
»آخر ماه تا اوايل ش�هريور تعداد فوتي هاي 
ناش�ي از كرونا كاه�ش مي يابد« اين پاس�خ 
ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداش�ت 
ب�ه ابهام�ات موج�ود در رون�د افزايش�ي 
فوتي هاي كرونا طي يك ماه�ه اخير بود، آن 
هم با وجود اجباري ش�دن ماسك و افزايش 
رعايت توصيه هاي بهداش�تي از سوي مردم! 
حاال با سپري ش�دن حدود 40روز از اجباري 
شدن اس�تفاده از ماس�ك با افزايش رعايت 
پروتكل ه�اي بهداش�تي و همراه�ي مردم، 
چند روزي مي ش�ود كه آمار فوتي هاي ناشي 
از كرون�ا روند كاهش�ي داش�ته و پيش بيني 
آقاي معاون درباره روند ابتال و فوتي ها محقق 
شده اس�ت، هر چند تعطيالت و مسافرت ها 
و يك طرفه ش�دن جاده هاي چالوس و هراز و 
اعمال محدوديت در آزادراه تهران- ش�مال 
ممكن است يك بار ديگر تالش هاي يك ماهه 
اخير براي مهار كرونا را بر باد دهد و دوباره آمار 
ابتال، بس�تري و فوتي هاي كرونا را به شرايط 
بحراني تير ماه بازگرداند؛ بحراني كه بازتاب 
تعطي�الت و مس�افرت هاي خرداد م�اه بود!

نيمه تيرماه بود كه ب��راي كنترل و مهار ويروس 
تاج��دار كه به واس��طه عدم رعاي��ت پروتكل ها 
سركش شده بود، اس��تفاده از ماسك در اماكن 
عمومي اجباري شد و بنا شد اجراي پروتكل هاي 
بهداشتي با سختگيري بيشتري دنبال شود اما تا 
همين چند روز پيش آمار روزانه فوتي هاي كرونا 

همچنين بيش از ۲۰۰نفر اعالم مي شد. اين روند 
موجب شده بود ابهاماتي در جامعه شكل بگيرد 
اما معاون كل وزارت بهداشت در پاسخ به چرايي 
تغيير نكردن آمار فوتي هاي ناش��ي از كرونا اين 
گونه پاس��خ مي داد: پنج تا هفت روز بعد از يك 
رفتار درست يا نادرست اجتماعي، تعداد موارد 
سرپايي كاهش يا افزايش مي يابد و دو تا سه هفته 
بعد موارد بستري و چهار تا شش هفته بعد موارد 
مرگ و مير تغييراتي خواهد كرد.« به گفته وي 
بستري بيماران اخيراً روند نزولي داشته است اما 
براي اينكه اثر اجرايي شدن طرح استفاده اجباري 
از ماسك در اماكن عمومي را در كاهش فوتي هاي 
روزانه ناشي از كرونا ببينيم، همچنان بايد تا اواخر 

مرداد و اوايل شهريور صبر كنيم. 
حاال با عبور از نيمه مرداد ماه و سپري شدن يك 
ماه از جدي تر شدن اجراي پروتكل هاي بهداشتي 
و استفاده از ماسك چند روزي مي شود كه روند 
فوتي هاي ناش��ي از كرونا نزولي بوده اس��ت. با 
وجود اين با عنايت به حجم باالي مس��افرت ها 
در تعطي��الت روزهاي گذش��ته و ب��ا عنايت به 
اثرگذاري اين رفتار اجتماع��ي در تغيير الگوي 
شيوع و فوتي هاي ناشي از كرونا نمی توان به ادامه 
روند كاهش فوتي ها چندان خوش بين بود، مگر 
اينكه رفتارهاي اجتماعي مردم به تناسب شرايط 

كرونايي تغيير كند. 
  روند كاهشي مرگ هاي كرونايي يك ماه 

پس از اجباري شدن ماسك
بر اساس آخرين بررسي هاي كارشناسان وزارت 

بهداشت، ميزان استفاده از ماسك در شهرهاي 
كشور به ۶۰ تا ۷۰ درصد رس��يده است. همين 
تغيير رفتار هم موجب ش��ده ت��ا از نيمه مرداد 
ماه روند آمار فوتي هاي كرونا كاهشي شود. طي 
۲4ساعت منتهي به روز شنبه 18مرداد ماه هم 
در ادامه اين روند نزولي 1۳۲بيمار كوويد1۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين 
بيماري به 18هزار و ۲۶4 نفر رس��يد، البته آمار 
بيماران بدحال كرونايي همچنان نگران كننده 
اس��ت و 4هزارو148نف��ر از بيم��اران مبتال به 
كوويد1۹ در وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت 

مراقبت قرار دارند. 
طي همين زمان ۲هزار و 1۲۵بيمار جديد مبتال 
به كوويد1۹ در كش��ور شناسايي ش��د كه هزار 
و 4۹نفر از آنها بس��تري ش��دند. با اين حساب، 
مجموع بيماران كوويد1۹ در كشور به ۳۲4هزار 

و ۶۹۲ نفر رسيد. 
تاكنون ۲8۲هزار و 1۲۲نف��ر از بيماران، بهبود 
يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. با وجود 
روند كاهشي مرگ و ميرها اما همچنان ۲۶ استان 

كشور در وضعيت هشدار و قرمز هستند. 
سيما سادات الري سخنگوي وزارت بهداشت با 
اش��اره به اينكه يك ماه است كه از شروع پويش 
»من ماس��ك مي زنم« مي گ��ذرد، اف��زود: »با 
همكاري مردم شاهد كاهش آمار ابتال و بستري 
و فوت در سراسر كشور هستيم. مطمئن باشيد 
با ادامه اين روند به كمك هم شاهد روند كاهش 

آمار خواهيم بود.«

وي به مردم توصيه كرد از س��فر به اس��تان هاي 
مازندران، خراس��ان رضوي، گيالن و گلس��تان 
پرهيز كنند و با رعايت اصول س��ه گانه شستن 
مداوم دست ها، رعايت فاصله فيزيكي و استفاده 
از ماسك كمك كنند تا به لطف خدا ويروس كرونا 

را شكست دهيم. 
  تغيير سمت و سوي نذورات به پويش هاي 

همدلي و مواسات
امسال در آس��تانه ماه محرم و به واسطه شرايط 
كرونايي پويش هاي همدلي و مواسات با استقبال 
گس��ترده مردم مواجه شده اس��ت و بسياري از 
عاشقاني كه س��ال هاي قبل هيئت و دستجات 
عزاداري برپا مي كردند، امس��ال با ش��ركت در 
پويش هايي نظير همدلي مؤمنانه و ايران همدل 
نذوراتشان را به شكلي ديگر ادا كرده و به دست 
نيازمندان واقعي مي رسانند. هر چند بناست تا 
مراس��م هاي مذهبي هم با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي و با نظارت س��ازمان تبليغات اسالمي 
برگزار شود. اما مراسم هاي امسال خطوط قرمز 
خاص خود را دارد و با رعاي��ت اصل ممنوعيت 
تجمع به خاطره تأثيرگذاري آن در شيوع كرونا 
همراه اس��ت. با تمام اينها برخي از اعضاي كادر 
درمان نگ��ران  وضعيت تجمعات ع��زاداري ماه 
محرم  و  شيوع بيشتر ويروس كرونا هستند، به 
همين خاطر هم جمعي از پزشكان و كادر درمان 
كه در صف نخست مبارزه با ويروس كرونا حضور 
دارند در آس��تانه محرم حس��يني در نامه اي از 
مراجع معظم تقليد و حوزه هاي علميه درخواست 
كرده اند با بهره گيري از فقه پوياي جعفري، عموم 
عزاداران حسيني را از برگزاري مجالس حضوري 

پرهيز دهند. 
  درخواس�ت از مراج�ع ب�راي توصيه به 

پرهيز از تجمعات در محرم
در اين نامه با اشاره به فرمايش��ات صريح رهبر 
معظم انقالب در عيد قرب��ان مبني بر اينكه »در 
عزاداري ها معيار آن چيزي است كه كارشناسان 
بهداشت به ما مي گويند. بنده خودم شخصاً هر 
چه را كه آنها الزم بدانند مراع��ات خواهم كرد. 
توصيه م��ن به هيئ��ات، منبري ه��ا و مداح ها و 
ديگران اين اس��ت كه هر كاري مي كنيد ببينيد 
س��تاد ملي كرونا چه مي گويد. اگ��ر ضابطه اي 
تأييد كردند همه ما موظفيم آن را رعايت كنيم. 
اگر وضعيتي ك��ه داريم را ش��ل بگيريم، فاجعه  
بزرگي رخ خواهد داد«، از مراج��ع تقليد، علما 
و روحانيان، مداحان و مبلغان مذهبي سراس��ر 
كشور درخواست شده اس��ت كه با بهره گيري از 
ظرفيت هاي فقه پوياي جعفري، عموم عزاداران 
حس��يني را از برگزاري مجالس حضوري پرهيز 
دهند و با تأكيد بر ش��يوه هاي نوين عزاداري از 
جمله تبديل كردن هر خانه به يك حس��ينيه، 
بهره گيري حداكثري از رسانه ها و فضاي مجازي 
و توزيع بس��ته هاي مواد غذايي بين نيازمندان 
به  صورت كمك مؤمنانه از م��رگ صدها عزادار 

حسيني پيشگيري فرمايند. 
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سخنگوي قوه قضائيه صدور بي رويه مجوز صادرات را عامل بازنگرداندن ارز دانست

بازگشت1/2ميليارددالرارزصادراتيبهبيتالمال

فوتي هاي كرونا به 132مورد كاهش يافت

رعايت پروتكل ها ترمز كرونا  را كشيد

غالمحسين اسماعيلي 

عليرضا سزاوار
در ي�ك گفت وگ�وي   گزارش  2

راديويي از بازگش�ت 
بخ�ش قاب�ل توجه�ي از ام�وال بيت المال، 
دستگيري يكي از مديران باشگاه پرسپوليس 
و عف�و گس�ترده  زنداني�ان س�خن گف�ت. 
سخنگوي قوه قضائيه هش�دار داد، برخي از 
كس�اني ك�ه ارز ناش�ي از ص�ادرات را 
برنگردانده اند، شركت هاي صوري و كاغذي 
بودند و در دادن مجوز ص�ادرات به آنها دقت 

الزم نشده است. 

غالمحس��ين اس��ماعيلي در گفت وگو با راديو 
تهران با اشاره به عفو و تخفيف مجازات تعدادي 
از محكومان به مناس��بت اعياد قرب��ان و غدير 
اظهار كرد: در سياس��ت كيفري نظ��ام قضايي 
جمهوري اسالمي ايران هدف از مجازات اصالح 
مجرمان و جامعه پذيري بزهكاران است. بر همين 
اساس در قوه قضائيه كميسيون هايي به عنوان 
كميسيون عفو و بخشودگي در تمامي استان ها و 
ستاد قوه قضائيه تشكيل شده و توسط تيم هاي 
كارشناسي، وضعيت محكومان در دوران تحمل 

مجازات را بررسي مي كنند. 
  تخفيف مجازات استثنايي در ايران

وي ادامه داد: اعضاي اين كميس��يون به محض 
اينكه به اين نتيجه رسيدند كه محكوم، شرايط 
بازگش��ت به جامعه را دارد براي او پيشنهاد عفو 
تنظيم می كنند و در كميسيون هاي كارشناسي 
بررس��ي و محضر مق��ام معظم رهب��ري تقديم 
مي ش��ود، ايش��ان هم بر اس��اس پيش��نهادات 
كارشناسي در هر مرحله گروهي از محكومان را 

مشمول عفو و رأفت اسالمي قرار مي دهند. 
اس��ماعيلي يادآور شد: مدعي هس��تيم در هيچ 
كش��وري به اندازه جمه��وري اس��المي ايران 
محكومان مش��مول عفو و تخفيف مجازات قرار 

نمي گيرند. 
وي افزود: سياست ما بر اين است آنگاه كه مطلع 

شديم فرد، اصالح شده حتي قبل از آنكه ميزان 
مجازات مندرج در حك��م دادگاه را تحمل كرده 

باشد، براي وي پيشنهاد عفو تنظيم مي شود. 
س��خنگوي قوه قضائيه بيان داشت: به مناسبت 
عيد فرخن��ده غدير هم بي��ش از ۲ه��زار نفر از 
محكوم��ان براي عفو ب��ه محضر رهب��ر انقالب 
پيش��نهاد ش��د كه ايش��ان هم آنها را مورد عفو 

قرار دادند. 
اس��ماعيلي با تبريك روز خبرنگار، با بيان اينكه 
جامعه خبرنگاران مي توانند بهترين گزارشگران 
فس��اد باش��ند، ادامه داد: از اين كار اس��تقبال 
مي كنيم و مورد تش��ويق، حماي��ت و قدرداني 
قرار مي گيرن��د، البته اين موض��وع را براي همه 

شهروندان در نظر گرفته ايم. 
وي تصريح كرد: اين ارتباط سيس��تمي از قبل 
وجود داش��ته كه تقويت ش��ده اس��ت و جامعه 
خبرنگاران عالوه بر تمام��ي درگاه هاي موجود 
مي توانند به دليل ارتباطشان با مركز رسانه قوه 
قضائيه، مطالب مورد نظر را به اين مركز انتقال 
دهند تا همكاران رس��انه اي اين مرك��ز آن را به 

مقامات مسئول انتقال دهند. 
وي بيان داش��ت: موضوع حقوق عام��ه به ويژه 
در ارتباط ب��ا اراضي ملي و مناب��ع طبيعي جزو 
اولويت هاي قوه قضائيه قرار گرفته است و همه 
بخش هاي حاكميت در سه قوه پاي كار آمده اند 

تا از اين حقوق حراست و حفاظت كنند. 
  بازداشت ارزخورها!

س��خنگوي قوه قضائيه افزود: لواسان يك نماد 
اس��ت و در هر شهري مناطق مش��ابهي همانند 
لواسان است كه شناسايي مي شوند و اين موضوع 

در دستور كار قرار مي گيرد. 
اسماعيلي در ارتباط با تقاضاي برخي در ارتباط 
با مورد عفو قرار گرفتن محكومان جاسوسي در 
پوش��ش فعاالن محيط زيستي به مناسبت عيد 
غدير، يادآور ش��د: عفو، يك ام��كان براي همه 
مجرمان و محكومان اس��ت و بس��تگي به نحوه 
رفتار محكوم��ان در حب��س دارد. در عفو  يك 
نفر از آنها م��ورد عفو قرار گرف��ت. در دوره هاي 
گذش��ته محكومان امنيتي كمتر م��ورد توجه 
قرار مي گرفتند و معموالً براي آنها پيشنهاد عفو 

نمي شد، اما در دوره جديد به محكومان امنيتي 
همانند ساير محكومان نگاه مي شود. محكومان 
امنيتي فراواني در دوره 1/۵سال اخير مشمول 
عفو رهبري قرار گرفته اند.  وي در ارتباط با بحث 
كنترل بازار ارز و عدم بازگشت ارزهاي صادراتي 
هم تصريح كرد: تا هفته گذش��ته از ۶/8ميليارد 
دالر اعالم شده 1/۲ميليارد دالر با پيگيري مرجع 
قضايي بازگشته است. كساني كه حاضر نبودند 
پول را برگردانند مورد تعقيب ق��رار گرفته اند و 

برخي بازداشت شده اند. 
اسماعيلي بيان داش��ت: برخي از كساني كه ارز 
ناش��ي از صادرات را برنگردانده اند، شركت هاي 
صوري و كاغذي بودند كه در دادن مجوز صادرات 
به آنها دقت الزم نشده است و پيگيري هاي جدي 
براي پشت پرده اينها در مراجع قضايي در حال 

انجام است. 
  دستگيري مدير پرسپوليس

وي در ادام��ه در ارتب��اط ب��ا مته��م منصوري 
خاطرنشان كرد: جسد وي به خانواده اش تحويل 
و به استان محل اقامت او منتقل و به خاك سپرده 
شد. از وضعيت معاينه جسد اطالعاتي به دست 
آمده، اما بررسي دقيق تر اين حادثه نيازمند آن 
است كه اطالعات مربوط از كشور روماني مانند 
تصاوير ضبط شده از دوربين هتل محل اقامت و 
اسناد و نوش��ته هايي متعلق به وي در اختيار ما 
قرار بگيرد. فقط جس��د اين فرد به ايران منتقل 
ش��ده اس��ت و پيگيري هاي قضايي و اينترپل و 
طرف وزارت خارجه در حال انجام است تا بتوانيم 
رمزگشايي كنيم و به حقيقت نحوه جان باختن 

وي برسيم. 
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي در مورد 
احضار مديران مياني باشگاه پرسپوليس و احضار 
مديران عامل پيشين اين باشگاه گفت: يك نفر 
از مديران مياني اين باشگاه به لحاظ تخلفاتي كه 
به وي منتسب شده، توسط همكاران ما احضار 
و بازداشت ش��ده و در مورد بازداشت ساير افراد 

گزارشي به بنده نرسيده است. 

 معاون فرهنگي و اجتماعي شهردار تهران اعالم كرد: براي ماه محرم 
11۰مسجد پرمخاطب تهران، يعني تقريباً در هر ناحيه يك مسجد در 
نظر گرفته شده است و شهروندان و كس��به مي توانند جهت دريافت 
پرچم هاي س��ياه ماه محرم به اين مس��اجد مراجعه كنند و با سليقه 

خودشان آن را           جلوي در خانه يا مغازه شان نصب كنند. 
 وزير آم��وزش و پرورش ب��ا بيان اينكه س��رمايه صن��دوق ذخيره 
فرهنگيان، 1۰هزار ميليارد تومان است، گفت: اكنون حدود 8۰درصد 
از فرهنگيان كشور عضو اين صندوق هستند، لذا تالش مي كنيم اعتماد 

فرهنگيان را به نهادي كه متعلق به خودشان است، احيا كنيم. 
 معاون بهداشت وزارت بهداشت از رضايتمندي ۹1درصد از داوطلبان 
كنكور ارشد از رعايت اصول بهداشتي در برگزاري كنكور كارشناسي 

ارشد خبر داد. 
 زهرا نژادبهرام عضو هيئت رئيس��ه شوراي ش��هر تهران با اشاره به 
س��ه مانع حقوقي، تأسيساتي و مالي در مقابل تس��ريع نوسازي بافت 
فرسوده، گفت: 4۰درصد مردم تهران در بافت فرسوده و ناپايدار زندگي 

مي كنند. 
 زهرا صدراعظم نوري عضو ش��وراي ش��هر تهران از ديدار محس��ن 
هاشمي با محمدباقر قاليباف خبر داد و گفت: نمايندگان مجلس جهت 

حل چالش هاي شهر تهران به كمك مديريت شهري مي آيند. 
 ويتامين A و C به عن��وان ويتامين هاي دفاعي در براب��ر هجوم انواع 
بيماري ها به سيستم ايمني بدن هستند. ويتامين C داراي خاصيت آنتي 
اكسيدان است كه مصرف روزانه آن به پيشگيري از بيماري و بهبود سريع تر 
بيماري كمك مي كند. بهتر اس��ت روزانه مقدار زيادي از مواد غذايي كه 

حاوي ويتامين C هستند در وعده غذايي فرد بيمار قرار گيرد. 
 محمدباقر حسيني مسئول بانك شير مادران بيمارستان الزهرا)س( 
تبريز با بي��ان اينكه ايران با دارا بودن 11بانك ش��ير در رده نخس��ت 
خاورميانه قرار دارد، گفت: اهداي ش��ير همانند اهداي خون به منزله 
شريك ش��دن در نجات جان انسان هاس��ت، زيرا تعداد بسيار زيادي 
نوزاد نارس در بيمارس��تان ها وجود دارند كه بهترين تغذيه براي آنان 

شير مادر است.

اجراي پويش »همكالسي مهربان«
 تا 20شهريور

ساالنه 100 هزار دانش آموز تحت پوشش 
»يك كاسب- يك دانش آموز« قرار مي گيرند

جانش�ين س�ازمان بس�يج دانش آموزي كش�ور از اجراي پويش 
»همكالس�ي مهربان« تا 20ش�هريور امس�ال خبر داد و گفت: در 
مرحله اول كمك هاي مؤمنانه 30 ميليارد تومان جمع آوري ش�د. 
مجتبي باستان، جانشين سازمان بسيج دانش آموزي كشور اظهار كرد: 
پويش ملي »همكالسي مهربان« در سازمان بسيج دانش آموزي كشور 
با محوريت تشكل هاي دانش آموزي درون مدارس، اتحاديه انجمن هاي 
اسالمي، س��ازمان دانش آموزي، جمعيت هالل احمر و سازمان بسيج 
دانش آموزي با همراهي و مساعدت معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت 

آموزش و پرورش و كمك مديران مدارس برگزار شده است. 
وي با بيان اينكه از تير امسال به راه اندازي پويش ملي همكالسي مهربان 
اقدام كرديم، گفت: هدف ما از راه اندازي اي��ن پويش، ترويج روحيه و 
فرهنگ ايثار و انفاق بين دانش آموزان اس��ت.  وي با بيان اينكه محور 
اصلي اجراي اين پويش، خود دانش آموزان هستند، افزود: دانش آموزان 
با همكاري تشكل ها و محوريت بس��يج دانش آموزي از پول تو جيبي 
خود، كمك معلمان، خيرين و نهادها ب��راي دانش آموزان نيازمند هر 
مدرسه اي كيف، كفش، البس��ه زمان مدرس��ه و لوازم التحرير ايراني 
تهيه مي كنند.  جانشين سازمان بسيج دانش آموزي با بيان اينكه اين 
پويش تا ۲۰شهريور ادامه دارد، گفت: واحدهاي دانش آموزي به صورت 
مجازي با همكالسي هاي خود در ارتباطند و ان شاءاهلل تا 1۵شهريور، 
لوازم التحرير را تهيه كرده و در اختيار همكالسي مهربان قرار مي دهند.  
وي به مرحله اول كمك هاي مؤمنانه اشاره كرد و افزود: در مرحله اول 
كمك هاي مؤمنان��ه ۳۰ ميليارد تومان كمك ه��اي نقدي و غيرنقدي 
جمع آوري شد و در مرحله دوم كمك هاي مؤمنانه، شعار ما اين است 
كه هيچ دانش آموزي نبايد به خاطر نداش��تن لوازم التحرير از تحصيل 

محروم بماند. 
 اجراي طرح » يك كاس�ب- ي�ك دانش آموز« در سراس�ر 

كشور 
همچنين غالمرضا حسن پور، رئيس سازمان بسيج اصناف كشور درباره 
اجراي طرح » يك كاسب- يك دانش آموز«، اظهار كرد: چند سالي است 
كه اين طرح با هدف رفع محروميت به ويژه براي حمايت از دانش آموزان 
مناطق محروم اجرا مي شود.  وي با بيان اينكه طرح »يك كاسب- يك 
دانش آموز« از دو سال پيش آغاز ش��د و دو مرحله در سال يعني قبل 
از ش��روع س��ال تحصيلي و قبل از ايام نوروز برگزار مي شود، گفت: در 
اين طرح، هر كاس��ب يك دانش آموز را تحت پوش��ش قرار مي دهد و 

لوازم التحرير و پوشاك او را تأمين مي كند. 
حسن پور با بيان اينكه طرح »يك كاسب- يك دانش آموز« از چهارشنبه 
گذشته كليد خورد، ادامه داد: اين طرح با حفظ كرامت و آبروي افراد 
برگزار مي شود و هدف اين است كه بتوانيم امكان تحصيل را براي همه 
دانش آموزان فراهم كنيم.  وي با اشاره به كمك هاي جمع آوري شده در 
دو سال گذشته در اين طرح بيان كرد: در سال۹۷ رقم 1۰ ميليارد تومان 
و در سال۹8 رقم 1۳ تا 14 ميليارد تومان كمك به دانش آموزان انجام 
شد و پيش بيني مي كنيم اين رقم در سال جاري به ۳۰ ميليارد تومان 
برسد.  وي در خصوص نحوه شناسايي كاس��ب نيكوكار، گفت: بالغ بر 
۲۰۰مركز نيكوكاري اصناف داريم كه در اين مراكز بزرگان و نيكوكاران 
اصناف حضور دارند و در طرح »يك كاسب- يك دانش آموز« شناسايي 
مي شوند كه ساالنه 1۰۰هزار دانش آموز تحت پوشش قرار مي گيرند. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک

حسین سروقامت

»گسيختگي تمدني« وجه تمايز 
حقوق بشر اسالمي با حقوق بشر غربي

حقوق بشر اسالمي در شكل و نوع قواعد انساني با قواعد بنيادين حقوق 
بش��ر بين المللي هم داراي س��نخيت اس��ت و هم متفاوت، منشأ اين 

تفاوت ها تا چه حد مبناي حقوقي دارد؟
بايد اذعان نمود كه ريشه هاي بينشي و ساختاري حقوق بشر اسالمي و 
حقوق بشر مصطلح بين المللي موجب بروز اين تفاوت هاست ولو اينكه 

در ظاهر و شكل، قواعدي ميان اين دو سيستم مشابه به نظر آيند. 
اين تفاوت ريشه اي كه طبعاً منجر به تفاوت رويكردي و عملكردي نيز 
مي گردد، حكايت از تأثير باالي معنويت در خوانش اسالمي در قياس 
با خوانش صرفاً انس��ان محور و متكي بر نفس حقوق بشر بين المللي و 
غالب دارد. علت اين موضوع در اين است كه اساساً در اسالم انسان به 
عنوان موجودي در جهت رشد و تعالي شخصي و اجتماعي و در حالتي 
داراي ارزش حقيقي و استعاليي قلمداد مي گردد كه اين رشد در مسير 
معنويت و تقرب ب��ه ذات پروردگار قرار گيرد، ن��ه صرفاً در حدود يك 
موجودي كه مي خواهد تحت يك قرارداد اجتماعي انس��ان محور كه 
مي تواند در بازه هاي زماني متفاوت تفاسير و نتايج متفاوت داشته باشد، 

مورد توجه باشد. 
در همين راستا، حقوق بشر اس��المي به رغم تشابهات با قواعد حقوق 
بش��ر بين المللي تفاوت هايي دارد كه ناش��ي از همين بينش ارزشي و 
فراانساني به انسان به ما هو انسان است. همين جاست كه اجراي قواعد 
حقوق بشر در يك موضوع خاص ممكن است در دو سيستم مورد نظر 
نتايج متفاوتی داشته باشد و اين همان تكثرگرايي و احترام به خاستگاه 
تمدني و فرهنگي هر سيستم حقوقي است چراكه مبناي اين عملكرد 
متفاوت نسبت به قواعد مشابه در دو سيستم ناشي از طرد مفهومي است 
كه كشورهاي متمدن در برابر مفهوم غالب و نوعاً غربي مفاهيم حقوق 
بشر بدان استناد مي نمايند و آن مقابله با امپرياليسم تمدني و فرهنگي 
است. اين امپرياليسم در هر سطح و نوعي منجر به اضمحالل و ناديده 
گرفتن تمدن، فرهنگ و عقايد يك جامعه يا سيستم خاص مي گردد كه 
مي تواند تا برهم خوردن نظام اجتماعي و صلح و امنيت بين المللي نيز 
گسترش يابد، بنابراين به نظر مي رسد حقوق بشر اسالمي و حقوق بشر 
مصطلح بين المللي در جايي مي توانند مكمل و همگرا باشند كه خوانش 
غربي تحت هر عنوان و نوعي قصد تحميل و گسيختگي تمدني ديگران 
را نداشته باش��د و اين مقوله مي تواند حتي در س��طح پذيرش قواعد 
يكسان اما در سطح عملكرد متفاوت باشد و به تكثرگرايي نائل گردد. 
* دكتراي حقوق بين الملل و پژوهشگر حقوق بشر

سیدحسین موسوي فر*

رانن�ده پولدارتري�ن تاج�ر چين بازنشس�ته ش�ده ب�ود و او 
مي خواست تالش يك عمِر وي را جبران كند!

ارباب آدم كمي نبود. كارش خريد حلبي آبادها و تبديل آنها به 
شهرك هاي مسكوني و همچنين س�رمايه گذاري گسترده در 
بورس بود، از اين رو پاداش وي نيز چكي به مبلغ يك ميليارد 
يوان چين بود ك�ه در زمان خود پ�ول قابل توجهي به ش�مار 
مي رفت. تاجر با طيب خاطر آن چ�ك را در اختيار راننده اش 
قرار داد، اما او با كمال تعجب دس�ت رد به سينه ارباب خويش 

زده، چك را نپذيرفت. 
مي دانيد چ�را؟ او گفته بود ك�ه من در طول س�ال ها مراوده با 
ارباب، از البه الي گفت وگوهاي تلفن�ي وي نكاتي را آموخته و 
به كار بس�ته ام كه ده ها برابر ارزش آن چك برايم آورده مالي 

داشته است. 
»هنر خوب گوش دادن« مس�ئوليت ماس�ت. آن را خوب فرا 

بگيريم!
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زمينگيري طرح جايگزيني 
خودروهاي فرسوده

40 درص�د از آلودگ�ي ش�هر ته�ران ناش�ي از ت�ردد 10 درصدي 
خودروهاي فرس�وده اس�ت. خودروهاي فرس�وده نه تنها سبب 
آلودگي هوا مي ش�وند بلك�ه در افزايش مصرف س�وخت، كاهش 
ايمني ت�ردد و ايج�اد هزينه ه�اي مضاعف در نگه�داري خودرو 
تأثيرگذار هس�تند. در طرح واگ�ذاري خودرو هاي ن�و، صاحبان 
خودرو هاي فرس�وده ني�ز بايد در اولوي�ت واگذاري ق�رار گيرند 
تا بخ�ش  زي�ادي از آلودگ�ي ه�وا و هزينه هاي جانبي فرس�وده 
بودن خودرو ها كاهش يابد. مطابق ش�رايط فعل�ي هر كس پالك 
فعال داش�ته باش�د نمي تواند در طرح هاي خودروسازان ثبت نام 
كند، ولو آنكه اين پالك متعلق به يك خودروي فرس�وده باش�د!

 معض��ل خودرو هاي فرس��وده ن��ه تنها ب��ا تمهيدات ص��ورت گرفته 
دستگاه هاي متولي كاهش نيافته است بلكه با افزايش قيمت خودرو ها 
بر ميزان خودرو هاي فرس��وده نيز افزوده شده است. تردد خودروهاي 
فرسوده در شهرها به خصوص كالنشهرها تعداد روز هاي سالم و پاك را 
كاهش داده است. مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي شهر تهران 
معتقد است در سه سال گذشته آمار خودروهاي فرسوده نيز بيشتر شده 
است و  4۰ درصد از آلودگي شهر تهران ناشي از همين تردد1۰ درصدی 
خودروهاي فرسوده است. همچنين خودروهاي فرسوده نه تنها سبب 
آلودگي هوا مي ش��وند بلكه در افزايش مصرف سوخت، كاهش ايمني 
تردد، ايجاد هزينه هاي مضاعف در نگه��داري خودرو و تأمين قطعات 

مورد نياز هم تأثيرگذار هستند. 
حس��ين مقدم اظهار داش��ت: خروج خودروهاي فرس��وده از س��طح 
ش��هر نقش بس��زايي در كاهش آلودگي هوا دارد. وي افزود: بر اساس 
مطالعاتي كه دو تا سه سال پيش در شهر تهران انجام گرفت، 1۰ درصد 
خودروهاي ش��هر تهران )حدود ۳۰۰ تا 4۰۰ هزار دس��تگاه خودرو( 
فرسوده است.   به گفته مقدم در سال ۹۶ در ماده 8 قانون هواي پاك 
مصوب شد كه خدماتي مانند بيمه ش��خص ثالث، انجام معاينه فني و 
امكان خريد و فروش به خودروهاي فرسوده داده نشود و در همان ماده 

مقرر شد سن فرسودگي توسط دولت تعيين شود. 
وي گفت: بر همين اس��اس آيين نامه اي به صورت مش��ترك توس��ط 
س��ازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صمت، س��ازمان استاندارد و 
بيمه مركزي تهيه و در آبان ۹۷ به تصويب دولت  رسيد. در اين آيين نامه 

مالك فرسودگي توسط دستگاه هاي مربوطه »سن« تعيين شد. 
مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي شهر تهران خاطرنشان كرد: بعد 
از تصويب آيين نامه به دليل مشكالتي كه در تأمين خودروی نو وجود 
داشت و خروج خودروهاي فرسوده از چرخه تردد نيز به وقوع نپيوست، 
اين آيين نامه اجرايي نشد، به طور مثال در مورد معاينه فني خودروهاي 
فرسوده در سامانه سيمفاي وزارت كشور، محدوديتي براي معاينه فني 
اين خودروها لحاظ نشده اس��ت و در صورتي كه خودروي فرسوده در 
آزمون معاينه فني قبول شود، راننده مي تواند گواهي معاينه فني براي 
خودرواش بگيرد. مقدم اعالم كرد: س��ه هفته پيش نيز اين آيين نامه 
با شكايت يكي از شهروندان توس��ط ديوان عدالت اداري و استعالم از 
فقهاي شوراي نگهبان به دليل اينكه مالك فرسودگي سن تعيين شده 
بود، باطل شد. گفتني اس��ت اگر اين ابطال هم صورت نمي گرفت به 
دليل يك جانبه بودن قانون عليه صاحبان خودرو هاي فرسوده كه غالباً 
از اقشار محروم جامعه هستند، اجرايي شدنش باعث اجحاف مضاعف 
عليه اين اقش��ار مي ش��د، چون ما به ازاي آن هيچ خدمتي به صاحبان 

خودروهاي فرسوده داده نمي شد. 
 مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي شهر همچنين تأكيد كرد: در 
حال حاضر خروج خودروهاي فرسوده به كندي انجام مي گيرد. به نظر 
مي رسد جهت حفظ ثبات و شرايط ايمني و آاليندگي اين خودروها، 
تنها راهكار اجرايي موجود كاهش دوره معاينه فني و كنترل و پايش 
مستمر اين خودروهاست و همان رويكردي كه براي خودروهاي عمومي 
و تاكسي ها در حال انجام است بايد براي خودروهاي شخصي نيز اجرا 
شود.  تا زماني كه خدمات دولتي براي صاحبان خودروهاي فرسوده ارائه 
نشود، نمي توان آنها را مجبور كرد از خودروشان استفاده نكنند، آن هم 
در شرايطي كه در موارد بسياري اين خودرو، منبع درآمدي براي يك 
خانواده است.  در حال حاضر، يكي از شرايط ثبت نام خودروهاي جديد، 
نداشتن پالك فعال به نام ثبت نام كننده است. اين در حالي است كه 
ممكن است يك شخص پالك فعال داشته باشد، اما اين پالك متعلق به 
يك خودروي فرسوده باشد و صاحب آن نيازمند خودروي جديد باشد 
اما با شرايط موجود عماًل نمي تواند براي خودروی جديد ثبت نام كند. 

اصالح چنين مواردي مي تواند به بهبود اوضاع كمك كند. 
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