
حجت  فارس،  خبرگزاری  دولت  حوزه  گزارش  به 
جلسه  در  پنجشنبه  عصر  روحانی  حسن  االسالم 
به  اشاره  با  شرقی،  آذربایجان  استان  اداری  شورای 
نقش حادثه ۲۹ بهمن تبریز در زمینه سازی پیروزی 
انقالب، اظهارداشت: استان آذربایجان شرقی پیشتاز 
مسووالن  هماهنگی  و  وحدت  و  است  پروری  عالم 

استان باعث تحرک و پیشرفت آن شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه مصاف سختی را پیش رو 
پیروز خارج خواهیم  این مصاف  از  اما حتمًا  داریم، 
وحدت،  روحیه  با  تردید  بدون  داشت:  اظهار  شد، 
همدلی و ایستادگی می توانیم مشکالت را پشت سر 
روزافزون و  گذاشته و در مسیر توسعه و پیشرفت 

رفاه بیشتر مردم، گام برداریم.
شعار  یازدهم  دولت  آغاز  از  داشت:  اظهار  روحانی 
در دفاع  تنها  ایران  و مردم  ایرانی ها  که  بود  این  ما 
مقدس پیروز میدان نیستند، بلکه در سایر زمینه ها 
میدان  پیروز  می توانند  شوند،  وارد  چنانچه  هم 

شوند.
وی خاطر نشان کرد: در آن دوران صراحتًا اعالم کردم 
پیچیده  مشکالت  که  قادرند  ما  دیپلمات های  که 
انسان های  و  کنند  فصل  و  حل  را  سیاسی  بزرگ  و 
کشورهای  برابر  در  می توانند  که  داریم  شایسته ای 
به  را  ایران  ملت  منطق، حق  با  و  گفته  بزرگ سخن 

کرسی بنشانند.
هسته ای  مذاکرات  روند  آغاز  به  اشاره  با  روحانی 

آغاز مذاکره  اول  کشورمان، اظهار داشت: در مرحله 
مقام  از  مقطعی  یک  در  و  هسته ای  مسایل  درباره 
اختیارات  همه  که  کردم  درخواست  رهبری  معظم 
را  آن  ایشان  و  کند  واگذار  بنده  به  را  زمینه  این  در 
در  روز  صد  از  کمتر  ظرف  در  توانستیم  و  پذیرفتند 
مذاکرات ژنو به پیروزی بزرگ رسیده و توافق موقت 
قدرت های  همه  توافق  این  در  گردید.  حاصل  ژنو 
بزرگ، توان هسته ای کشورمان را قبول کرده و اعالم 
و  مذاکره حل  از طریق  باید  که همه مسایل  کردند 
تاریخ هر  آن  از  و  توافق  این  بر اساس  فصل شود. 
ماه حدود 700 میلیون دالر از دارایی های کشورمان 

آزاد می شد.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در روند آغاز توافقات 
نهایی نیز به مقام معظم رهبری پیشنهاد کردم که در 
این موضوع همه اختیارات را به بنده واگذار کند، اما 
ایشان فرمودند که این را به مصلحت شما نمی دانم 
در  عده ای  بسا  چه  و  است  سنگینی  مسئولیت  و 
آن  به  نسبت  که  باشند  داشته  وجود  کنار  و  گوشه 
کلیت  تا  بگذارید  لذا  باشند،  داشته  اشکال  و  ایراد 

نظام نسبت به این موضوع تصمیم بگیرد.
رهنمودها  اینکه  زمان  گذشت  با  کرد:  تصریح  وی 
انقالب  معظم  رهبر  توصیه های  و  ،نصیحت ها 
وحدت  و  منافع  چارچوب  در  و  دقیق  حساب شده، 
ملی بوده، بیشتر روشن شده است و ما توافقی را 
قبول کردیم که آن را مجلس شورای اسالمی، شورای 
قبول  رهبری  و  نگهبان  شورای  ملی،  امنیت  عالی 

کردند، یعنی همه نظام آن را پذیرفته است.
ملی،  امنیت  عالی  شورای  در  کرد:  اضافه  روحانی 
مورد  توافق  جزئیات  تمام  فوق العاده  جلسه   7 طی 
بحث و بررسی قرار گرفت، لذا الزم بود که در این کار 
تاریخی همه مردم و نمایندگان مجلس بار مسئولیت 

را بر دوش بگیرند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه برجام در ۲3 تیرماه 
و در دیماه همان سال،  امضاء رسیده  به  سال ۹4 
از  بعد  داشت:  اظهار  گردید،  عملیاتی  و  اجرایی 
اجرایی شدن برجام شاهد تحول بزرگی در عرصه های 
مختلف بویژه در سطح جهانی از لحاظ سیاسی بودیم 
ادعاهایی که  به واسطه آن مشخص گردید همه  و 
علیه ملت ایران مبنی بر اینکه به قوانین و مقررات 
بین المللی اهمیتی نمی دهد، اتهاماتی دروغ و ناروا 

است.
وی با تأکید بر اینکه نباید در دنیا ایران هراسی وجود 
داشته باشد، گفت: دنیا باید بداند که ملت ایران، 
راستا  همین  در  است  احترامی  قابل  و  بزرگ  ملت 
پیشنهاد جهانی عاری از خشونت و افراط گرایی را در 
سازمان ملل مطرح کردم که به اتفاق آراء به نام ایران 
دنبال  به  ایران  که  شد  معلوم  و  رسید  تصویب  به 
خشونت نیست بلکه پیشتاز امنیت جهانی و مبارزه 

با افراط گرایی است.
روحانی خاطر نشان کرد: پس از برجام شرایط جهان 
کامالً نسبت به ایران تغییر کرد و بسیاری از کشورها 
ایران  وارد  سرمایه گذاری  برای  بزرگ  شرکت های  و 
شدند و توافقات بزرگی نیز انجام گرفت. نیروگاهی 
که صبح امروز در هریس به افتتاح رسید از تکنولوژی 
از جمله  کالس اف برخوردار بود  که وارد شدن آن 

آثار و برکات برجام است.
ایران  با  که  آنهایی  کرد:  نشان  خاطر  جمهور  رئیس 
عربستان  صهیونیست ها،  بویژه  دارند،  ضدیت 
را  برجام  نتوانستند  آمریکا  تندروهای  و  سعودی 
تحمل کنند و مخالفت خود را با آن به صراحت اعالم 
می کنند و اذعان دارند که این توافق صد در صد به 

نفع ایران است.
وی گفت: ایران تنها کشوری در دنیا است که شورای 
امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۲۲31 اعالم کرده که 

حق غنی سازی دارد.
این  اگر  برجام  توافق  طبق  داشت:  اظهار  روحانی 
تحریم  تمام  بماند،  باقی  آینده  سال  تا  توافق 
و  می شود  برداشته  آن  براساس  ایران  تسلیحاتی 
می توانیم هر سالحی که نیاز داریم را خریداری و یا 
هم  را  کار  این  مقدمات  البته  و  برسانیم  فروش  به 

آماده کرده ایم.
از  هم  امروز  برجام  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
لحاظ سیاسی، حقوقی و حتی اقتصادی بسیار حائز 
اهمیت است، گفت: براساس توافق برجام در چند 
برداشته  نیز  منظوره  دو  آینده محدودیت های  سال 
می شود، اما در عین حال با خروج غیرقانونی آمریکا 
از برجام فشار زیادی بر کشورمان وارد شده است چرا 
که آمریکایی ها کاری کردند که ریسک سرمایه گذاری 
برای شرکت ها باال باشد و از آنجایی که دنیای تجارت 
زیاد ریسک پذیر نیست لذا فعالیت  و سرمایه گذاری 

خارجی در ایران نیز محدود شده است.
که  کردیم  مشاهده  وقتی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
کشورهای دیگر آمادگی ندارند که ریسک های باال را 
برای سرمایه گذاری در ایران بپذیرند طبیعتًا چند راه 
مذاکره  که  بود  این  آنها  از  یکی  داشتیم.  رو  پیش 
کرده و به توافق برسیم و براساس آن با کشورهای 
وعده هایی  و  قول ها  آنها  و  کردیم  مکاتبه  مختلف 
لذا در چنین  ناتون بودند  اما در مقام عمل  دادند، 
شرایطی اقداماتی را آغاز کردیم و به دنیا گفتیم که 
اگر نتوانیم از فواید این توافق استفاده کنیم، ما هم 

تعهدات خود را قدم به قدم کاهش می دهیم.
که  است  این  برای  تعهدات  کاهش  گفت:  روحانی 
آنها به  اگر  دنیا بداند دست ما هم بسته نیست و 
فراوانی پیش  راهکارهای  نکنند  تعهدات خود عمل 
کشور  و  اقتصاد  از  می توانیم  و  دارد  قرار  ما  روی 

خودمان دفاع کنیم.
رئیس جمهور افزود: تاکنون کاهش تعهدات در دو 
کنار  را  تعهد  دو  مرحله  هر  در  و  شده  انجام  مرحله 
گفتگو  و  مذاکره  مشغول  همزمان  البته  گذاشتیم، 
نتیجه  به  اینکه  مبنای  بر  حال  عین  در  اما  هستیم، 
خود  مدیریتی  برنامه های  و  عملکردها  نمی رسیم، 
را پیش می بریم و بودجه و قیمت دالر بر این مبنا 

تنظیم می شود.
وی افزود: می توانیم قیمت دالر را پایین تر بیاوریم، 
گام  که  است  آینده  به  نسبت  احتیاط  مبنای  بر  اما 

برمی داریم.
ایران،  ملت  ایستادگی  و  ایثار  از  تجلیل  با  روحانی 
گفت: ملت ایران در 8 سال جنگ تحمیلی، امام)ره( 
و کشور خود را تنها نگذاشتند و از شرف و حیثیت 
خود دفاع کردند، علیرغم اینکه همه دنیا پشت سر 

فداکاری  و  ایثارگری  ایران  ملت  داشت  قرار  صدام 
کرد و توانستیم با موفقیت این مقطع را پشت سر 

بگذاریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت امسال در حد توان 
تالش کرده حقوق کارکنان و کارگران را افزایش دهد، 
در جامعه  اصلی  که فشار  آگاه هستیم  کامالً  گفت: 
برخوردار  ثابت  درآمد  از  که  است  کسانی  دوش  بر 
حقوق  که  کردیم  تالش  توان  حد  در  لذا  هستند، 
بتوانند  تا مردم  افزایش دهیم  را  کارگران  و  کارکنان 

مشکالت را پشت سر بگذارند.
وی تصریح کرد: امروز دنیا به این نتیجه رسیده که 
ملت ایران بزرگتر از آن است که با فشار و تهدید آنها 
تا  اخیر  ماه های  در  الهی  فضل  به  و  بشکند  هم  در 
حدودی در بعضی از بخش ها آرامش  بیشتری در بازار 
کشورها  از  برخی  با  هم  امروز  و  است  آمده  بوجود 
ارایه  پیشنهاداتی  آنها  و  هستیم  مذاکره  حال  در 
را  پیشنهادات  آن  لذا  نمی دانیم،  متوازن  که  کردند 

نپذیرفتیم.
به  آینده  هفته های  در  است  ممکن  گفت:  روحانی 
نتیجه قابل قبول دست پیدا کنیم و امکان دارد که 
به این نتیجه نرسیم و اگر به نتیجه ای نرسیم مرحله 

بعدی کاهش تعهدات را انجام خواهیم داد.
و  روحیه وحدت  با  اینکه  بر  تأکید  با  رئیس جمهور 
همدلی می توان از مشکالت عبور کرد، گفت: امسال 
و  گروه ها  احزاب،  همه  از  و  است  انتخابات  سال 
عدالت  و  اخالق  ملی،  منافع  که  می خواهم  جناح ها 
تابع  ما  که  چرا  بدانند،  مقدم  دیگری  چیز  هر  بر  را 
پیامبری هستیم که هر روز پرچم جدیدی از مقاومت، 

ایستادگی، اخالق و نشاط را به اهتزاز در می آورد.
وی در ادامه با اشاره به تمهیدات انجام شده برای 
روند  بود  قرار  اگر  گفت:  ارومیه،  دریاچه  احیاء 
گذشته در خصوص دریاچه ارومیه ادامه پیدا کند، 
امروز اثری از این دریاچه نبود و 14، 15 میلیون نفر 
تحت تأثیر گرد و غبار ناشی از آن قرار داشتند لذا از 
به  توجه  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  مهم  افتخارات 
که  اقداماتی  تمام  از  و  است  ارومیه  دریاچه  احیاء 
در این زمینه انجام گرفته ، تشکر و قدردانی می کنم.

محیط  به  نسبت  دولت  اینکه  به  اشاره  با  روحانی 
امروز  گفت:  است،  قایل  زیادی  اهمیت  زیست 
بنزین  لیتر  میلیون   74 نفت،  وزیر  گزارش  براساس 
یورو 4 و 5 در کشور مصرف می شود و بیش از 50 
میلیون لیتر گازوئیل یورو 4 و 5 به مصرف می رسد و 
این کار بزرگی است که در زمینه محیط زیست انجام 
که  است  اقداماتی  از  نمونه  یک  این  و  است  شده 
دولت در زمینه حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی 

انجام داده است.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اگر همه در کنار هم 
گفت:  کرد،  خواهیم  عبور  مشکالت  از  بگیریم،  قرار 
و  نیستند  عددی  خداوند  اراده  مقابل  در  دشمنان 
همه سربازان زمین و آسمان در اختیار خداوند است، 
اگر برای نصرت الهی راستی، اخالص و صداقت را در 
پیش بگیریم و ایستادگی کنیم، خداوند ما را پیروز 

می کند.
همه  از  پیروزی  به  رسیدن  برای  کرد:  تصریح  وی 
دیپلماسی  و  اقتصادی  سیاسی،  فرهنگی،  ابزارهای 

خود استفاده می کنیم و معتقدیم چنانکه به درستی 
پیروز  را  ما  خداوند  کنیم  استفاده  ابزارها  این  از 

خواهد کرد.
روحانی در ادامه با عذرخواهی از تأخیر ایجاد شده 
در تکمیل راه آهن تهران – تبریز، گفت: در این زمینه 
بر  دادیم،  وعده  که  روزی  البته  است،  مردم  با  حق 
فشارهای  و  تحریم  که  بود  روز  آن  شرایط  مبنای 
علیرغم همه  حال  عین  در  اما  نداشت،  وجود  اخیر 
سختی ها مردم تبریز اطمینان داشته باشند که سال 
ضمن  رسید.  خواهد  تبریز  به  راه آهن  حتمًا  آینده 
اینکه از مردم بخاطر اینکه نتوانستیم با سرعتی که 
دلمان می خواست به وعده ها عمل کنیم، عذرخواهی 

می کنم.
رئیس جمهور تحریم را فرصتی برای اتحاد و همدلی 
امروز  گفت:  و  دانست  جامعه  در  اخالق  تقویت  و 
اگر  که  است  داده  قرار  ما  برای  فرصتی  خداوند 
بخواهیم برای وحدت تمرین کنیم بهتر از امروز روزی 
پیدا نمی شود. امروز روزی است که دشمن رو به روی 
ما قرار گرفته و شمشیر کشیده و باید با وحدت و 
همدلی در مقابل دشمن ایستادگی و مقاومت کنیم 
و امیدوارم روزی رسانه ها را ورق بزنیم که سرتاسر آن 
واقعیت، درستی و بر مبنای صداقت و اخالق مداری 
باشد و امروز روزی است که باید خودمان را اصالح 

کنیم.
کرده  ایجاد  تحریم  که  فرصتی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
اخالق،  در  بلکه  نیست،  فناوری  و  اقتصاد  برای  تنها 
اتحاد و برادری فرصتی ایجاد شده تا در کنار هم از 

مشکالت عبور کنیم.
روحانی گفت: هر روز که در دولت برنامه ها را پیش 
امید بیشتری نسبت به 6، 7  ماه  می بریم احساس 
 6 از  قوی تر  روحیه  با  دولت  امروز  و  داریم  گذشته 
ماه پیش در حال فعالیت است و احساس من این 
است که مردم نیز امروز امیدوارتر از چند ماه گذشته 
درستی  کرده ایم، راه  انتخاب  که  راهی  لذا  هستند، 
اگر در این مسیر همه دست به دست هم  است و 
هدی)ع(  ائمه  و  پیامبر  روش  و  سیره  به  و  بدهیم 
خواهد  ما  همراه  نیز  پیروزی  و  نصرت  کنیم،  توجه 

بود.
با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  جمهور  رئیس 
تسلیت شهادت امام جواد االئمه)ع(، اظهار داشت: 
ائمه  و  رسالت  خاندان  به  عشق  سایه  در  امیدوارم 

هدی)ع( بتوانیم الگویی برای سایر جوامع باشیم.
وی همچنین با تجلیل از روحیه تالش، ایستادگی و 
مقاومت مردم آذربایجان شرقی و تبریز، گفت: مردم 
این دیار نقش بسیار مهمی در حوادث مهم تاریخی 
صحنه ها  همه  در  همه  امروز  و  داشتند  عهده  بر 

حضور فعال و تأثیرگذاری دارند.
از  شرقی  آذربایجان  کرد:  نشان  خاطر  روحانی 
فراوانی  معدنی  ذخایر  و  انسانی  استعدادهای 
و  عالم پرور  و  هنردوست  استانی  و  است  برخوردار 
این  مردم  و  است  بزرگ  آزادی خواهان  و  مهد شعرا 
بین  که  همدلی  و  اتحاد  با  کنونی  شرایط  در  خطه 
و  پیشرفت  مسیر  در  دارد،  قرار  استان  مسئولین 

تحول در عرصه های مختلف گام برمی دارند.
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قیمت : 1000 تومان

تاسیس 1374

روحانی:کشوررابرمبنایبهنتیجهنرسیدنمذاکراتادارهمیکنیم/گامسومکاهشتعهداترامحکمبرمیداریم

عراقچیحاملپیشنهادجدیدروحانی
بهمکروناست

مذاکره  به  همچنان  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
نتیجه  به  بر مبنای  را  اما کشور  ادامه می دهیم 
ممکن  گفت:  کنیم،  می  اداره  مذاکرات  نرسیدن 
در  مثبتی  نتایج  به  آینده  های  هفته  در  است 
مذاکرات برسیم؛ اگر نرسیم گام سوم را هم محکم 

بر می داریم.

پساقانونگذاری!؟

چرااماراتبهسمت
ایرانبرگشت؟!

روستایاوره
نطنز

عباسعبدیدرگفتوگوباالف
مشکلاصالحطلبانواصولگرایان
گستردگيبیشازحدشاناست

مسافرکشهایخانهبهدوش
هوا گرگ و میش و غروب خاکستری است و روز 
داغ مردادی، نفس های آخرش را می کشد. صورت 

سرخ خورشید را ساختمان نیمه کاره بد هیبت 
پوشانده و فقط رد کمرنگی از نور قرمز و زرد..

درنگیبر
تناقضات

پیامی که سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان برای 
رییس  پیشنهادی  طرح  برابر  در  جدید  طرحی  حاوی  است  برده  مکرون 

جمهور فرانسه برای حل مشکل ایران و اروپاست.
عراقچی حامل پیشنهاد جدید روحانی به مکرون است 

شب گذشته سخنگوی وزارت امورخارجه از سفر عراقچی بعنوان نماینده 
ویژه رییس جمهور به پاریس خبرداد.

سیدعباس موسوی در فضای مجازی نوشت: سید عباس عراقچی معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور 
عازم پاریس شد. وی در این سفر، پیام مکتوب آقای روحانی را تسلیم 

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواهد کرد.
یک منبع مطلع امروز به خبرنگار الف در این باره گفت: با توجه به دو 
سفر امانوئل بن، مشاور رییس جمهور فرانسه به تهران و اظهارات وزیر 
امورخارجه در هفته های گذشته، عراقچی حامل طرح جایگزین روحانی 
در مقابل طرح رییس جمهور فرانسه در مورد برجام و تنش های بین 

ایران و آمریکاست.
دو هفته پیش »امانوئل بن«، مشاور دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه 
به  توقف"  برابر  در  "توقف  عنوان  با  پیشنهادی  بسته  داشتن  همراه  با 
ایران سفر کرد. قبل از انجام این سفر، امانوئل مکرون یک روز پس از 
دومین اقدام متقابل ایران در چارچوب برجام و بعد از مذاکرات تلفنی 
با روحانی که طبق اخبار بیش از یک ساعت هم به درازا کشیده شد، با 

ترامپ گفت وگو کرد و پس از آن نماینده ویژه خود را راهی تهران کرد.
برخی  غربی  رسانه های  مکرون،  امانوئل  دیپلماتیک  مشاور  از سفر  بعد 
ابعاد طرح پیشنهادی فرانسه برای حفظ توافق هسته ای را که به طرح 
اساس  بر  کردند.  منتشر   است  شده  موسوم  توقف«  برابر  در  »توقف 
این طرح در ازای توقف اقدامات ایران برای کاستن از تعهدات برجامی، 
همزمان آمریکا نیز از اعمال تحریم های بیشتر خودداری کند. همچنین از 
سوی دیگر آمریکا معافیت از تحریم ها را برای برخی از مشتری های نفت 
ایران فعال خواهد کرد و در این شرایط انتظار می رود که امکان انتقال 
از  این کشور  نفت  اصلی  به مشتری های  ایران  نفت  برخی محموله های 

جمله چین، هند و ژاپن وجود داشته باشد.



سیاسی۲

دستور  در  را  سیاست هایش  در  بازنگری  امارات 
ایران،  سمت  به  چرخش  و  است  داده  قرار  کار 
همراهی  با  عمان  و  ایران  که  دارد  این  از  نشان 
هرمز  تنگه  امنیت  برای  طرحی  دنبال  به  امارات 
هستند تا بتوانند امنیت منطقه را خود در دست 

بگیرند.

چرا امارات به سمت ایران برگشت؟!

مقامات  از  نفره   7 هیات  یک  الف،  گزارش  به 
مصباح  رهبری  به  امارات  ساحلی  گارد  ارشد 
احبابی متحده شامگاه سه شنبه وارد تهران شد 
و با سرتیپ قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی نیروی 

انتظامی ایران و اعضای ارشد آن دیدار کرد.
نیروهای  نمایندگان  مذاکرات  از  اصلی  هدف 
برقراری  عربی،  متحده  امارات  و  ایران  دریایی 
کشور  دو  ساحلی  گارد  نیروهای  بین  هماهنگی 
مناطق  در  اطالعات  سریع  تبادل  همچنین  و 
می شود  انجام  حالی  در  سفر  این  است.  مرزی 
ایران  بین  منطقه  در  تنش   سطح  همچنان  که 
انگلیس  و  آمریکا  و  بوده  باال  و کشورهای غربی 
از  حمایت  منظور  به  ائتالفی  دنبال  به  کدام  هر 
به  هستند،  خلیج فارس  منطقه  در  کشتی ها 
عقیده بسیاری از تحلیلگران، سفر هیات نظامی 

به  امارات  را می توان چرخش  تهران،  به  اماراتی 
سمت ایران تلقی کرد.

یمن  از  اماراتی  نیروهای  تدریجی  عقب نشینی 
حدود یکماه پیش به صورت ناگهانی  آغاز شد. 
اقدام  این  برای  را  متعددی  دالیل  کارشناسان 

امارات بر می شمرند.
تهران  میان  تنش  گرفتن  باال  با  می رسد  نظر  به 
و واشنگتن و توقیف نفتکش ها، امارات ترجیح 
می دهد به سمت ایران و کشورهای منطقه روی 

بیاورد تا آسیب کمتری را متحمل شود.
پیرمحمد مالزهی کارشناس مسایل منطقه ای، در 
گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی الف، در مورد 
سفر هیات نظامی اماراتی به تهران اظهار داشت: 
امارات با جمهوری اسالمی ایران، تنها یک مشکل 
تاریخی دارد و آن هم بحث بر سر جزایر سه گانه 
همواره  اعراب  نشست های  در  معموال  که  است 
می شود.  گفتگو  و  بحث  موضوع  این  مورد  در 
اما نکته مهم این است که امارات بعد از اینکه 
جواب  نظامی  راه حل  یمن  در  که  شد  متوجه 
تکنولوژی  به  توانسته اند  حوثی ها  و  نمی دهد 
پهپاد دست پیدا کنند و  با رونمایی از سالح های 
مدرن و  پهپادهای انتحاری توانسته اند معادالت 
را دچار تغییرات راهبردی کند، به این جمع بندی 

به  آنها  برای  منفی  عواقب  یمن  جنگ  که  رسید 
همراه خواهد داشت و به نظر می رسد به دنبال 
سیاست مستقلی از عربستان و سایر کشورهای 

غربی هستند.
از  متحده  عربی  امارات  هدف  کرد:   تصریح  وی 
ورود به جنگ یمن، این بود که بتواند امتیازهای 
دست  در  را  بنادر  کنترل  همچنین  و  اقتصادی 
یمن  حوثی های  و  مردم  مقاومت  اما  بگیرد، 
موجب شد تا اماراتی ها در رسیدن به اهدافشان 
نیروهای  تا  گرفتند  تصمیم  لذا  بمانند،  ناکام 

نظامی خود را از یمن خارج کنند.
اینکه  بیان  با  منطقه ای  مسایل  کارشناس  این 
احتمالی در منطقه  از هرگونه پیامدهای  امارات 
منطقه  تجارت  روی  بر  آن  تاثیر  و  فارس  خلیج 
بیم دارد، اظهار داشت: آن چه امروز برای امارات 
میان  تنش  گرفتن  باال  بحث  است،  نگران کننده 
است  خلیج فارس  منطقه  در  واشنگتن  و  تهران 
چراکه اگر جنگ احتمالی رخ دهد، بیشترین ضرر 
متوجه اماراتی ها خواهد شد. امارات در طی پنج 
سال گذشته که در جنگ یمن مشارکت داشته 
عرصه های  در  را  سنگینی  خسارت های  است، 
شده  متحمل  اقتصادی  خصوص  به  مختلف 
است. مالزهی همچنین به اختالف میان امارات 

و عربستان اشاره کرد و گفت: عربستان و امارات 
یکدیگر  با  یمن  در  جنگ  استراتژی  مورد  در 
با  که  دارد  احتمال  لذا  داشتند،  زیادی  اختالف 
خروج نیروهای اماراتی از یمن، جنگ یمن تمام 
شود چرا که امارات و عربستان دو سر بازی جنگ 

یمن هستند.
وی تصریح کرد:  امارات بازنگری در سیاست هایش 
را در دستور کار قرار داده است و به نظر می آید 
که  دارد  این  از  نشان  ایران  سمت  به  چرخش 
به دنبال طرحی هستند  امارات و عمان  ایران و 
بگیرند.  دست  در  خود  را  هرمز  تنگه  امنیت  تا 
امنیت  تامین  منظور  به  آمریکا  و  انگلیس  طرح 
را  منطقه  این  در  درگیری ها  می تواند  کشتی ها 
افزایش دهد. امارات به این نتیجه رسیده است 
که اگر تامین امنیت منطقه تنها به دست خود 
کشورهای منطقه نباشد هرگونه تنش و درگیری 

احتمالی به ضرر همه کشورها تمام خواهد شد.
افزود:  خاورمیانه  مسایل  کارشناس  این 
و  ایران  عهده  به  هرمز  تنگه  اصلی  مسوولیت 
عمان است، لذا این عمان و ایران به دنبال این 
هستند که بتوانند مانع از حضور کشورهای غربی 
در  را  جا  آن  امنیت  و خود  هرمز شوند  تنگه  به 

دست بگیرند.

مایکل مک گوگ در لس آنجلس تایمز نوشت : ترامپ می گوید خواستار 
گفتگو با ایران است ولی دیپلمات ارشد این کشور را هدف تحریم قرار 

می دهد !
به گزارش الف این نشریه آمریکایی نوشت : »دولت ترامپ وزیر خارجه 
ایران را به علت انجام وظایفش تحریم کرده است اقدامی که بی شباهت 
مورد  در  داری  خزانه  وزارت  بیانیه  در  نخستین جمله  نیست.  به جوک 
مجارات ظریف این است که او مجری مستقیم یا غیرمستقیم دستورات 
می  همچنین  ترامپ  دولت  است.  ایران  اسالمی  جمهوری  معظم  رهبر 

گوید وزارت خارجه ظریف با سپاه پاسداران همکاری می کند. 
ایران  با  امریکا  که  دارد  معنا  درصورتی  کننده  منزوی  این سیاست های 
در جنگ باشد، ولی ترامپ همچنین گفته است که خواستار مذاکره با 
ایران و انعقاد توافق تازه برای بازداشتن این کشور از دسترسی به جنگ 
برای  راه عجیبی  ارشد یک کشور  افزار هسته ای است.تحریم دیپلمات 
بازگشت به میز مذاکره است. ترامپ دقیقًا با چه کسی باید وارد مذاکره 

شود؟
با  ترامپ می گویند تحریم ظریف گفتگو  عجیب آن که مقامات دولت 
ایران را به خطر نمی اندازد زیرا او چهره مهمی در کشورش نیست و این 
مغایر با سخن پمپئو است که ظریف را مجری اصلی دستورات رهبر معظم 
ایران توصیف می کند. بعید است ترامپ بتواند با دور زدن ظریف به طور 
مستقیم با آقای روحانی یا رهبر معظم مذاکره کند - البته به شرطی که 
واقعًا بخواهد با مذاکره با ایران به توافق تازه و بلند پروازانه ای دست 
از  ایران، دولت ترامپ وقتی سخن  با  یابد. در شرایط تشدید تنش ها 
مذاکره بر زبان می راند، باید اعتبار خود را حفظ کند ولی تحریم ظریف 

این فرضیه را تضعیف می کند.«

چرااماراتبهسمت
ایرانبرگشت؟!

مسالهحجابوضرورتیکگفتوگویاجتماعی

درنگیبرتناقضاترفتاریدرزیست
جمعیمااینمعادلههاقابلفهمنیست!

لسآنجلستایمز:تحریمظریفیکجوکاست

ترامپباچهکسیمذاکرهخواهدکرد؟
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نشینی،  حاشیه  فقر،  طالق،  اعتیاد،  بیکاری،  گرانی، 
مهاجرت  مسکن،  مشکل  جوانان،  ازدواج  سن  افزایش 
مغزها، کاغذبازی های ادارای، پارتی بازی، رشوه، فساد 
گرایی،  مصرف  رویه،  بی  واردات  اقتصادی،  و  اداری 
اجتماعی  های  آسیب  فرهنگی،  معضالت  کاال،  قاچاق 
از گذشته برای مردم دشوار نموده  و... زندگی را بیش 
است. قانونگذاران نیز اعالم نموده اند که سال هاست 
که کشور به بیماری تورم قانون و قانونگذاری مبتالست.
قانون  تورم  و  مردم  زندگی  مشکالت  همزمان  تشدید 
بارز ناکارآمدی قوانین است. امکان تداوم وضع  نشانه 
موجود این دو گانه آسیب زا وجود ندارد و باید با هر 

دو با یک تحلیل هماهنگ مبارزه کرد.
سال 13۹8 که صد و سیزده سال از آغاز قانونگذاری در 

ایران می گذرد پایانی بر این آغاز خواهد بود.
های  روش  بکارگیری  شامل  قانونگذاری  دوران 
قانونگذاری قشری، سطحی، جزئی، ایستا، تک متغیره، 
گرا،  تجزیه  باهم،  غیرمرتبط  مقطعی،  ناپیوسته،  ساده 
تفکیکی، قطعیت گرا، بخشی، تک الیه، غیرفعال، نقطه 
دستاورد  که  است  ای  سلیقه  و  محدودنگر  خطی  ای، 

دوگانه فوق، محصول مستقیم آن است.
عمیق،  های  روش  بکارگیری  شامل  قانونگرایی  نظام 
مرتبط،  بهم  پویا،  پیوسته،  فعال،  سیال،  نگر،  کل 
جامع،  چندمتغیره،  غیرخطی،  جریانی،  ترکیبی، 
چندالیه  تکاملی،  ای،  شبکه  چندبعدی،  گرا،  مجموعه 
پیچیده،  مراتبی،  سلسله  ارگانیک،  سیستماتیک،  ای، 
انسانی، فرابخشی و اجتماعی  آشوبناک، فراگیر، کامل، 

در فرآیند قانونگذاری است.
گذار از قانونگذاری سنتی به »نظام قانونگرایی نوین« در 
واقع نوعی نوآوری در خردورزی قانونگرایی است که می 
توان با استفاده از آن افق درخشان حل مشکالت زندگی 

مردم را پیش چشم همگان مجسم نمود.
افراد، جناح ها، روش ها و  از  با عبور  قانونگرایی  نظام 
محتوای سنتی، می کوشد که با تمام توان علمی و عملی 

به حل مشکالت زندگی مردم بپردازد.

در نظام قانونگرایی نوین،

قانون  و  نیست  خبری  قانونگذاری  و  قانون  تورم  از   -1
رسد.  می  ممکن  حداقل  به  ستیزی  قانون  و  گریزی 
دارد  حضور  جامعه  در  غالب  بصورت  قانون،  گفتمان 
اجتماعی  ارزش  و  هنجار  عنوان  به  قانون  از  پیروی  و 
مورد احترام همگان است. ظرفیت های جامعه پذیری 

قوانین افزایش می یابد.
 پساقانونگذاری، مسیر تحولی تقسیم کار ملی در حوزه 
قانونگرایی  نظام  بارز  های  ویژگی  از  است.  قانونگرایی 
مردم  زندگی  مشکالت  حل  در  آن  گرایی  نتیجه  نوین، 
است و دوران کارآمدی قوانین در اداره امور کشور است.

بر اساس قانون اساسی، نسبت به  ۲- تقسیم کار ملی 
مجموعه عملکرد خود پاسخگوست و مسئولیت مدنی 

اقدامات خود را می پذیرد.
از داده های درست استفاده می  3-  برای قانونگذاری 
شود و چیزی به عنوان تغییرات مکرر قوانین به روش 
فعلی وجود ندارد و از خیل عظیم اصالح، الحاق، ابطال، 
الغاء، حذف، متمم، نسخ نوعی یا ضمنی قوانین خبری 

نیست.
4- تدوین پیش نویس قانون )الیحه و طرح( با تحلیل 
از  استفاده  با  و  روشمند  بصورت  و  جامعه  نیاز  دقیق 

اطالعات قابل اطمینان انجام می شود.
در  جامع  عملی  و  علمی  توانایی  مردم  نمایندگان    -5
می  براحتی  و  دارند  را  مردم  زندگی  مشکالت  تحلیل 
توانند کنترل تغییرات مثبت جامعه را در دست بگیرند.

6- تنقیح مصوبات بصورت اتوماسیون و قبل از تصویب 
انجام می شود.

طریق  از  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبات  تایید    -7
قانون  و  با شرع  مغایرت سنجی مصوبات  الگوی جامع 
عدم  علیرغم  که  مصوباتی  و  شود  می  انجام  اساسی 
مغایرت جزییات آنها با شرع و قانون اساسی در صحنه 
منجر  مردم  زندگی  مشکالت  تشدید  به  اجتماعی  عمل 

می شوند مورد تایید قرار نمی گیرند.
نامزدهای  صالحیت  تایید  مالک  نظام  این  در   -8
جمهوری  ریاست  اسالمی،  شورای  مجلس  انتخابات 
حل  برای  شده  آزمایی  راستی  برنامه  داشتن  خبرگان  و 

مشکالت زندگی مردم است.
به  قوانین  کارآمد  اجرای  با  مردم  زندگی  مشکالت    -۹
عنوان بهترین و جامع ترین نقشه راه بر طرف می شود.

پرتوان  بازوان  عنوان  به  نظارتی  های  دستگاه    -10
کامل  حل  تا  قوانین  اجرای  حسن  بر  بازخوردگیری 

مشکالت زندگی مردم نظارت مستمر دارند.
عنوان  به  را  جامعه  سراسر  قانونگرایی«  »گفتمان    -11
الگوی بالندگی فرا می گیرد و مردم به عنوان ذی نفعان 
اصلی، نسبت به قوانین، آگاهی کامل دارند و خود در 

اجرای قوانین مشارکت فعال دارند.
1۲-  زبان معیار قانونگذاری اصیل است و بازی های زبانی 
و زبان بازی های قانونگذاری وجود ندارد تا از طریق آن 

حل مشکالت زندگی مردم به آینده حواله داده شود.
13- به معنای واقعی کالم قانون مدار اداره جامعه است 

و منافع عمومی بصورت آشکار تامین می شود

اصالح  و  اصول گرایان  می گوید  عبدی  عباس 
طلبان بیشتر یک طیف هستند تا جریان سیاسی 
و فاصله دو سر طیف در هر کدام از این دو جریان 
آنقدر زیاد است که این دو را از حالت طیف خارج 

و به یک جریان سیال تبدیل کرده است.
مشکل   : الف  با  گفت وگو  در  عبدی  عباس 
از  بيش  گستردگي  اصول گرایان  و  اصالح طلبان 

حدشان است
هر  گذشته  دهه  سه  تاریخ  در  الف  گزارش  به 
کجای سپهر سیاسی ایران را که می نگریم رد پای 
اصالح طلبی  و  اصولگرایی  به  دو جریان موسوم 
را می بینیم. دو جریانی که نبض اصلی دولت ها 
را در دست داشته اند و گاه در تعارض جدی با 
فرودهای  و  فراز  تمامی  در  اما  داشتند  قرار  هم 
سر  بر  نقدها  هست.  و  بوده  نامشان  سیاسی 
و  بوده  بیش  و  کم  نیز  جریان  دو  این  عملکرد 
از درون همین  برخی  رویم  هرچه که پیشتر می 
جریانات حرف و سخن تازه ای مطرح می کنند و 
از یک رفرم یا بازسازی درون گفتمانی سخن می 
گویند. پرسش این است که چقدر امکان ظهور 
یک جریان سیاسی جدید از درون این دو گفتمان 
آیا  و  است؟  کار  این  به  نیازی  آیا  و  دارد  وجود 
بیشتر  کارآمدی  و  پویایی  تواند  می  جوانگرایی 
این دو جریان منجر شود اینها پرسش هایی بود 
که با یکی از چهره های مطرح جریان اصالحات، 

عباس عبدی، در میان گذاشتیم .

و  به اصالح طلبی  جریان های سیاسی محدود 
اصولگرایی نیست

است:  معتقد  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  این 
»متن جامعه ایران متکثرتر از این است و به این 
دیگر  جریانهای  اگر  و  نمی شود  ختم  جریان  دو 
تشکیالت  و  سازماندهی  نتوانستند  حال  به  تا 
گذشته  در  یا  که  است  علت  این  به  پیداکنند 

خود  از  که  نبوده  کافی  اندازه  به  تعدادشان 
قدرتی نشان بدهند یا به خاطر تنش هایی است 
که در گذشته داشتند و این اجازه یا امکان برای 
را  بتوانند خودشان  تا  فراهم می شد  آن ها کمتر 

سازماندهی کنند و بازیابند.«
متنوع تر  سیاسی  های  »جریان  گوید:  می  عبدی 
از این دو هست اگرچه حتی درون اصالح طلبان 
دید.  را  مختلفی  شعب  می توان  اصولگرایان  و 
تا  هستند  طیف  یک  بیشتر  دو  این   از  هرکدام 
شکل  به  دنیا  در  احزاب  همه  البته  جریان.  یک 
طیف هستند ولی بعضی طیف های کشیده داریم 
که چپ و راست قضیه به هم نزدیک هستند ، 
فاصله  که  داریم  نیز  گسترده  های  طیف  بعضی 
اصالح  در  بنظرم  است.  زیاد  یکدیگر  از  ها  این 
طلبی و اصولگرایی فاصله دوسر طیف زیاد است. 
و از حالت طیف خارج شده و به یک جریان سیال 

تبدیل شده اند.«
دهه  سه  در  اش  ارزیابی  مورد  در  ادامه  در  او 
فعالیت سیاسی این دو جریان با اشاره به اینکه 
گفتوگوی  یک  در  کاملی  و  دقیق  ارزیابی  چنین 
این  از  »هرکدام  گوید:  می  نیست  ممکن  کوتاه 
دو جریان موفقیت ها و شکست هایی داشتند اما 
این  ها  ارزیابی  از مهمترین  یکی  بنظر من شاید 
است که این دو جریان کوشش نکردند نیروهای 
هستند  آنها  حامی  یا  آنها  سایه  در  که  دیگری 

مسیرشان را مستقل طی کنند.«
که  کردند  سعی  جریان ها  »این  وی  گفته  به 
به  به خود دهند  را  فراگیری  و  عام  پوشش های 
همین دلیل از اعتبار و خلوص آنها کاسته شد. 
وقتی بخواهیم جمعیت زیادی را گرد خود جمع 
باید  ناچار  به  بنامیم  نام  به یک  را  و همه  کنیم 
درنظر  را  آن ها  اولویت های  و  ارزش ها  اهداف، 
موجب  کار  این  نتیجه  در  کرد  تبلیغ  و  گرفت 
به  شد.  خواهد  جریان  آن  خلوص  کاهش 
کردند  سعی  هرچه  جریان  دو  این  دلیل  همین 
پارادوکسیکال  شکلی  به  بشوند  قدرتمندتر  که 
خودشان را تضعیف کردند و در نتیجه نیروهایی 
که از درونشان انشعاب می کنند لزوما پیشتر نیز 

با آن ها همراه نبوده اند.«

سرمایه های اجتماعی ناتوان در برابر مشکالت

عباس عبدی در خصوص عملکرد این دو جریان 
این  در  نظام  اجتماعی  های  سرمایه  جذب  در 

سال ها با تاکید بر منحصر نبودن جامعه و ساخت 
قدرت در ایران به این دو جریان می گوید:» خود 
نظام هم علیرغم آنکه در مقاطعی گرایش قوی به 
یکی از این دو جریان داشته موجودیت قدرتمند 
می باید  حتی  داد  می  نشان  خود  از  مستقلی  و 
گفت که این موجودیت بسیار قدرتمندتر از این 
وابستگی های  جریان  دو  این  است.  جریان  دو 
این  عکس  تا  دارند  قدرت  ساخت  به  بیشتری 
جریان  دو  این  فقط  نمی توان  بنابراین  ماجرا. 
سیاسی را مسئول افول شدید سرمایه اجتماعی 
اجتماعی  سرمایه  که  می رسد  نظر  به  دانست. 
پس  از  بتواند  که  نیست  حدی  آن  ما  جامعه 

مشکالت و مسائل حاد احتمالی خود برآید.«
خصوص  در  طلب  اصالح  رسانه ای  فعال  این 
دو  این  شدن  کارآمدتر  برای  ممکن  راهکارهای 
و  برنامه ها  در  خلوص  وجود  بر  سیاسی  جریان 
اهداف این دو جریان تاکید دارد و معتقد است 
فراگیری  می خواهند  جریان  دو  این  هم  »اگر 
بیشتری پیداکنند باید به سمت ائتالف و اتحاد 
را زیر یک  اینکه همه  با نیروهای دیگر بروند نه 

چتر مشترک جمع کنند.«

جوانگرایی به تنهایی مطلوب نیست

به  تازه ای  و  جدید  روح  می تواند  جوانگرایی  آیا 
این دو جریان سیاسی بدمد و موجب کارآمدتر 
عباس  که  بود  پرسشی  این  شود؟  آنها  شدن 
عبدی در پاسخ به آن اشاره ای به شکاف عمیق 
و  کرد  خود  جوان  نسل  با  جریان  دو  این  میان 
نیست  مطلوب  تنهایی  به  جوانگرایی   « گفت: 
به حل مشکالت  نمی تواند  و کمک چندانی هم 
این ها کند بنابراین اگر جوان ها بیایند اتفاق های 
شرایط  است  ممکن  که  داد  خواهد  رخ   دیگری 
معنا  این  به  این حرف  البته  نماید.  بدتر  را  انان 
نیست که جوان ها نیایند بلکه منظور این است 
این دو  انان چیز دیگری است.  که مساله اصلی 
پیداکنند.  بیشتری  سیاسی  خلوص  باید  جریان 
در  افراد  ارتقاء  برای  را  کارآمدی  معیارهای  باید 
هرچه  پیر،  خواه  باشد  جوان  خواه  بگیرند  نظر 
این  اگر  صورت  این  غیر  در  باشد  می خواهد 
معیارها و خلوص درنظر گرفته نشود جوان هایی 
می آیند که فرق چندانی با این پیرها ندارند. البته 
و  نخبگان  گردش  باشد،  مناسب  معیارهای  اگر 

حضور جوانان به راحتی محقق خواهد شد«

عباسعبدیدرگفتوگوباالفپساقانونگذاری!؟

مشکلاصالحطلبانواصولگرایانگستردگيبیشازحدشاناست

به  شدن  تبدیل  حال  در  اندک  اندک  ما  جامعه  در   حجاب 
یک مساله اجتماعی است. دو گروه اجتماعی وجود دارند که 
سرسختانه بر ایده های خود در این موضوع پافشاری می کنند. 
برخی هم البته در آن سوی آب ها به دنبال تبدیل این مسئله 

اجتماعی به یک مسئله سیاسی با اهداف براندازانه هستند.
در تشریح وضعیت کنونی می توان گفت یک گروه از »سیاست 
حجاب« در جمهوری اسالمی دفاعی تام کرده و همه جوانب 
این سیاست  دیگر  گروهی  مقابل،  در  می داند.  را ضروری  آن 

حجاب را غلط می دانند و خواهان بازنگری در آن هستند.
در این میان، ناکارآمدی ها و گسترش فساد اقتصادی و اداری 
هیجانی تر  و  عمیق تر  را  حجاب  باب  در  نظر  اختالف  این  نیز 
کرده است. اما آنچه دوای این درد است گفت وگو میان این 

طرف های درگیر اجتماعی است.
اولین گام گفت وگو، تالش برای همدلی با طرف مقابل است. 
و برای همدلی باید سخن طرف مقابل، درست فهمیده شود. 
یادداشتی  گروه مقابل،  نادقیق سخن  از مثال های فهم  یکی 
مهندس  قلم  به  اختیاری؟«  یا  قانونی  »حجاب  عنوان  با  بود 
محمود فرشیدی در سایت الف منتشر شد. آقای فرشیدی از 
سیاستمداران شریف و قدیمی کشور ما هستند که متاسفانه 
در این یادداشت در جهت فهم درست سخن گروه مقابل، گام 

برنداشته اند.

خالصه استدالل مطلب ایشان این است که مخالفان سیاست 
حجاب، در حقیقت، هرگونه قانون برای پوشش در جامعه را 
نفی می کنند و این طبیعتا به آنارشی و هرج  ومرج در جامعه 

می انجامد.
در حالی که صورت بندی مساله حجاب نزد افرادی که خواهان 
عقالی  است.  متفاوت  هستند  حجاب  سیاست  در  بازنگری 
این قوم –که برخی از فعاالن فرهنگی انقالبی هم در میانشان 
هستند- منکر ضرورت وضع حدود پوشش در قانون نیستند 
قانونی،  حجاب  حدود  چرا  که  است  این  ایشان  دعوی  بلکه 

مطابق با حدود حجاب شرعی دانسته شده است.
مبحث  ذیل   136۲ سال  مصوب  اسالمی  مجازات  قانون  در 
بدون  که  »زنانی  است:  آمده   10۲ ماده  تبصره  در  تعزیرات، 
حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا 

74 ضربه شالق محکوم خواهند شد.«
برای  شرعی  حجاب  رعایت  که  همینجاست  دقیقا  نزاع  محل 
همه زنان، قانونی شمرده شده و تخلف از آن با تعزیر همراه 
پوشش  برای  دیگری  قانون، حد  در  می شد  درحالی که  است. 

در نظر گرفت.
شده  متجلی  قانون  این  در  که  نگاهی  معتقدند  منتقدان 
نبوده  پوشش  و  حجاب  مسئله  به  عملگرایانه  نگاهی  است، 
به مردمی  نگاهی دقیق و کارشناسانه  نگاه،  این  است. چون 

که باید این قانون را رعایت کنند نداشته است. بخش قابل 
حدود  انقالب،  زمان  در  ما  کشور  شهرنشین  زنان  از  توجهی 
در  سر  پوشش  بدون  و  نمی کردند  رعایت  را  حجاب  شرعی 
جامعه حاضر می شدند؛ بهترین گواه برای این مسئله تماشای 
فیلم ها و عکس های تظاهرات انقالب است که در آنها تعداد 
زیادی از زنان بدون پوشش سر قابل رویت هستند. به عالوه 
این سیاست درباره حجاب پس از حدود چهل سال، عمال به 
شکست انجامیده است و این موضوع را نمی توان کامال به 

مساله کارآمدی یا ناکارآمدی نظام سیاسی مرتبط کرد.
بر آن دست می گذارند تمرکز بیش  نکته دیگری که منتقدان 
از حد بر مفهوم قانون عرفی در مسئله حجاب است. ایشان 
روایت های  –چنانکه  قانون  بر  زیاد  تاکید  که  باورند  این  بر 
متاخر مدافعین سیاست حجاب بیان می کند- نشان از نگاهی 
عرفی به مسئله حجاب دارد. حال آنکه قانون اساسا یک امر 
اکثریت، قابل تغییر است. به عالوه  با توافق  عرفی است که 
تاکید بیش از حد بر قانون در این مسئله می تواند به منزله 
شود؛  تفسیر  اقناع  برای  شرعی  گفتمان  ناتوانی  برای  گواهی 
اندازه  به  شود  تبیین  درست  اگر  شرعی  گفتمان  درحالی که 

کافی قانع کننده است.
در پایان باید گفت، ضرورت گفت وگو ایجاب می کند دو گروه 
این  به  که  زنانی  کنند. هم  پرهیز  برانگیز  التهاب   رفتارهای  از 
اعتراض های هیجانی  به  نباید دست  اعتراض دارند  سیاست 
و مقابله و گستاخی در برابر قانون بزنند و هم مدافعین این 
حساسیت برانگیز  و  خشن  تبلیغ های  و  برخوردها  از  سیاست 

اجتناب کنند.

1 ـ بانک ها ربا می دهند و ربا می گیرند. ربا بر زندگی جمعی 
و فردی و عادات و اخالق و رفتار و بینش و نگرش ها، اثرات 
وضعی و منفی و مخرب دارد. ریشه ی بسیاری از مناسبات 
با  را می سوزاند.  اجتماعی  و  اخالقی  و هنجارهای  درست 
انسانی که  الهی و ضد  این پدیده ضد  با  این حال، کسی 
از  بسیاری  برابِر  در  اما  کند.  نمی  مقابله  با خداست  جنگ 
معلول های ربا، غیرت ها به جوش می آید و فریادهای وا 
اسالما و و انقالبا در تریبون های مذهبی و رسانه ای طنین 
می اندازد و غوغائیان، بلوایی به پا می کنند که بیا و ببین.

به  را  مناسب  پوشش  به  تعهد  بی  سلبریتِی  و  بازیگر  ـ   ۲
کنیم.  می  دعوت  رسانه  به   ... و  مجری  و  میهمان  عنوان 
به عنصری  و حقیر،  مایه  بی  از یک سلبریتی  را  مرتبه اش 
رسانه ای و موثر بر افکار عمومی ارتقا می دهیم و او را به 
عنوان یک شخصیت اجتماعی رسمیت می بخشیم. اما در 
سطح جامعه، به دختران و بانوانی که پوشش غیر رسانه ای 
همین سلبریتی بی مایه را دارند، گیر می دهیم و با روش 

را به گلستان »معروف«  آنها  های غیراسالمی می خواهیم 
دعوت کنیم و از رفتن به کویر مرگ زای »منکر« بازداریم.

3 ـ کاخ نشینی و زندگی مترفین را در پیش می گیریم و 
از سطح متعارف و واقعی، به وضعیت  را  زندگی  الگوهای 
کاذب و غیرواقعی تغییر می دهیم و در عین حال، از حرص 
و آز دامنگستر و فزاینده ی جامعه گالیه می کنیم و خطابه 
اندرز،  و  پند  با  و  پدیده سر می دهیم  این  علیه  غرا  های 

مردم را به قناعت و ... دعوت می نماییم.
4 ـ از کنار فاصله های طبقاتی دهشتناک و فقر و استیصال 
محرومان و مستضعفان، بی خیال و بی اعتنا می گذریم، با 
پدیده منحوس و بنیادبرانداز پیوند »قدرت و ثروت« کنار 
می آییم، اما با یک کولبر یا دستفروش نیازمند و با آبرو، با 

شدیدترین شکل ممکن برخورد می کنیم.
5 ـ ...

شرمنده ام. بنده این معادله ها را نمی فهمم!



۳اجتماعی

مردادی،  داغ  روز  و  است  خاکستری  غروب  و  میش  و  گرگ  هوا   
ساختمان  را  خورشید  سرخ  صورت  می کشد.  را  آخرش  نفس های 
زرد  و  نور قرمز  از  رد کمرنگی  بد هیبت پوشانده و فقط  نیمه کاره 
و  می کند  عبور  غول پیکر  تیرآهن های  و  ستون ها  کنار  و  گوشه  از 
است،  خیابان  نه  ایستادیم  که  اینجا  داغ.  آسفالت  روی  می ریزد 
رها شده در  بزرگ چند هزار متری است که  نه خرابه. یک گودی 
باشد،  نافرجام  پروژه  از شمال شهر. شاید محصول یک  گوشه ای 
شاید هم یکی از همین روزها، بی سروصدا تبدیل به برج یا مرکز 
خریدی شود. انتظارمان خیلی طوالنی نمی شود و باالخره نخستین 
ماشین از باالی گودی سر می رسد. پشت سرش، دومین ماشین هم 

بالفاصله از راه می رسد.
خاموش  را  ماشین  و  می ایستند  هم  روبه روی  فاصله  کمی  با 
می کنند. پیاده می شوند، اول کاپوت را می دهند باال و بعد کفش 
می کنند.  پایشان  دمپایی  جایش  و  درمی آورند  را  جورابشان  و 
می کند.  باز  را  پیراهنش  دکمه های  و  می زند  آتش  احمد سیگاری 
گرمای مرداد عرق شده روی پیشانی اش و شره می کند روی گردن 
و زیرپوش آبی اش. آسالن اما خسته و بی حوصله پشتی صندلی را 
پراید  می خواباند و ولو می شود روی صندلی طوسی زهوار درفته 
سفیدش. »بچه ها کم کم می رسن، تا ساعت10شب اینجا پر میشه 
از ماشین. صبر کنین، هنوز زوده.« ساعت از ۹گذشته. انگار شب، 
گوشی اش  گریبان  در  سر  آسالن  است.  گرفته  وام  غروب  از  غم 
می برد و احمد سیگار را با سیگار روشن می کند و عمیق ُپک می زند.

سکانس 1: از صحرای پرستاره تا خرابه بدون آسمان

هم  ماشین ها  بقیه  که  نگذشته  10شب  ساعت  از  دقیقه ای  چند 
می رسند. پراید است که پشت پراید وارد گودی می شود. همه هم 
سفید و طوسی. هر کسی جایی دارد. مثل یک پازل مرتب دو تا 
آن طرف، دو تا این طرف، دو تا باال و دو تا پایین. مربعی بزرگ آن 
را ماشین ها محصور کرده اند.  وسط شکل می گیرد که گرداگردش 
ُگله به ُگله گعده هایی از پراید به همین شکل درست می شود. مثل 
زنجیره ای که انگار قرار است تا انتهای گود ادامه پیدا کند. بعد از 
اینکه ماشین ها کنار هم قرار می گیرند، در عرض یکی، دو دقیقه دِر 
صندوق عقب ها باز می شود و همه زیرانداز و تشک و بالش شان را 

در فضای خالی محصور بین ماشین ها پهن می کنند.
کنار ماشین خودش می گستراند و  را  هر کسی خانه بی سقف اش 
روی زیرانداز ولو می شود. خستگی 15-14ساعت رانندگی بی وقفه 
پیداست. صالح  تهران، در چهره تک تک شان  در خیابان های داغ 
ایواز  می زند.  حرف  همسرش  با  و  است  عروسی اش  قربان  عید 
آغشین  می شمارد،  گرفته،  امروز  از مسافرهای  که  نقدی  پول های 
سر در کاپوت ماشین کرده و مجید به زبان ترکمنی ماجرای بحث 
و جدل با یکی از مسافران امروزش را برای ایلمان تعریف می کند. 
نمره منفی میدم، هر چی توضیح دادم  نزنی  بزن،  »می گفت کولر 
مسافر  پشت هم  از صبح  سرباالییه،  اینجا هم  پرایده،  این  خانم 
داشتم، موتور داغ کرده، نمی کشه کولر بزنم. فایده نکرد که نکرد. 

پیاده که شد چند دقیقه بعد از شرکت بهم زنگ زدن.«
را  نیک  پیک  است.  شام  به  حواسش  فقط  ایلمان  اما  وسط  این 
از صندوق در می آورد و می گذارد وسط مربع. پالستیک مرغ های 
پیک  کنار دستش می گذارد.  که خریده هم  را  پیازی  و  تکه شده 
ایلمان  می آورند.  صالح  از صندوق  را  قابلمه  روشن شد،  که  نیک 
نشسته روی آسفالت داغ و پیازها را با چاقوی ُکندش، شلخته خرد 
می کند در قابلمه پرروغن. هنوز پیازها سرخ نشده که تکه های مرغ 
را می ریزد، هم می زند و نمک را سرازیر می کند توی قابلمه. »من 
اینا مثل سرباز صفر می مونم که همه  6 ماهه اومدم تهران، بین 
کارها رو میندازن گردنش.« می خندد و چشم های بادامی اش را زیر 

چتریهاِی بلنِد موهاِی مدل دارش قایم می کند.

 سکانس ۲: مردان از ایل جدا افتاده

اوراریلی گوزالر/یولوندان جدا دوشن/ آه  آیرا دوشن/  »ایلینده ن 
جهداده ر یولی گؤزالر/گؤکده فلک گرداندیر/خلق یرده سرگرداندیر/ 
تأجدیر/ آلتین  گؤزالر/کیملره  مالی  آچان  جهاندیر/گؤز  بازیگر  نه 
کیملر سایل محتاجدیر/کیملر دویبده ن غاّلچدیر/کیم یوپک حالی 
گؤزألر« امیر از »مختوم قلی فراغی« شاعر معروف ترکمن می خواند. 
با آواز و با صدای بلند. بغضی در صدایش هست که اشک دلتنگی 
را در چشمان مردان دور از خانه و صحرا جمع می کند. کسی که از 
ایلش دور می افتد / آه کشان دیارش را می جوید / کسی که از راه 
جدا می شود/در تالش باز یافتن راه است/فلک آن باال گردان است/ 
مردم روی زمین سرگردانند / این جهان چه بازیگریست.../ که هر 
می گردد/بعضی ها  منال  و  مال  به دنبال  گشود/  چشم  آن  در  که 
نیازمندند/عده ای  سائالنی  دیگر  سرشان/بعضی  بر  طالیی  تاجهای 

زمین زیراندازشان/عده ای دیگر در پی فرش های ابریشمند«.
»ما سال هاست از دیارمون دوریم، از همون وقتی که سبیل پشت 
لبمون سبز میشه، مجبوریم جمع کنیم و بیایم شهر غریب برای یک 
لقمه نون. امان از خشکسالی، امان از بی آبی، امان از خست آسمون 
و درمونده،  ناچار  و  کنیم  رو ول  زندگی  ماها خونه  باعث شد  که 
آواره شهر غریب بشیم و گرنه مرد صحرا و دشت کجا و خرابه های 

تهران کجا؟« امیر سیگارش را روشن می کند.
همه این 50 مرد ترکمن از یکی از شهرستان های خراسان شمالی که 
در مرز با استان گلستان قرار دارد، به تهران آمده اند. همه قوم و 
خویش اند. چهره هاشان هم شبیه هم است؛ موهای لخت، چشمان 
اسب  بوی  تنشان  لباس  از  ستبر،  سینه های  قوی،  بازوان  بادامی، 

می آید. یموت و آخال تکه و چناران. یادگار دشت و صحرا.
دست سرنوشت اما حاال این 50برادر و دوست را به تهران کشانده 
و همگی در یکی از شرکت های مسافربری اینترنتی مشغول به کارند. 
بزرگ ترشان امیر است با ٤٤ سال سن که ١١ سال قبل آمده تهران و 
به عنوان پیمانکار در شرکت مخابرات مشغول شده اما واگذاری ها 
او را از کار بیکار کرده تا بعدها به عنوان مسافربر اینترنتی دوباره به 
تهران برگردد. »پیمانکار دست دوم بودم، 8 نفر از همین بچه ها 
پیش من کار می کردن، وقتی مخابرات واگذار شد از کار بیکار شدم 
راه  که  اینترنتی  مسافربری های  این  بنایی،  و  کارگری  پی  رفتم  و 
افتاد، یه پراید خریدم و مشغول شدم. بچه ها رو هم گفتن بیان.« 
دارند.  دیپلم  فوق  و  لیسانس  فوق  و  لیسانس  بعضی ها  بینشان 

اما مدرک را چه فایده وقتی در شهر خودت نتوانی کار پیدا کنی.
کمتر  که  می شود  بیشتر  می کنند.  کار  18-1۲ساعت  روزی  آنها 
نمی شود. 6و نیم صبح بیدار می شوند، ساعت 7 نخستین مسافر 
را می گیرند و استارت ماشین را با بسم اهلل می زنند و این قصه تا 
10و حتی 1۲شب، سر دراز دارد. از غرب تهران می روند شرق تهران، 
حاال  را  تهران  کوچه های  و  خیابان ها  جنوب،  می روند  شمال  از 
گیرشان  اگر وقتی هم  آن وسط ها  بلدند.  از چند سال خوب  بعد 
بیاید، می روند یک غذای آماده و ارزان می خرند و توی ماشینشان 
می خورند و باز مسافر و مسافر و مسافر. هر دو اپلیکیشن معروف 
مسافربری را هم روی گوشی شان دارند. »به اسم درآمدش خوبه، 
اینقدر  کارمندیم  ما  میگیم 4.5میلیون، میگن ماشاال چه خوب! 
بدوئه،  15ساعت  روزی  که  ماشینی  نمی دونن  اما  درنمی آریم. 
نیم  و  دو  می گذاره.  صاحبش  دوش  روی  خرجی  یه  روز  چند  هر 
تا دو  نیم  برای زن و بچه و پدر و مادر، کم کم یک و  می فرستیم 
یه  می شه.  خودمون  خوراک  و  خورد  و  ماشین  خرج  هم  میلیون 
وقتایی هم وقتی داریم برمی گردیم شهرمون توی راه ماشین خراب 

می شه و گرفتارمون می کنه.«

 سکانس۳: زنان صبور ترکمن

ساعت از 11 شب گذشته اما هوا هنوز گرم است، پشه های خاکی 
نازک  و تشک های  روفرشی ها  ماشین ها می رقصند.  نور چراغ  دور 
پشمی هم حریف داغی آسفالت کف خیابان نیستند. مردهای جوان 
پسر  و  مادر  حال  دارد  طرف تر  آن  آغشین  نشسته اند.  سکوت  در 

مریضش را از زنش می پرسد. گوش های ناامید یک طرف مکالمه را 
می شنوند. تلفن قطع می شود و باز هم به ترکمنی حرف هایی رد و 
بدل می شود. غم شتک می زند به صورت مردان جوان. »هیچ مردی 
توی روستا نیست، همه در به در یه کاری تو یه شهر دیگه هستند، 
ما اینجا با بدبختیامون تنهاییم و زنهامون اونجا با مشکالت تنها. 
به  سه ماه  ماه،  دو  به  دو ماه  نیست.  بچه هامون  سر  باالی  پدر 
سه ماه ما رو نمی بینن، این آخه چه جور زندگیه؟« می گویند زنان 
ترکمن سال هاست عادت کرده اند به نبود مردهایشان. از همان روز 
اول که عروسی می کنند، هم زن خودشانند و هم مرد خودشان. » 
برید روستامون به اندازه دو تا انگشتای دست، مرد پیدا نمی کنید. 

اگه باشن فوقش پیرمردی، پسر بچه ای، چیزی. زن ترکمن صبوره، 
پرتحمله. اگه یه زنی بخواد مرد ترکمن رو بفهمه اون زن ترکمنه.« 
راه کم نیست. 750کیلومتر تا روستایشان فاصله است. »راهمون 

خیلی دوره، نمی شه زود به زود رفت.«
برای  تهران  آورده  سال  یک  را  زنش  که  است  کسی  تنها  باهادیر 
زندگی اما هزینه های باال و دلتنگی زیاد او را بازگردانده به روستا 
آوردمش  بچه.  پسر  تا  دو  با  سخته،  »دیدم  دیگر.  زن های  پیش 

گرونی  و  بود  باال  هزینه ها  آنقدر  ولی  کردیم.  اجاره  خانه  یه  و 
اذیتمون می کرد و خونه برا زنم دلگیر بود که آخر گفت باهادیر ما 
رو برگردون.« باهادیر ۲۲سال دارد، زنش آیالر 1۹سال و بچه هایش 
6ماهه و ۲ ساله اند. »40روز یه بار می بینمشون. بقیه اش تلفنی 
از حال شون خبر می گیرم. میگه باهادیر چشمت زن های تهرونی رو 
نگیره، ما رو یادت بره. نمی دونه یه تار موش رو با یه دنیا عوض 

نمی کنم.«
می روند  همه  بیاید  که  قربان  عید  است.  نزدیک  صالح  عروسی 
نمی گردد.  بر  دیگر  که  می گوید  صالح  و  او  عروسی  برای  والیت 
»دوری سخته، آوارگی سخته، این زندگی نیست که ما داریم. صبح 

تا شب توی دود و دم کار می کنیم و شب وسط همون دود دم سر 
به زمین می ذاریم.« آغشین و ایلمان و امیر و فیروز می خندند و 

می گویند ما هم از این حرف ها می زدیم.

 سکانس۴: 1۲نفر در خانه ۴0 متری

مجبورند  اینکه شب ها  زندگی خسته شده اند.  نوع  این  از  مردها 
توی ماشینشان یا کنار آن بخوابند. سر و صدا، گرما و سرما بیشتر 

می گویند  آنها  می کند.  اذیتشان  دستشویی  و  حمام  نداشتن  از 
تا مرد مجرد خانه بدهد،  به چند  صاحبخانه ای پیدا نمی شود که 
»زمستون  است.  ناامنی  جای  و  کوچک  خانه اش  بشود  هم  پیدا 
پارسال، دره فرحزاد خونه اجاره کردیم، 5 در 5 متر. 5میلیون با 
ماهی 700هزار تومن. یه چهار دیواری بیرون خونه ساخته بود به 
اسم حموم و دستشویی. یه گاز رومیزی هم گذاشته بودیم روی 
زمین برای آشپزی. بازم بد نبود. 10، 1۲نفری با هم می خوابیدیم. 
خونه  از  دورتر  کیلومتر  چند  باید  رو  ماشین  نداشت.  امنیت  اما 
پارک می کردیم چون جا نبود، هر روز ماشین یکی مون رو می زدن. از 
طرفی دیدیم که کولر نداره، گفتیم تابستون خفه می شیم. حداقل 

اینطوری تو فضای باز گرما رو بیشتر میشه تحمل کرد.«
اینجا،  بیا  امیر »شما صبح ها ساعت 7  ایلمان می پرد وسط حرف 
از بی خوابی قرمزه، هر روز سر درد داریم. کالفه ایم،  چشم بچه ها 
و شب ها  بخوریم  آماده  غذای  باید  ظهرها  می شیم.  مریض  دائم 
غذا خورده و نخورده بخوابیم. گوشی ها را با جافندکی ماشین شارژ 
بار،  یه  چند ماه  هر  و  بخریم  باطری  یک  باید  دو ماه  هر  می کنیم، 
روی  تازه  ای  خرج  روز  هر  ماشین  کنیم.  را عوض  گوشی  مجبوریم 
دستمان می گذارد. همین دو هفته پیش تسمه تایم بریدم. همه 
مسافر  اگر  و  پره  همیشه  عقب مون  صندوق  خانه به دوشیم،  ما 
نداریم،  چمدان ها  برای  جایی  چون  بخوره،  تورمون  به  فرودگاه 
مجبوریم درخواست را قبول نکنیم. همین جا که می بینید، دو شب 
ما  بردن.  رو  ندارش  و  دار  و  کردن  رو خفت  بچه ها  از  یکی  پیش 

مجبوریم اینطوری زندگی کنیم. شما چاره می بینی؟«
و  بطری  آب  با  که  استیلی  بشقاب های  صالح  شده،  آماده  شام 
دست شسته، می گذارد وسط و زیر نور چراغ  کوچکی که به باتری 
یکی از ماشین ها وصل شده، مرغ تفت داده شده در پیاز را با نان 

می خورند. پشه های خاکی هم دور نور چراغ تند تند می چرخند.

 سکانس آخر
اینجا تهرانه لعنتی شوخی نیستش.

دیگر حرفی نمانده و هر چه بوده را به چشم دیده ایم. مردهای دور 
از خانه و کاشانه هر کدام بی صدا مشغول کاری هستند. آن طرف 
بساط شام پهن است. این طرف نان و خربزه می خورند و در جمع 
دیگر پول های خردشان را می شمارند. بعضی ها هم رفته اند داخل 
ماشین شان بخوابند. همان ها که گرمای زمین تفتیده را نمی توانند 
تحمل کنند و صدای بوق ماشین ها و موتور کامیون های شب رو 

اذیت شان می کند. مهرشاد یکی از آنهاست.
یکی  نیامده اند.  لرستان  بچه های  امشب  است.  شب  یک  ساعت 
کرد، جای  نیمه شب خفت  را  یکی شان  دزد  اینکه  از  بعد  می گوید 
روزی  چند  رفته اند  می گوید  اما  دیگری  کرده اند،  پاتوق  را  دیگری 
پشت  از  بزرگ  مشکی  خال  یک  با  می گردند.  ماه  بر  و  شهرشان 
نور  و  می آید  بیرون  پرسروصدا  و  مهیب  کاره  نیمه  ساختمان 
می اندازد در گودی. کمی آن طرف تر دو پا از پنجره ماشینی که از 
غلیظ  دود  با  رپ  موسیقی  است. صدای  بیرون  افتاده  تک  جمع 
سیگار با هم قاطی شده و از ماشین بیرون می زند. »اینجا تهرانه 
نیستش/  چوبی  بستنی  و  گل  از  خبری  نیستش،  شوخی  لعنتی! 
بیداد  اینجا  طبقاتی  اختالف  نشی/  خورده  تا  بخور  جنگله،  اینجا 
می کنه، روح مردم زخمی و بیمار می کنه/ حقیقت روشنه، خودتو به 

اون راه نزن/ روشنترش میکنم پس بمون جا نزن/....«

پدیده ماشین خوابی موقت است
حسین ایمانی جاجرمی/ جامعه شناس شهری

نفس  تحریم ها  و  است  نابسامان  کشور  اقتصادی  اوضاع  وقتی 
ارز، مواد خوراکی و مسکن و...  را بند آورده، وقتی قیمت  کشور 
روزانه باال می رود، وقتی در این اوضاع سیل از یک سو و خشکسالی 
از سوی دیگر کشاورزی را در بسیاری از استان ها تحت شعاع خود 
قرار داده، زمانی که در استان های محروم هیچ صنعتی وجود ندارد 
و جوانان بیکار هستند، خب معلوم است که جوانان برای اشتغال 
به سمت شهرهای بزرگی مثل تهران هجوم می آورند و به کارهای 
تاکسی های  در  رانندگی  رستوران ها،  در  کارگری  همچون  خدماتی 

اینترنتی و...روی می آورند.
و  رستوران ها  در  خوابیدن  شکل  به  را  خود  بحران  این  روز  یک 
کارخانه های تولیدی کوچک نشان می دهد و روز دیگر زندگی شبانه 
روزی در خودروی شخصی و گوشه و کنار پارک ها و ساختمان های 
نیمه کاره. آیا این ماجرا باعث آسیب های اجتماعی متعدد خواهد 
شد؟ آیا تبعات شخصی برای خود این افراد هم دارد؟ آیا باید با 
آنها برخورد سلبی کرد و مجبورشان کرد که به شهرشان برگردند؟ یا 
باید در چنین وضعیت اقتصادی نامساعد و بحرانی با آنها مدارا کرد 

و اجازه داد از این راه حداقل درآمدی داشته باشند؟
از این افراد دارای مدارک  باید تأکید کنم که درصد قابل توجهی 
از سر  و  لیسانس هستند  فوق  و  لیسانس  باال همچون  تحصیلی 
ناچاری و استیصال که به باال رفتن سن و داشتن خانواده مستقل 
شاهد  دیگر  سویی  از  می آورند.  روی  مشاغل  این  به  می گردد،  بر 
هستیم که تهران در حوزه حمل ونقل عمومی هنوز دچار مشکالت 
حمل ونقل  رونق  باعث  ضعف  نقطه  همین  و  است  متعددی 
مهاجر  افراد  و  زیادشده  تقاضا  بنابراین می بینیم  غیررسمی شده. 
برای عرضه وارد می شوند ولی درآمدشان آنقدر نیست که بتوانند 
خانه ای در تهران اجاره کنند. این می شود که شب ها در ماشینشان 
یا گوشه و کناری در فضاهای عمومی شهر می خوابند و با رعایت 

حداقل های غذایی، بقیه درآمد را برای خانواده شان می فرستند.
قطعا این شکل کار و سکونت شبانه، آسیب های اجتماعی متعددی 
بروز  امکان  ایجاد سر و صدا، سد معبر،  دارد،  برخی محالت  برای 
خالف های کلی و جزئی برخی از آنهاست اما آسیب های فردی این 
نوع اشتغال برای خود این رانندگان به مراتب بیشتر است و آنها در 
معرض امراض مختلف روحی و جسمی هستند، دوری از خانواده، 
تنگ  صندلی های  در  خوابیدن  خانه،  آرامبخش  محیط  در  نبودن 
بهداشت  رعایت  در  ناتوانی  خیابان،  زیاد  صدای  و  سر  و  ماشین 
این  جسم  و  روح  شدن  فرسوده  باعث  و...  حمام  مانند  شخصی 
وارد  آنها  به  را  زیادی  آسیب های  و  می شود  زمان  مرور  به  افراد 

می کند.
به نظر من این پدیده موقت است و به محض سامان یافتن اوضاع 
اقتصادی، برطرف می شود و نباید با این افراد برخورد سلبی و حتی 
دوره موقتی  در  کرد  باید کمک  بلکه  انگیز داشت،  ترحم  برعکس 
که آنها مجبور به کار هستند، شرایطی را فراهم آورد که آسیب های 
فردی و گروهی را پایین آورد. مثال مراکز تاکسی های اینترنتی باید 
بخشی از سود کار خود را به تامین محلی برای خوابگاه این افراد 
اختصاص بدهند یا شهرداری مکانی را برای استقرار شبانه این افراد 
مسئول  آنها  قبال  در  ما  که  شود  تلقی  اینطور  نباید  کند.  تعیین 
نیستیم و امورات شخصی شان ربطی به ما ندارد. چرا که اگر این 
شهر  خیابان های  در  می توان  را  آن  آثار  قطعا  ببینند  آسیبی  افراد 
آمار آن هر روز در تهران در  نزاع خیابانی که  اتفاقاتی مانند  دید؛ 

حال افزایش است.
مجبورند  اینکه شب ها  زندگی خسته شده اند.  نوع  این  از  مردها 
توی ماشینشان یا کنار آن بخوابند. سر و صدا، گرما و سرما بیشتر 
می گویند  آنها  می کند.  اذیتشان  دستشویی  و  حمام  نداشتن  از 

صاحبخانه ای پیدا نمی شود که به چند تا مرد مجرد خانه بدهد
 پراید است که پشت پراید وارد گودی می شود. همه هم سفید و 
طوسی. هر کسی جایی دارد. مثل یک پازل مرتب دو تا آن طرف، 
آن وسط  بزرگ  پایین. مربعی  تا  باال و دو  تا  این طرف، دو  تا  دو 

شکل می گیرد که گرداگردش را ماشین ها محصور کرده اند
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 130 فاصله  در  و  اصفهان  استان  از  نطنز  شهرستان  توابع  از  اوره  روستای 
کیلومتری مرکز استان اصفهان قرار گرفته است این روستا در غرب نطنز قرار 
دارد ارتفاع شهرستان از سطح دریا 1600 متر و در مجاورت کوههای کرکس 
قرار گرفته است. مهمترین یادگارهای این روستا بقعه امامزادگان گروه آباد كه 
در گویش محلی “امامزاده آقاسلطان گروه آباد” نامیده می شود در باالترین 
ارتفاعات”كركس”منتهی می  نقطه روستای “اوره” سینه كش دره ای كه به 
شود، بنا شده است. كه توسط یك جاده آسفالته به شهر نطنز متصل می 
شود و به لحاظ قرار گرفتن در منطقه كوهستانی در ایام تابستان از هوای 
زائران  ایامی  چنین  در  علت  همین  به  و  است  برخوردار  دلپذیری  و  مطبوع 
بیشتری دارد، اگرچه در سایر فصول هم، همه نوع امكاناتی برای اقامت و 
پذیرایی زائران در این محل فراهم است. بقعه امامزادگان گروه آباد براساس 
تذكره ای معتبر محل دفن چهل تن از فرزندان ائمه اطهار است كه اسامی 
آنها در زیارتنامه منسوب به این بزرگواران اعالم شده است و درباره چگونگی 
اسارت و شهادت و خاكسپاری آنها در این محل احادیث و روایات بسیاری 
است كه ذكر آن در این گزارش نمی گنجد وعالوه بر بارگاه امامزادگان گروه 
آباد مقبره دیگری به نام “چهار بزرگوار” داخل روستای” اوره” قرار دارد .بقعه 
از  بزرگواران  این   . است  واقع شده  “اوره”  روستای  ابتدای  در  بزرگوار  چهار 
فرزندان امام موسی کاظم می باشند كه بسیار مورد احترام وتكریم عاشقان 
اهل بیت عصمت و طهارت است از برجسته ترین امتیازات این روستا، آب 
و هوای لطیف و پاک آن است این لطافت در اکثر مناطق آن به خصوص در 
منطقه کوهستانی که با پوششی از سبزه زاران و چشمه سارها و بیشه ها 
احاطه شده بیشتر به چشم می خورد. کوه کرکس که از جمله کوه های مرکزی 
ایران است که با ارتفاع 38۹5 متر در کنار آن واقع شده است این روستا در 
موقعیت جغرافیایی 51 درجه و 54 دقیقه و 30 ثانیه طول جغرافیایی و 

33 درجه و 3۲ دقیقه و 30 ثانیه عرض جغرافیایی است.
متاسفانه امروز شاهد نابودی این روستای زیبا توسط معدن داران هستیم. 
بردن  بین  از  باعث  منطقه  های  کوه  نابودی  با  کننده  ویران  فعالیت  این 
منطقه  سبز  پوشش  به  ناپذیری  جبران  لطمات  و  میشود  اکوسیستم محل 

وارد میکند.
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