدرسـه 
شـده و در نهایـت بـه مسـابقات اسـتانی هم 
دعـوت شـده و توانسـته اسـت رتبـه اول را 
کسـب کنـد. برای سـحر امـا این انتهـای راه 

نبـود؛ دختـر ایل حـاال دیگر افق روشـن تری 
پیـش روی خـود می دیـد. 10 سـال قبـل 
کرمانشـاه  بـه  خانـواده  و  ایـل  همـراه  بـه 
مـی رود و آنجـا متوجه می شـود یک باشـگاه 
ورزش هـای رزمـی بـرای زنـان وجـود دارد. 
مربی باشـگاه با توجه وضعیـت مالی خانواده 
سـحر از او شـهریه نمی گیرد. سحر در همان 
مـاه اول به سـطحی رسـید که به مسـابقات 
اسـتانی راه یافـت و مقـام اول را کسـب کرد. 
شـرکت  کشـوری  مسـابقات  در  دوم  بـار 
می کنـد و شکسـت می خـورد و علـی رغـم 
وضعیـت روحـی نامناسـب ادامـه می دهـد.  
اما باشـگاه رفتن برای سـحر شکستن تابوی 
بـزرگ ایل بـود » توی عشـایری بعضی وقتا 
بـرای خـودم رزمـی تمریـن می کـردم. پدرم 
نمی دونسـت من میـرم باشـگاه. بقیه اعضای 
خانـوادم هـم اگـه می فهمیـدن بـا باشـگاه 
رفتنـم مخالفـت می کردن. همـه توی گوش 
پـدرم و برادرام و عموهام خونده بودن سـحر 
معلوم نیسـت کجـا میره، دختر های شـهری 
گولـش می زنـن، نذاریـن بـره مـا عشـایریم، 
غیـرت داریم؛ ورزش زشـته. صورت خوشـی 
بـرای یه دختر عشـایر نداره که مانتو شـلوار 
بپوشـه بره باشـگاه. پدرم و مادرم تحت تاثیر 

قـرار می گرفتـن . بارها نذاشـتن برم حتی یه 
بـار یه هفته توی خونه حبسـم کـردن... منم 
آنقـدر اصرار کردم که آخر بهشـون فهموندم 
مـن واقعا ورزشـو دوسـت دارم. خیلیا هم تو 
ایـن راه کمکـم کـردن کـه خانوادمـو راضی 
کنم که ورزش عشـق و عالقه منه ... تازه بعد 
از اینکه رفتم مسـابقات کشـوری مقام آوردم 
اون وقـت بـود که پدرم راضی شـد ورزشـمو 
ادامـه بـدم.« سـحر تـا بـه امـروز 9 دوره در 
مسـابقات کشـوری شـرکت کرده و آرزویش 
سـختی های  از  او  اسـت.  جهـان  قهرمانـی 
معیشـتی اش در روزهایی که سـخت تمرین 
می کـرد می گویـد:» االن کـه اینـا رو میگـم 
بغـض گلومـو گرفتـه. یـه روزایـی بـود کـه 
حتـی پـول کرایـه ماشـین هـم نداشـتم که 
بـرم تمریـن. اگـه هـزار تومن داشـتم همونو 
جمـع می کـردم کـه کرایه بـدم برم باشـگاه. 
اسـتادمم ازم شـهریه نمی گرفـت. اون موقـع 
شـهریه ها 6 هـزار تومـن بود ولـی من همان 
6 تومنـم نداشـتم ببـرم. گاهـی وقتـا اگـه 
بهـم پـول دادن واسـه اینکـه یه تخـم مرغی 
بگیـرم بخـورم همـون پولـو نگه داشـتم که 
کرایه ماشـین بدم. یه روز مسـابقه کشـوری 
داشـتم تـوی کـرج؛ اسـتادم گفـت خیلـی 

مسـابقه مهمیـه بایـد بیـای. خیلـی تحـت 
فشـار بودیـم اون موقع. بغـض گلومو میگیره 
وقتـی حـرف می زنم. اون موقع پول نداشـتم 
توی مسـابقات شـرکت کنـم. اسـتادم گفت 
سـحر اگه پـول نداری نگران نبـاش من دارم 
امـا چـون بچه هـا شـنیدن گفتـم نه اسـتاد 
دارم. اومدم از همسـایمون قـرض کردم. اون 
زمـان یارانـه 80 هزار تومن بـود. یارانه رو که 
گرفتـم پولشـونو بهشـون پـس دادم و گفتم 
دسـتتون درد نکنـه بـرای مسـابقه ام قـرض 
کردم.« سـحر حـاال چند ماهی اسـت ازدواج 
کـرده و قـرار اسـت تـا عیـد امسـال جشـن 

عروسـی اش را برگزار کند. »خواهرام تو سـن 
کـم شـوهر کـردن ولی مـن چون بـه ورزش 
عالقه داشـتم  تـازه ازدواج کردم. امسـال که 
مسـابقاتم پخـش شـد یـه خواسـتگار بـرام 
اومـد و االن عقـد کـردم. خیلـی ازم حمایت 
می کنـه و بهـم گفتـه وقتـی رفتیـم آبدانان 
و  بزنـم  خـودم  بـرای  باشـگاه  یـه  میتونـم 
ورزشـمو ادامـه بـدم. قـراره تـا عید عروسـی 
کنیـم امـا جهیزیـه ام جـور نشـده. عروسـی 
کـه کنـم و برم آبدانـان اون وقـت می تونم با 

مربیگـری از پـس زندگیـم بربیام.«

دختر عشایری که قهرمان کیک بوکسینگ است
خبر

میدان زنان

کارآمدتریـن  از  خبرآنالیـن- 
انـواع خانـواده کـه البتـه گاهـی در 
مختلـف  فرهنگ هـای  و  رویکردهـا 
تـا حـدی متفـاوت تعریف می شـود 
خانـواده  دارد  یکسـانی  بنیـان  امـا 
دموکراتیـک اسـت. به ایـن معنا که 
اعضای آن دارای شـرایط، فرصت ها، 
منابـع و امکانـات برابـر هسـتند. از 
می تـوان  برابری هـا  ایـن  مصادیـق 
بـه بحـث برابـری حقوقـی زنـان و 
البتـه  کـه  ازدواج  عقـد  در  مـردان 
هسـته ای  متصـور  خانـواده ای  در 
امروز بیشـتر مطرح می شـود اشـاره 
کـرد. چراکـه ایـن نـوع خانـواده در 

جامعـه مـا شـایع تر و شـکل گیری 
اسـت.  رایج تـر  عرفـی  نظـر  از  آن 
گرچـه در کلیـت عقـد ازدواج حـق 
طـالق بـا مـرد اسـت امـا در همین 
بسـتر تمهیداتـی بـرای این مسـئله 
اندیشـیده شـده اسـت. در واقـع بـا 
اینکـه همانطـور که در فقه اسـالمی 
و قانـون مدنی آمده طالق اساسـا به 
دسـت مرد اسـت یعنی بـرای طالق 
تنهـا اراده مـرد کفایـت می کنـد که 
بـه صراحـت در مـاده 1133 قانـون 
مدنـی به اسـتناد بـر روایـت نبوی و 
پر اسـتناد یعنـی » الطـالق بید من 
اخـذ بالسـاق« اشـاره شـده امـا مرد 

می توانـد وکالـت در انجـام طـالق را 
بـه زن محـول کنـد و در این صورت 
زن خـود وکیـل طـالق دادن خود از 

جانـب مـرد خواهـد بود.
 پـس یـک نکتـه اصلـی کـه الزم 
ایـن  تبییـن  و  مطالعـات  در  اسـت 
اقـدام در نظـر قـرار گیرد این اسـت 
کـه ایـن فراینـدی کـه در عـرف و 
زبـان عـام بـه حـق طـالق مشـهور 
اسـت حقـی نیسـت کـه ذاتـا بـرای 
باشـد  آمـده  قانـون  و  فقـه  در  زن 
بلکـه بـا اعطـاء وکالـت از جانب مرد 
داده  زن  بـه  می توانـد  امـکان  ایـن 
شـود کـه خود بـرای طـالق خودش 

کـه  زمانـی  در  و  بگیـرد  تصمیـم 
می خواهـد اقـدام کنـد. از این امکان 
که توسـط قانـون مدنـی پیش بینی 
ایجـاد  بـرای  شـده اسـت می تـوان 
تعـادل در عقـد ازدواج، همچنین در 
روابـط زن و مـرد در نهـاد خانـواده 
بهـره بـرد و بـه نوعـی در راسـتای 
برابـری حقـوق انسـانی زن و مـرد 
گام  خانـواده  تشـکیل  آسـتانه  در 
برداشـت. در قـرن نوزدهـم زمانـی 
کـه جنبـش زنـان بـه عنـوان یـک 
رسـمیت  بـه  پایـدار«  جنبـش   «
شـناخته شـد گفتمـان مدرنیسـم و 
لیبرالیسـم مهم تریـن عوامل شـکل 
گیـری ایـن جنبـش بودنـد. در این 
راسـتا نگرشـی که بیشـترین تمرکز 
زنـان  حقوقـی  سـازوکار های  بـر  را 
کـرد فمنیسـم لیبـرال بـود کـه بـا 
لیبرالیسـم  فلسـفه  از  الگوپذیـری 
نسـبت به نقـش مادری و همسـری 
تاکیـد داشـت. لیبـرال فمنیسـت ها 
معتقـد بودنـد که چـون ایـن امکان 
وجـود دارد کـه مـادری و همسـری 
فعالیت هـای  شـدن  محـدود  بـه 
وضعیـت  انسـانی  آزادی  اجتماعـی 
شـغلی و حضور همه جانبـه زنان در 
جامعـه بینجامد ضـرورت دارد که با 
اصالح قوانیـن،  ایجاد سـازوکارهای 
قانونـی و مشـروط قوانیـن حمایتی،  
آگاه کـردن زنـان از ایـن قوانیـن و 
آمـوزش آنهـا در کنـار تـالش بـرای 

تغییـر سـاختار سیاسـی و اجتماعی 
جامعـه تـا حـد زیـادی از تبعیضـی 
کـه بـه دلیـل جنسـیت زن در نهاد 
خانـواده به زن  روا می شـود کاسـت. 
فعالیـن حقـوق زنـان و جنبش های 
زنان در دو مسـیر؛ یکی آگاه کردن و 
آمـوزش به زنـان درباره حقـوق برابر 
انسانی شـان و دیگـری اجبـار کردن 
حمایـت  بـرای  قـدرت  نهاد هـای 
از اقدامـات مثبـت قانونـی در ایـن 
راسـتا تـالش کردنـد. ایـن مسـئله 
در مطالعـات علمـی حـوزه خانـواده 
زنـان و جنسـیت هـم قابـل توجـه 
و مهـم اسـت. چراکـه در تحلیل هـا 
دربـاره  اجتماعـی  پژوهش هـای  و 
دموکراتیـک  مناسـبات  و  خانـواده 
اعضـای خانـواده؛ ایـن یافتـه کامـال 
بـد شـدن  بـا  برجسـته اسـت کـه 
شـرایط کاری و اجتماعـی هـر یـک 
از اعضـا بـه ویژه زنان پـس از ازدواج 
و محرومیـت آنهـا از احسـاس برابـر 
بـودن بـا همسـر احسـاس داشـتن 
حـق انتخـاب و البتـه عـدم حمایت 
قانونـی جامعه بـه دور باطل تبعیض 
جنسـیتی و کاهـش مشـارکت زنان 
بـه عنـوان نیمی از اعضـاء آن چه در 
زمینـه  هـای آموزشـی چـه در بـازار 
کار و اشـتغال می افتـد. این مسـئله 
خانـواده  نهـاد  بـر  مسـتقیم  تاثیـر 
نیـز  فرزنـدان  پذیـری  جامعـه  و 
خواهد داشـت و سـبب شکل گیری 

و  فرزنـدان  در  منفعـل  شـخصیتی 
نسـل آینـده خواهـد شـد. همچنین 
نـوع  ایـن  در  کـودکان  تصـور 
از زن و مـادر  خانواده هـا تصویـری 
بـه عنوان جنـس دوم مطیـع و فاقد 
حـق انتخاب و قـدرت تصمیم گیری 
اسـت. از یـک سـو زنان امـروزی که 
در آمـوزش عالـی و در فعالیت هـای 
و  پررنـگ  حضـور  اقتصـادی 
و  کرده انـد  پیـدا  توجهـی  قابـل 
نمی خواهنـد از رونـد پیشـرفت دور 
بمانند چنانچه شـرایط نیاز هایشـان 
مـکان  و  زمـان  بسـتر  در  درسـت 
یـا در خانـواده  نشـود  فعلـی درک 
مـورد حمایـت همـه جانبـه اعـم از 
حمایـت قانونی قـرار نگیرنـد امکان 
زیـادی دارد که با توجه به احسـاس 
عـدم برابـری از ازدواج  مادری و... به 
نفـع دور نمانـدن از جریـان توسـعه 
سـر یـاز زننـد.  در جامعـه مـا هـم 
افزایـش آگاهی های عمومـی در این 
بـاره بسـیار مهم اسـت. گرفتـن این 
وکالـت در زمـان ازدواج چـه از نظـر 
تامیـن امنیت روانـی و عاطفی زن و 
چـه از نظـر تجربـه برابر انسـانی در 
نهـاد خانواده و میان همسـران امری 
مهم اسـت. چـرا که می توانـد منجر 
بـه شـکل گیری نوعی خانواده سـالم 
بـا روابط برابـر میان اعضا شـده و به 
تدریـج عامل اشـاعه چنین فرهنگی 
در سـایر سـطوح جامعـه نیز باشـد.

اشتغال و 
فرزندآوری 

در دهه هـای اخیـر نرخ بـاروری در ایران به 
دلیـل عوامـل مختلـف تغییرات چشـمگیری 
داشـته و در این میان افزایش مشـارکت زنان 
در نیـروی کار و اشـتغال مدرن نیـز تغییراتی 
را در رفتار باروری ایجاد کرده اسـت. از سـوی 
دیگـر زنان شـاغل نیـز با چالش هـای مختلف 
در زمینـه ی فرزنـدآوری دسـت بـه گریبانند. 
علـم  مهـم  مؤلفه هـای  از  یکـی  فرزنـدآوری 
جمعیـت و از جملـه موضوعاتـی اسـت که در 
حـوزه ی مسـائل اجتماعـی توجـه زیـادی را 
بـه خویـش معطوف داشـته اسـت. گروهی از 
زنان شـاغل از اینکه چگونه خود را با شـرایط 
نقـش مادری سـازگار کننـد نگرانـی و دلهره 
زیـادی دارنـد و از ایـن بابـت خودکارآمـدی 
عبـارت  بـه  می پندارنـد  ضعیـف  را  خـود 
دیگـر باورهـای زنان بـه پتانسیل هایشـان در 
کنتـرل بـر شـرایط فرزنـدآوری بـر تصمیـم 
آنهـا بـه تاخیـر فرزنـدآوری تاثیـر می گـذارد. 
زنـان شـاغل اغلـب بایـد مسـئولیت و وظایف 
نگهـداری کـودکان  خانـه داری و مراقبـت و 
و هـم فعالیـت اشـتغال بیـرون از منـزل را 
همزمـان متحمـل شـوند کـه باعـث تحلیـل 
و  می شـود  آنهـا  جسـمانی  نیـروی  و  تـوان 
بـه طـور  می تواننـد  کمتـر  آنهـا  نتیجـه  در 
مطلـوب در هـر یـک از دو محیـط )خانـه و 
محـل کار( بازدهـی الزم را داشـته باشـد.   از 
سـوی دیگر با افزایـش تعداد فرزنـدان هرچه 
سـن کـودکان کمتـر باشـد نیـاز بـه مواظبت 
و نگهـداری آنهـا بیشـتر خواهـد شـد و وقت 
بیشـتری از والدیـن به خصوص مـادران طلب 
از  نیـز  کار  می کننـد. همچنیـن در محیـط 
زنـان شـاغل انتظار مـی رود پا به پـای مردان 
همـکار خویـش بـه ارائـه خدمـات و انجـام 
وظایف شـغلی بپردازند و هرگونه درخواسـت 
اعم از درخواسـت مرخصی سـاعتی، مرخصی 
مسـئولیت های  پذیـرش  از  امتنـاع  زایمـان، 
سرپرسـتان  طـرف  از  آن  نظایـر  و  شـغلی 
دالیلـی خواهـد بـود بـر اینکـه مـادر شـاغل 
بـه عنـوان نیـروی کار نامطمئـن و ناتـوان به 
نظـر برسـد. بنابرایـن بـا بـاال رفتـن موقعیت 
اقتصادی ـ اجتماعـی زنـان، تمایـل  آنـان برای 
پیشـرفت و تـالش برای اسـتقالل مالـی زنان 
شـاغل را وا مـی دارد فرزندان کمتری داشـته 
باشـند. در پی این تغییرات و شـرایط تصمیم 
بـرای داشـتن فرزنـد بیشـتر دیگـر تصمیمی 
مردانـه نخواهـد بود و زنـان نیـز در این مورد 
از قـدرت و اختیـار تصمیـم گیـری بیشـتری 

برخـوردار می شـوند.
 می تـوان اینطـور گفـت کـه هـر اقدامـی 
در جهـت افزایـش قـدرت چانه زنـی زنان در 
خانـواده نظیـر اشـتغال زنـان و سـهیم بودن 
آنهـا در درآمـد خانـواده بـه افزایـش قـدرت 
تعـداد  و  زمـان  فرزنـدآوری  مـورد  در  زنـان 
فرزنـدان منجر می شـود. عدم امنیت شـغلی، 
سـاعت های طوالنـی کار، کنتـرل کمتـر بـر 
شـغل و برخـی از مشـاغل پـر زحمـت و... از 
شـرایط نامطلـوب کاری بـرای زنـان اسـت به 
گونـه ای کـه وضعیتـی را فراهم خواهـد آورد 
کـه در تصمیم گیـری زنان بـرای فرزندآوری 
تاثیرگـذار خواهـد بـود بـه ویـژه اگـر کسـب 
شـغل از نظـر فرد یک فرصـت و یک موفقیت 
اجتماعـی قلمـداد شـود. با گسـترش زندگی 
بـه  افـراد  کـه  گذشـته  خـالف  بـر  شـهری 
سـهولت می توانسـتند در یـک منطقـه با هم 
زندگـی کننـد فاصله های اجباری باعث شـده 
افـراد از هم دور شـوند که ایـن موضوع در امر 

فرزنـدآوری نیـز تاثیرگذار اسـت. 
بنابرایـن زنـان شـاغل  از حمایـت خدماتی 
)نظیـر کمـک در انجـام دادن کار هـای خانه، 
حمایـت نگهـداری و محافظـت از کـودکان( 
محـروم می شـوند و همیـن امـر بر مشـکالت 
زنـان شـاغل می افزایـد. بـارداری زنان شـاغل 
به سـبب آنکـه بـرای آنهـا محدودیت هایی را 
ایجـاد می کنـد و سـبب کاهـش توانایی هـای 
جسـمانی آنهـا می شـود گاهـی سـبب جـدا 
شـدن زنان باردار از فضاهای عمومی، مجالس 
و  معاشـرت ها  در  محدودیـت  و  خانوادگـی 
فعالیت هـای آنهـا می شـود، بـه گونـه ای کـه 
برخـی زنـان ایـن تجربـه و بـاور را عنصـری 
بازدارنـده در تمایـل بـه فرزنـدآوری می دانند 
گاهـی نیـز مشـکالت پرفرزنـدی در خانـواده 
پرجمعیـت در منـزل پدری خود و همسـر در 
تصمیم گیـری انها در مورد فرزنـدآوری تاثیر 

می گـذارد.

چرا خانواده دموکراتیک
 به حق طالق برای زنان نیاز دارد؟
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انتظار زیبایست،

وقتي سایه ي تو ،

از پشت در سرك مي كشد

خبرعكس نوشت
رسول منتجب نیا:

استعفای دبیر کل »اعتماد ملی«
را قبول نمی کنیم

عصـر دوشـنبه دبیـر کل حـزب اعتمـاد ملی از سـمت خود اسـتعفا 
کـرد. رسـول منتجـب نیـا، قائم مقـام حـزب اعتماد ملـی کـه او هم در 
روزهـای گذشـته قصـد کناره گیـری از سـمت خـود را داشـت، دربـاره 
اسـتعفای دبیـر کل محصور حـزب اعتماد ملی به روزنامـه اعتماد گفت: 
»بـا کمال تأسـف شـنیدیم که دبیـر کل محترم حزب اعتمـاد ملي طي 
نامـه اي ضمـن ابـراز تذکراتـي بـه حـزب، اسـتعفاي خـود را به شـوراي 
مرکـزي حـزب اعـالم کرده و درخواسـت کردند که آن شـورا اسـتعفاي 
ایشـان را بپذیرد و جایگزیني را تعیین کند. بنده بسـیار متأسـفم ازآنچه 
بـه وجـود آمـده و ایـن بزرگـوار را بـه ایـن نتیجـه رسـانده از دبیر کلی 
حزبـي کـه خـود ایشـان پایه گـذاري کردنـد و از حیثیـت و آبـرو و مال 
خـود بـراي آن هزینـه کرده اند، اسـتعفا مي دهنـد. یـادآوري مي کنم که 
شـامگاه یکشـنبه شـنیدم که ایشـان چنین قصـدي را دارنـد و خدمت 
ایشـان پیـام دادم کـه بنده با طرح این مسـاله به شـدت مخالف هسـتم 
و تقاضـا مي کنـم کـه حتـي در جلسـات خصوصـي اصالً مطرح نشـود 
چـون اعتبـار و حیثیـت حـزب بـه ایشـان وابسـته اسـت. بنـده به نوبـه 
خـود به شـدت از ایـن تصمیـم و مقدماتـي که  ایـن تصمیم را بـه وجود 
آورده متأسـف هسـتم. در حال مشـاوره با دوسـتان هسـتیم و به زودی 
همان طـور کـه ایشـان پیشـنهاد کردنـد جلسـه شـوراي مرکـزي را در 
هفتـه آینـده بـا حضـور همه اعضـاي شـوراي مرکزي تشـکیل خواهیم 
داد. بنـده یقیـن دارم کـه همـه اعضـاي شـوراي مرکـزي بـا اسـتعفاي 
ایشـان مخالفت شـدید خواهند کرد و احدي موافق این اسـتعفا نخواهد 
بـود کمـا اینکه دبیـران اسـتان ها و شهرسـتان ها و اعضا با شـنیدن این 
خبـر به شـدت نگـران شـدند و مخالفت خـود را اعـالم کردنـد. ما طبق 
توصیـه ایشـان جلسـه اي را در هفته هـاي آینـده تشـکیل خواهیـم داد 
و اعضـا را بـراي بحـث پیرامـون این مسـاله دعـوت مي کنیـم. مطمئن 
هسـتم کـه احدي از شـوراي مرکزي و حتي زیرمجموعـه آن موافق این 
اسـتعفا نخواهنـد بـود. بنده هـم بار دیگر هـم مخالفت جدي خـود را با 
ایـن اسـتعفا اعـالم مي کنـم. امیدواریـم ایشـان هم سـالم باشـند و هم 
ان شـاء اهلل بـه زودی رفـع حصـر از ایشـان شـود و سایه شـان بـاالي سـر 
اعتمـاد ملي همچنان مسـتدام باشـد. نکاتي کـه ایشـان در نامه توصیه 
کردنـد همـه جامه عمل مي پوشـانیم کـه منویات ایـن بزرگوار بـرآورده 
شـود. ان شـاءاهلل اصالح طلبان با تعامل و هماهنگي بتواننـد در انتخابات 
شـرکت کننـد. شـعار مـن از ابتدا حفـظ هویت حزبـي همراه بـا تعامل 
بـا احـزاب و شـوراهاي اصالح طلب بوده اسـت و مصوب شـوراي مرکزي 
نیـز بـوده اسـت. بـا حفـظ هویـت حزبـي و تعامل احـزاب بـا دبیر کلی 

ایشـان ان شـاءاهلل وارد صحنـه انتخابات 96 خواهیم شـد.«

 اطالعات

سکه

۱2,۱50,000 ریال طرح جدید

۱۱,800,000 ریال طرح قدیم 

6,300,000 ریال نیم سکه 

3,400,000 ریال ربع سکه 

2,080,000 ریال یک گرمی

طال

۱,۱63,4۱0 ریال هر گرم طالی ۱8 عیار

۱,550,9۱0 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

4۱,290 ریال دالر آمریکا

43,6۱0 ریال یورو

۱۱,470 ریال درهم امارت

6,040 ریال  یوآن 

50,030 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,298,000 تومان

رانا LX  33,389,000 تومان

ویتارا دنده ای کالس 5  ۱25,0۱8,000 تومان

سایپا SE ۱۱۱     20,926,000 تومان

75,826,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,950,000 تومان

لیفان X50  48,900,000 تومان

8۱,900,000 تومان   S5 جک

53,462,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

4 تا 23/نیمه ابری امروز

6 تا 26/نیمه ابری فردا

ویژه

کرمان کنسرت
وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجـع فـروش 
الکترونیکـی بلیـط بـا امکان انتخـاب صندلی در اسـتان کرمان 
اسـت. کرمـان کنسـرت آمادگـی خـود را بـرای همـکاری بـا 
برگـزار کننـد گان کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و 
هنـری اعـالم مـی دارد.  کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجـع 
فـروش بلیـط نیسـت بلکه مـی توانید فـروش بلیـط را در چند 

نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com
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روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی    سردبیر: بردیا امیرتیموری
صفحه آرایی: علی اکبرزاده        دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

مدیر داخلی: مریم شمس
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

دبیر صفحه کرمون: یاسر سیستانی نژاد
دبیر سرویس ورزش: هادی کاربخش

دبیر سرویس سفر: عرفان زارعی
دبیر سرویس فناوری و اطالعات: جاوید مومنی

دبیر سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید
دبیر صفحه تکنولوژی: آرین اسدی

دبیر صفحه میدان زنان: سیمین سلطانی نژاد

دبیر صفحه کافه هنر: سپیده ایران منش
عکاس: محسن رجب پور

پیام ما رتبه 81 با امتیاز 39/7 در رتبه بندی
نشانی: کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8

تماس مستقیم تحریریه:32471390 
تلفنخانه: 32435911 و 32435908 و 32435910 

news@payamema.ir :ایمیل
telegram.me/payamema :کانال تلگرام

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

www.payamema.ir/akhlagh

پیش چاپ و چاپ: مهدوی )کرمان - بلوار بوعلی-32134838(

نمایشگاه

وضعیت قرمز 
نمایشگاه آثار محمد خضری مقدم/ عکس ویدئو میکس مدیا

افتتاحیه جمعه دهم دی ماه 1395/ نمایشـگاه تا شـانزدهم دی 
مـاه دایر می باشد/سـاعت بازدیـد 16 تا 20

خیابـان شـهید بهشـتی/ حدفاصـل طهماسـب آبـاد و باغملـی / 
یـادگاران گالری 
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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:
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کرونا و خشکسالی در کمین شترهای کرمان

گنجینه های فراموش شده کویر

 آیا این افراد را 
می شناسید؟

ناظم االسالم کرمانی 
و تاریخ بیداری ایرانیان

مصاحبه ی اختصاصی پیام ما با کارشناس روابط عمومی اداره کل امور 
اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان

تمام خدمات از تولد تا فوت 
پناهجوی مجاز با ماست

   صفحه۱6   صفحه۱4   صفحه۱0

   صفحه ۱2
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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

تاریـخ جهـان عجین اسـت بـا نام ها 
و یـاد از کارهـای مهـم شـخصیت ها. 
امـا در ایـن میـان فقـط از برخـی از 
تأثیرگذارترین هـای آنهـا، بـه صـورت 
مرتـب یـاد می شـود و جـزو مشـاهیر 
می شـوند و به صـورت تبعیض آمیزی، 
از برخـی از تأثیرگذارهـای دیگـر یـاد 
نمی شـود. مـا می توانیـم دالیلـی برای 

ایـن مطلـب فهرسـت کنیم:
برخـی از افـراد مهـم به مانند سـکه 
در جیـب، پر سـر و صـدا و پرطمطراق 
هسـتند و بـه عبارتـی توانایـی مطـرح 
از  برخـی   ٔ دارنـد.  را  خـود  کـردن 
کشـفیات و ابداعـات پایـه، در طـول 
زمـان روتین و بدیهی تلقی می شـوند، 
وجـود  نخسـت،  روز  از  کـه  گویـی 
پـی  در  کسـی  بنابرایـن  و  داشـته اند 
آن برنمی آیـد کـه ببینـد چـه کسـی 
در مرتبـه نخسـت، مبـدع آن کار بوده 
اسـت. -گاهـی هـم بخـت و اقبـال به 
رسـانه ای،  محیـط  یـا  و  می آیـد  کار 
باعـث مطـرح شـدن برخـی می شـود. 
بـه هـر ترتیـب در ادامـه مطلـب، در 
نمونـه  بـرای  کـه  هسـتیم  آن  پـی 
برایتـان  را  مشـهور  شـخصیت  چنـد 
فهرسـت کنیـم کـه امـروزه، یـا آنها را 
کال نمی شناسـیم یـا بسـیار کمتـر از 
آنچـه لیاقـت اش را دارنـد، از آنهـا یـاد 

می کنیـم.

پاتریک وینسنت کلمن، دهقان 
فداکار امریکایی ها!

او یـک سـوزن بان اهـل نوا اسـکاتیا 
بـود. در سـال 1977 در بنـدری کـه 
او مشـغول کار بـود، حادثه تصـادم دو 
کشـتی رخ داد کـه یکـی از آنهـا، پـر 
از مهمـات بـود. متعاقـب آتش سـوزی 
و انفجارهـای رخ داده، او حاضـر نشـد 
کـه محـل کار خـود را تـرک کنـد و 
ترجیـح داد بمانـد و بـه قطارهایـی که 
به نزدیکی محل می رسـیدند، هشـدار 
بدهـد. تـا اینکه سـرانجام بعـد از یکی 

از انفجارهـا، درگذشـت.
کلیر کامرون پترسون

بـودن  سـمی  از  مـا  همـه  امـروزه 
سـربی کـه پیش ترهـا مرسـوم بـود به 
صـورت افزودنی به بنزین اضافه شـود، 
اطـالع داریـم، اما کسـی کـه پرچم دار 
مبـارزه با ایـن امر بـود، کلیـر کامرون 
کارزاری  کـه  بـود  او  بـود،  پترسـیون 
و  انداخـت  راه  افزودنـی  ایـن  علیـه 
عاقبـت باعـث ممنوعیت اضافه شـدن 

آن شـد.
لری تسلر

آیـا می دانسـتید کـه کپـی پیسـت 
هـم مخترعـی دارد؟! بلـه مختـرع این 
فراینـد بسـیار بـه دربخور، لری تسـلر 
اسـت. او یکـی از مهندس هـای نخبـه 
در Xerox PARC )مرکـز تحقیق و 

توسـعه در ایالـت کالیفرنیـا( در دهه ی 
زمـان،  آن  در  بـود.  میـالدی  هفتـاد 
کامپیوترهـای خانگـی تنها در حد یک 
ایـده بودنـد و کسـی فکـر نمی کرد که 

روزی بـه واقعیـت تبدیل شـوند.
تسـلر در بیـن سـال های 1973 تـا 
1976 بـر روی برنامه ریـزی سیسـتم 
Smalltalk-76 کار می کـرد. در آن 
زمـان او راه حلـی بـرای ذخیره سـازی 
داخلـی  حافظـه ی  روی  بـر  متن هـا 
و سـپس  کات(  یـا  )کپـی  کامپیوتـر 
انتقـال آن به جـای دیگـری )پیسـت( 
و   Cut، Copy لغـات  کـرد.  پیـدا 
Paste هـم از اصالحـات کتاب هـای 
چاپـی برداشـته شـده اند؛ جایـی کـه 
واقعـا لغات با قیچی بریـده )Cut( و بر 
 )Paste( روی کاغذ دیگری چسـبانده
 Xerox از  پـس  تسـلر  می شـدند. 
کارشـناس  به عنـوان   ،PARC
کامپیوتـر در شـرکت اپـل اسـتخدام 
شـد و بعـد از آن هـم، بـا کار بـر روی 
 ،)Biotechnology( زیسـت فناوری 
در  را  ارشـد  معـاون  توانسـت سـمت 

آمـازون و یاهـو بـه دسـت آورد.
ایگناز سیملویس

یـک پزشـک مجارسـتانی بـود کـه 
کشـف کـرد اگر پزشـکان و پرسـتاران 
بخش هـای  در  را  خـود  دسـت های 
زنـان و زایمـان بشـویند، میـزان مرگ 

و میـر 90 درصـد پاییـن  می آیـد.
موریس هیلمن

آمریکایـی  میکروب شـناس  یـک 
بـود کـه کار توسـعه سـاخت و کاربرد 
و  روتیـن  واکسـن   14 از  واکسـن   8
اسـتفاده  امـروزه  را کـه  پراسـتعمالی 
مـا  او،  بـدون  داد.  انجـام  می کنیـم، 
 ،A واکسـن های مؤثـر علیـه هپاتیـت
مننژیـت،  آلبه مرغـان،   ،B هپاتیـت 
عفونـت  )پنومونـی(،  پهلـو  سـینه 
و  سـرخک  آنفلوآنـزا،  هموفیلـوس 

نداشـتیم. سـرخجه 
استانیسالو پتروف، نجات دهنده 

بشریت!
نـه، غلـوی در کار نیسـت! امـا در 
اینجـا یک بار دیگـر از او یاد می کنیم، 
در 26 سـپتامبر سـال 1983، سیستم 
دفاعـی هشـداردهنده شـوروی دچـار 
مشـکل شـده بـود و به صـورت کاذب 
نشـان می داد کـه 6 موشـک از آمریکا 
به سـمت شـوروی شـلیک شـده اند. او 
در آن زمـان افسـر مسـئول بـود و این 
اختیار داشـت که کل سـیتم پدافندی 
و ضدحملـه شـوروی را فعـال کند. اما 
او ترجیـح داد کـه کمـی درنـگ کنـد 
و اینگونـه اسـتدالل کند که چـرا باید 
امریـکا فقط از 6 موشـک بـرای حمله 
بـه شـوروی اسـتفاده کند. دسـت آخر 
او متوجـه شـد کـه بـه خاطـر تازگـی 

 آیا این افراد را می شناسید؟
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تاریـخ جهـان عجین اسـت بـا نام ها 
و یـاد از کارهـای مهـم شـخصیت ها. 
امـا در ایـن میـان فقـط از برخـی از 
تأثیرگذارترین هـای آنهـا، بـه صـورت 
مرتـب یـاد می شـود و جـزو مشـاهیر 
می شـوند و به صـورت تبعیض آمیزی، 
از برخـی از تأثیرگذارهـای دیگـر یـاد 
نمی شـود. مـا می توانیـم دالیلـی برای 

ایـن مطلـب فهرسـت کنیم:
برخـی از افـراد مهـم به مانند سـکه 
در جیـب، پر سـر و صـدا و پرطمطراق 
هسـتند و بـه عبارتـی توانایـی مطـرح 
از  برخـی   ٔ دارنـد.  را  خـود  کـردن 
کشـفیات و ابداعـات پایـه، در طـول 
زمـان روتین و بدیهی تلقی می شـوند، 
وجـود  نخسـت،  روز  از  کـه  گویـی 
پـی  در  کسـی  بنابرایـن  و  داشـته اند 
آن برنمی آیـد کـه ببینـد چـه کسـی 
در مرتبـه نخسـت، مبـدع آن کار بوده 
اسـت. -گاهـی هـم بخـت و اقبـال به 
رسـانه ای،  محیـط  یـا  و  می آیـد  کار 
باعـث مطـرح شـدن برخـی می شـود. 
بـه هـر ترتیـب در ادامـه مطلـب، در 
نمونـه  بـرای  کـه  هسـتیم  آن  پـی 
برایتـان  را  مشـهور  شـخصیت  چنـد 
فهرسـت کنیـم کـه امـروزه، یـا آنها را 
کال نمی شناسـیم یـا بسـیار کمتـر از 
آنچـه لیاقـت اش را دارنـد، از آنهـا یـاد 

می کنیـم.

پاتریک وینسنت کلمن، دهقان 
فداکار امریکایی ها!

او یـک سـوزن بان اهـل نوا اسـکاتیا 
بـود. در سـال 1977 در بنـدری کـه 
او مشـغول کار بـود، حادثه تصـادم دو 
کشـتی رخ داد کـه یکـی از آنهـا، پـر 
از مهمـات بـود. متعاقـب آتش سـوزی 
و انفجارهـای رخ داده، او حاضـر نشـد 
کـه محـل کار خـود را تـرک کنـد و 
ترجیـح داد بمانـد و بـه قطارهایـی که 
به نزدیکی محل می رسـیدند، هشـدار 
بدهـد. تـا اینکه سـرانجام بعـد از یکی 

از انفجارهـا، درگذشـت.
کلیر کامرون پترسون

بـودن  سـمی  از  مـا  همـه  امـروزه 
سـربی کـه پیش ترهـا مرسـوم بـود به 
صـورت افزودنی به بنزین اضافه شـود، 
اطـالع داریـم، اما کسـی کـه پرچم دار 
مبـارزه با ایـن امر بـود، کلیـر کامرون 
کارزاری  کـه  بـود  او  بـود،  پترسـیون 
و  انداخـت  راه  افزودنـی  ایـن  علیـه 
عاقبـت باعـث ممنوعیت اضافه شـدن 

آن شـد.
لری تسلر

آیـا می دانسـتید کـه کپـی پیسـت 
هـم مخترعـی دارد؟! بلـه مختـرع این 
فراینـد بسـیار بـه دربخور، لری تسـلر 
اسـت. او یکـی از مهندس هـای نخبـه 
در Xerox PARC )مرکـز تحقیق و 

توسـعه در ایالـت کالیفرنیـا( در دهه ی 
زمـان،  آن  در  بـود.  میـالدی  هفتـاد 
کامپیوترهـای خانگـی تنها در حد یک 
ایـده بودنـد و کسـی فکـر نمی کرد که 

روزی بـه واقعیـت تبدیل شـوند.
تسـلر در بیـن سـال های 1973 تـا 
1976 بـر روی برنامه ریـزی سیسـتم 
Smalltalk-76 کار می کـرد. در آن 
زمـان او راه حلـی بـرای ذخیره سـازی 
داخلـی  حافظـه ی  روی  بـر  متن هـا 
و سـپس  کات(  یـا  )کپـی  کامپیوتـر 
انتقـال آن به جـای دیگـری )پیسـت( 
و   Cut، Copy لغـات  کـرد.  پیـدا 
Paste هـم از اصالحـات کتاب هـای 
چاپـی برداشـته شـده اند؛ جایـی کـه 
واقعـا لغات با قیچی بریـده )Cut( و بر 
 )Paste( روی کاغذ دیگری چسـبانده
 Xerox از  پـس  تسـلر  می شـدند. 
کارشـناس  به عنـوان   ،PARC
کامپیوتـر در شـرکت اپـل اسـتخدام 
شـد و بعـد از آن هـم، بـا کار بـر روی 
 ،)Biotechnology( زیسـت فناوری 
در  را  ارشـد  معـاون  توانسـت سـمت 

آمـازون و یاهـو بـه دسـت آورد.
ایگناز سیملویس

یـک پزشـک مجارسـتانی بـود کـه 
کشـف کـرد اگر پزشـکان و پرسـتاران 
بخش هـای  در  را  خـود  دسـت های 
زنـان و زایمـان بشـویند، میـزان مرگ 

و میـر 90 درصـد پاییـن  می آیـد.
موریس هیلمن

آمریکایـی  میکروب شـناس  یـک 
بـود کـه کار توسـعه سـاخت و کاربرد 
و  روتیـن  واکسـن   14 از  واکسـن   8
اسـتفاده  امـروزه  را کـه  پراسـتعمالی 
مـا  او،  بـدون  داد.  انجـام  می کنیـم، 
 ،A واکسـن های مؤثـر علیـه هپاتیـت
مننژیـت،  آلبه مرغـان،   ،B هپاتیـت 
عفونـت  )پنومونـی(،  پهلـو  سـینه 
و  سـرخک  آنفلوآنـزا،  هموفیلـوس 

نداشـتیم. سـرخجه 
استانیسالو پتروف، نجات دهنده 

بشریت!
نـه، غلـوی در کار نیسـت! امـا در 
اینجـا یک بار دیگـر از او یاد می کنیم، 
در 26 سـپتامبر سـال 1983، سیستم 
دفاعـی هشـداردهنده شـوروی دچـار 
مشـکل شـده بـود و به صـورت کاذب 
نشـان می داد کـه 6 موشـک از آمریکا 
به سـمت شـوروی شـلیک شـده اند. او 
در آن زمـان افسـر مسـئول بـود و این 
اختیار داشـت که کل سـیتم پدافندی 
و ضدحملـه شـوروی را فعـال کند. اما 
او ترجیـح داد کـه کمـی درنـگ کنـد 
و اینگونـه اسـتدالل کند که چـرا باید 
امریـکا فقط از 6 موشـک بـرای حمله 
بـه شـوروی اسـتفاده کند. دسـت آخر 
او متوجـه شـد کـه بـه خاطـر تازگـی 

 آیا این افراد را می شناسید؟
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سیسـتم استفاده شـده و تداخل عمل 
رادارهـای زمینـی، ایـن هشـدار کاذب 

داده شـده است.
می کـرد،  شـتاب  کمـی  او  اگـر 
شـوروی بـه آمریـکا بـه خیـال خـود 
بـود  مشـخص  و  می کـرد  ضدحملـه 
کـه آمریکا هم پاسـخ مـی داد و جنگ 
هسـته ای فراگیـر شـروع می شـد. دنیا 
می توانسـت در سـال 1983 بـه پایان 
برسـد، امـا بـه خاطـر تصمیم درسـت 
یـک مـرد، مـا االن اینجـا نشسـته ایم 
و شـما در حـال خوانـدن ایـن سـطور 
هـاروی  مفیـد:  و  مختصـر  هسـتید! 

هابـل: مختـرع پریـز بـرق!
کلود شنون

ریاضـی دان،  شـانون،  اِلـوود  کلـود 
مهندس الکترونیـک و رمزنگار معروف 
بـه عنـوان پـدر  بـود کـه  آمریکایـی 
می شـد.  شـناخته  اطالعـات  نظریـه 
معروفیـت شـانون بـدان جهـت اسـت 
کـه بـا مقالـه ای کـه در سـال 1948 
را  اطالعـات  نظریـه  کـرد،  منتشـر 
امـا همچنیـن معـروف  نهـاد.  بنیـان 
 ،1937 سـال  در  شـانون  کـه  اسـت 
هنگامـی کـه در سـن 21 سـالگی بـه 
عنـوان دانشـجوی کارشناسـی ارشـد 
بـه  مشـغول  ام آی تـی  دانشـگاه  در 
تحصیل بوده اسـت، نظریـه رایانه های 
دیجیتـال و مدارهای دیجیتـال را پایه 

گذاری کرده اسـت. وی بوسـیله پایان 
نامـه خـود نشـان داد کـه بـا پیـاده 
دویـی  دو  منطـق  الکتریکـی  سـازی 
)جبـر بولـی(، می توان هرگونه مسـئله 
منطقـی و روابـط عـددی را حـل کرد. 
چنیـن ادعـا شـده اسـت کـه پایـان 
نامـه مذکـور، مهمتریـن پایـان نامـه 
کارشناسـی ارشـد در طول تاریخ بوده 
اسـت. در زمـان جنـگ جهانـی دوم، 
شـانون به پژوهـش در زمینه رمزکاوی 
اشـتغال داشـته و بعد از جنـگ به کار 
بـر روی رمزشـکنی روی آورده اسـت.

ویلیس کریر
اگـر در منطقـه گرمسـیری زندگی 
کریـر  ویلیـس  مدیـون  می کنیـد، 
هسـتید، چـرا کـه او بـود که سیسـتم 
تهویـه مطبـوع را اختـراع کـرد. کریـر 
در سـال 1902 اولیـن سیسـتم تهویه 
مطبـوع خود را طراحی نمود. مشـتری 
او چاپخانـه ای بـود که با مشـکل چاپ 
رنـگ روبـرو بود چـون تغییـر در گرما 
و رطوبـت محیـط موجـب تغییـر در 
همنشـینی رنگهـا می شـد. نزدیک به 
دو دهـه اختراعـات کریـر ایـن مـکان 
را فراهـم آورده بـود تـا در محیط های 
صنعتـی دمـا و رطوبـت بـه صـورت 

علمـی تحـت کنتـرل در بیاید.
کلودت کلوین

مبـارزات  تاریـخ  بـا  اگـر 

رنگین پوسـتان آمریـکا، علیـه تبعیض 
ُرزا  احتمـاال  باشـید،  آشـنا  نـژادی، 
کمتـر  امـا  می شناسـید،  را  پارکـس 
کلیـو  کلـودت  از  کـه  اسـت  کسـی 
یـاد کنـد. در واقـع نخسـتین کسـی 
کـه علیـه جداسـازی سفیدپوسـتان و 
سیاه پوسـتان در هنگام سـوار شدن به 
اتوبـوس مقاومـت کرد، همیـن خانک 
دوم  در  را  کار  ایـن  او  بـود.  کلویـن 
مـارس سـال 1955 انجـام داد. اما چرا 
کسـی از او یـاد نمی کنـد و رزا پارکس 
مشـهور شـد؟ بـه خاطـر اینکـه او در 
آن زمـان زنـی مجـرد و در عیـن حال 
حاملـه بـود و جامعه نمی خواسـت که 
زنی کـه چنین تابویـی دارد، نماد یک 

شـود. آزادی خواهانـه  حرکـت 
نورمن بورالگ

اگـر او نبود، شـاید یـک میلیارد نفر 
بـه خاطـر قحطـی می مردنـد! او بـود 
کـه یـک واریتـه مقاومـت در مقابـل 
آفـت گنـدم کـه بازدهـی زیـادی هـم 
مکزیـک،  در  و  کـرد  داشـت، کشـف 
پاکسـتان و هنـد، توزیـع کـرد. او در 
واقـع یـک انقـالب سـبز انجـام داد. به 
علـت ایـن موفقیـت در سـال 1970، 
دریافـت  بـه  موفـق  بـورالگ  نورمـن 

جایـزه صلـح نوبـل شـد.
آلیس پال

آلیس اسـتوکس پال، مبارز جنبش 

حـق رأی زنـان در ایـاالت متحـده و 
فعـال حقـوق زنـان بـود. او در دهـه 
1910 بـه عنوان طراح و استراتژیسـت 
اصلـی کمپیـن حـق رای، بـه همـراه 
لوسـی برنز و دیگـران، جنبشـی برای 
راه  بـه  رأی  حـق  آوردن  دسـت  بـه 
انداخـت. او از بنیانگـذاران حـزب ملی 
زنـان امریـکا بـود. در ایـن مسـیر، او 
بـا مخالفت هـای زیـادی روبـرو شـد، 
بـه زنـدان و بدتـر از آن  بیمارسـتان 
روانی انداخته شـد. اما سـرانجام مردم 
متوجـه شـدند که چـه بر سـر این زن 

آمـده اسـت و او رهانیـده شـد.
ویتولد پیلکی

ویتولـد پیلکـی یـا پیلتسـکی، یک 
سـرباز لهسـتانی در زمـان جمهـوری 
دوم لهسـتان، مؤسـس ارتـش سـری 
لهسـتان  اشـغال  زمـان  در  لهسـتان 
توسـط نازیها و عضـو ارتش خانگی که 
در سـال 1942 تشـکیل شـد بود. او از 
اولیـن افرادی بود که توانسـت گزارش 
در مـورد اردوگاه کار اجبـاری آشـویتز 
تهیـه کنـد. او در زمـان جنـگ جهانی 
اردوگاه  در  کـه  شـد  داوطلـب  دوم 
آشـویتز زندانـی شـود تا اطالعـات در 

مـورد آن بدسـت آورد.
منبع:مدخل های فارسی و انگلیسی 
ویکی پدیا
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شـتر  پـرورش  اسـما محمودی- 
در  اقتصـادی  زمینه هـای  از  یکـی 
کرمـان اسـت امـا ایـن سـرمایه های 
بیمارهـای  کویـر در معـرض تهدیـد 
و  هسـتند  خشکسـالی  و  مختلـف 
برنامـه ای مـدون بـرای توسـعه ایـن 

نـدارد.  وجـود  صنعـت 
طبیعـت  علیرغـم  کرمـان  اسـتان 
خشـک و کم آبـی کـه دارد یکـی از 
به خصـوص  دام  پـرورش  قطب هـای 
در مناطـق جنـوب اسـتان محسـوب 
پـرورش  میـان  ایـن  در  می شـود 
غیرمعمـول  دام هـای  و  حیوانـات 
از  یکـی  شـتر  و  شـترمرغ  ازجملـه 
خلـق  زمینه هـای  پردرآمدتریـن 
ثـروت برای مردمـان محـروم منطقه 
کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  و  اسـت 
اسـتفاده  بـرای  برنامه ریـزی مدونـی 
ایـن زمینـه اقتصـادی در اسـتان  از 

اسـت. تعریف نشـده 
اسـتان  از  قابل توجهـی  بخـش 
می دهـد  تشـکیل  کویـر  را  کرمـان 
طبیعـی  منابـع  بخش هـای  ایـن  و 
اسـتان کرمـان، هرچنـد بی آب وعلف 
امـا چراگاه هـای  بـه نظـر می رسـند 
خوبـی بـرای هـزاران رأس شـتر در 

اسـت. اسـتان  طبیعـت 
شتر؛ مزیت اقتصادی 

کویرنشینان
شـتر حیوانـی اسـت کـه علیرغـم 
نیـاز انـدک بـه آب و علوفه امـا ازنظر 
به صرفـه  بسـیار  اقتصـادی  بازدهـی 
اسـت و گوشـت و فرآورده هـای دیگر 
ایـن حیـوان در کشـورهای حاشـیه 
خلیج فـارس از مزیـت بسـیار باالیـی 
برخـوردار اسـت، همچنیـن پـرورش 

زیبایـی  مسـابقات  درزمینـه  شـتر 
زمینه هـای  از  نیـز  شـترداونی  و 
قابل توجهـی اسـت که اعراب حاشـیه 
خلیج فـارس حاضرند دالرهـای نفتی 
امـا در  آن هـا کننـد  را خـرج  خـود 
عمـل از این زمینه هـای اقتصادی آن 
طـور کـه بایـد استفاده نشـده اسـت.

امـا خبـر بـد اینکـه، چنـد هفتـه 
قاچـاق  شـترهای  محمولـه ای  قبـل 
اسـتان کرمـان کشـف شـد کـه  در 
بودنـد  اسـتان  بـه  انتقـال  حـال  در 
ایـن  ابتـالی  نگران کننـده  نکتـه  و 
شـترها بـه کرونـا بـود، هرچنـد ایـن 
امـا  شـد  کنتـرل  کامـاًل  محمولـه 
مسـیر قاچـاق دام مسـدود نشـده و 
همچنـان امـکان انتقال ایـن بیماری 
از  دارد.  وجـود  کرمـان  اسـتان  در 
سـوی دیگـر خشک سـالی در کرمان 
آنقـدر طاقت فرسـا شـده اسـت کـه 
شـترها نیز کـه به مقاومـت در مقابل 
معـرض  در  دارنـد  شـهرت  کم آبـی 
خشک سـالی  از  ناشـی  مرگ ومیـر 
بخشـدار  بطوریکـه  قرارگرفته انـد، 
اسـتان  شـرق  در  ریـگان  مرکـزی 
کرمـان نسـبت به احتمال تلف شـدن 
هزار شـتر در دشـت تـک فرهاد خبر 
می دهـد و خواسـتار تمهیدات الزم از 
سـوی مسـئوالن برای نجات دام های 

شـتر در ایـن منطقـه شـد.
غـالم شـاهزاده یکـی از مهم تریـن 
زمینه هـای اشـتغال مـردم ریـگان را 
دامـداری و نگهـداری شـتر می داند و 
می گویـد: خشک سـالی موجب شـده 
بسـیاری از مرتع هـای منطقـه از بین 
برونـد ایـن در حالی اسـت کـه منابع 
آبـی نیـز خشک شـده و وضعیـت را 

بـرای دامـداران نگران کننده تـر کرده 
گیاهـی  پوشـش  افـزود:  وی  اسـت. 
در  و  رفتـه  بیـن  از  تقریبـاً  منطقـه 
سـال جاری نیـز بارندگی هـای اندک 
احیـای  درزمینـه  نتوانسـته  و  بـوده 
ایـن پوشـش مرتعـی مؤثر باشـد. وی 
گفـت: بـه نظـر می رسـد در صـورت 
بیـن  از  و  کنونـی  وضعیـت  تـداوم 
رفتـن زمینه هـای اشـتغال بـه زودی 
در  گسـترده  مهاجرت هـای  شـاهد 

بیـن عشـایر منطقـه باشـیم.
جازموریان به مرتع دامهای 

صحرا 
تبدیل شده است

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان اظهار داشـت: منطقه 
جازموریـان در جنـوب کرمـان یکـی 
شـتر  پـرورش  اصلـی  قطب هـای  از 
در  و  می شـود  محسـوب  کشـور  در 
منطقه 18 هزار شـتر وجـود دارد که 
یکـی از زمینه هـای اصلـی دامـداری 
اسـت. سـید یعقـوب موسـوی گفت: 
منطقـه جازموریـان از مراتـع بـزرگ 
منطقـه محسـوب می شـود هرچنـد 
باتـالق ایـن مرتع خشک شـده اسـت 
امـا همچنـان سـطح آب در منطقـه 
امـکان  این قـدر مطلوبیـت دارد کـه 
چـرای دام در برخـی مناطـق وجـود 
متأسـفانه  کـرد:  تصریـح  وی  دارد. 
پـرورش  مزایـای  بـا  هنـوز  مـردم 
ایـن  دامـی  فرآورده هـای  و  شـتر 
نشـده اند  آشـنا  به خوبـی  حیـوان 
خوبـی  بسـیار  بـازار  درصورتی کـه 
در کشـورهای عربـی در ایـن زمینـه 
خواسـتار  موسـوی  دارد.  وجـود 
حمایـت از شـترداران شـد و افـزود: 

چالشـی  مهم تریـن  خشک سـالی 
اسـت کـه دام هـای منطقـه را تهدید 
می کنـد. وی پرورش سـنتی و دوری 
از روش هـای مـدرن پـرورش شـتر را 
یکـی دیگـر از مشـکالت ایـن بخـش 
از دامـداری جنـوب کرمان دانسـت و 
افـزود: در حـال حاضر درزمینـه بازار 
داخلـی مهم تریـن بـازار فرآورده های 
کشـور  بـزرگ  اسـتان های  شـتری 
ازجملـه تهران و اصفهان هسـتند که 
صـادرات در ایـن بخـش در جنـوب 
کرمـان شـکل گرفته و در حـال انجام 
بیشـتر  توجـه  خواسـتار  وی  اسـت. 
جامعـه بـه مصـرف ایـن محصـوالت 
شـتر  فراورده هـای  افـزود:  و  شـد 
ازجملـه ارگانیـک تریـن محصـوالت 
دامـی در کشـور محصـول می شـود. 
موسـوی ادامـه داد: هـزاران شـتر در 
جنـوب کرمـان زمینـه ایجـاد مراکـز 
تحقیقاتـی شـتر در جنـوب کرمـان 
امیدواریـم  و  اسـت  فراهـم کـرده  را 
گام هـای علمـی در خصـوص توسـعه 
وجـه  بهتریـن  بـه  را  صنعـت  ایـن 
ممکـن برداریـم. وی گفـت: مـا قصد 
توسـعه  ششـم  برنامـه  در  داریـم 
پـرورش شـتر را یکـی از محورهـای 
اسـتان  جنـوب  اقتصـادی  توسـعه 
خصـوص  ایـن  در  و  کنیـم  معرفـی 
اسـت. برداشته شـده  نیـز  گام هایـی 
سند توسعه صنعت شتر در کشور 

تدوین می شود
انجمـن  هیئت مدیـره  رئیـس 
علمـی شـتر نیز اظهـار داشـت: قصد 
داریـم بـا تدوین سـند توسـعه شـتر 
راسـتای  در  گام هایـی  کشـور  در 
کـه  برداریـم  دامـداران  از  حمایـت 

کرونا و خشکسالی در کمین شترهای کرمان

گنجینه های فراموش شده کویر
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امیدواریـم در ایـن زمینـه تأثیرگـذار 
چشـم انداز  حقیقـت  در  و  باشـد 
شـود.  ترسـیم  صنعـت  ایـن  آینـده 
تولیـد  کـرد:  تأکیـد  زیبایـی  سـعید 
محصـوالت ارگانیـک و بسـیار مغذی 
پـرورش  اصلـی  مشـخصه های  از 
شـتر اسـت ایـن در حالـی اسـت که 
کمتریـن میـزان نیـاز آبـی و علوفـه 
را در بیـن دام هـا دارد و از بازدهـی 
برخـوردار  نیـز  مطلوب تـری  بسـیار 

اسـت. 
وی ادامـه داد: باید زیرسـاخت های 
مهیـا  کشـور  در  دام  ایـن  پـرورش 
شـود و از سـوی دیگـر بایـد توجـه 
بـه  نیـاز  ایـران  کـه جامعـه  داشـت 
آگاهـی بیشـتر در خصـوص اسـتفاده 

از گوشـت ایـن حیـوان دارد. 
رئیـس هیئت مدیـره انجمن علمی 
شـتر افزود: در این خصـوص ظرفیت 

بسـیار خوبی در اسـتان کرمان وجود 
دارد و انتظـار مـی رود در ایـن سـند 
قابل توجهـی  نقـش  آن  اجـرای  و 
داشـته باشـد. وی افـزود: 160 هـزار 
شـتر در کشـور وجـود دارد کـه ایـن 
میـزان بایـد افزایـش یابـد و بازاریابی 
و آشـنایی جامعـه بـا ایـن محصـول 

نیـز در دسـتور کار قـرار گیـرد.
دامداران به حمایت نیاز دارند

از  یکـی  میرافـروز،  محمـد 
پرورش دهندگان شتر در جنوب استان 
کرمـان اسـت کـه می گویـد: پـرورش 
شـتر در کرمان به صورت کامل سـنتی 
انجـام می شـود و درواقـع شـترها در 
دشـت های اطـراف رهـا می شـوند. وی 
افـزود: مهم ترین مشـکل ما این اسـت 
کـه بـازار مناسـبی بـرای محصـوالت 
وجـود نـدارد و بیشـتر جوامـع محلـی 
از ایـن محصـوالت اسـتقبال می کنند. 

و  خشک سـالی  کـرد:  تصریـح  وی 
ماسـت  چالـش  مهم تریـن  کم آبـی 
بطوریکه زمینه تکثیـر دام ها را کاهش 
داده و این امر مشکل سـاز شـده اسـت. 
خواسـتار  شـترداران  داد:  ادامـه  وی 
حمایت مسـئوالن هسـتند و از سـوی 
دیگـر قاچاق دام نیز مشکل سـاز شـده 
اسـت بطوریکـه دام هـای غیـر اصیل و 
عمدتـاً مبتالبـه بیمارهای خسـارت بار 
از مرزهـای شـرقی وارد می شـوند کـه 
معضـالت فراوانـی را ایجـاد می کننـد. 
در  به خصـوص  دامـداری  توسـعه 
بخـش پـرورش شـتر در حالـی یکـی 
دامـداری  زمینه هـای  مهم تریـن  از 
محسـوب می شـود کـه بـا توجـه بـه 
چشـم انداز  موجـود  کم آبی هـای 
توسـعه این صنعت بسـیار مطلوب تر از 

پـرورش سـایر دام هـا اسـت./ مهـر
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شـتر  پـرورش  اسـما محمودی- 
در  اقتصـادی  زمینه هـای  از  یکـی 
کرمـان اسـت امـا ایـن سـرمایه های 
بیمارهـای  کویـر در معـرض تهدیـد 
و  هسـتند  خشکسـالی  و  مختلـف 
برنامـه ای مـدون بـرای توسـعه ایـن 

نـدارد.  وجـود  صنعـت 
طبیعـت  علیرغـم  کرمـان  اسـتان 
خشـک و کم آبـی کـه دارد یکـی از 
به خصـوص  دام  پـرورش  قطب هـای 
در مناطـق جنـوب اسـتان محسـوب 
پـرورش  میـان  ایـن  در  می شـود 
غیرمعمـول  دام هـای  و  حیوانـات 
از  یکـی  شـتر  و  شـترمرغ  ازجملـه 
خلـق  زمینه هـای  پردرآمدتریـن 
ثـروت برای مردمـان محـروم منطقه 
کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  و  اسـت 
اسـتفاده  بـرای  برنامه ریـزی مدونـی 
ایـن زمینـه اقتصـادی در اسـتان  از 

اسـت. تعریف نشـده 
اسـتان  از  قابل توجهـی  بخـش 
می دهـد  تشـکیل  کویـر  را  کرمـان 
طبیعـی  منابـع  بخش هـای  ایـن  و 
اسـتان کرمـان، هرچنـد بی آب وعلف 
امـا چراگاه هـای  بـه نظـر می رسـند 
خوبـی بـرای هـزاران رأس شـتر در 

اسـت. اسـتان  طبیعـت 
شتر؛ مزیت اقتصادی 

کویرنشینان
شـتر حیوانـی اسـت کـه علیرغـم 
نیـاز انـدک بـه آب و علوفه امـا ازنظر 
به صرفـه  بسـیار  اقتصـادی  بازدهـی 
اسـت و گوشـت و فرآورده هـای دیگر 
ایـن حیـوان در کشـورهای حاشـیه 
خلیج فـارس از مزیـت بسـیار باالیـی 
برخـوردار اسـت، همچنیـن پـرورش 

زیبایـی  مسـابقات  درزمینـه  شـتر 
زمینه هـای  از  نیـز  شـترداونی  و 
قابل توجهـی اسـت که اعراب حاشـیه 
خلیج فـارس حاضرند دالرهـای نفتی 
امـا در  آن هـا کننـد  را خـرج  خـود 
عمـل از این زمینه هـای اقتصادی آن 
طـور کـه بایـد استفاده نشـده اسـت.
امـا خبـر بـد اینکـه، چنـد هفتـه 
قاچـاق  شـترهای  محمولـه ای  قبـل 
اسـتان کرمـان کشـف شـد کـه  در 
بودنـد  اسـتان  بـه  انتقـال  حـال  در 
ایـن  ابتـالی  نگران کننـده  نکتـه  و 
شـترها بـه کرونـا بـود، هرچنـد ایـن 
امـا  شـد  کنتـرل  کامـاًل  محمولـه 
مسـیر قاچـاق دام مسـدود نشـده و 
همچنـان امـکان انتقال ایـن بیماری 
از  دارد.  وجـود  کرمـان  اسـتان  در 
سـوی دیگـر خشک سـالی در کرمان 
آنقـدر طاقت فرسـا شـده اسـت کـه 
شـترها نیز کـه به مقاومـت در مقابل 
معـرض  در  دارنـد  شـهرت  کم آبـی 
خشک سـالی  از  ناشـی  مرگ ومیـر 
بخشـدار  بطوریکـه  قرارگرفته انـد، 
اسـتان  شـرق  در  ریـگان  مرکـزی 
کرمـان نسـبت به احتمال تلف شـدن 
هزار شـتر در دشـت تـک فرهاد خبر 
می دهـد و خواسـتار تمهیدات الزم از 
سـوی مسـئوالن برای نجات دام های 

شـتر در ایـن منطقـه شـد.
غـالم شـاهزاده یکـی از مهم تریـن 
زمینه هـای اشـتغال مـردم ریـگان را 
دامـداری و نگهـداری شـتر می داند و 
می گویـد: خشک سـالی موجب شـده 
بسـیاری از مرتع هـای منطقـه از بین 
برونـد ایـن در حالی اسـت کـه منابع 
آبـی نیـز خشک شـده و وضعیـت را 

بـرای دامـداران نگران کننده تـر کرده 
گیاهـی  پوشـش  افـزود:  وی  اسـت. 
در  و  رفتـه  بیـن  از  تقریبـاً  منطقـه 
سـال جاری نیـز بارندگی هـای اندک 
احیـای  درزمینـه  نتوانسـته  و  بـوده 
ایـن پوشـش مرتعـی مؤثر باشـد. وی 
گفـت: بـه نظـر می رسـد در صـورت 
بیـن  از  و  کنونـی  وضعیـت  تـداوم 
رفتـن زمینه هـای اشـتغال بـه زودی 
در  گسـترده  مهاجرت هـای  شـاهد 

بیـن عشـایر منطقـه باشـیم.
جازموریان به مرتع دامهای 

صحرا 
تبدیل شده است

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان اظهار داشـت: منطقه 
جازموریـان در جنـوب کرمـان یکـی 
شـتر  پـرورش  اصلـی  قطب هـای  از 
در  و  می شـود  محسـوب  کشـور  در 
منطقه 18 هزار شـتر وجـود دارد که 
یکـی از زمینه هـای اصلـی دامـداری 
اسـت. سـید یعقـوب موسـوی گفت: 
منطقـه جازموریـان از مراتـع بـزرگ 
منطقـه محسـوب می شـود هرچنـد 
باتـالق ایـن مرتع خشک شـده اسـت 
امـا همچنـان سـطح آب در منطقـه 
امـکان  این قـدر مطلوبیـت دارد کـه 
چـرای دام در برخـی مناطـق وجـود 
متأسـفانه  کـرد:  تصریـح  وی  دارد. 
پـرورش  مزایـای  بـا  هنـوز  مـردم 
ایـن  دامـی  فرآورده هـای  و  شـتر 
نشـده اند  آشـنا  به خوبـی  حیـوان 
خوبـی  بسـیار  بـازار  درصورتی کـه 
در کشـورهای عربـی در ایـن زمینـه 
خواسـتار  موسـوی  دارد.  وجـود 
حمایـت از شـترداران شـد و افـزود: 

چالشـی  مهم تریـن  خشک سـالی 
اسـت کـه دام هـای منطقـه را تهدید 
می کنـد. وی پرورش سـنتی و دوری 
از روش هـای مـدرن پـرورش شـتر را 
یکـی دیگـر از مشـکالت ایـن بخـش 
از دامـداری جنـوب کرمان دانسـت و 
افـزود: در حـال حاضر درزمینـه بازار 
داخلـی مهم تریـن بـازار فرآورده های 
کشـور  بـزرگ  اسـتان های  شـتری 
ازجملـه تهران و اصفهان هسـتند که 
صـادرات در ایـن بخـش در جنـوب 
کرمـان شـکل گرفته و در حـال انجام 
بیشـتر  توجـه  خواسـتار  وی  اسـت. 
جامعـه بـه مصـرف ایـن محصـوالت 
شـتر  فراورده هـای  افـزود:  و  شـد 
ازجملـه ارگانیـک تریـن محصـوالت 
دامـی در کشـور محصـول می شـود. 
موسـوی ادامـه داد: هـزاران شـتر در 
جنـوب کرمـان زمینـه ایجـاد مراکـز 
تحقیقاتـی شـتر در جنـوب کرمـان 
امیدواریـم  و  اسـت  فراهـم کـرده  را 
گام هـای علمـی در خصـوص توسـعه 
وجـه  بهتریـن  بـه  را  صنعـت  ایـن 
ممکـن برداریـم. وی گفـت: مـا قصد 
توسـعه  ششـم  برنامـه  در  داریـم 
پـرورش شـتر را یکـی از محورهـای 
اسـتان  جنـوب  اقتصـادی  توسـعه 
خصـوص  ایـن  در  و  کنیـم  معرفـی 
اسـت. برداشته شـده  نیـز  گام هایـی 
سند توسعه صنعت شتر در کشور 

تدوین می شود
انجمـن  هیئت مدیـره  رئیـس 
علمـی شـتر نیز اظهـار داشـت: قصد 
داریـم بـا تدوین سـند توسـعه شـتر 
راسـتای  در  گام هایـی  کشـور  در 
کـه  برداریـم  دامـداران  از  حمایـت 

کرونا و خشکسالی در کمین شترهای کرمان

گنجینه های فراموش شده کویر
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امیدواریـم در ایـن زمینـه تأثیرگـذار 
چشـم انداز  حقیقـت  در  و  باشـد 
شـود.  ترسـیم  صنعـت  ایـن  آینـده 
تولیـد  کـرد:  تأکیـد  زیبایـی  سـعید 
محصـوالت ارگانیـک و بسـیار مغذی 
پـرورش  اصلـی  مشـخصه های  از 
شـتر اسـت ایـن در حالـی اسـت که 
کمتریـن میـزان نیـاز آبـی و علوفـه 
را در بیـن دام هـا دارد و از بازدهـی 
برخـوردار  نیـز  مطلوب تـری  بسـیار 

اسـت. 
وی ادامـه داد: باید زیرسـاخت های 
مهیـا  کشـور  در  دام  ایـن  پـرورش 
شـود و از سـوی دیگـر بایـد توجـه 
بـه  نیـاز  ایـران  کـه جامعـه  داشـت 
آگاهـی بیشـتر در خصـوص اسـتفاده 

از گوشـت ایـن حیـوان دارد. 
رئیـس هیئت مدیـره انجمن علمی 
شـتر افزود: در این خصـوص ظرفیت 

بسـیار خوبی در اسـتان کرمان وجود 
دارد و انتظـار مـی رود در ایـن سـند 
قابل توجهـی  نقـش  آن  اجـرای  و 
داشـته باشـد. وی افـزود: 160 هـزار 
شـتر در کشـور وجـود دارد کـه ایـن 
میـزان بایـد افزایـش یابـد و بازاریابی 
و آشـنایی جامعـه بـا ایـن محصـول 

نیـز در دسـتور کار قـرار گیـرد.
دامداران به حمایت نیاز دارند

از  یکـی  میرافـروز،  محمـد 
پرورش دهندگان شتر در جنوب استان 
کرمـان اسـت کـه می گویـد: پـرورش 
شـتر در کرمان به صورت کامل سـنتی 
انجـام می شـود و درواقـع شـترها در 
دشـت های اطـراف رهـا می شـوند. وی 
افـزود: مهم ترین مشـکل ما این اسـت 
کـه بـازار مناسـبی بـرای محصـوالت 
وجـود نـدارد و بیشـتر جوامـع محلـی 
از ایـن محصـوالت اسـتقبال می کنند. 

و  خشک سـالی  کـرد:  تصریـح  وی 
ماسـت  چالـش  مهم تریـن  کم آبـی 
بطوریکه زمینه تکثیـر دام ها را کاهش 
داده و این امر مشکل سـاز شـده اسـت. 
خواسـتار  شـترداران  داد:  ادامـه  وی 
حمایت مسـئوالن هسـتند و از سـوی 
دیگـر قاچاق دام نیز مشکل سـاز شـده 
اسـت بطوریکـه دام هـای غیـر اصیل و 
عمدتـاً مبتالبـه بیمارهای خسـارت بار 
از مرزهـای شـرقی وارد می شـوند کـه 
معضـالت فراوانـی را ایجـاد می کننـد. 
در  به خصـوص  دامـداری  توسـعه 
بخـش پـرورش شـتر در حالـی یکـی 
دامـداری  زمینه هـای  مهم تریـن  از 
محسـوب می شـود کـه بـا توجـه بـه 
چشـم انداز  موجـود  کم آبی هـای 
توسـعه این صنعت بسـیار مطلوب تر از 

پـرورش سـایر دام هـا اسـت./ مهـر
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قسمت دوم
در دعواهـای وزیـر و وکیل شـدن ، 
اوخـود را کنار می کشـد ، در حقیقت 
کسـی هـم از او دعـوت بـه کار نمـی 
کنـد ،  چـرا کـه همـگان بـه روحیات 
ناظـم االسـالم نیـک آگاه بودنـد کـه 
آزادیخواهـی اسـت که دعـوای آزادی 
و عدالـت را بـرای پیشـرفت مملکت و 
رفـاه مـردم فریـاد مـی زنـد نـه برای 
پسـت و مقـام خواهـی خـود. دغدغـه 
و شـور ناظـم االسـالم بـرای آزادی از 
خاسـتگاه احساسـات جـاه طلبانـه و 
روشـنفکر  هـای  عقـده  از  برخاسـته 
نمایـی نبـود. از اینرو چنین شـخصی 
بـا ایـن روحیـات و تفکـرات هرگز در 
شـبکه تـو درتـوی قـدرت و مبـارزات 
آن جایـی نـدارد و اساسـا موفـق هـم 
نخواهـد بـود. سـود جویـی فـردی و 
جـاه طلبی شـخصی ، همـان بیماری 
مشـروطه  گریبـان   ، دراز  سـالیان 
خواهـان را گرفتـه و بـه رو در رویـی 
بـا هـم کشـانده . ناظـم االسـالم کـه 
از کوشـندگان راسـتین و ازپیشگامان 
جنبش اسـت ، در تنگنای تهیدسـتی 
قـرار گرفته و با فقری اسـتخوان سـوز 
درایـن  و  اسـت  گریبـان  بـه  دسـت 
دوران اسـت بـه کار نـگارش » تاریـخ 
بیـداری ایرانیـان « مـی شـود . تاریخ 
نـگاری ایرانیـان تـا آن روزگار را بـه 
بـاد انتقـاد مـی گیـرد و مـی خواهـد 
تاریخـی از خـود بـه جـای گـذارد که 
مـدح خـود کامـگان و دروغ و فریـب 
قدرتمنـدان در آن راه نداشـته باشـد 
، در حقیقـت بـه گفتـه خـودش : » 
اندیشـه بـودم کـه  ایـن  پیوسـته در 
بـر سـبک مورخیـن اروپ ) اروپایـی 
 ». بنـگارم  ایـران  تاریـخ  در  (کتابـی 
خدمـت بـزرگ و بـی ماننـدی کـه او 
بـه تاریـخ معاصـر ایـران کـرد ، گـرد 

آوری اسـناد ومدارک انقالب مشروطه 
ایـران بـود . وی در تاریـخ خـود ، بـا 
زحمـات تـوان فرسـا کلیه تلگـراف ها 
، نامـه هـا و حتـی اعالمیه ها و شـب 
نامـه هـای مخفـی را کـه به دسـتش 
رسـیده ، چـاپ کـرده اسـت . همیـن 
اسـناد و مدارک اسـت که تا بـه امروز 
و نیـز تـا بـه فـردای ایـران ، منبـع 
درجـه اول پژوهشـگران تاریخ خواهد 
بـود . ارزش علمـی تاریـخ او تـا بـدان 
جـا اسـت کـه شـادروان آریـن پـور 
دربـاره آن مـی نویسـد : » یگانه تاریخ 
معتبر کـه در دوران انقالب مشـروطه 
ناتمـام  تاریـخ   ، ایـران نوشـته شـده 
بیـداری ایرانیان ، تالیف ناظم االسـالم 
کرمانـی اسـت . « و نیـز ادوارد بـراون 
مستشـرق ایـران دوسـت ، ایـن گونه 
داوری مـی کنـد که » مقامـش باالتر 
از تمـام تواریـخ فارسـی اسـت کـه در 
سـنش یـا هفـت قـرن اخیـر تحریـر 
یافتـه اسـت .«حامد الـگار از محققان 
غربـی کـه در زمینـه تاریـخ معاصـر 
ایـران دارای آثـار و تالیفاتـی اسـت ، 
پیرامـون تاریـخ بیـداری ایرانیـان می 
نویسـد : » احتمـاال نخسـتین نمونـه 
تاریخ نوبسـی جدیـد ایرانیـان ، تاریخ 
بیـداری ایـران ناظـم االسـالم کرمانی 
اسـت کـه ماخـذ بسـیار مهمـی برای 
دوره مشـروطیت ایـران اسـت ، و بـه 
تفصیـل برگزیده ی وسـیعی از اسـناد 

معاصـر را ارائـه مـی دهـد .«
محققـان  از  فرمانفرمایـان  حافـظ 
تاریـخ معاصر ایران و اسـتاد دانشـگاه 
تگـزاس در معرفی اجمالـی این تالیف 
تالیـف   «  : کنـد  مـی  بیـان  چنیـن 
تاریـخ بیـداری ایرانیـان کـه پـس از 
نوشـته  مشـروطیت  ژریـم  برقـراری 
شـد ، دوره ای جدیـد در تلریخ نگاری 
ایـران گشـود . ناظـم االسـالم کرمانی 
نویسـنده ایـن اثـر تـالش مجدانـه و 

موفقیـت آمیـزی بـرای تالیـف اثـری 
بـه کار بـرد کـه بـرای اولیـن بـار بـا 
زندگـی قشـر عظیمـی از مـردم ایران 
سـروکار داشـت ، مضمـون ، منابـع ، 
اسـتاد و سـبک منثور آن ، ایـن اثر را 
به سـطحی رسـانیده بـود که تـا قبل 
از آن سـابقه نداشـت .« محقق مذکور 
در مبحـث دیگـری پیرامـون کیفیـت 
تاثیـر گـذاری تاریـخ نـگاری اروپائیان 
در ایـران مـی نویسـد : » نفـوذ تاریخ 
نـگاری اروپایـی هـر چند کـه در ارائه 
تاثیراتـش بـی انـدازه کنـد بـود ولـی 
در اواخـر قـرن نوزدهـم رخ نمـود و 
در دوره فعـال و زنـده ی مشـروطیت 
تحـرک زیـاد یافـت . و ایـن ، زمانـی 
بـود کـه قریحـه و هنـر یکـی دیگر از 
انقالبیـون کرمـان ناظـم االسـالم بـه 
تاریـخ نگاری فارسـی از حیث سـبک 

و محتـوا ، جهـت بخشـید .«
تاریـخ بیـداری ایرانیان نخسـت در 
محدوده ی سـال هـای 1289 هجری 
شمسـی تـا 1291 در قالـب پنجـاه و 
ای  صفحـه  شـانزده  ی  جـزوه  پنـج 
توسـط مولف با شـیوه ی چاپ سنگی 
انتشـار یافـت . شـادروان سـید محمد 
 1322 سـال  در  کرمانـی  هاشـمی 
هجری شمسـی با مقدمـه ای فاضالنه 
بـه تجدیـد چـاپ اثـر یاد شـده همت 
گماشـت . متـن کامل کتـاب اثر قبلی 
بـه انضمـام برخـی مباحـث و مطالب 
چـاپ نشـده توسـط بنیـاد فرهنـگ 
ایـران بـه اهتمـام و ویراسـتاری علـی 
سـال  در  سـیرجانی  سـعیدی  اکبـر 
1346 شمسـی منتشـر گردیـد . بعـد 
از آن نیـز تاکنـون چندین بـار تجدید 

چاپ شـده اسـت .
بـر  مشـتمل  کتـاب  اول  بخـش 
مقدمـه و سـه جلـد اسـت و مقدمـه 
در حـد یـک مجلد ، شـرحی اسـت از 
زندگـی برخـی رجـال مبـارز و معاصر 

مولـف ، بیـان واقعـه رژی ، وقایـع و 
تلگـراف های مرتبط بـا آن و تفصیلی 
از حوادث و رخدادهای اواخر سـلطنت 
ناصرالدین شـاه قاجـار ، این مبحث با 
کیفیـت قتـل سـه مبـارز کرمانـی ) 
احمـد روحـی ، خبیرالملـک و میـرزا 
آقـا خـان ( خاتمـه مـی یابـد . مجلـد 
اول به کیفیت تشـکیل انجمن مخفی 
و شـرح مذاکرات دوازده جلسـه از آن 
، حـاالت محمد علی میـرزا ، واقعه ی 
کرمـان در سـال 1323 هجری قمری 
اشـاره دارد . در مجـالت دوم و سـوم 
بـه بیـان رخدادها ، حـوادث و کیفیت 
کسـب  راسـتای  در  ملـت  مبـارزات 
حاکمیـت  کـردن  محـدود  و  آزادی 
اسـتبدادی و واکنش دسـتگاه حاکمه 
 . اسـت  یافتـه  اختصـاص  قاجـار  ی 
آخریـن مبحث جلد سـوم با فهرسـت 
وقایـع عصـر مظفرالدیـن شـاه پایـان 
مـی یابـد . بخـش دوم مشـتمل بـر 
مجلـدات چهـارم و پنجـم ، ضمانـم 
و متـن چندیـن تلگـراف اسـت . در 
وقایـع  و  حـوادث  بـه  مزبـور  جلـد 
بعـد از پیـروزی انقـالب مشـروطیت 
پرداختـه شـده اسـت . جلـد چهـارم 
بـا قـرارداد وام روس و انگلیـس آغـاز 
و بـا بیـان وقایـع ذیقعده سـال 1326 
قمـری پایـان مـی یابـد . جلـد پنجم 
با توضیـح رخدادهای مـاه ذی الحجه 
مـاه  وقایـع  بـا شـرح  و  آغـاز   1326
رجـب 1327 قمـری پایان مـی یابد . 
شـایان ذکر اسـت که در سـیر نگارش 
، ناگهـان مطالـب قطـع می شـود . از 
اینـرو برخـی محققـان معتقدنـد کـه 
بـه احتمـال مقـداری از مطالب کتاب 

مفقـود شـده اسـت . 
ناظـم  کتـاب  پایانـی  فصـول  در 
االسـالم بـه وضـوح ناخرسـندی خود 
را از رونـد مشـروطیت بویـژه بعـد از 
و  کنـد  مـی  بیـان  نهضـت  پیـروزی 

ناظم االسالم کرمانی 
و تاریخ بیداری ایرانیان
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قسمت دوم
در دعواهـای وزیـر و وکیل شـدن ، 
اوخـود را کنار می کشـد ، در حقیقت 
کسـی هـم از او دعـوت بـه کار نمـی 
کنـد ،  چـرا کـه همـگان بـه روحیات 
ناظـم االسـالم نیـک آگاه بودنـد کـه 
آزادیخواهـی اسـت که دعـوای آزادی 
و عدالـت را بـرای پیشـرفت مملکت و 
رفـاه مـردم فریـاد مـی زنـد نـه برای 
پسـت و مقـام خواهـی خـود. دغدغـه 
و شـور ناظـم االسـالم بـرای آزادی از 
خاسـتگاه احساسـات جـاه طلبانـه و 
روشـنفکر  هـای  عقـده  از  برخاسـته 
نمایـی نبـود. از اینرو چنین شـخصی 
بـا ایـن روحیـات و تفکـرات هرگز در 
شـبکه تـو درتـوی قـدرت و مبـارزات 
آن جایـی نـدارد و اساسـا موفـق هـم 
نخواهـد بـود. سـود جویـی فـردی و 
جـاه طلبی شـخصی ، همـان بیماری 
مشـروطه  گریبـان   ، دراز  سـالیان 
خواهـان را گرفتـه و بـه رو در رویـی 
بـا هـم کشـانده . ناظـم االسـالم کـه 
از کوشـندگان راسـتین و ازپیشگامان 
جنبش اسـت ، در تنگنای تهیدسـتی 
قـرار گرفته و با فقری اسـتخوان سـوز 
درایـن  و  اسـت  گریبـان  بـه  دسـت 
دوران اسـت بـه کار نـگارش » تاریـخ 
بیـداری ایرانیـان « مـی شـود . تاریخ 
نـگاری ایرانیـان تـا آن روزگار را بـه 
بـاد انتقـاد مـی گیـرد و مـی خواهـد 
تاریخـی از خـود بـه جـای گـذارد که 
مـدح خـود کامـگان و دروغ و فریـب 
قدرتمنـدان در آن راه نداشـته باشـد 
، در حقیقـت بـه گفتـه خـودش : » 
اندیشـه بـودم کـه  ایـن  پیوسـته در 
بـر سـبک مورخیـن اروپ ) اروپایـی 
 ». بنـگارم  ایـران  تاریـخ  در  (کتابـی 
خدمـت بـزرگ و بـی ماننـدی کـه او 
بـه تاریـخ معاصـر ایـران کـرد ، گـرد 

آوری اسـناد ومدارک انقالب مشروطه 
ایـران بـود . وی در تاریـخ خـود ، بـا 
زحمـات تـوان فرسـا کلیه تلگـراف ها 
، نامـه هـا و حتـی اعالمیه ها و شـب 
نامـه هـای مخفـی را کـه به دسـتش 
رسـیده ، چـاپ کـرده اسـت . همیـن 
اسـناد و مدارک اسـت که تا بـه امروز 
و نیـز تـا بـه فـردای ایـران ، منبـع 
درجـه اول پژوهشـگران تاریخ خواهد 
بـود . ارزش علمـی تاریـخ او تـا بـدان 
جـا اسـت کـه شـادروان آریـن پـور 
دربـاره آن مـی نویسـد : » یگانه تاریخ 
معتبر کـه در دوران انقالب مشـروطه 
ناتمـام  تاریـخ   ، ایـران نوشـته شـده 
بیـداری ایرانیان ، تالیف ناظم االسـالم 
کرمانـی اسـت . « و نیـز ادوارد بـراون 
مستشـرق ایـران دوسـت ، ایـن گونه 
داوری مـی کنـد که » مقامـش باالتر 
از تمـام تواریـخ فارسـی اسـت کـه در 
سـنش یـا هفـت قـرن اخیـر تحریـر 
یافتـه اسـت .«حامد الـگار از محققان 
غربـی کـه در زمینـه تاریـخ معاصـر 
ایـران دارای آثـار و تالیفاتـی اسـت ، 
پیرامـون تاریـخ بیـداری ایرانیـان می 
نویسـد : » احتمـاال نخسـتین نمونـه 
تاریخ نوبسـی جدیـد ایرانیـان ، تاریخ 
بیـداری ایـران ناظـم االسـالم کرمانی 
اسـت کـه ماخـذ بسـیار مهمـی برای 
دوره مشـروطیت ایـران اسـت ، و بـه 
تفصیـل برگزیده ی وسـیعی از اسـناد 

معاصـر را ارائـه مـی دهـد .«
محققـان  از  فرمانفرمایـان  حافـظ 
تاریـخ معاصر ایران و اسـتاد دانشـگاه 
تگـزاس در معرفی اجمالـی این تالیف 
تالیـف   «  : کنـد  مـی  بیـان  چنیـن 
تاریـخ بیـداری ایرانیـان کـه پـس از 
نوشـته  مشـروطیت  ژریـم  برقـراری 
شـد ، دوره ای جدیـد در تلریخ نگاری 
ایـران گشـود . ناظـم االسـالم کرمانی 
نویسـنده ایـن اثـر تـالش مجدانـه و 

موفقیـت آمیـزی بـرای تالیـف اثـری 
بـه کار بـرد کـه بـرای اولیـن بـار بـا 
زندگـی قشـر عظیمـی از مـردم ایران 
سـروکار داشـت ، مضمـون ، منابـع ، 
اسـتاد و سـبک منثور آن ، ایـن اثر را 
به سـطحی رسـانیده بـود که تـا قبل 
از آن سـابقه نداشـت .« محقق مذکور 
در مبحـث دیگـری پیرامـون کیفیـت 
تاثیـر گـذاری تاریـخ نـگاری اروپائیان 
در ایـران مـی نویسـد : » نفـوذ تاریخ 
نـگاری اروپایـی هـر چند کـه در ارائه 
تاثیراتـش بـی انـدازه کنـد بـود ولـی 
در اواخـر قـرن نوزدهـم رخ نمـود و 
در دوره فعـال و زنـده ی مشـروطیت 
تحـرک زیـاد یافـت . و ایـن ، زمانـی 
بـود کـه قریحـه و هنـر یکـی دیگر از 
انقالبیـون کرمـان ناظـم االسـالم بـه 
تاریـخ نگاری فارسـی از حیث سـبک 

و محتـوا ، جهـت بخشـید .«
تاریـخ بیـداری ایرانیان نخسـت در 
محدوده ی سـال هـای 1289 هجری 
شمسـی تـا 1291 در قالـب پنجـاه و 
ای  صفحـه  شـانزده  ی  جـزوه  پنـج 
توسـط مولف با شـیوه ی چاپ سنگی 
انتشـار یافـت . شـادروان سـید محمد 
 1322 سـال  در  کرمانـی  هاشـمی 
هجری شمسـی با مقدمـه ای فاضالنه 
بـه تجدیـد چـاپ اثـر یاد شـده همت 
گماشـت . متـن کامل کتـاب اثر قبلی 
بـه انضمـام برخـی مباحـث و مطالب 
چـاپ نشـده توسـط بنیـاد فرهنـگ 
ایـران بـه اهتمـام و ویراسـتاری علـی 
سـال  در  سـیرجانی  سـعیدی  اکبـر 
1346 شمسـی منتشـر گردیـد . بعـد 
از آن نیـز تاکنـون چندین بـار تجدید 

چاپ شـده اسـت .
بـر  مشـتمل  کتـاب  اول  بخـش 
مقدمـه و سـه جلـد اسـت و مقدمـه 
در حـد یـک مجلد ، شـرحی اسـت از 
زندگـی برخـی رجـال مبـارز و معاصر 

مولـف ، بیـان واقعـه رژی ، وقایـع و 
تلگـراف های مرتبط بـا آن و تفصیلی 
از حوادث و رخدادهای اواخر سـلطنت 
ناصرالدین شـاه قاجـار ، این مبحث با 
کیفیـت قتـل سـه مبـارز کرمانـی ) 
احمـد روحـی ، خبیرالملـک و میـرزا 
آقـا خـان ( خاتمـه مـی یابـد . مجلـد 
اول به کیفیت تشـکیل انجمن مخفی 
و شـرح مذاکرات دوازده جلسـه از آن 
، حـاالت محمد علی میـرزا ، واقعه ی 
کرمـان در سـال 1323 هجری قمری 
اشـاره دارد . در مجـالت دوم و سـوم 
بـه بیـان رخدادها ، حـوادث و کیفیت 
کسـب  راسـتای  در  ملـت  مبـارزات 
حاکمیـت  کـردن  محـدود  و  آزادی 
اسـتبدادی و واکنش دسـتگاه حاکمه 
 . اسـت  یافتـه  اختصـاص  قاجـار  ی 
آخریـن مبحث جلد سـوم با فهرسـت 
وقایـع عصـر مظفرالدیـن شـاه پایـان 
مـی یابـد . بخـش دوم مشـتمل بـر 
مجلـدات چهـارم و پنجـم ، ضمانـم 
و متـن چندیـن تلگـراف اسـت . در 
وقایـع  و  حـوادث  بـه  مزبـور  جلـد 
بعـد از پیـروزی انقـالب مشـروطیت 
پرداختـه شـده اسـت . جلـد چهـارم 
بـا قـرارداد وام روس و انگلیـس آغـاز 
و بـا بیـان وقایـع ذیقعده سـال 1326 
قمـری پایـان مـی یابـد . جلـد پنجم 
با توضیـح رخدادهای مـاه ذی الحجه 
مـاه  وقایـع  بـا شـرح  و  آغـاز   1326
رجـب 1327 قمـری پایان مـی یابد . 
شـایان ذکر اسـت که در سـیر نگارش 
، ناگهـان مطالـب قطـع می شـود . از 
اینـرو برخـی محققـان معتقدنـد کـه 
بـه احتمـال مقـداری از مطالب کتاب 

مفقـود شـده اسـت . 
ناظـم  کتـاب  پایانـی  فصـول  در 
االسـالم بـه وضـوح ناخرسـندی خود 
را از رونـد مشـروطیت بویـژه بعـد از 
و  کنـد  مـی  بیـان  نهضـت  پیـروزی 

ناظم االسالم کرمانی 
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خواهـان  مشـروطه  برخـی  روی  کـژ 
را بـه بـاد انتقـاد مـی گیـرد . اگـر از 
آغـاز خیزش مشـروطه خواهـی تا روز 
بـه تـوپ بسـتن مجلـس را در تاریـخ 
بیـداری ایرانیـان مـورد پژوهـش قرار 
دهیـم ، بـه نوشـته هایـی پـر از شـور 
و شـوق و امیـد بـر مـی خوریـم کـه 
رفتـار سیاسـی مردمانی رشـید و آگاه 
و دلیر را به تصویر کشـیده اسـت ، اما 
دریـغ و افسـوس که این گونـه داوری 
دیـر نپاییـد و بـا خـزان آزادیخواهی ، 
نوشـته هـای ناظـم االسـالم نیـز روبه 

افسـردگی نهـاد .
ناظـم االسـالم نـاکام و سـرخورده 
از کـژ روی هـا ، از میـدان سیاسـت 
بـازان امروز و همرزمان دیروز یکسـره 
دل بریـد و تصمیـم گرفـت بـه همراه 
خانـواده اش به کرمان باز گردد. تاریخ 
پـر ارزش خـود را ناتمام گذاشـت و با 
تهیدسـتی - همان گونـه که از کرمان 
آمـده بـود - بـه زادگاهش بازگشـت . 
شـغلی  نشـین  پایتخـت  دوسـتان 
برایـش در عدلیـه کرمـان دسـت و پا 
کردنـد تـا بـه عنـوان قاضـی در آنجـا 
مشـغول بـه کار شـود . از بخـت بد او 

چـون بـه کرمـان وارد شـد . بالفاصله 
در دادسـرای ) محکمه اسـتیناف ( به 
کار قضا مشـغول گردیـد . در آن وقت 
عدلیـه کرمان مانند دادگسـتری های 
دیگـر دارای بودجـه و مقـرری مرتبی 
نبـود . یعنـی اینکـه از داشـتن حقوق 
انـدک نیـز بی بهره بـود . در راه تهران 
بـه کرمـان نیز دچـار دزد زدگی شـد 
، همـان توشـه ی اندکـی را هـم کـه 
داشـت  دزدان بردنـد و تنهـا دسـت 
نوشـته های تاریـخ بیـداری را برایش 

باقی گذاشـتند . 
االسـالم کـه در همـه  ناظـم  آری 
ی عمـر خـود بـه راسـتی و درسـتی 
زیسـته بـود . در شـغل قضـاوت نیز - 
کـه متاسـفانه همواره با رشـوه و هدیه 
سـروکار داشـته - به پاکی و درسـتی 
در  سـرانجام  و   ، گذرانیـد  روزگار 
اواخـر صفـر 1337 هجـری قمـری به 
طـور غیـر منتظـره ای در اثـر ابتال به 
آنفلوآنـزا در گذشـت و بدون هیچگونه 
تشـریفاتی در محـل سـید علویه دفن 
گردیـد. بنابـر وصیتـش مـزار او فاقـد 

سـنگ و نشـانه ای اسـت .
 ناظـم االسـالم کرمانـی بـه غیـر از 

اثـر گرانقـدر تاریـخ بیـداری ایرانیـان 
نمـوده  تالیـف  نیـز  دیگـری  آثـار   ،
کـه اغلـب موجـود نیسـتند . آثـاری 
همچـون » شـمس التصادیـف « ، » 
شـمس اللفـات « ، » ترجمـه مقامات 
حریـری  « ) مفقـود ( و عالئـم ظهـور 
)ع( در  زمـان  امـام  حضـرت حجـت 
زیـر  منابـع  از  نوشـتار  ایـن  تنظیـم 

اسـتفاده شـد .
1-غنـی پـور ، حسـن . 1384 ، چهره 
هـای مشـروطه خـواه ، روزنامه شـرق 

ویژه نامه مشروطیت مرداد 1384 
2- طیبـی ، سـید محمـد . 1383 ، 
ناظـم االسـالم کرمانـی تاریـخ نگاری 
نوگـرا ، نشـریه نسـل آفتـاب شـماره 

هـای 851 ، 855 ، 856
 . محمـد   ، شـعاعی  زاده  ناظـم   -3
1373 ، ناظـم االسـالم کرمانـی عالـم 
مشـروطه خـواه ، فصـل نامـه کرمـان 

و 14 شـماره 13 
4- ناظـم االسـالم کرمانـی ف محمـد 
. تاریـخ بیـداری ایرانیـان ، انتشـارات 

امیرکبیـر 1362 
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مصاحبه ی اختصاصی پیام ما با کارشناس روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان

تمام خدمات از تولد تا فوت پناهجوی مجاز با ماست
همـان طـور کـه دو روز پیـش در 
در  فاکـت  و  فقـر  تیتـر  بـا  مطلبـی 
شـدیم،  متعهـد  کرمـان  کمربنـدی 
بـرای یـک طرفـه بـه قاضـی نرفتن و 
شـنیدن فعالیت ها و عملکرد اداره ی 
کل امـور اتبـاع و مهاجریـن اسـتان 
کرمان با معاذاللهی کارشـناس روابط 
و  اتبـاع  امـور  کل  اداره ی  عمومـی 
هـم  کرمـان  اسـتانداری  مهاجریـن 
صحبـت شـدیم و از چنـد و چـون و 
صحـت و سـقم گفته هـای مهاجریـن 
افغـان سـوال کردیـم و این مصاحبه 

اینگونـه اتفـاق افتـاد:
 قبـل از هرچیـز روایتـی کـه واقعا 
مـن را شـکه کـرد و تصمیـم گرفتـم 
تـا از سـازمان شـما کسـب اطـالع 
اقدامـی  آن  انتشـار  بـرای  نکـردم 
نکنـم ایـن بـود کـه مـردی می گفت 
”ماشـینی بـا یکـی از بچه هـای اتباع 
افغان سـاکن در منطقه ی سیم خاردار 
تصـادف می کنـد و پـس از چنـد متر 
بـه جلـو رفتـن می ایسـتد و پیـاده 
می شـود تا ببیند چـه اتفاقـی افتاده 
و وقتـی کـه می بینـد با یـک تبعه ی 
افغانسـتان تصـادف کـرده می گوید: 
اگـر می دانسـتم کـه بـه یـک افغانی 
زده ام هیـچ وقـت توقف نمی کـردم و 
به حرکتـم ادامه مـی دادم.“ آیا چنین 
چیـزی حقیقـت دارد و در این سـطح 
نـگاه منفی حکـم فرماسـت؟ چراکه 
وی در ادامـه می گفـت ”نـه تنهـا دیه 
بـه مـا تعلـق نمی گیـرد کـه حتـی 
ضاربـی  هـم  را  درمـان  هزینه هـای 
کـه مقصـر بـوده نمی پـردازد و بایـد 
خودمـان آن هزینه هـا را تهیـه کنیم.

آیـا این گفته هـا حقیقـت دارد؟
مـا بـا دو مقولـه در ایـن بحـث مواجـه 
هسـتیم یکی کسـانی کـه مجـاز بوده اند و 
از راه هـای قانونـی وارد کشـور ما شـده اند و 
یکی هم کسـانی کـه از راه هـای غیرقانونی 
و غیـر مجـاز وارد ایـران شـده اند اگـر ایـن 
مجـاز  غیـر  مهاجـر  یـک  را  صحبت هـا 
ایـن  وارد  غیرقانونـی  وی  می کند، خـوب 
کشـور شـده و اصال حق ورود بـه این خاک 
را نداشـته و قاعدتا کـودک وی هم از وقتی 
کـه به دنیـا می آید تـا زمانی که شناسـنامه 
نگرفته اسـت هیـچ هویتـی نـدارد و صرفـا 
یک انسـان اسـت و ارزش های انسانی او سر 
جـای خود باقی اسـت امـا از دیگـر نظرها ... 

و مـا هـم قبـول داریـم کـه بعضـی از 
مـردم برخـورد جالبـی انجـام نمی دهنـد 
و مـا هـم نمی توانیـم کـه بـا تعـداد زیادی 
برخـورد کنیـم و توقـع برخـورد مناسـب 
داشته باشـیم در نتیجـه صرفـا فعالیت های 
فرهنگـی و آموزش هـای اخالقـی مي توانـد 
در ایـن زمینه راهگشـا باشـد که مـا هم در 
ایـن دو زمینـه فعالیت هـای زیـادی انجـام 
داده ایـم و خـوب تا بـه امروز خیلـی هم در 
سـطح کالن نـگاه بـه مهاجرین بهتر شـده 
و امـا کمـاکان هـر از چندی شـاهد چنین 
برخوردهایـی هسـتیم کـه امیدواریم این ها 
هـم بـا فرهنگ سـازی و ترویـج ارزشـهای 
اخالقـی و دینـی کم تـر و کم کـم ناپدیـد 
و  اخالقـی  کامـال  برخوردهـای  و  بشـوند 
برابـری را نسـبت بـه مهاجریـن از عمـوم 
مردم شـاهد باشـیم. متاسـفانه اگـر مهاجر 
غیرقانونـی ایـن ماجـرا را برای شـما روایت 
کـرده باشـد بلـه صحیح هسـت و نـه تنها 
از لحـاظ قانونـی مـا نمی توانیـم حمایتی از 
ایشـان بکنیـم و در کل در هیـچ کشـوری 
از جهـان هیچ گونـه حمایتـی از مهاجر غیر 
قانونـی نمـی شـود امـا اگر مجـاز بـه ایران 
وارد شـده و پاسـپورت و یـا کارت داشـته 
باشـند کـه همه جوره بررسـی خواهد شـد 
امـا برای مهاجـر غیر قانونی هیـچ خدماتی 
در نظر گرفته نخواهد شـد و حتی سـازمان 
ملـل کـه همیشـه دادو فریـاد، دادخواهـی 
می زنـد، هیچ حمایتی از ایشـان نمی کند و 
حتی سـازمان ملل به اتباعی که پاسـپورت 
گرفته انـد هـم خدماتـی نمی دهـد و صرفـا 
می شـوند  شـناخته  پناهنـده  کـه  آنانـی 
می تواننـد از خدمـات انـدک سـازمان ملل 
دیدیـد  کـه  همانطـور  و  شـوند  بهرمنـد 
حتی اسـترالیا تعـداد زیـادی از پناهندگان 
را بـه دریـا ریخـت کـه تعـدادی از ایشـان 
هـم ایرانـی بودنـد و بـه جرئـت می گویـم 
کـه حمایتـی کـه مـا از ایشـان می کنیـم 
دولـت افغانسـتان از ایشـان ایـن حمایت را 
نمی کنـد و بـه ایـن دیـد بـه ایشـان نـگاه 
و  هسـتید“  ایرانـی  شـما  کـه“  مي کنـد 
هرچنـد کـه ما هـم حمایـت می کنیـم اما 
باالخـره ایشـان باید برگردند به کشورشـان 
ولـی متاسـفانه  دولت شـان هـم حمایتـی 
از آنهـا نمی کنـد و در نتیجـه آن هـا بـدون 
هویـت بیـن دوکشـور مانده اند. افغانسـتان 
می گویـد وقتـی کـه اینجـا جنـگ بـوده 
شـما بـه ایـران گریخته ایـد و سـهمی در 
نجات کشـور نداشـته اید و دولـت ایران هم  

بـا اصالـت و هویـت اصلـی ایشـان کار دارد 
کـه خوب رسـما افغان هسـتند و درنتیجه 

موقعیـت پیچیـده ای پیش می آیـد.
 امـکان دارد اندکـی از این حمایت ها 

ببرید؟ نام  را 
از تولـد تـا فـوت پناهنـده ای کـه مجـاز 
می باشـد،  اقامـت  کارت  دارای  و  اسـت 
تـا حتـی  بهداشـت گرفتـه  از آمـوزش و 
دعـاوی کـه علیه شـهروندان ایرانی داشـته 
باشـند خود ما به مسـائل ایشـان رسیدگی 
می کنیـم و تقریبـا پیگیـر تمـام مسـائل 
و مشـکالت ایشـان هسـتیم، حـاال آنـان 
زیـر  می رونـد  می گیرنـد  پاسـپورت  کـه 
نظـر نیـروی انتظامـی و مثـل یـک ایرانـی 
خانه می گیرنـد و گواهینامـه اخـذ می کنند 
و بـه زندگـی می پردازنـد، و کامـال خدمات 

یـک شـهروند را دریافـت می کننـد.
 پـس ماجـرای گواهینامه چیسـت؟ 
کـه این همـه مشـکل بـرای ایشـان 
کـه  می گوینـد  و  پیـش آورده 
نمی تواننـد حتی گواهینامـه ی موتور 

سـیکلت اخـذ کننـد و ...؟
بـا کارت کـه نمی شـود گواهینامـه بـه 
کسـی داد، ایـن کارت صرفـا معـرف ایـن 
اسـت کـه ایـن شـخص بـا ایـن نـام و نـام 
خانوادگـی و فرزنـد فـالن شـخص در ایران 
پناهنـده اسـت و بـه طـور مجـاز در ایـران 
چنیـن  بـا  قاعدتـا  خـوب  و  دارد  حضـور 
مدرکـی نمی شـود گواهینامـه اخـذ کـرد. 
البتـه مـا امکانات هم بـرای ایشـان در نظر 
گرفته ایـم و می تواننـد برای اخذ پاسـپورت 
اقـدام کننـد و پس از پشـت سـر گذاشـتن 
مراحـل اداری صاحـب پاسـپورت بشـوند 
و گواهینامـه و دیگـر خدمـات شـهروندان 
ایرانی را داشـته باشـند، اما خوب متاسـفانه 
کـه  اندکـی  خدمـات  بواسـطه ی  گاهـی 
سـازمان ملل و یـا سـازمان های بین المللی 
بـه طور سـاالنه در اختیارشـان می گذارند و 
هرچنـد ناچیـز اسـت و شـامل اقـالم اولیه 
و شـوینده و چیزهـای کوچکی اسـت امـا 
بخاطر از دسـت ندادن همین اقالم کوچک 
حاضر نمی شـوند که  کارت پناهندگی را از 
دسـت بدهنـد و صاحب پاسـپورت بشـوند 
و نتیجـه ماجـرا این می شـود که شـکایات 
زیـادی هـم بخاطـر نداشـتن گواهینامـه و 

غیـره مي کننـد.
 ایـن محدودیت هـای شـغلی بـرای 
چـه ایجـاد شـده؟ معمـوال می گویند 
کـه ما اجـازه ی کار کردن در مشـاغل 

زیادی را نداریم و فقط کارهای بسـیار 
سـخت به ما واگـذارده مي شـود؟

خـوب هـر کشـوری شـرایط خـودش را 
دارد اصنـاف متعـددی در ایـران اجـازه ی 
حضـور اتبـاع خارجـه را نمی دهنـد و یـا 
مثال در دانشـگاه ها هر کشوری محدودیتی 
دارد مثـال علـوم موشـکی را در ایـران فقط 
شـهروندان ایرانـی می تواننـد در دانشـگاه 
اتبـاع  و  کننـد  مطالعـه  را  رشـته ها  ایـن 
خارجـی حـق تحصیـل در این رشـته ها را 
ندارنـد و ایـن بواسـطه ی موقعیـت خـاص 
ایـران اسـت و شـاید همیـن تبعـه بتوانـد 
در کشـوری دیگـر همیـن رشـته را بـدون 
مشـکل بخوانـد اما ایـران موقعیـت خاصی 
دارد و همیـن ماجرا در اصناف حاکم اسـت 
را خـود  و شـرایط  عرفی اسـت  و مسـائل 

فعالیـن اصنـاف مشـخص می کننـد.
بایـد ایـن را هـم بگویـم کـه بـا همـه ی 
اینـان  کمـاکان  مي دهیـم  کـه  امکاناتـی 
خـوب  امـا  هسـتند  جامعـه  محرومـان 
کشـور ما واقعـا هزینه های سرسـام آوری را 
متحمـل مي شـود و گاهـی حتـی خـود ما 
هـم شـاهد نفرین های ایشـان هسـتیم که 
توقعات شـان ارضا نشـده اما خوب هرکاری 
مشـقات خـودش را دارد و بایـد به آمار نگاه 
کنید شـاید یک بیسـتم خدماتی کـه ایران 
می دهـد را UN  نمی دهـد و مثـال اگـر 
بـرای هـر نفـر 100 هزارتومـان هزینه کند 
مسـلما دولت جمهوری اسالمی ده میلیون 
هزینـه کـرده امـا UN کار خبـری زیـادی 
می کنـد و از کوچکتریـن خدماتی کـه ارائه 
می کنـد عکـس تهیـه می کنـد و گـوش 
جهـان را بـا تبلیغات کر مي کنـد که خوب 
می تواند بـرای مخاطب عام فریبنده باشـد. 
هزینـه ی آمـوزش و پرورش و درمـان و آب 
آشـامیدنی و غیـره اصـال قابـل مقایسـه با 
آن هزینه هـای UN نیسـت ولـی خـوب 
مـا نمی خواهیـم همیـن خدمـات کوچـک 
هم کنسـل بشـود و خـوب به قـول معروف 

مویـی از خـرس غنیمت اسـت.
جالـب اسـت کـه بدانیـد خدماتـی کـه 
UN ارائـه می کند باالخره کشـور مصیبت 
زده موقعیت متناسـبی پیـدا می کند و باید 
در زمـان مناسـب آن خدمـات را جبـران 
کنـد مثـل زلزلـه ی بم کـه بـرای خودمان 
اتفـاق افتاد و در سـال های بعـد در حوادث 
غیـر مترقبه ما هـم جبران کردیـم و به آن 

کشـورها کمـک و خدمات فرسـتادیم.


