
ميليون ها زائر و عاش�ق حسيني روزگذشته 
در اربعين حس�يني پ�س از كيلومترها طي 
طريق عاشقانه با پاي پياده به كربال رسيدند تا 
حماسه بزرگ ترين اجتماع شيعيان دنيا را در 
كربالي معلي و گرد حرم امام حسين)ع( رقم 
بزنند. امس�ال حال و هواي اربعين حسيني 
از هميش�ه ويژه تر بود و آمار زائ�ران اربعين 
حسيني )ع( از مرز ۱۸ميليون نفر فراتر رفت 
و مرزهاي كشورمان نيز شاهد تردد 6 ميليون 
و 700 هزار زائر حس�يني بود و حضور زائران 
ايراني در حماس�ه اربعين حس�يني امسال 
نسبت به س�ال گذش�ته يك ميليون و 500 
هزار نفر افزايش داشت، اما مغناطيس عشق 
حسين كيلومترها دورتر از كربال، جاماندگان 
حماسه اربعين حسيني را هم گرد هم آورد تا 
در روز اربعين حسيني، هزاران جامانده با پاي 
پياده مسير ميدان امام حس�ين )ع( تا حرم 
حضرت عبدالعظيم حس�ني )ع( را به نيابت 
از طي طريق عاشقي مسير نجف تا كربال طي 
كنند و خود را به حريم مقدس�ي برسانند كه 
امام هادي)ع( در ثواب زيارت حرم مقدسش 
فرمودند:»َمن زاَر َعبدالَعظيِم الَحَس�ني)ع( 
بِِري كَمن زاَر الُحَس�ين)ع( بِكرباَل« ؛ )هركس 
م�زار عبدالعظي�م حس�ني را در ري زيارت 
كند همانند آن اس�ت كه حس�ين )ع( را در 
كربال زيارت كرده است.( حضور راهپيمايان 
اربعين در تهران س�ه برابر سال گذشته بود.
»اصاًل حس��ين جنس غمش ف��رق مي كند«؛ 
جنس اين غم شورآفرين اس��ت و خون تازه اي 
به رگ هاي خشكيده نوع بشر تزريق مي كند. به 
همين دليل است كه امروز با سپري شدن هزار 
و 380 سال از واقعه عاشورا، همچنان اين شور 
حس��يني چون قلب تپنده اي نه فقط در جهان 

اس��الم كه در وجود هر آزاده اي جاري و ساري 
است و مغناطيس عشق حس��ين همه دل هاي 
آزاده و جان ه��اي ش��يدا را به س��مت خويش 
مي كش��د. اين گونه اس��ت كه هزار و س��يصد و 
هش��تادمين س��الگرد اربعين حس��يني كربال 
ميعادگاه بيش از 18 ميليون عاش��قي مي شود 
كه آمده اند تا عطش جانشان را با عشق حضرت 
اباعبداهلل الحسين)ع( سيراب كنند. زائراني كه 
فقط ش��يعه نيستند و در بينش��ان اهل سنت و 
حتي ديگر اديان نيز پيدا مي ش��ود و به جز زوار 
ايراني و عرب، عشق حسين زائراني از دورترين 
كشورهاي جهان را هم به مسير بهشت كشانده 
است؛ بهشت كربال و مسير 80 كيلومتري نجف 
تا كربال براي رسيدن به قرار عاشقي در اربعين 

حسين )ع(.
 افزايش يك ميليون و 500 زائر نسبت به 

سال گذشته 
براس��اس اعالم مس��ئوالن عتبات عالي��ات، از 
آغاز مراس��م ايام اربعين امس��ال تاكنون بيش 
از 18 ميلي��ون نفر وارد كربال ش��دند كه از اين 
ميزان 5ميليون نفر زائر غيرعراقي هس��تند كه 
از كشورهاي مختلف به ويژه جمهوري اسالمي 
ايران در اين مراسم شركت كرده اند و همچنين 
هزار و 100 موكب حس��يني امس��ال در كربال 
مس��تقر ش��ده اند و به زائران خدمات رس��اني 

مي كنند. 
حس��ين ذوالفقاري رئيس ستادمركزي اربعين 
هم از افزايش چشمگير زائران اربعين نسبت به 
سال گذش��ته خبر داد. به گفته وي تردد زائران 
اربعين از مرزه��اي ايران به 6ميلي��ون و ۷00 
هزار نفر رس��يده و تعداد زائران اربعين امسال 
يك ميلي��ون و 500 هزار نفر نس��بت به س��ال 

گذشته افزايش داشت. 

ذوالفقاري با تأكيد بر اينك��ه در حوزه مرزهاي 
ايران و عراق ناامني براي زائران وجود نداشت، 
افزود: »دس��تگاه هاي امنيتي كش��ور در حال 
فعالي��ت هس��تند و در داخل مرزهاي كش��ور 
نارس��ايي در حوزه ارائه خدمات به زائران وجود 

نداشت.«
بنا به تأكيد وي قرار است موكب داران ايراني تا 
سه روز بعد از اربعين و در عراق تا چهار روز بعد 
از اربعين فعال باشند تا زائران در هنگام برگشت 

با مشكل مواجه نشوند. 
  بازگشت 75 درصد زوار به كشور

 عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور نيز كه يكي 
دو روزي مي ش��ود براي انج��ام هماهنگي هاي 
الزم و نظارت به عراق سفر كرده، روز گذشته با 
حضور در محل سازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده اي كش��ور از مركز مانيتورين��گ راه هاي 
كشور بازديد كرد. به گفته وي با وجود افزايش 
يك ميليون و 500 نفري زوار نس��بت به س��ال 
گذشته هيچ مش��كلي در حوزه تردد خدمات و 

امنيت نداشته ايم. 
وزير كش��ور با بيان اينكه ح��دود 60 درصد از 
زوار با وسيله ش��خصي رفته اند، به زوار توصيه 
كرد:»به محض رس��يدن به ماشين هاي ش��ان 
سريع رانندگي نكنند، جا و مكان و خدمات مهيا 

شده چند ساعتي استراحت كنند.«
مديريت زمان سفر و رفت و برگشت ها از سوي 
زائران شايد يكي از اصلي ترين داليلي است كه 
با وجود افزايش چش��م گير زوار اربعين،  امسال 
تاكنون مش��كل چنداني ب��راي مديريت راه ها 
وجود نداش��ته است. آنطور كه س��ردار حسين 
اش��تري فرمانده ني��روي انتظامي خب��ر داده، 
تاكن��ون ۷5 درص��د از جمعيت زائ��ران ايراني 
اربعين حس��يني از طريق مرزهاي چهارگانه به 

كشور باز گشته اند. 
وي درحاش��يه بازدي��د از پايانه م��رزي مهران 
گفت:»هم اكنون موج پاياني بازگش��ت زائران 
به كش��ور افزايش يافته و طي دو روز آينده اين 
روند كامل و همه زائران به س��المت به وطن باز 

مي گردند.«
سردار اش��تري با تأكيد بر اينكه تمام مجموعه 
پليس در مرزها مستقر و تا پايان كامل عمليات 
بازگشت زائران به كش��ور آماده خدمات رساني 
هستند،  به زائراني كه با خودروهاي شخصي عازم 
اين سفر شده اند، توصيه كرد: براي پيشگيري از 
تصادفات حتم��اً در موكب ها اس��تراحت كافي 

داشته باشند. 
 تمهيدات براي بازگشت ايمن زائران

مسيرهاي بازگشت از كربال حسابي شلوغ است. 
س��رهنگ نادر رحماني رئيس مركز اطالعات و 
كنترل ترافي��ك راهور ناجا، ترافيك در مس��ير 
بازگش��ت زوار از مرزهاي چهارگانه را پرحجم 
و روان توصيف ك��رد و گف��ت: »يكطرفه بودن 
محور ايالم به مهران تا اطالع بعدي برقرار است. 
محور تهران- صالح آباد- اي��الم تا اطالع ثانوي 

يكطرفه است.«
بنا به تأكيد وي در مجموع تمهيدات الزم براي 
مديريت ترافيك و تسهيل در تردد زوار اربعين 

حسيني انديشيده شده است. 
به گفته محسن مسلم خاني مديرعامل اتحاديه 
اتوبوسراني شهري كشور هم امسال حدود هزار 
و 200 دس��تگاه اتوبوس در خاك عراق مستقر 
بودند و از نقاط مختلفي همچون حسينيه بغداد 
به مرز خس��روي، نجف و كربال به مرز مهران و 
همچني��ن از كربال و نجف به ش��لمچه و چذابه 
زائران عزي��ز را جابه جا كردند. براي برگش��ت 
هم در داخ��ل كش��ور در مرز هاي چه��ار گانه 
اتوبوس ها مستقر هستند و زائران را به پاركينگ 

و پايانه هاي مسافربري همراهي مي كنند. 
 ذوب استكبار جهاني در حرارت عاشقان 

حسين )ع(
در اي��ران هم جامان��دگان حماس��ه پياده روي 
اربعين حسيني و آنهايي كه به هر دليلي پايشان 
براي حضور در اين حماس��ه پرشور بسته شده 
بود در روز اربعي��ن در حرم حضرت عبدالعظيم 
حس��ني گرد هم آمدند تا با زي��ارت با معرفت 
حرم اين بزرگوار ثواب زي��ارت كربال را در نامه 
اعمال خود داش��ته باش��ند. جاماندگاني كه با 
نشستن پاي تلويزيون و ش��بكه هاي اجتماعي 
و پيگي��ري لحظه به لحظه وضعي��ت رفتگان با 
پاي دلشان وجب به وجب مسير عاشقي نجف تا 
كربال را طي و بارها دور ضريح شش گوشه سيد 
و ساالر شهيدان طواف كردند و حاال براي اثبات 
عاشقي ش��ان همايش جاماندگان اربعين را برپا 
كردند.  اس��تاندار تهران در همين رابطه گفته 
اس��ت: اس��تقبال مردم از پياده روي اربعين در 
تهران سه برابر شده است. موكب ها و اكيپ هاي 
اس��تقرار يافته هم بيش از 100درصد افزايش 
يافته است. انوش��يروان محسني بندپي تصريح 
كرده اس��ت: تنوع س��ني در راهپيمايي اربعين 
تهران در مقايس��ه با سال گذش��ته بيشتر بوده 

است.
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فرانسه، آلمان و ايتاليا طرحي را ارائه كرده اند كه طبق آن استفاده از ارز فيسبوك در اروپا ممنوع خواهد شد

قانونگذاري جهاني عليه ارزهاي ديجيتال

حضور 3 برابري در راهپيمايي داخلي اربعين
سرلشكر سالمي:  زائران اربعين قطراتي از درياي بيكران هستند كه به امام حسين)ع( مي پيوندند 

و اين  پياده روي نشان دهنده وحدت امت اسالمي است

يك�ي از وزراي 

عليرضا سزاوار
فرانسه خبر داده   گزارش  2

ك�ه فرانس�ه به 
همراه آلمان و ايتاليا ب�راي ممنوعيت ارز 
ديجيتال جديد فيس�بوك در اروپا آماده 
مي ش�وند. در كش�ور ما ني�ز تاكنون فقط 
معاونت فضاي مجازي دادستاني كل كشور 
و كارگ�روه تعيي�ن مصادي�ق محت�واي 
مجرمان�ه، درب�اره مخاط�رات ارز تلگرام 
)گرام( هشدار داده اند و از وضع قانون در 

اين رابطه خبري نيست. 
هر چند كه هنوز در كشور ما قوانين و برنامه 
مش��خصي براي مقابل��ه با ارز رم��ز به وجود 
نيامده، ام��ا از آن طرف هم خبر رس��يده كه 
ايجاد ارز تلگرام هم به مش��كل جدي خورده 
و چش��م انداز مش��خصي ندارد.  ارز رمزها ) 
crypto currencies( كيف پول مجازي اند. 
به همين دليل نبود قوانين مشخص براي اين 
س��رمايه ها در حوزه ارز ديجيت��ال، مي تواند 
منجر به رفتارهاي غيرقانون��ي مثل تجارت 
موادمخدر، قاچاق انسان و ديگر فعاليت هاي 

غيرقانوني شود. 
 سوء استفاده توسط تبهكاران

به گزارش ش��بكه خبري RT)راش��ا تودي( 
تكنولوژي رمز نگاري شده مربوط به كيف پول 
ديجيتال فيسبوك باعث ايجاد نگراني هايي 
جدي در اروپا ش��ده اس��ت و به همين دليل 
فعاليت آن در خاك اروپ��ا به زودي غيرمجاز 
اعالم خواهد شد. يكي از وزراي فرانسه به اين 
خبرگزاري گفت: اين پ��ول مجازي مي تواند 
خطرات مالي براي اتحاديه اروپا داشته باشد 
كه شامل سلطه ارز كشورهاي ديگر مي شود 

و احتم��ال سوء اس��تفاده توس��ط گروه هاي 
تبهكاري وجود دارد. 

بزرگ ترين اقتصاد اروپا يعن��ي آلمان هم از 
سياس��ت هاي پاري��س در ممنوع كردن اين 
پول مجازي حمايت كرده است. اين دو كشور 
اتحادي��ه اروپا در يك بيانيه مش��ترك كه به 
تازگي منتشر ش��ده، تأكيد كردند: هيچ نهاد 
غيردولت��ي نمي تواند ادعاي انتش��ار پول را 
داشته باشد. اين مس��ئله مربوط به اقتدار و 

مشروعيت دولت ها مي شود. 
 خطري براي همه كشورها

چندي پيش هم يكي از كميته هاي تخصصي 
زيرمجموعه س��ازمان ملل اع��الم كرده بود، 
ارز رمز ها يك هش��دار براي تم��ام دولت ها 
محسوب مي ش��وند و تا زماني كه مشكالت 
قانوني، نظارتي و اجتماعي آنها حل نش��ده 
است، هيچ پول غيررسمي به خصوص ارز هاي 
اعالم شده از ش��بكه هاي اجتماعي نبايد در 
جهان راه اندازي ش��ود.  فيس��بوك در حال 
حاضر بزرگ ترين شبكه اجتماعي اروپاست 
و فرانس��ه به همراه ايتاليا و آلم��ان به دنبال 
ممنوع كردن ارز مجازي فيس��بوك يا همان 

»ليبرا« در اين قاره هستند. 
 سوء استفاده در حوزه هاي مختلف

به گزارش راشا تودي، كيف پول مجازي  كه 
توسط فيسبوك در حال شكل گرفتن است، 
به ايجاد نگراني هاي جدي منجر ش��ده و به 
همين دليل نمي توان اجازه چنين فعاليتي را 

در خاك اروپا صادر كرد. 
فرانسوي ها تأكيد دارند كه اين پروژه مي تواند 
آسيب هاي جدي اجتماعي - اقتصادي براي 
اتحادي��ه اروپا ايج��اد كند ك��ه از جمله آنها 

استفاده از ارز ديگر كشورها در اروپاست و اين 
مسئله پتانسيل آن را دارد كه شرايط را براي 
سوء اس��تفاده در حوزه هاي مختلف اين قاره 
فراهم كند. به خصوص اينكه اين رمز ارزها از 

ثبات كافي هم برخوردار نيستند. 
 ش�ام اش�رافي در دوبي ب�راي حفظ 

كاربران
در سال 13۹6 به دنبال انتشار سند راهبردي 
تلگرام و تأكيد آن بر راه ان��دازي ارز رمزپايه 
گرام تا م��ارس 201۷ و خطر جدي آن براي 
اقتصاد كش��ورمان تصميم بر فيلت��ر تلگرام 
گرفته ش��د. اين موضوع س��بب افت شديد 
س��هام تلگرام و ضرر ۹/5 ميليارد دالري اين 
شركت ش��د و در نتيجه عرضه اين ارز رمز به 

تأخير افتاد. 
سرپرس��ت معاونت فضاي مجازي دادستاني 
كل كشور در همين زمينه با بيان اينكه تالش 
تلگرام براي ارائه نسخه هاي بدون فيلتر اصاًل 
براي دلسوزي براي مردم كش��ور ما نيست، 
گفت: »در اي��ن راه مديران تلگرام تعدادي از 
كانال داران معروف تلگرام را براي همراهي با 
خود با صرف هزينه هاي كالن در دوبي و بعضاً 
در ايران به ميهماني هاي اشرافي دعوت و به 
آنان قول سودهاي كالن در صورت موفقيت 
حفظ كاربران تا زمان عرضه عمومي گرام داده 
شده، متأس��فانه اخباري از همكاري برخي 
نهادهاي مالي داخلي نيز با اين پروژه منتشر 

شده است.«
 بلوكه شدن اموال مردم با تحريم

جواد جاويدنيا با هشداري مبني بر اينكه وقتي 
گرام ارائه شود با اعتمادسازي كاذب تلگرام با 
اظهارنظرهاي غيركارشناسي و غافالنه برخي 

مس��ئوالن، مردم به ش��دت به خريد اين ارز 
هجوم خواهند آورد و در مدت زمان كوتاهي 
حجم زيادي از دارايي مردم در اختيار شركت 
خارجي صهيونيس��تي قرار مي گيرد، افزود: 
دقيقاً از همي��ن نقطه تهدي��دات اقتصادي 
تلگرام آغاز مي ش��ود. تلگرام در واقع در اين 
شرايط جانشين سيستم بانكي كشور خواهد 
ش��د و امكان تعيين ارزش پول ملي كشور و 
تعيين هر سياستي براي اقتصاد كشور را در 
دس��ت خواهد گرفت و كافي اس��ت از ناحيه 
امريكا مورد تحريم ق��رار گيرد تا دارايي عده 

كثيري از مردم را بلوكه كند.
 امريكا عليه تلگرام

تلگ��رام تاكن��ون در رابط��ه ب��ا ارز رمز خود 
توضيحات زيادي ارائه نكرده است. كاري كه 
اين شركت مي خواهد انجام دهد بسيار شبيه 
ايجاد يك كيف پول الكترونيكي از نوعي است 
كه فيسبوك مي خواهد همزمان با عرضه پول 

ديجيتالي خود Libera عرضه كند. 
كميس��يون ب��ورس و اوراق به��ادار امريكا 
تاكنون جلوي انتش��ار ارز تلگ��رام را گرفته 
است.  مقررات گذاران امريكايي بسيار تأكيد 
دارند كه عرضه كنندگان ارز ديجيتالي حتماً 
بايد مجوزه��اي الزم را از اين نه��اد بگيرند. 
بس��ياري معتقدند كه اين اقدام رگوالتوري 
بورس امري��كا حماي��ت از ارز ديجيتال ليبرا 
فيس��بوك و مقابله با رقباي آن است. فارغ از 
تمام اين اتفاق��ات و مخالفت هاي جهاني، ما 
در كش��ورمان قانوني نداريم كه بتواند نحوه 
مواجه��ه و مقابله ب��ا اي��ن ارز ديجيتال ها را 
مشخص كند. عالج اين واقعه را قبل از وقوع 

بايد كرد. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 مصطفي با انتشار اين عكس نوش�ت:  از امام صادق )ع( مروي 
است: وقتي اراده زيارت امام حس��ين كردي در حالي كه اندوهگين، 
ژوليده، گرسنه و تشنه اي به زيارت برو و حوائج خود را بخواه و برگرد و 
حرم را وطن خويش قرار مده اين شايد نزديك ترين تعبير و توصيه امام 

براي پياده روي و زيارت اربعين باشه مثل موج بايد آمد و رفت.
-----------------------------------------------------

 علي رجبي اين عكس را منتش�ر و توئيت ك�رد: به نيت همه 
ش��ما زيارت اربعين خواندم. از اينجا؛ از فراز بلندترين عرش خدا روي 

زمين... 
-----------------------------------------------------
 فاميل دور با هش�تگ حب الحس�ين يجمعنا نوست: به نيت 
همه ش��ما زيارت اربعين خواندم. از اينجا؛ از فراز بلندترين عرش خدا 

روي زمين... 
-----------------------------------------------------

 حاج فيدل با انتش�ار اين عك�س توئيت كرد: عك��س بچه ها 
كجاست؟ آويني كه روايت پس از فتح نسل چهارم انقالب را بازگو كند.
-----------------------------------------------------

 س�ياوش آقاجاني تصويري از پياده روي بازماندگان اربعين 
در رشت را منتشر كرد و نوشت:  اينم عكسي از پياده روي جمعي 
از جاماندگان اربعين در مسير 30- ۴0 كيلومتري گلزار شهداي رشت 
تا مرقد مطهر آسيدجالل الدين اشرف در آستانه اشرفيه كه چند ساليه 
روز اربعين انجام ميشه. عكاسشم پسر خودمه كه ان شاءاهلل سال آتي 

خودش پياده روي اربعين رو تجربه كنه. 
-----------------------------------------------------

 جواد آقايي توئيت كرد: اگر در سفري الماسي گرانبها نصيبتان 
شود، وقت برگش��ت به وطن و بعد از آن، براي حفظ آن چقدر تالش 
مي كني��د و نگرانش هس��تيد؟ ما براي آنچ��ه در س��فر اربعين كربال  

نصيبمان شده چقدر تالش مي كنيم و چقدر نگرانيم؟!
-----------------------------------------------------

 محمد كامياب با انتش�ار اي�ن عكس در اينس�تاگرامش از 
س�ازمان تأمين اجتماعي گاليه كرد و نوش�ت: چه تضاد و تنافر 
غمناكي وجود دارد، بي��ن اين عكس و مأموريت هاي فاخر س��ازمان 
تأمين اجتماعي. ارباب رجوعي با معلوليت جس��مي، س��رگردان در 
طبقات ساختماني با 85 پله و بدون آسانسور. اينجا شعبه  مالرد سازمان 
تأمين اجتماعي  است. شعبه اي كه مشابهش را در بسياري از شهرهاي 
ديگر هم مي توانيد پيدا كنيد. ساختماني كه از هر جهت فاقد حداقل 
استانداردهاي الزم است و بارها مورد بازديد به اصطالح نظارتي و قول 
اقدام مساعد مديراني قرار گرفته است كه خو گرفته اند به بي كفايتي  
و اولويت شان مسابقه بي پايان است در كسب منافع شخصي. دردناك 
است كه در اين سازمان مش��كل اصلي براي رفع مشكالت اينچنيني 

بودجه نيست، مشكل اصلي كفايت است... 

محمدصادق فقفوري

تقال عليه زنان براي حذف كار خوب رقيب !
وضع قانون به نفع زنان خوب اس��ت، اما اگر همي��ن كار خوب را رقيب 
سياس��ي مان بخواهد انجام دهد، بد اس��ت و ما علي��ه آن اقدام عملي 
مي كنيم! اين منطقي است كه از عملكرد چند وقت اخير خانم موالوردي 
راجع به اليحه كرامت زنان بر مي آيد. شش سال و اندي از عمر دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم مي گذرد و با وجود فضاس��ازي هاي تش��كيالتي – 
زنجي��ره اي ادامه دار از ورود زنان به ورزش��گاه گرفته تا موتورس��واري 
بانوان، هنوز هم تيم دولت نتوانسته )يا احتماالً نخواسته است( يك متن 
مشخص، مدون و قابل دفاع به عنوان قانون به نفع زنان ايراني تصويب 
كند. در مقابل، شش ماه پس از روي كارآمدن رئيس جديد قوه قضائيه، 
فارغ از فضاسازي هاي كف خياباني نظير همين استاديوم و موتورسواري، 
اين قوه توانسته يك متن قانوني داراي انسجام را تنظيم كند كه به حقوق 
زنان ايراني احترام گذاشته و آنها را احصا كرده و براي نقض آن مجازات 

مقرر كرده است. 
حاال تمام توان خانم موالوردي و تش��كيالت ايش��ان روي اين موضوع 
متمركز شده است تا حمايت از زنان ايراني به نام رئيسي نخورد و متن 
ارائه ش��ده از جانب قوه قضائيه به قانون نهايي تبديل نشود؛ چرا؟ چون 
احتماالً همچنان به فضاسازي ها و موج سواري هاي خياباني نياز است و 
هم اگر متن تهيه شده توسط قوه قضائيه قانون شود، افتخار آن نصيب 
خانم موالوردي كه شش هفت سالي مي شود داعيه دار حقوق شهروندي 
و حقوق زنان است، نمي شود پس از آن )در آس��تانه انتخابات( و براي 
هميشه يك نقطه منفي در رزومه ايشان ماندگار خواهد شد: دو دوره تمام 
امكانات دولتي در اختيارتان بود، رئيس بوديد و صاحب منصب، اما به غير 
از سوءاستفاده از خواسته هاي بخش اندكي از زنان ايراني، سياسي كردن 
مطالبات زنان و  ضريب دادن به اولويت هاي دس��ت چندمي اين قشر، 
اقدام درخور توجهي براي دختران و مادران ايراني نكرديد و نتيجه همه 
تالش تان اين شد كه زنان را براي مش��اهده فوتبال مردان به استاديوم 
فرستاديد. بازنشستگي زودتر از موعد، مرخصي زايمان، تأمين اجتماعي 
و بيمه تكميلي، محافظت در قبال آزار و خشونت هاي رواني – كالمي در 
محيط كار و چندين و چند خواسته ديگر زنان ايراني كه همگي مشروع و 

منطقي هستند در البه الي هوار و هوراي استاديوم گم شد. 
چند وقت پيش از اين خانم موالوردي كه بارها تصريح كرده بود، متن 
تهيه ش��ده در  قوه قضائيه جامع و مانع نيس��ت، ب��ا حمايت نهادهاي 
بين المللي نظير يونسكو ميتينگي را در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار كرد 
تا با سخنراني برخي از حقوقدانان و وكال تز خودش را منطقي و آكادميك 
جلوه دهد و در مقابل متن  قوه قضائيه را نامناسب بنماياند و بر مقابله با  

تصويب آن از يك تريبون دانشگاهي پافشاري كند. 
عنوان متني كه خانم موالوردي از آن حمايت مي كند، ولي براي تصويب 
و طي مراحل قانوني شدن به مجلس ارائه نشده، »اليحه تأمين امنيت 
زنان در برابر خش��ونت« اس��ت. در مقابل متني كه قوه قضائيه پس از 
ساعت ها كار كارشناسي فشرده تهيه كرد، براي طي مراحل قانوني ارائه 
ش��ده اس��ت، عنوانش »صيانت، كرامت و تأمين امنيت بانوان در برابر 
خشونت« است. اين يادداشت جاي واكاويدن تمام ايرادات مطرح شده 
درباره اين دو متن و بررسي صحت و سقم آنها به لحاظ حقوقي – رويه اي 
نيس��ت، اما آن چيزي كه به طور قدر متيقن از اظه��ارات در اين رابطه 
مشخص مي شود، اين است كه متن مورد قبول خانم موالوردي يك ايراد 
اساسي داشته اس��ت: جرم انگاري هاي موسع به نحوي كه باعث ازدياد 
جمعيت كيفري مي شود و اساس خانواده ايراني را از هم مي پاشاند و در 
كنار اين فرهنگ و زيست بوم جامعه ايراني هم در اين متن در نظر داشته 
نشده است چون اين متن يك ترجمه ناقص از متون اروپايي آن هم بدون 
اسالميزه – ايرانيزه كردن بوده است. عالوه بر اين، مطالبات زنان ايراني 
نمي تواند و منطقاً نبايد چندين سال معطل بماند تا دست اندركاران تهيه 
قانون بخواهند كمال بهره برداري را از فضاسازي ها درباره خواسته هاي 
زنان بنمايند تا باز دم انتخاباتي فرا برسد و احياي حقوق زنان يك برگ 

برنده انتخاباتي باشد و كل قضيه جمع شود تا انتخاباتي ديگر. 
از طرف ديگر، متن تهيه شده توسط قوه قضائيه توانسته تاكنون موافقت 
بسياري از حقوقدانان و سياسيون را جلب كند. حتي آنهايي كه به لحاظ 
سياس��ي با رئيس قوه قضائيه هم  سو نيس��تند، به خاطر تهيه اين متن 
قانوني از رئيس قوه قضائيه تشكر كرده اند. فراكسيون زنان مجلس هم 
كه اصالح طلب است به آقاي رئيسي بابت اهتمامش به حقوق زنان و تهيه 
اين متن قانوني تقديرنامه داد. با اين وجود و از آنجايي كه داشتن و اجراي 
يك قانون با نواقصي در اجرا، بسيار بهتر از نداشتن قانون است، مي توان 
متن تهيه شده توسط قوه قضائيه را اجرايي كرد و ايرادات احتمالي اش را 

در اجرا با وضع آيين نامه يا الحاق تبصره مرتفع كرد. 
بر كسي پوشيده نيس��ت كه مطالبات زنان ايراني محصور در رفتن به 
استاديوم نيست؛ آنها خواسته هاي بسيار مهم تر ديگري دارند كه بايد به 
آنها توجه كرد. برآوردن اين خواسته ها اگر اسير سياسي كاري شود – 
چنانكه در شش سال گذشته چنين شده – در نهايت منجر به تضعيف 
خانواده ايراني خواهد ش��د كه نتيجه اش چيزي جز به حاش��يه راندن 
ظرفيت عظيم و خالق نيروي انساني جامعه ايراني نخواهد بود؛ آن گاه و 
در تحليل نهايي خانم موالوردي و هم  حزبي هايشان هم بيشترين ضرر 
را از اين وضعيت خواهند كرد: اگر به فكر زنان ايراني نيس��تيد، الاقل با 
مالحظه آينده سياس��ي خودتان هم كه ش��ده ديگر پس از اين از گره 
زدن مطالبات دس��ت اولي جمع كثيري از زنان ايراني به فضاسازي و 

موج سواري كف خياباني و دم انتخاباتي بپرهيزيد. 

 معاون كميته امداد گفت: مقرر شده امسال به 10 هزار زن سرپرست 
خانوار تسهيالت بانكي تعلق گيرد. 

 سازمان هواشناسي اعالم كرده از امروز تا پايان هفته دماي هوا در نوار 
شمالي كشور بين شش تا هشت درجه كاهش خواهد يافت و در برخي 

مناطق كشور باد و باران پيش بيني شده است. 
 رئيس كميته محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران با 
بيان اينكه پالستيك در صدر زباله هاي تهراني هاست، گفت: براساس 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته، طرح جامع پسماند تهران ارديبهشت 

سال آينده از سوي شهرداري به شوراي شهر ارائه خواهد شد. 
 معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از ورود 5هزار دوچرخه 

دنده اي به ناوگان حمل و نقل پاك شهر خبر داد. 
 رئيس سازمان تنظيم مقررات با بيان اينكه اپراتور ها براي تماس با 
كشور عراق در ايام اربعين تعرفه هاي ويژه گذاشته اند خطاب به زائران 
اربعين گفت: موارد تخلف از اين تعرفه ها را از طريق س��امانه 1۹5 به 

سازمان تنظيم مقررات گزارش بدهيد. 
 محمود ميرلوحي عضو شوراي شهر تهران گفت: واگذاري امالك به 

اعضاي شوراي شهر تهران در دوره گذشته صحت ندارد. 
 نايب رئيس هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران از پيگيري 
طرحي خبر داد كه بر اساس آن قرار اس��ت صدور اسناد تك برگي از 

ادارات ثبت اسناد به دفاتر اسناد رسمي واگذار شود. 
 مدير هماهنگ��ي حوزه هاي تربيت و يادگيري س��ازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي از تدوين راهنما و استاندارد برنامه ريزي درسي 
در 11 حوزه تربي��ت و يادگيري خبر داد و گفت: طبق سياس��ت هاي 
جديد، از دو سه سال آينده تغييرات كالني در روند برنامه ريزي درسي 

خواهيم داشت. 
 س��خنگوي صنعت برق با اش��اره به اينكه در يك ماه گذشته 150 
مگاوات ب��رق ماينرها به دليل اس��تفاده از برق ارزان براي اس��تخراج 
رمز ارزها قطع ش��ده اس��ت، گفت: وزارت صنعت و نيرو در حال تهيه 

دستورالعمل اجرايي براي استفاده ماينرها از برق هستند. 

يک مدرسه در آستانه فروريختن !
يك شهروند تهراني: مدرسه  شهيد باهنر در فلكه سوم تهرانپارس 
به دليل گودبرداري غيراصولي در شرف ريختن است ! گويا شهرداري 
منطقه با مالك زمين كنار مدرسه اختالف دارد و همين مسئله باعث 
شده كه گودالي حدود 10 متري در جنب مدرسه حفر شود و حاال به 
حال خود رها شده است. پيگيري هاي مدير مدرسه هم در اين رابطه تا 
كنون ثمربخش نبوده و  بخشي از ديوارهاي مدرسه ترك برداشته است. 
با در پيش بودن بارش ها احتمال ريزش مدرسه بيشتر هم مي شود. اگر 
از عهده شهرداري كاري بر نمي آيد نهادهاي قضايي و نظارتي به قضيه 

ورود كنند و جان دانش آموزان را نجات دهند.

زهرا چيذري
  گزارش  یک
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