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گفتوگو

 -۱در زمان گرفتاري و س��ختي
يار و غمخ��وار يكديگ��ر بودن،
مروت و مهرباني اس��ت .در اين
روزها كه قيمت هر چيز بيدليل
و با دليل افزاي��ش پيدا ميكند،
بايد از سخت گرفتن به همديگر
نيوشا طبيبي
پرهيز كني��م .هر بار ب��ه دليلي
مش��كالت اقتصادي به ايران تحميل ميش��ود و پول
ملي بر پايه واقعيات و ش��ايعات ارزش خود را از دست
ميدهد ،اختالفات مالي بين م��ردم هم اوج ميگيرد
و فش��ارهايي كه خود ما به يكديگر ميآوريم بيش��تر
ميش��ود .اي كاش وقتي كار بر كش��ور و مردم اندكي
سخت شده است رعايت يكديگر را بكنيم .حرص زدن
و فشار آوردن به همديگر براي اندكي پول بيشتر فقط
وضعيت عمومي و شرايط همگاني را سختتر ميكند.
اين زمان هم ميگ��ذرد و ايران همچن��ان كه هزار بار
ديگر بر پاي خود ايس��تاده اس��ت ،باز هم بر پاي خود
خواهد ايستاد.
 -۲دوستي برايم تعريف ميكرد كه مالك با او تماس
گرفته و خواس��ته كه ميزان رهن و اجاره را دو برابر -
دقيقا دو برابر  -افزايش دهد!  ۳۵ميليون رهن را ۷۰
ميليون و اجاره  ۳۵۰هزار تومان��ي را به هفتصد هزار
تومان تبديل كند .اگر نميتواند آپارتمان  ۸۰متري
را زودتر تخليه كند تا جناب مالك بيش از اين متضرر
نشود!
 -۳كابينتساز كه براي تعمير و نوسازي كابينتهاي
آشپزخانه مادرم آمده بود و قراري براي قيمت و شيوه
پرداخت و غير از اينها گذاشته بود ،با من تماس گرفت
و گفت چون قيمته��ا افزايش پيدا ك��رده نميتوانم
كار را ادامه بدهم .به عرض رس��اندم ،شما كه جنس را
خريدهاي��د و آوردهايد و كاالي ايراني ك��ه قاعدتا گران
نشده است ،هزار داستان برايم تعريف كرد تا مرا متقاعد
كند كه بايد پول بيشتري بپردازيم تا كار را ادامه دهد.
 -۴همه ما تعداد زيادي از اين داستانها را ميشنويم
يا خود در اين ماجراها درگير هستيم .مشاركت كردن
در حل معض�لات و رفع مظالمي كه ب��ر وطن ميرود
نيازمند ح��س همدلي و همراهي اس��ت .ب��ه تجربه
دريافتهايم كه ه��رگاه ايران ش��اخصهاي اقتصادي
خويش را بهب��ود داده ،س��رمايههايي را از اطراف دنيا
براي توس��عه جذب كرده ،رقبا و حاسدان و دشمنان

ايران ،دست به كار شدهاند و داس��تانها از خطر ايران
س��راييدهاند تا از پيش��رفت كش��ور و بالندگي ملت
جلوگيريكنند.
 -۵ايران در ط��ول تاريخ بلند خود همواره محس��ود
ديگران بوده ،اين س��رزمين س��ربلند ،مردمي مقاوم
داشته كه با تكيه بر سرزمين خود دست همت به كمر
زده و كار را به روال بازگرداندهاند .اين قصههايي كه بر
ايران ميرود و پيش از اين رفته مصداق جمله معروف
«دردي كه تو را نكش��د ،قويترت خواهد س��اخت».
است .ايران هربار قويتر بازگشته است.
اين روزها ميگذرد همان طور كه ايام جنگ تحميلي
جهاني عليه ايران گذش��ت و دش��منان با پشتيباني
بيحد و حص��ر و نامعمول از متج��اوز جنايتكار آنچه
توانس��تند انجام دادند تا ايران را به زانو درآورند و البته
كه نتوانستند .آن روزها گذشت و روسياهي به كساني
ماند كه در آن ش��رايط س��خت ،قوت و نان مردم را به
طمع اندكي سود بيشتر احتكار كردند و كار را بر مردم
سختتركردند.
 -۶ايرانيان ب��ر طريقهاي زندگ��ي ميكردهاند كه هر
س��ختي و معضل و تنگي را اول مش��يت الهي و دوم
موضوعي قابل حل ميدانس��تهاند ك��ه ميگذرد .اين
خلق و روحيه بينظير سبب ش��د كه در سختترين
شرايط با مقاومت عاقبت پيروز ميدان شوند .از حمله
مغول س��ختتر در تاريخ ايران نداريم ،ببينيد چگونه
يكي دو نسل بعد مغوالن در فرهنگ ايران غرق و بعد
هضم ش��دند و اس��امي و مذهب خود را تغيير دادند و
صوفي و شاعر و مفتي شدند و تمام!
 -۷اي��ن روزه��ا ميگذرند و ايام آس��انتر ب��ه زودي
ميرسند ،طوري با يكديگر رفتار كنيم كه رشتههاي
محبت و رفاقت را براي اندكي سود بيشتر پاره نكنيم،
با يكديگر مدارا كنيم ،ميهن را در نظر داشته باشيم و
به هموطنان خود چون اعضاي خانواده نگاه كنيم كه
در سختي بايد كنار يكديگر بايس��تيم تا بر مشكالت
پيروز شويم .ادبيات ما سرش��ار است از اميد به آينده و
گذرا بودن تنگي و سختي .اميد در جايجاي حكمت
ايراني ديده ميش��ود و همين اميد اي��ران را از ابتداي
تاريخ تاكنون بر پا نگاه داشته است .مبادا در سناريوي
دشمنان و بدخواهان ايران بازي كنيم و نا اميد شويم
يا ديگري را نااميد كنيم .چون سرآمد دولت شبهاي
وصل ،بگذرد دوران هجران نيز هم.

ديدگاه

جادههاي مسالهساز

حادثه تاس��فآور برخ��ورد تانكر
حام��ل م��ازوت در كمربن��دي
سنندج كه منجر به جان باختن
شماري از مردم شد از چند جهت
قابل بررس��ي و تامل اس��ت .اين
سيداحسنعلوي حادثه به دليل نقص فني تانكر رخ
داده است و باز هم اين مساله را به
ما يادآوري ميكند كه بايد نظارت بر رفت و آمد تانكرهاي
حامل مواد سوختي در جادههاي كشور تشديد شود .اين
اولينبار نيست كه چنين اتفاقي در كشور روي ميدهد به
خصوص در جادههاي استان كردستان ما پيش از اين هم
با بروز حوادث مشابهي روبه رو بودهايم .روزانه تعداد زيادي
تانكر حامل مواد سوختي در جادههاي استان كردستان
از جمله جاده سنندج -مريوان و سنندج -كامياران رفت
و آمد ميكنند .در موارد مش��ابهي بر اثر واژگون ش��دن
تانكرها مواد سوختي در طبيعت رها شدهاند و به محيط
زيست و رودخانههاي استان آسيب جدي وارد كردهاند .يا
اينكه حدود سه سال پيش بر اثر برخورد يك تانكر با چند

خودروي سواري در حوالي روس��تاي «قرآن نگل» چند
خانواده در آتش سوختند .اينها مشكالت عديدهاي بوده
است كه بارها دربارهشان تذكر داده شده اما تمهيدي براي
نظارت بر رفت و آمد آنها صورت نگرفته است .نظر ما اين
است كه تردد تانكرهاي حامل سوخت كه عمدتا به سمت
عراقميروندبهجايجادههايكمعرضسنندج-مريوان
و سنندج -كامياران به مس��ير جايگزين مرز پرويزخان
(قصرش��يرين) منتقل ش��ود .جايگزيني مرز پرويزخان
موجب ميشود هم تانكرها مسير كوتاهتري طي كنند و
همين طور آن ج��اده به دليل چهار بان��ده بودن كيفيت
و استاندارد بهتري داشته باش��د .در حالي كه رفت و آمد
ماشينها در مسير سنندج -مريوان و سنندج -كامياران
بهطورطبيعيبهدليلرفتوآمدخودروهايسبكشلوغ
است.دركناراينهابايدكنترلمعاينهفنيتانكرهايحامل
موادسوختيهمبادقتبيشتريكنترلونظارتعاليهدر
اين زمينه قويتر اعمال شود .در اين صورت ميتوانيم از
تكراراينحوادثتلخدراستانكردستانجلوگيريكنيم.
نمايندهسنندج،ديواندرهوكامياران

خبر

تاكيد بر اجراي دقيق طرح تنفس جنگلها

گ�روه اجتماعي| خلي��ل آقايي ،رييس س��ازمان
جنگله��ا ،مراتع و آبخي��زداري كش��ور گفت :طرح
تنفس جنگل امروز يك قانون اس��ت .نكات و نظرات
كارشناس��ي جاي خود دارند اما همه م��ا موظف به
تبعيت از قانون هستيم .به گزارش «اعتماد» و به نقل
از روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري
مازندران ،خليل آقايي ،معاون وزير و رييس سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور در جلسه شوراي

اداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران
گفت :توجه ب��ه درختان ريش��هكن ش��ده ،افتاده و
پوس��يده نبايد توجيهي براي عدم اجراي اين قانون
شود .رييس س��ازمان جنگلها با تاكيد بر لزوم فعال
ش��دن زراعت چوب ،گفت« :در اي��ن خصوص نبايد
تحت فشارهاي بيروني قرارگيريم .خودمان به عنوان
س��ازمان بايد به اين نتيجه و تصميم برسيم كه چه
كاري بايد بكنيم و چه كاري نبايد بكنيم».

چهلستون ،نقش جهان و مسجد جامع عتيق
در معرض خطر

قدرتاهلل نوروزي ،ش��هردار اصفهان در آيين افتتاح
س��ومين فاز از نخستين خط قطار ش��هري اصفهان
گفت :اصفه��ان ش��هري تاريخي و فرهنگي اس��ت
و ميتواند به كمك گردش��گري توس��عه پيدا كند.
چهلستون ،نقش جهان و مس��جد جامع عتيق كه
همه به آنها افتخار ميكنيم به دليل خشكس��الي و
فرونشس��ت در معرض خطر قرار دارند .همه پلهاي

اصفهان بهشدت تشنهاند .اين شهر كه دستاورد تاريخ
ايران است به خاطر خشكسالي در معرض خطر است.
شهرداريها اگر مورد حمايت دولتها قرار بگيرند و
اختيارات بيشتري داشته باشند ميتوانند بسياري از
نارضايتيها را برطرف كرده و اعتماد عمومي را جلب
كنند .با كالنشهرهاي ارتباط برقرار كنيد .بايد حرف
كالنشهرهاشنيدهشود.ايسنا

اعالم نحوه رتبهبندي سمنهاي جوانان
در حوزه گردشگري

محمدمه��دي تندگويان ،مع��اون س��اماندهي امور
جوانان وزارت ورزش و جوانان ضمن تشريح جزييات
و نح��وه فعاليت س��ازمانهاي مردمنه��اد جوانان در
ح��وزه گردش��گري و بومگ��ردي ،از رتبهبن��دي اين
سمنها از س��ال آينده خبر داد و با بيان اينكه فعاليت
س��ازمانهاي مردمنهاد در حوزه گردشگري به تازگي
و به صورت آزمايش��ي شروع شده اس��ت ،اظهار كرد:
طي مدت اخير توانستيم ش��بكه گردشگري جوانان
را تش��كيل دهيم .در كش��ور حدود  ۷۰تشكل داريم
كه در زمينه گردش��گري و بومگردي فعال هس��تند.
ايجاد شبكه گردشگري بسيار متنوع است براي مثال
سازمان مردمنهادي كه ممكن است يك خانه قديمي
را در روستايي در اختيار داشته باشد ،آن را به ظرفيت

بومگردي تبديل كند .با ايجاد شبكه و تخصصي شدن
اين اقدامات تعداد توريس��تها و گردش��گران بيشتر
ميش��ود .تندگويان در مورد هماهنگي و همكاري با
ميراث فرهنگي و گرفتن شناسه ثبت تمام سمنهاي
فعال در حوزه گردش��گري نيز گفت :ب��ا دريافت اين
شناسه س��ازمانهاي مردمنهاد به يك شبكه تبديل
ميشوند كه ميتوانند بحث گردشگري را در كل كشور
هدايت كنند .در كشور هفت پهنه تعريف شده است و
هفت نفر از دبيران تشكلها مسوول اين پهنهها شدهاند
و موظفند تمامي اس��تعدادهاي گردشگري منطقه را
رصد كنند و نظم گردشگري كش��ور را با ايجاد شبكه
تخصصي ايجاد كنند .اين اقدامات تشكلها را بهشدت
تقويتميكند.ايسنا
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حادثه

بگذرد دوران هجران نيز هم

محيطزيست

 11كشته و  9مجروح تصادفي رقم زد كه خشم مردم سنندج را در پي داشت

آتش و ديگر هيچ

اصغر مهاجري ،جامعهشناس در تحليل مراسم ختم وحيد مرادي

سادهنگاهنكنيد

حميدرضا خالدي
هفته گذش�ته حض�ور گس�ترده ش�هروندان
در مراس�م تش�يع جن�ازه «وحيد م�رادي» از
س�ابقهداران پايتخ�ت ك�ه در زن�دان كش�ته
شده بود ،باعث حيرت ش�د .گرچه پيش از اين
ني�ز تهراننش�ينان ،س�ابقه حض�ور ميليوني
ش�هروندان در مراس�مهاي خاكس�پاري
هنرمندان و چهرههاي س�لبريتي را داش�تند
اما حضور اين خي�ل عظيم جمعيت براي حضور
در تش�ييع جنازه فردي خالفكار كه بارها نقض
قانون كرده و س�ابقه بارها ضرب و جرح و حتي
قتل را در كارنامه خود داش�ت ،مساله عجيبي
بود كه ب�ه س�ادگي نميت�وان از آن گذش�ت.
مس�الهاي كه خيليه�ا آن را ناش�ي از تمايل و
تغيير نگرش مردم به لوطيه�ا و التهاي عهد
نه چن�دان دور ميدانن�د و اينكه ش�هروندان
دوباره به س�مت داشمش�تيها و گندهالتها
تماي�ل پي�دا كردهاند .همي�ن مس�اله بهانهاي
ش�ده براي گفتوگويي با دكتر اصغر مهاجري،
جامعهشناس و پژوهشگر اجتماعي با محوريت
آسيبشناس�ي رفت�ار م�ردم در مراس�مهاي
چهرههايمنفيوخالفكاركشور.
آقاي دكت�ر ،درهفته گذش�ته ش�اهد حضور
بيسابقه مردم در مراس�م تشييع جنازه وحيد
مرادي ،ش�رور مش�هور تهران بوديم .به همان
نس�بت هم به در فضاي مجازي تصاوير مختلف
و طرحه�ا و كليپه�اي فراوان�ي از وي دس�ت
به دس�ت ميش�د و ب�ه بياني يكش�به التها
درجامع�ه دوباره ج�ان گرفتند .اي�ن پديدهاي
اس�ت قابل تامل كه چند س�الي در كشور ما مد
شده اس�ت .نمونههاي آن را ميتوان در مراسم
خاكسپاري «مرتضي پاشايي» و از اين دست هم
جستوجو كرد .اما يك تفاوت اصلي بين اينها
وجود دارد .اينكه افرادي مثل پاشايي به هر حال
چهرههايي فرهنگي بودند ولي در عوض فردي
مثل مرادي ،اص�وال چه از لحاظ قانون�ي و چه از
لحاظ عرفي ،فردي شرور و سابقهدار بوده است.

ثمر فاطمي

واقعا چرا جامعه تا اين حد بايد به مراسم تشييع
جنازه چنين فردي اقبال نش�ان ده�د ولي در
عوض در مراسم بسياري از چهرههاي فرهنگي
و علمي ،به تعداد انگشتان دو دست هم شركت
نكنند؟
به نظرم نبايد اينگونه س��اده به مساله نگاه كرد .چون
اصوال هر پديده اجتماعي ريش��ه در بطن جامعه دارد.
در اين مورد ه��م وضعيت به همين منوال اس��ت .در
جامعه ما ش��هروندان نميتوانند به صورت مستقيم با
بخش حاكميت��ي و حكومتي صحبت كنن��د .لذا آن
رفتار و گفتاري كه از آنها ميبينيد ،لزوما بيانگر تفكر
و خواسته آنها نيس��ت .در واقع رفتارهاي شهروندان
در اين جامعه به نوع��ي آالرمهايي هش��داردهنده از
شكايت و گاليه مردم از شرايط كنوني براي مسووالن
هستند .در زمان كنوني نيز مردم ما از وضعيت موجود
ناراضياند .حاال داليل آن هر چه ميخواهد باشد .چه
داليل آن فرهنگي باش��د ،چه داليل اجتماعي داشته
باشد و چه شرايط اقتصادي موجب آن باشد.
يعن�ي ميخواهي�د بگويي�د م�ردم در اي�ن
مراس�مها ،فرصت�ي ب�راي اعتراض خ�ود پيدا
ميكنند؟ ولي اين نميتواند درست باشد چون
مردم كه در اين مراس�مها ،آش�وب و تنشي به
وجودنميآورند.
ش��ايد من درس��ت مقص��ودم را بيان نك��ردم .حتما
ميدانيد كه م��ردم ما ،مردمي احساس��ي هس��تند.
درحقيقت ش��هرونداني كه به وضعيت موجودش��ان
اعتراض دارند ،ت�لاش ميكنند تا با اب��راز همدردي
اعتراض خود را بيان كنند .براي همين هم هست كه
به طرق مختلف تالش گستردهاي را انجام ميدهند تا
از دخترخانمي كه شايد در اقدامي خالف عرف انجام
داده و تصاوير رقص خود را ك��ه در قانون ما غيرقانوني
اس��ت را منتش��ر كرده ،حمايت كنند .به همان شيوه
معترضان با عالقه در مراس��م تش��ييع جن��ازه فردي
كه قانون ش��كن و ش��رور ب��وده ،با اين تفك��ر كه وي
تحقير ش��ده به صورتي گس��ترده حاضر ميشوند .و
هم عدم رضايتش��ان را ابراز ميكنند .درحقيقت اين
همبستگيها با تغييرات نظام ارزشي جامعه رابطهاي
مستقيم دارد .در مورد چهرههاي علمي و فرهنگي هم
همين طور است .نمونه آن تشييع جنازه مرحوم «ناصر

ملكمطيعي» است .البته اين يك عامل نگرانكننده
استوليتنهاعاملنگرانكنندهنيست.
و ديگر چه عواملي در اين امر دخيل است؟
دومين عام��ل نگرانكننده روانش��ناختي جامعه كه
مسووالن بايد آن را بشنوند اين است كه مردم نسبت
به گذشته خود احساس نوس��تالژيكي پيدا كردهاند.
يعني با ديدن نمادهايي از گذش��ته رفتارهاي عاطفي
از خود نش��ان ميدهند و ميگويند؛ «حيف شد» چه
دوران خوبي بود و ...اين حس نوستالژيكي اگر تبديل
به امري تودهاي ش��ود نش��انه خوبي نيست .حاال يك
وقتي فردي به شخصه احساس نوستالژيك ميكند و
به گذش��ته خود غبطه ميخورد كه اين ،چندان مهم
نيست .اشكال از جايي آغاز ميشود كه درصد بااليي از

فرسايش سرمايه اجتماعي و الغر شدن
قشر متوسط جامعه ،بسيار نگرانكننده
اس�ت .چون هرچقدر كه قشرمتوسط را
از دست بدهيم ،به همان نسبت جامعه را
از دست دادهايم .بانك مركزي چند وقت
قبل اعالم كرد كه فاصله قشر متوسط از
قش�ر فقير تنها  15درصد است .يعني به
هم خيلي نزديك شدهاند .اين هشداري
خطرناكبرايمسووالناست.
جامعه حالت نوستالژي به خود بگيرند .آن وقت است
كه مسووالن بايد احساس خطر كنند.
منظورتان حدودا چند درصد جامعه است؟
ما در زبانشناس��ي معتقديم كه وقتيك��ه فراگيري
يك پديده اجتماعي؛ م��رز  25درص��د را رد كند ،آن
پديده اپيدمي و فراگير است .چرا؟ چون درست است
كه براي رس��يدن به مرز فراگيري  25درصدي ،زمان
زيادي صرف ش��ده باش��د ،ولي در مقابل ،از آن به بعد
رشد و توس��عه و فراگيري اين پديده با سرعتي بسيار

بيش��تر از گذش��ته ،پيش خواهد رفت .درس��ت مثل
موضوع بس��تن كمربند خودرو .اول فراگير شدن اين
امر ،به كندي پيش رفت ولي به يكباره سرعت گرفت
و در مدت كمي همه آن را اج��را ميكردند .البته اين
چيز جديدي نيست و براساس قوانين جامعهشناسي،
فرسايش سرمايه اجتماعي و الغر شدن قشر متوسط
جامعه ،بسيار نگرانكننده اس��ت .چون هرچقدر كه
قشرمتوسط را از دست بدهيم ،به همان نسبت جامعه
را از دست دادهايم .بانك مركزي چند وقت قبل اعالم
كرد كه فاصله قشر متوسط از قشر فقير تنها  15درصد
است .يعني به هم خيلي نزديك شدهاند .اين هشداري
خطرناك براي مسووالن است.
چرا؟
چون اصوال در هر جامعهاي طبقه متوس��ط ،پاس��دار
جامعه و نظ��ام ارزشهاي آن اس��ت .به بياني قش��ر
متوسط هس��تند كه سرنوش��ت يك جامعه را تعيين
ميكنند .حاال اگر تحوالت بنيادي در برخي نظامهاي
ارزش��ي جامعه به خصوص در بين قش��ر متوسط رخ
دهد؛ بايد منتظرفراگير ش��دن آن و تبعات و خطراتي
كه خواهد داشت ،باشيم .در مورد لوطيها و التها نيز
وضعيت به همين گونه است .االن حس نوستالژي در
مورد لوطيها ،فراگير شده و بهشدت اوج گرفته است.
بنابراين برگزاري چنين مراسمي دور از انتظار نيست.
البت��ه در اين بحث نباي��د از موضوع جامعهشناس��ي
انقالب نيز غافل بود.
جامعهشناس�ي انقلاب ب�ه اين مس�اله چه
ارتباطيدارد؟!
ببينيد ،اص��وال ماحصل پي��روزي ه��ر انقالبي اصل
برگش��تپذيري آن اس��ت .يعن��ي ارزشه��اي رايج
جامعه ،بعد از مدتي دوباره به جامعه برميگردند .مثال
در مورد انقالب خود ما ،بعد از س��ال  ،57اكثر اسامي
از شكل اس��امي ملي و ايراني مثل كوروش و داريوش
به اسامي مذهبي تبديل ش��دند اما دوباره بعد از چند
س��ال اقبال مردم به نامگذاري فرزندانشان براساس
اس��امي ايراني و ملي بيشتر ش��د .يا مثال ديگر ،مثال
هويت «ثروتمند»ي اس��ت .در سالهاي اوليه انقالب
از ديد عموم ،ثروتمندان افرادي منفور و فاس��د بودند
كه بايد از آنها دوري ميكردن��د و مايه ننگ خانوادهها
تلقي ميش��دند اما به تدريج اين مس��ير تغيير كرد و

االن كار به جايي رسيده كه دوباره فرد ثروتمند باعث
افتخار خانواده و نزديكان است .لوطيگري يا فيلمهاي
فارسي هم از اين قاعده مس��تثني نيستند .كمااينكه
امروز مردم به اين قشر تمايل زيادي پيدا كردهاند .البته
اين رويه نيز ،رويهاي طبيعي براي انقالبهاست .يعني
انقالبها نميتوانند با همان شرايط هيجاني اوليه به
حيات خ��ود ادامه دهند و در نهاي��ت جوامع به همان
هويت اصيل و قديمي خود برميگردند.
گفتي�د مس�ووالن باي�د نگ�ران باش�ند .در
كداميك از اينسهموردخطربيشتر است؟
به نظرم اگر تحليل س��وم ما ،تحليل غالب باشد جاي
نگراني چنداني وجود ندارد ولي اگر دو تحليل اول ،در
مورد رفتار مورد سوال شما غالب باشد ،بايد مسووالن
بهشدتنگرانباشند!
خب چطور بايد فهميد كه كداميك از اين سه
تحليلدليلرفتارهايكنونيمردماست؟
بايد دولت از طريق گروههاي پژوهش��ي و دانشگاهي
اين موضوع را بررس��ي كند و از روي نتايج آن تحليل
كرد .و در اين راه وظيفه مس��ووالن نيز اين است كه به
رفتارهاي اينچنيني مردم ،به صورت «عميق» توجه
داشته باش��ند و از كنار آن به س��ادگي نگذرند و دايم
تالش نكنند ت��ا هر حركتي را به موضوعات سياس��ي
مرتبط كنند .چرا كه اگر چنين نكنن��د ،خروجي آن
از ش��يوههايي مثل آش��وبهاي اخير خياباني سر باز
ميكند.
يعني ش�ما معتقديد كه منش�أ اعتراضهاي
خيابان�ي م�ردم ،در ابع�اد اجتماع�ي و
جامعهشناسي آنها نهفته است تا اينكه بخواهد
جنبهسياسيداشتهباشد؟
بله .دقيقا .البته مسير حركتها و تحركات سياسي هم
از جامعه ميگذرد .يعني سياست هم در كالبد همين
جامعه شكل ميگيرد و ناش��ي از خواستهاي مردم و
شهروندان است .بنابراين با تمام اين تفاصيل ميتوان
به صورت خالصه گفت :مس��ووالن بايد حضور مردم
در مراسمهايي مانند تش��ييع جنازه وحيد مرادي را
جدي بگيرند و نه تنها به س��ادگي از كنار آنها بگذرند
كه تيمهايي را براي بررس��ي ابعاد مختل��ف آن و ارايه
راهكارهاييبرايحلآنها،تشكيلدهند.
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درست نيمهشب ،اتوبوس مس��افربري در حاشيه پايانه
س��نندج مس��افرگيري ميكرد كه ناگهان سرنوش��ت،
مسافران اتوبوس را به س��فر مرگ برد .يك دستگاه تانكر
حامل س��وخت از پشت س��ر با اتوبوس برخورد ميكند.
اتوبوس منفجر ميشود و نتيجهاش ميشود  11كشته و
 9مجروح .اين اولينبار نيست كه در اين جاده حادثه اتفاق
ميافتد و اگر مس��ووالن فكري نكنند ،متاسفانه آخرين
بار هم نخواهد بود .ش��يب زياد و طول زي��اد كمربندي
دكترحسيني شهر سنندج كه اين حادثه در آن رخ داده
است ،بس��تر حوادث جادهاي زيادي در اين منطقه است.
خودروهاي س��نگين و به ويژه تانكرهاي حامل سوخت
عراقي و ايراني كه مواد نفتي را از اقليم كردستان عراق و از
شهر مريوان به داخل كشور حمل ميكنند ،پس از عبور از
اينمسيربهاستانهايجنوبيكشورميرسند.كاميونها
و تانكرهاي حامل س��وخت هنگام عبور از اين مسير (به
دليل شيب مس��ير) به صورت مكرر مجبور به استفاده از
ترمز هس��تند كه اين امر منجر به داغ شدن لنت خودرو
ش��ده و عملكرد سيس��تم ترمز را دچار اختالل ميكند.
نتيجهاش هم ميش��ود انفجار اتوبوس و انسانهايي كه
پشتدرهايبستهاتوبوسدرجهنمبيتدبيريمسووالن
ميسوزند و جهنم كساني كه ش��اهد اين انفجار هستند
و كاري از دستش��ان برنميآيد و فقط بايد تماش��اچي
سوختنعزيزانياهمشهريانشانباشند.همينهمباعث
ميشود كه غم مردم تبديل به خشم شود و در اعتراض به
بيتوجهيمسووالنبهوضعيتاينجادهبينآنهاونيروي
انتظامي درگيري صورت گي��رد .البته كه درگيري مدت
زيادي طول نكشيده و زود آتش خشمشان خاموش شده
اما آتش قلبهاي سوختهشان به اين سادگيها خاموش
نميشود.
رضايي ،مدير روابط عمومي اس��تانداري سنندج با بيان
اينكه علت حادثه نقص فني در سيس��تم ترمز نفتكش
بوده اس��ت اما در حال حاضر وضعيت آرام است و صحنه
پاكسازيو اتوبوسو ماشيننفتكشهم جابهجا شدهاند،
به «اعتماد» گفت« :اين حادثه س��اعت دوازده سهشنبه
شب (بامداد چهارش��نبه) رخ داد 11 .كشته و  7زخمي
داشت.خوشبختانهتعدادياززخميهاهمانجاسرپايي
مداوا شدند و ترخيص شدند اما دو ،سه نفري هنوز تحت
درمان و مداوا هستند كه خوشبختانه حالشان مساعد
استومشكلخاصينيست».
البته تعداد مجروحيني كه «مجتبي خالدي» سخنگوي
اورژانس اعالم ك��رد دو نفر از تعدادي ك��ه رضايي گفت
بيشتر بود« :اين حادثه  11كشته و  9زخمي داشته است
كه  5نفر آنها ترخيص شدهاند و  4نفر هنوز در بيمارستان
هستند .از اين  4نفر حال س��ه نفر مساعد است و مشكل
خاصي ندارند اما متاس��فانه وضعيت يك��ي از مجروحان
وخيماستكهاميدوارممشكلاوهمبهزوديرفعشود».
هردوي اين مسووالن شايعه 35نفر كشته در اين حادثه را
تكذيبكردندوتعدادكشتههاياينحادثهرابهطورقطع
 11نفراعالمكردند.
مدير روابط عمومي استانداري كردستان در ادامه با اشاره
به فوتيهاي اين حادثه گفت كه آنه��ا درجا ،جان خود را
از دس��ت داده بودند و پيكرهاي برخ��ي از آنها در محل
آرامس��تان ش��هر س��نندج و برخي ديگر در بيمارستان
كوثر س��نندج ق��رار دارد .از اجسادش��ان نمونه DNA
برداشت شده اس��ت .اين افراد شناسايي شدهاند و اسامي
جانباختگان اين حادثه تلخ به اين ش��رح اس��ت« :پارسا
اصالني ،پرويز زماني ،پيمان زماني ،مسعود نصيري ،مينا
صداقت،ساراآيينه،پارساآيينه،فوادسيفي،كامرانمقبل،
فرشادمرادي،عبدالحسينطاهرويسي(رانندهنفتكش)».
رضايي درباره درگيري رخداده در اين حادثه توضيح داد:
«درگيري خاصي نبود .متاس��فانه ما حادثه خيلي بدي را
پشت س��ر گذاش��تيم .عدهاي داخل اتوبوس گير افتادند
و انفجاري رخ داد و جلوي چش��م مردم ع��دهاي در آتش
سوختند .طبيعي است كه احساسات عدهاي جريحهدار
ميشود .چيز خيلي عجيبغريبي نيست .به همين دليل
درگيري مختصري بين مردم و نيروي انتظامي رخ داد كه
خوش��بختانه خود مردم هم مداخله كردند و سريع جمع
شد».
همچني��ن «رض��ا ميرزايي» مدي��ركل امنيتي اس��تان
كردستان درباره حواشي تصادف مرگبار در شهر سنندج

هشدار درباره زيانباري دود ناشي از آتشسوزي هورالعظيم

ش��كراهلل س��لمان زاده ،رييس مركز بهداشت خوزستان
گفت:استنشاقدودناشيازآتشسوزيتاالبهورالعظيم
براي بيماران ريوي مضر است .او با اشاره به اينكه دودزدگي
عوامل حاد يا درازمدت دارد ،گفت :در عوارض حاد برخي
افراد كه داراي ريه حس��اس بوده و استعداد بيماريهاي
ري��وي دارند ،ممكن اس��ت دچ��ار حمله حاد تنفس��ي
شوند .س��لمانزاده افزود :افرادي كه دچار اين حمله فوق

ميشوند به درمان فوري نياز دارند و اگر مورد درمان قرار
نگيرند ،حيات آنها به خطر ميافتد .رييس مركز بهداشت
خوزستان تصريح كرد :كس��اني كه زمينه بيماري قلبي
دارند نيز به دليل دودزدگي ممكن است دچار حمله قلبي
شوند .سلمانزاده گفت :عوارض دراز مدت دودزدگي هم
منجر به افزايش حساسيتهاي تنفسي ميشود و افراد در
درازمدتدچارآسموتحريكپذيريتنفسيميشوند.

ادامه از صفحه اول

يادآوري زخمهاي كهنه

در اين باره به ايسنا گفت« :در پي اين حادثه تلخ عدهاي از
مردم در دقايق اوليه اين حادثه با ديدن صحنه آتشسوزي
و پيكر جانباختگان احساس��اتي ش��ده و با عوامل نيروي
انتظاميحاضردرمحلحادثهدرگيرشدند.عدهايمعدود
از حاضرين در محل حادثه به س��مت نيروهاي انتظامي
س��نگپراني كردند و يك دستگاه س��مند را نيز به آتش
كشيدند.حواشياينحادثهدرلحظههاياوليهكنترلشد
وتمامشدهاست».
رضاي�ي ،مدير رواب�ط عمومي اس�تانداري
كردس�تان درباره درگي�ري رخداده در اين
حادثه توضيح داد« :درگي�ري خاصي نبود.
متاس�فانه ما حادثه خيلي بدي را پشت سر
گذاشتيم .عدهاي داخل اتوبوس گير افتادند
و انفج�اري رخ داد و جل�وي چش�م م�ردم
ع�دهاي در آتش س�وختند .طبيعي اس�ت
كه احساس�ات عدهاي جريحهدار ميشود.
چيز خيلي عجيبغريبي نيست .به همين
ي مختصري بين مردم و نيروي
دليل درگير 
انتظامي رخ داد كه خوش�بختانه خود مردم
هممداخلهكردندوسريعجمعشد».

در س��نندج به ايس��نا گفت« :نفتكش حادثهديده
در ح��وزه فعاليتها و عمليات ش��ركت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي نبوده اس��ت .اين نفتكش گرچه
پالك كرمانش��اه داش��ت ،اما يك نفتك��ش عراقي
اس��ت كه نفت كوره را به س��وي بندرام��ام منتقل
ميكرده است .اين نفتكش در اثر برخورد با اتوبوس
مسافربري دچار حريق شده اس��ت ،اما مسووليتي
متوجه شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران
نيس��ت ،زيرا نفتكش حادثهديده زيرمجموعه اين
ش��ركت و تابع قوانين بهداش��ت ،ايمن��ي و محيط
زيست ( )HSEشركت نبوده اس��ت ».اين سخنان
كاه��ي در حالي اس��ت كه تنه��ا بازمان��ده حادثه
تصادف سنندج كه هماكنون در بخش «آيسييو»
بيمارستان كوثر س��نندج بستري است ،گفته است
كه برخالف شايعات مطرحش��ده تانكر حامل مواد
سوختي عراقي نبوده بلكه ايراني بوده است و در اثر
برخورد ،تمام مسافران اين اتوبوس جان دادند .او به
عنوان كمكراننده در كنار راننده در داخل اتوبوس
ب��وده كه به ط��ور ناگهان��ي متوجه ميش��وند يك
كاميون بهش��دت با آنها برخورد ميكند و از آنجايي
كه بار اين تانكر مواد س��وختي بوده است ،بهمحض
برخورد آتشسوزي شروع شده و اين فرد خود را از
شيشه اتوبوس به بيرون پرت ميكند.
در  4تي��ر س��ال  83در حادث��هاي مش��ابه در مس��ير
زاهدان -بم يك تريلي حامل بنزين با  6دستگاه اتوبوس
تصادف كرد و سرنش��ينان آن بالغ ب��ر  100نفر قرباني
حريق ناش��ي از تصادف ش��دند .البته  20آذر  96نيز در
سيس��تان و بلوچس��تان يك پژو و تانكر سوخت حادثه
مشابهي را رقم زدند.

صالحزندي،معاونعملياتآتشنشانيسنندجدرتوضيح
اين درگيري گفت« :مردم يك مقدار از وضعيت اين بلوار
ناراحتبودندوميگفتندكهخيليوقتاستكهماپيگير
هستيموميگوييماينمنطقهباتوجهبهاينكهاينمنطقه
مس��كوني اس��ت ،وضعيت خطرناكي دارد .آنها اعتراض
داشتندكهچرامسووالنبهاينمسالهرسيدگينميكنند.
اينكه چرا ج��اده جايگزيني براي خودروهاي س��نگين
معرفي نميكنند يا چرا وضعيت اين جاده را درست و امن
جدول
نميكنند ،از اعتراضات اين مردم بود .بنابراين يك مقدار
درگيري بين مردم و نيروهاي انتظامي هم صورت گرفت.
اماخوشبختانهاتفاقخاصينيفتادوبهخيربرگزارشد».
او ادام��ه داد« :كمربندي دكتر حس��يني يك��ي از نقاط
حادثهخيز ش��هر ما اس��ت .قبال ه��م حوادث��ي در اين
كمربندي اتفاق افتاده است .متاس��فانه شيب اين جاده
براي ماشينهاي س��نگين يك مقدار زياد است و مسير
هم طوالني است .ماشينهايي كه به سمت پايين حركت
ميكنند ،مجبور هستند با ترمز و سختي حركت كنند.
بنابراينسيستمترمزخيليازماشينسنگينهامخصوصا
آنهايي كه قديمي هستند ،از كار ميافتد يا داغ ميكند و از
كنترلرانندهخارجميشود».
زندي با بيان اينكه بر اس��اس چيزي كه در سامانه 125
ثبت ش��ده اس��ت ،اولين تماس براي گزارش اين حادثه
ساعت 4دقيقهبامدادگرفتهشدهاست،ادامهداد«:باتوجه
به اينكه فاصله ايستگاه شماره  2سازمان تا محل حادثه
نزديك بود ،همكاران ما حدود دو دقيقه و  30ثانيه بعد در
محل حادثه حاضر بودند؛ يعني  7دقيقه بامداد در محل
حاضربودند.باتوجهبهحجمآتشچهاردستگاهخودروي
سنگين ديگر هم به محل اعزام شد و حدود ساعت 1و10
دقيقهحريقكامالمهارشد».
يكي ديگر از مس��ائلي كه درباره اي��ن حادثه به آن
پرداخته ش��د اين بود كه عدهاي ميگفتند نفتكش
عراقي ب��وده و برخي ه��م ميگفتند ايران��ي بوده
است .فاطمه كاهي ،س��خنگوي شركت ملي پخش
فرآوردهه��اي نفتي درب��اره نفتك��ش حادثهديده

اين موضوع مردم را با يك زندگي عري��ان و بيپناه تنها
ميگذارد .من معتقد نيس��تم ك��ه كردس��تان از همه
استانهايكشورمحرومتراستچوندرواقعهماينگونه
نيست .اما جنسي از محروميتهاي خاص در اين استان
وج��ود دارد .به عنوان مثال اين احس��اس وجود دارد كه
«ما طرد شدهايم» نميتوانم بگويم اين احساس درست
است يا غلط اما احساسي اس��ت كه وجود دارد .احساس
ناديدهگرفته ش��دن يك فضا و پيشزمين��هاي را فراهم
ميكند كه به محض رخ دادن يك حادثه سبب تشديد
خشم و بروز آن ميشود .در حادثه تصادف سنندج ،يك
تانكر ترمز بريد و با اتوبوس برخورد كرد ،معلوم است كه

اين حادثه تقصير دولت نيس��ت اما تبديل ميش��ود به
نشانهاي براي بروز خشمهاي ديگري كه مردم از دولت و
مسووالن دارند .مردم كردستان مشكل نبود راه و كمبود
زيرساخت دارند ،در بس��ياري از نقاط اس��تان به لحاظ
صنعتي و فني زندگي مردم انگار در س��الها قبل مانده
است و اين به احساس تبعيض دامن ميزند .اين وضعيت
آسيبزا و بحرانزا است و همين باعث ميشود هر اتفاقي
كه در كشور رخ ميدهد كردستان تبديل به يكي از نقاط
مستعد براي وقوع خشونت شود .متاسفانه دولت تاكنون
راهكار منطقي و علمي براي اين وضعيت اجتماعي ارايه
نكردهاست .استادجامعهشناسيدانشگاهكردستان

ايراني تمامعيار

اگر آهنگساز به آنها واقف نباشد ،پيش از هر چيز موسيقي
ايراني را متضرر ميكند و خصلتهايش را دس��تخوش
تغيير قرار ميدهد اما احمد پژمان با استفاده از ترفندهاي
جالب موسيقايي توانسته اين توازن را در كارش به وجود
آورد .وقتي موسيقي فيلم ميس��ازد در تالش نيست كه
بياني معادل تصوير داشته باشد بلكه ميكوشد تا از فضاي
فيلم و نظم حاكم بر آن در خلق اثر استفاده كند .به همين
دليل هم موس��يقي فيلمهاي او با تصوير گره خوردهاند.

پژمان با قريحه خود اليههاي مختلف موسيقي را بسيار
ش��فاف كنار هم قرار ميدهد و تركيبات تازهاي ميسازد
كه امضاي خاص خودش را دارند .رم��ز آثار پژمان در اين
اس��ت كه اداي ايراني بودن را در نم��يآورد .در حالي كه
بسياريازآهنگسازانتنهابااضافهكردنچندفاصله«دوم
نداشتهباشنداواز
يبود 
افزوده»ميكوشندتامدعايايران 
ي با ظرافت تمام بهره ميگيرد
ويژگيهاي متنوع موسيق 
چراكهيكايرانيتمامعياراست.

پوشش گردشگري

حدود چهار دهه بازار گردشگري كشور به گردشگري
زيارتي و تا حدودي به گردش��گري تاريخي محدود
شده و اكوتوريس��م و گردشگري س��احلي به عنوان
جذابترين بخ��ش گردش��گري در مناط��ق آزاد و
س��احلي ناديده گرفته شده اس��ت .بهطور مشخص
پيش��نهاد ميكنم ب��ا رفع يك��ي از موانع سياس��ي

گردشگري و آنچه زنان توريست با آن مواجه هستند
و جانماي��ي  15منطقه آزاد توريس��تي در سراس��ر
كشور و در خارج از ش��هرها ،انتخاب پوشش به خود
گردشگران واگذار شود.
دبيركميسيونسالمتوگردشگرياتاق
بازرگاني ايران و عراق

كردستان خسته است

من هرگز خشونت را تاييد نميكنم اما واكنشهاي مردم
را درك ميكنم ،آنها را ميفهمم و براي همين اس��ت كه
ميگوي��م بايد با مردم ح��رف زد ،بايد برايش��ان قدمي
برداش��ت .داد زدن و ش��عار دادن و بعد حرفها را بدون
عمل رها كردن در ش��ان مردم كردستان نيست .با توجه

به وضعيت خاصي كه جامعه ما دارد بيش��تر از هر زمان
ديگري به وحدت و همدلي احتياج داريم .مديران بيايند
وبگويندچهكاريبرايكردستانانجامميدهندچوندر
كردستانوعدهديگرجوابنميدهد.
رييسسابقشوراياستانكردستان

سودوكو

ميراث

در جريان گودبرداري در كاخ سعدآباد اتفاق افتاد

كشف ساز ه سنگي در محل آمادگاه گارد سلطنتي
گروه اجتماعي| روز گذش��ته در جريان حفاريهاي
مجاور كاخ س��عدآباد س��ازهاي سنگي كش��ف شد .اين
مكعب س��نگي كه به گفته ش��اهدان محلي از س��نگ
يكپارچه ساخته ش��ده و با آهك پوشيده ش��ده بود ،در
محلي كه به نام آمادگاه گارد سلطنتي مورد استفاده بود،
كشف شده است .روز گذش��ته كه بيلهاي مكانيكي در
حال گودبرداري در محل آمادگاه گارد سلطنتي بودند،
سازهاي نمايان شد .حجم و شكل سازه به گونهاي بود كه
ابزار و ماشينهاي موجود در محل قادر به جابهجايي آن
نبودند .شاهدان محلي به «اعتماد» ميگويند« :چنين
چيزي در  114هكتار سعدآباد غيرمتعارف است .سنگ
ابتدا به ش��كل مكعب مس��تطيل صيقلي بود اما لودرها
تالش كردند آن را جابهجا كنند و همين باعث ش��د كه
س��نگ از حالت يكپارچه خارج ش��ود .گودبرداريهاي
اطراف س��نگ ادامه دارد و عميق ش��دن گودال اطراف
سازه نشان ميدهد كه حجم مكعب مستطيل بزرگتر
از چيزي اس��ت كه از خاك بيرون آم��ده ».اين در حالي
است كه حفاريها در محوطههاي تاريخي بايد زيرنظر
ميراث فرهنگي انجام شود تا چنانچه در جريان حفاري،
شيء يا سازهاي كشف شد كارشناسان ميراث فرهنگي
بررسيهاي اوليه را در مورد آن انجام دهند .اما گويي مدير

مجموعه سعدآباد عالقهاي به مداخله در موضوع و پاسخ
به رس��انهها ندارد .مجموعه فرهنگي -تاريخي سعدآباد
در سالهاي گذشته شاهد رفت و آمد مديراني بوده كه با
مديريتهاي كوتاهمدت فارغ از نظارت رسانهها و مديران
سازمان ميراث فرهنگي تصميمات و اقداماتي را اجرايي
كردهاند و به هيچوجه پاسخگوي رسانهها براي اتفاقاتي
كه در اين مجموعه ميافتد ،نبودند و نيس��تند .ساخت
رس��توراني براي فرزند يكي از مديران ارشد سازمان در
بخش ش��مالي مجموعه و تعبيه درب ورودي از خيابان
دربند به فض��اي داخلي مجموعه ،ت��ردد ونهايي كه تا
پاسي از شب مشتريهاي كافههاي داخلي مجموعه را
جابهجا ميكنند (در صورتي كه ساعت كاري مجموعه
تا س��اعت  6عصر اس��ت) دخ��ل و تصرفهاي��ي كه در
مجموعه اتفاق ميافت��د و اجاره غرفهه��اي مختلف در
محوطه باغ سعدآباد ،بدون شفافسازي در مورد مسائل
مالي و نحوه واگذاري غرفهها و ...همه مواردي اس��ت كه
مديران اين مجموعه در دوران كوتاهمدت مديريت خود
درموردآنهاتصميمميگيرند.شهريور 95بودكهموضوع
تخليه خانههاي كارگري كه در مجاورت كاخ س��عدآباد
قرار داشت ،حاشيهساز ش��د .آن روزها فرماندار شميران
س��كونت افرادي را كه بازنشس��تگان س��ازمان ميراث

متقاطع
افقی

فرهنگي بودند ،در خانههاي كارگري مجتمع مسكوني
اخگر (در مجاورت كاخ سعدآباد) غيرقانوني دانست .اين
اظهارات در حالي مطرح ش��د كه س��اكنان اين مجتمع
پيش از پيروزي انقالب در اين منازل سكونت داشتند و
درمجموعهسعدآبادمشغولبهكاربودندومجوزسكونت
خود را در سالهاي ابتداي پيروزي انقالب دريافت كرده
بودند.پسازجنجالهاييكهاظهاراتفرماندارايجادكرد
و پوشش رسانهاي اين اتفاق ،مدتي موضوع مسكوت ماند

اما سال گذشته باالخره خانههاي اين منطقه تخليه شد
و لودرها دست به كار شدند ،اصطبل سلطنتي و بناهاي
مجاور آن و همچنين خانههايي كه در همس��ايگي كاخ
سعدآباد قرار داش��ت ،تخريب شدند .حاال نوبت به بنايي
رس��يده كه زماني براي آمادگي نيروهاي گارد سلطنتي
مورد استفاده بود ،بنايي كه سازهاي مرموز در ميان آن سر
از خاك برآورده و پيش از آنكه كسي اطالعات بيشتري در
موردآنكسبكندكامالتخريبشد.
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