
تالش براي تأثير ب�ر مردم س�ابقه اي به قدمت 
حضور بيگان�گان در اي�ران دارد، ه�ر چند اين 
مردم در طول تاريخ به دليل غناي فرهنگي هر 
متجاوزي را در خود هضم كرده ان�د، اما طبيعتًا 
جامعه ايراني از توطئه ب�راي تأثيرپذيري نيز به 
دور نبوده اس�ت، موضوعي كه در عصر حاضر و 
با فراگير شدن ابزارهاي ارتباط جمعي، گسترش 
نيز پيدا كرده اس�ت. در ادامه گزارش هاي قبلي 
كه از نظر تاريخي تالش نظام س�لطه براي تأثير 
بر جامعه ايراني را مورد بررسي قرار داده بوديم، 
اين بار به س�راغ يكي از مبارزان شناخته ش�ده 
قبل از انقالب رفتيم كه از زمان پيش از كودتاي 
28 مرداد در جريان اتفاقات سياسي ايران بوده و 
در دوران انقالب نيز حوادث را دنبال كرده است. 
در گفت  وگو با محمدمه�دي عبدخدايي، دبير 
كل جمعيت فدائيان اسالم، واقعيت اغتشاشات 
اخير را بررس�ي كرده  ايم ك�ه در ادامه مي  آيد. 

ش�اهد هس�تيم در اغتشاشات اخير 
نظام س�لطه با روش ه�اي مختلف در 
ت�الش ب�راي تأثيرگذاري ب�ر جامعه 
است، شما به عنوان فردي كه از زمان 
كودتاي 28 مرداد و حوادث بعد از آن 
از نزديك ش�اهد اتفاقات در كش�ور 
بوده ايد، چه شباهت ها و تفاوت  هايي 
را ميان تالش هاي فعلي نظام س�لطه 
براي تأثير بر جامعه با تالش هاي قبلي 

آنها مي  بينيد. 
مسلم اس��ت كه وقتي كشورهاي زيرس��لطه  آزاد 
مي  ش��وند، عليه آنها توطئه خواهد ش��د و در اين 
زمان نياز اس��ت تم��ام جريانات داخ��ل آن، همه 
دست به دست همديگر دهند. در جريان 28 مرداد 
اش��تباهاتي كه اتفاق افتاد مربوط به اصل جريان 
بود، مرحوم دكتر مصدق معتقد به سياست موازنه 
منفي بود و اعتقاد به اين سياست موجب شده بود 
جايگاه خود را اش��تباه بگيرد. او تصور مي  كرد در 
درون سرمايه  داري اختالف وجود دارد و مي  تواند 
به وسيله امريكا، انگليسي ها را از ايران بيرون كند، 
در حالي كه وي طرح مارشال را مطالعه نكرده بود و 
نمي  دانست امريكايي ها 85 درصد هزينه بازسازي 
صنايع تخريب ش��ده انگلس��تان را  در جنگ دوم 
جهاني انجام داده اند و به همين دليل حاضر نبودند 

ايران را بگيرند و انگلستان را ول كنند. 
شعارهاي آزادي امريكايي ها مبني  بر اينكه آمده  ايم 
دنيا را آزاد كنيم ه��م بيهوده بود، چ��ون يك نوع 
استعمارنو را خواستار بودند، ولي دكتر مصدق دير 
اين مس��ئله را متوجه ش��د، او وقتي بعد از جريان 
دادگاه الهه به واش��نگتن رفت، گفت خوب است 
در س��ردر وزارت خارجه امريكا نوش��ته شود اينجا 

كنسولگري انگلستان اس��ت، يعني اين هماهنگي 
را آنجا لمس كرد، وقتي هم بازگش��ت بر اساس آن 
سياست موازنه منفي به روس ها پناه برد، در حالي كه 
در ايران روس ها حزبي به نام حزب توده ساخته بودند 
كه معتقد بود بايد نفت شمال را به روس ها داد و حتي 
حزب توده در ميدان تظاهرات كردند كه نفت شمال 
را به روس ها بدهيد و اين مسئله در ايران آشكار بود. 
مصدق حزب توده را آزاد گذاش��ت، مذهبي ها را از 
دست داد و تنها شد، نتيجه اينكه نيروهاي مردمي را 
از دست داد؛ اين بود كه با پنج  تا تانك آمدند ساقطش 
كردند؛ اتفاقي كه خوشبختانه االن براي ما نيفتاده 
و اكثريت به نظام عالقه مند هس��تند، البته از نظر 
اقتصادي نيز در كشور كارشناسانه عمل نشده است. 
وقتي جمعيت 32 ميليوني 85 ميليون شد، به دليل 
جنگ نتوانستند براي اينها كار درست كنند؛ ازدياد 
جمعيت براي كشور ترقي به همراه مي  آورد، البته در 
صورتي كه مسئوالن بتوانند كشور را چنان به جلو 
ببرند كه بيكاري زياد نش��ود، از يك طرف بيكاري 
و از طرف ديگر محاصره اقتصادي ش��رايطي پيش 
آورده است كه فش��ار روي طبقات كم  درآمد زياد و 
فاصله طبقاتي نيز بيشتر شده است، البته بايد توجه 
داشت فقط هشت سال جنگ هزار ميليارد دالر به 

اين مملكت خسارت وارد كرده است. 
متأسفانه بخش��ي از مردم در خصوص ناكارآمدي 
دولت ها به ج��اي اينكه از دول��ت بخواهند از نظام 
مطالبه دارند و س��مبل نظام نيز رهبري است، در 
حالي كه نظام و دولت متفاوت از هم هستند، مثاًل 
در اوايل انقالب نظام يك چيزي مي  خواست، دولت 
مانند آقاي بني  صدر به شكل ديگري عمل مي  كرد، 
در اين ش��رايط جنگ نيز آغاز ش��د، دو م��اه آقاي 
رجايي برس��ركار بود. او و باهنر را ش��هيد كردند، 
72 نفر از بهترين ها شهيد ش��دند، بهشتي شهيد 
شد، تئوريس��ين هاي جمهوري اسالمي كه يكي از 
بزرگ ترين هاي آنها آقاي مطهري بودند، ش��هيد 
شدند. شما ببينيد ما چه ذخايري را از دست داديم، 
امريكا بهترين هاي ما را شهيد كرد، آنهايي كه شايد 
در عرض 30 سال تربيت ش��ده بودند تا اين كشور 
را اداره كنند، به اين ش��كل شهيد شدند و كشور از 
نظر فكري خالي شد، بعداً هم آنگونه كه بايد كشور 
اداره نشد، آنها كه بودند، خوب اداره مي  كردند، ولي 

آنها رفتند. 
اشاره كرديد بخشي از مردم مسئوليت 
را از حاكمي�ت مبري دانس�تند و اگر 
دولت ها اش�تباهي مي  كنن�د، تصور 
مي  كنند كه نظ�ام و رهب�ري بايد در 
مورد اشتباهات دولت پاسخگو باشند، 
اين تصور چگونه براي بخشي از جامعه 

ايجاد مي  شود؟
جامعه بايد رش��د پيدا كند تا اشخاص را بشناسد و 

رأي بدهد. ما  تشخيص موضوع را در اختيار مردم 
گذاشته ايم و بخش��ي از مردم هم اس��ير تبليغات 
هستند. مي  بينيد اكنون تلويزيون هاي خارجي چه 
مي  كنند؟ هماهنگ در حال حمله هستند، چند ده 
تلويزيون و راديو ايران تنها را گير آورده اند و در حال 
حمله هستند و من واقعاً اكنون مي  بينم كه رهبري 
مظلوم واقع شده اس��ت؛ من رهبري را مي  شناسم، 
ايشان انساني اس��ت كه در 14 س��الگي نماز شب 
مي  خواندند، اما همه حمله ها متوجه ايشان است؛ 
در ش��رايطي كه از نظر مالي يا هر جهت ديگري در 
سالمت رهبري شكي نيس��ت، لبه  تيز حمله ها به 
سمت ايشان است، دليلش اين است كه سمبل نظام 
رهبري است، همچنان كه سمبل انقالب نيز رهبري 
بود و همين مسئله موجب شده تا به او حمله كنند و 

مظلوم قرار گيرند. 
چه مي  ش�ود كه حضرت علي )ع( در 
زمان حيات خود مظلوم واقع مي  شود؟ 
به گون�ه اي مظلوم واقع مي  ش�ود كه 
وقتي به علي )ع( در مس�جد ضربت 
مي  زنند، در شام مي  گويند مگر علي 
نم�از مي  خواند؟ ببيني�د تبليغات در 
ش�ام چقدر گسترده اس�ت كه وقتي 
عمار در صفين ش�هيد مي  شود، اصاًل 
مردم تعجب مي  كنند كه چطور عمار 
در صفين اس�ت؟ فكر مي  كنم اكنون 
نيز شرايط عين شرايط صفين و جنگ 

رواني عليه اميرالمؤمنين است. 
االن ش��يعه در دنيا مظلوم واقع شده اس��ت؛ تشيع 
توانسته انقالب كند و تنها انقالب ديني كه در طول 
تاريخ به وجود آمده اين حركت تش��يع است، حاال 
تش��يع را مظلوم قرار داده اند و دست به دست هم 
داده اند تا اين حكومت ش��يعي را س��رنگون كنند، 
در حالي ك��ه هنوز در اين حكومت ش��يعي احكام 
اس��الم كامل اجرا نشده است، ولي حمله مي  كنند، 
بنابراين ما نگاه مي  كنيم نظام در شرايط مظلوميت 
است و دارند به نظام و سمبل نظام حمله مي  كنند. 
هماهنگي اينترنشنال، صداي امريكا  و بي  بي  سي و 
اين كفر كه يك ملت واحدند را مي  بينيد كه چطور با 
هم هماهنگ هستند تا به كشوري كه در آن انقالب 

شيعه شده حمله كنند. 
در حالي جمعيت 32 ميليوني كش��ور، حدود 90 
ميليون شده كه با آن جمعيت 32 ميليوني پرتقال 
و س��يب از خارج يا پني��ر آن از دانم��ارك مي  آمد، 
امريكايي ها شيرخش��ك بدون چرب��ي را به عنوان 
تصدق به ملت ايران مي  دانند، ولي االن ايران نه تنها 
شير اين حدود90 ميليون را تأمين مي  كند، بلكه به 
ديگر كشورها نيز صادر مي  شود، پس كار شده است. 
بايد اين را به مردم بگوييم كه مثاًل در سال 1356، 
26 ميلي��ارد و 200 ميلي��ون دالر ارز وارد كش��ور 

می شد، در حالي كه طال  اونسي 60 دالر بوده و امروز 
هزارو700 دالر است، يعني امروز قدرت خريد دالر 
يك بيست و دوم شده است، آن 26 ميليارد دالر اگر 
امروز بود، قدرت خريدش 500 ميليارد دالر مي  شد، 
در حالي كه 6 ميليون بش��كه نفت صادر مي  ش��د، 
بش��كه اي 8 دالر و 85 درصد بودج��ه آن خرج 32 
ميليون نفر مي  شد، مانند همان كاري كه عربستان 
امروز ب��ا فروش نفت انج��ام مي  دهد. اينه��ا را بايد 

رسانه ها حداقل به درستي منتقل كنند. 
اتفاقات مختلفي را بالتشبيه از زمان 
حضرت امير ت�ا كودت�اي 28 مرداد، 
دوران انق�الب و اغتشاش�ات اخي�ر 
بررس�ي كردي�د، تأثيرگ�ذاري روي 
جامعه توس�ط اين كف�ر متحدي كه 
اشاره كرديد، به چه نحو است و دليل 
اينكه بخش�ي از جامع�ه از آنها تأثير 

مي  پذيرند، چيست؟
براي اينك��ه جامعه هنوز لمس نكرده و نتوانس��ته 
درك كند كه عدالت علي )ع( چه مي  گويد، بخشي 
از جامعه ش��ايد هنوز متوجه كارهاي انجام ش��ده 
نيست كه مي  گويد در اين 40 سال هيچ كاري انجام 
نشده است، همينطور تبليغات مي  كنند كه خيلي از 
چيزها از بين رفته است؛ شما نگاه كنيد بودجه كشور 
سال گذشته 85 ميليارد دالر براي حدود 90 ميليون 
نفر بود، اما مصرف سرانه چه مقدار نسبت به قبل زياد 
شده است؟ در زمان شاه نان سنگك كه مي  گفتند 
ارزان است تا دانه اي يك تومان هم شده بود، در حالي 
كه يك كارگر روزي دو توم��ان مزد مي  گرفت و در 
بهترين حالت با حقوق يك روزش دوتا نان سنگك 
مي  خريد، امروز 300 هزار تومان مي  گيرد و مي  تواند 
صدتا نان 30هزار توماني بخرد، ولي از سوي ديگر 
مصرف نيز باال رفته و توقع جامعه زياد است، آن هم 
در حالي كه بعد از جنگ و محاصره اقتصادي، با يك 
غول بزرگ دنيا هم طرف هستيد، در طول تاريخ هيچ 

قدرتي مثل قدرت فعلي امريكا نبوده است. 
نبايد ما را با ژاپن مقايس��ه كنيد، بلكه بايد با مصر 
مقايسه كنيد، مصر هم آب دارد، هم توريسم دارد، 
هم نفت دارد، هم بخش زيادي از توليد پنبه دنيا را 
داراس��ت، ببينيد آنها در چه وضعيتي هستند؟ هر 
چند االن هم دير شده اس��ت، ولي بايد براي جامعه 
توضي��ح داد، االن افراد يك تلفن همراه در دس��ت 
دارند از تمام دنيا براي او خبر مي  فرستند و مرتبط 
با خبرگزاري هاي تمام دنيا هس��تند؛ شما ببينيد 
حزب توده بعد از 28 مرداد رفته بود در باكو راديويي 
به نام راديو پيك ايران گذاشته بود، مقاالت آن را هم 
زاخارف مي  نوشت و از برلين شرقي هدايت مي  شد، 
چه مقدار عليه ايران ح��رف مي  زدند، ولي تأثيري 
نداشت، اما االن ببينيد چند رسانه از امريكا، انگليس 
و ديگر كشورهاي خيلج فارس عليه ما هستند، عالوه 
بر اين چه مقدار طول مي  كشد كه از كوچك ترين 

چيزي كه اتفاق افتد، عليه ما استفاده كنند. 
االن جنگ، جنگ رسانه است، جنگ خبرگزاري ها 
و جنگ فريادهاي رس��انه اي اس��ت. هر كسي كه 
رسانه در دس��ت دارد، مي  خواهد طرف مقابل را در 
هم بكوبد، حت��ي در مورد جن��گ دوم جهاني هم 
مي  گويند 80درصد كاري كه هيتلر انجام داد، نتيجه 
تبليغات بود، االن هم تبليغ كار خود را كرده است و 
يك اقليتي شهر را شلوغ مي  كنند، يك اكثريتي در 
حالي كه از نظر مالي در فشارند، در عين حال ساكت 
هستند؛ در اين وضعيت آقاي مولوي عبدالحميد هم 
آن گونه ساز مي  زند، البته اشتباهاتي هم در برخوردها 
شده كه مستمسك آنها قرار گرفته است و بايد اين 

برخوردها را درست كرد. 
اميدواريم اين جريانات با درايت و عقل، اتمام پيدا 
كند و اال تمام اين كساني كه خودشان اين جريانات 
را ايجاد كرده اند، در آتش خواهند سوخت، همچنان 
كه بعد از 28 مرداد همه آنهايي كه مخالف بودند نيز 
در آتش سوختند؛ رهبران فدائيان اسالم تيرباران 
ش��دند، 48 افس��ر حزب توده تيرباران شد، 480 
افس��ر آن زنداني ش��دند و خود حزب منحل شد، 
همه آنهايي كه در اين جري��ان بودند، زيان كردند. 
خواهيم ديد هم��ه اينهايي هم كه اكن��ون در اين 
جريان هستند، زيان مي  كنند. هر چند اميدواريم 
كه با درايت مسئوالن و عقل سليم اين جريان زودتر 

خاموش شود. 
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عبدخدايي در گفت  وگو با »جوان«:

 گزارش هاي رسمي منتشر ش��ده در س��ايت كدال از ميزان توليد 
شركت هاي بورس��ي توليدكننده دارو نش��ان مي دهد، مجموع توليد 
سوسپانسيون هاي آنتي بيوتيكي شركت هاي تابعه وزارت رفاه در هفت 
ماهه  سال جاري به 11 ميليون و 311 هزار و 69 عدد رسيده است. بر 
اساس گزارش هاي رسمي اين ميزان توليد در سال گذشته، يك ميليون 

و 101 هزار و 626 عدد بوده است. 
 رئيس مركز تحقيقات سالمندي با بيان اينكه در كشور ما 50 درصد 
سالمندان س��ه بيماري مزمن دارند، گفت: در كشورهاي پيشرفته به 
ازاي هر 18 سالمند يك تخت آسايشگاهي وجود دارد، در حالي كه ما 

يك تخت آسايشگاهي به ازاي هر 640 نفر سالمند داريم!
 مدي��ر كل دفتر حفاظ��ت و احي��اي تاالب هاي س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت گفت: در بازديد اخيري كه از درياچه اروميه داشتيم، 
وزارت نيرو اعالم كرد كه »تونل كاني سيب« بهمن ماه افتتاح می شود 

و آب از اين محل به درياچه اروميه مي رسد. 

سجاد آذري
  گفت  وگو

حسین سروقامت

هواشدناجرايقانونهوايپاك
بارانتوالبي

خبر مرگ 55 نفر در يك روز يا نزديك به 400 نفر در يك هفته مي تواند 
ما را ش��وكه كند؛ تجربه تلخي كه در دوران كرونا براي ما اتفاق افتاد، 
اما قبل از آن هم هر هفته با مرگ حدود 400 نفر در كشورمان مواجه 
بوديم! چيزي معادل س��قوط يك هواپيماي متوسط با اين تفاوت كه 
س��قوط يك هواپيما يا مرگ هاي كرونايي تمام كشور را در التهاب رو 
مي برد، اما مرگ هفته اي 400 نفر به خاطر عوارض ناش��ي از آلودگي 
هوا هيچ كس را وحشت زده نمي كند. ماجرا آنقدر تكرار شده كه انگار 
براي همه ما عادي شده و از كنار آن به سادگي عبور مي كنيم. همه ساله 
وقتي هوا سرد مي شود و آلودگي هوا به وضعيت قرمز و بحراني مي رسد، 
همه به تكاپو مي افتند و س��راغ از اجراي قانون هواي پاك و مفاد آن را 
مي گيرند، كافي است باد كمي آلودگي هوا را جابه جا كند و شهروندان 
به خصوص در كالنشهرها بتوانند نفس��ي تازه كنند تا دوباره ماجراي 

آلودگي هوا و حل و فصل ريشه اي آن به محاق برود. 
اين در حالي است كه طبق آمار ارائه شده از سوي رئيس گروه سالمت 
و تغيير اقليم وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي ساالنه بيش 
از 20 هزار تن از ساكنان 27 استان كشور بر اثر آلودگي هوا جان خود 
را از دس��ت مي دهند، چراكه تنفس هواي آلوده ب��راي مدت طوالني 
مي تواند مش��كالت جدي تري ايجاد كند. بر اس��اس گزارش سازمان 
جهاني بهداشت تخمين زده مي شود كه آلودگي هوا ساالنه عامل مرگ 

زودرس 7 ميليون نفر در دنيا باشد. 
آلودگي هوا نه فقط در كش��ور م��ا بلكه در تمام دني��ا به چالش جدي 
تبديل شده است، به طوري كه آمار مرگ و مير بر اثر آلودگي هوا از آمار 

بيماري هايی همچون ايدز و ماالريا هم بيشتر است. 
راهكارهاي مواجهه با اين آلودگي هم تقريباً مش��خص است، چراكه 
منابع آالينده هوا هم معلوم است، اما عزم جدي براي رفع اين معضل 

وجود ندارد!
 در كش��ور ما هم منابع اصلي آالينده هوا در كالنش��هرهايي همچون 
تهران، ناوگان فرس��وده حمل و نقل عمومي و خودروهاي فرس��وده 
هس��تند. طبق آخرين آمارها منابع متحرك در كشور ما نيز سهم 64 
درصدي در آلودگي هوا دارند كه بخش عمده آن به خاطر خودروهاي 
فرسوده است. با اين حال بر اساس گزارش ها هزينه جانبي آلودگي تنها 

در تهران در سال 1400، مبلغ 60 هزار ميليارد تومان بوده است. 
 بر همين اس��اس هم قانون هواي پ��اك مصوب س��ال 96 در يكي از 

بندهايش در مسئله اسقاط خودروهاي فرسوده تأكيد كرده است. 
طبق گزارش دو سال پيش ديوان محاسبات كش��ور، به رغم تصويب 
قانون هواي پاك در سال 1396، از 112 حكم مندرج در قانون هواي 
پاك كه بايد توسط 23 دس��تگاه اجرايي مي شد، 38 حكم اصاًل انجام 
نشده، 64 حكم به طور ناقص انجام و صرفاً 10 حكم عملياتي شده است؛ 

يعني كمتر از 10 درصد قانون مزبور اجرايي شده است. 
به گفته سردار تيمور حس��يني، جانشين رئيس پليس راهور فراجا در 
كش��ور 47 درصد خودروها معادل 17 ميليون وس��يله نقليه فرسوده 
هس��تند كه از اين ميزان 7 ميليون دستگاه در كالنش��هرها در حال 

ترددند!
 تازه عالوه بر مشكل آلودگي هوا و مرگ هاي ناشي از آن بايد مرگ هاي 
ناشي از حوادث جاده اي را هم به چالش خودروهاي فرسوده اضافه كرد 
به گونه اي كه به گفته سردار حسيني 50 درصد تصادفات ما تصادفاتي 
هستند كه اگر شرايط ايمني خودرو مطلوب و استاندارد بود، حتماً آن 

تصادف است به وقوع نمي پيوست. 
با وجود اين، به نظر مي رس��د حوزه اس��قاط خودرو حوزه پر از رانت و 
فساد اس��ت، به گونه اي كه برخالف قوانين مصوب و در حالي كه بايد 
به ازاي هر چهار خودروي توليدي يك خودرو اس��قاط ش��ود، آمارها 
نشان مي دهد، در سال 1400 بالغ بر يك ميليون و 300 هزار دستگاه 
وسيله نقليه در كشور توليد و تنها 29 هزار خودرو فرسوده از رده خارج 
شده است، در حالي كه بايد حداقل 325 هزار دستگاه خودرو فرسوده 

از رده خارج مي شد. 
خروج خودروهاي فرسوده و جايگزيني سوخت هاي فسيلي با انرژي هاي 
پاك مثل انرژي بادي يا خورشيدي، ممكن است هزينه بر باشد، اما با 
يك دو دوتا چهارتا ساده هزينه اين كار از هزينه مرگ ساالنه چندين 
هزار نفر كمتر خواهد بود. از سوي ديگر شايد تنها چيزي كه براي همه 

افراد تقريباً يكسان باشد، هوايی است كه تنفس مي كنيم. 

»لطفاً پنج دقيقه به خرس سفيد فكر نكنيد!«
حرفي كه قريب 30 سال پيش روانش�ناس دانشگاه هاروارد، 
پروفسور »دنيل واگنر« به شركت كنندگان آزمايش جنجالي 

خويش گفت. 
او همچنين گفت كه اگر در اين پنج دقيقه به طور ناخودآگاه به 

خرس سفيد فكر كردند، زنگي را به صدا درآورند. 
ش�ركت كنندگان چشم ها را بس�ته، تالش كردند در آن مدت 
به خرس سفيد فكر نكنند، اما نتوانستند. صداي زنگي كه هر 
دقيقه يك بار برمي خاس�ت، نش�ان از عجز آنان در انجام اين 

مهارت داشت!
پروفس�ور آنگاه در پنج دقيقه دوم، ش�ركت كنندگان را آزاد 
گذاش�ت كه به خرس س�فيد فكر كنند. اكن�ون ديگر صداي 
زنگ ها قطع نمي ش�د؛ يعني اين فكر سرتاس�ر وجود آنان را 

احاطه كرده بود!
خب نتيجه؟! چون به مشكلي برمي خوريد، راه حل، فكر نكردن 
به آن نيست. شجاعانه انديشيدن، پذيرش مسئله و حل منطقي 

و عقاليي آن است!
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 ش�هروند – قزوين: قيمت تخم مرغ در بازار افزايش زيادي 
داشته و بازار اقالم هم مدتي است رها شده است. از دولت تقاضا 
مي كنم كه مسئله معيشت را  از وزارت صمت بگيرد و به وزارتخانه 
ديگر بسپارد. وزارت صمت بعد از اين همه وعده و وعيد در مورد 
خودرو هيچ كار مثبتي انجام نداده است، حاال هم وضعيت نابسامان 
بازار اقالم مصرفي مردم را هم به وضعيت خودرو دچار كرده است؛ 

هر روز گران تر از ديروز. رسيدگي كنيد. 
 شهروند – تهران: ساعت 22:02 جمعه به پشت گيت ورودي 
ايستگاه متروي بسيج مي رس��م، چون احتمال مي دادم به قول 
خودشان »همه اعزام ها به سمت ايستگاه ميدان صنعت به پايان 
رسيده است«، اما كسي چيزي نمي گويد و خوشحال مي شوم و 
اندرون ايستگاه مي شوم. ساعت 22:04 بلندگو اعالم مي كند، مترو 
تعطيل است. سر به زير از ايستگاه خارج مي شوم. موقع خروج به 
متصديان اعتراض مي كنم كه حداقل مي گفتيد كارت نمي زدم، 
پشت شيشه توضيحاتي مي دهند، اما چون با هنر لب خواني آشنا 
نبودم، خيلي ازشان بابت توضيحات جامع و كاملشان تشكر كردم. 
به نظر وقتي مترو تعطيل مي شود، بهتر است در خروجي يا ورودي 

را تخته كنند تا حقي از كسي زايل نشود. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 0۹۱۹0۹۶8۵30 ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: 88۴۹8۴۴8 پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

سازمان فرهنگي هنري شهرداري 
ته�ران جش�نواره »ص�د دان�ه   گزیده

ياقوت« را با برنامه هاي متنوع از 28 آب�ان تا ۱۱ آذرماه در 
فرهنگس�راهاي وال، اش�راق، خ�اوران و بهم�ن برگ�زار 

مي كند. 
به گزارش پاي��گاه خبري تحليلي فرهنگ و هنر؛ رضا دوس��تعلي 
دبير اجراي��ي يازدهمين جش��نواره »صد دانه ياق��وت« تصريح 
كرد: يازدهمين جش��نواره فرهنگي و هنري »ص��د دانه ياقوت« 
به منظور بهره مندي خانواده ها از برنامه هاي فرهنگي -هنري در 
فضايي بانشاط، معرفي و آشنايي مخاطبان و شهروندان با مزايا و 
خواص انار، حمايت از باغداران و توليدكنندگان انار، فعال سازي 
مراكز فرهنگي هنري براي حضور حداكثري و مستمر خانواده ها 

برگزار مي شود. 
وي افزود: اين جش��نواره در بخش هاي متنوع ش��امل عرضه انار 
و مشتقات آن، نمايشگاه سوغات اس��تان ها و صنايع دستي اقوام، 
نمايش��گاه فرش دس��تباف، برنامه هاي متنوع فرهنگي هنري به 
منظور آشنايي ش��هروندان با ميراث فرهنگي، توليدات هنري و 
صنايع دستي نقاط مختلف ايران در چهار فرهنگسراي وال، اشراق، 

خاوران و بهمن تدارك ديده شده است. 

دوس��تعلي درباره حضور اس��تان هاي مختلف در جش��نواره انار 
»صد دانه ياقوت« گفت: از هفت اس��تان انارخيز كش��ور در اين 
جشنواره حاضر هس��تند و محصوالتش��ان را عرضه مي كنند. در 
بخش سوغات و صنايع دستي هم بيشتر استان هاي كشور حضور 
دارند و از ش��هرهاي ش��يراز، يزد، كرمان، زنجان، اصفهان، قم و 
ساير شهرهاي ايران كه سوغات مش��هوري دارند، غرفه هايي برپا 
كرده اند.  وي اضافه كرد: در جشنواره انار سراهاي مختلفي شامل 
انار، س��وغات و صنايع دستي، هنرهاي تجس��مي، كودك، كتاب 
و كتابخواني، بازي و س��رگرمي آماده ارائه خدمات به شهروندان 

هستند. همچنين تعدادي غرفه سيار براي فروش مواد غذايي نيز 
تدارك ديده شده است. 

دبير اجرايي يازدهمين جش��نواره »صد دانه ياقوت« يادآور شد: 
امكان بازديد گروهي نيز فراهم شده و فرهنگسراهاي وال، اشراق، 
خاوران و بهمن با اجراي برنامه هاي متنوع تفريحي، ورزشي ويژه 
نوجوانان و جوانان و برگزاري ليگ مس��ابقات از ساعت 9 صبح تا 
12 ميزبان دانش آموزان مدارس ش��هر تهران هستند.  دوستعلي 
در پايان ضمن اشاره به برگزاري 10 دوره جشنواره  گفت: پيشينه 
اجرا، اين جش��نواره را به يك برنامه  ش��اخص و متمايزي تبديل 
كرده است كه همواره با مش��اركت خوب توليد و عرضه كنندگان 
انار و محصوالت فرهنگي هنري، استقبال شهروندان را به همراه 
داشته است. امسال نيز اهتمام و تالش مان اين است تا جشنواره در 
فضايي بانشاط، آرام و امن نسبت به عرضه محصوالت با كيفيت با 

استانداردهاي قابل قبول به مخاطبان  اجرا شود. 
عالقه مندان براي ش��ركت در يازدهمين جش��نواره انار صد دانه 
ياق��وت مي توانند از 28 آب��ان ت��ا 11 آذر ماه از س��اعت 9 تا 21 
به فرهنگس��راهاي وال، اش��راق، خاوران و بهم��ن مراجعه كنند. 
همچنين ش��ماره تماس 1837 پاسخگوي س��ؤال مخاطبان در 

اين زمينه است. 

انتقالآبازخلیجفارسودریايعمان
به۳استان

رئي�س س�ازمان حفاظ�ت محيط زيس�ت از انتق�ال آب از خليج 
فارس و عمان به س�ه اس�تان خب�ر داد و گفت: كش�ور ب�ه لحاظ 
آب�ي در ش�رايطي اس�ت ك�ه باي�د انتق�ال آب ص�ورت گي�رد. 
علي سالجقه، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: مسئله اي 
كه هميشه مورد انتقاد ما بود، »انتقال آب« درون حوضه كشوري بود 
كه دولت سيزدهم هم پاي اين مسئله ايستاده است و انجام نمي شود، 
اما مسئله مهم انتقال آب از منابع اقيانوسي و دريايي است و كشور ما در 

شرايطي قرار دارد كه اين كار بايد انجام شود. 
وي با بيان اينكه كشورهاي حاش��يه خليج فارس به  صورت مطلوب از 
اين منابع استفاده مي كنند، اظهاركرد: متأسفانه پسماندهايي وارد آب 
مي شود و هم خليج فارس و هم عمان را دچار مشكل مي كند. ما بحث 
انتقال آب از خليج فارس و درياي عمان را به داخل كشور به خصوص 
به سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي و تا حدودي خراسان جنوبي 
داريم.  رئيس سازمان حفاظت محيط زيس��ت با تأكيد بر اينكه انتقال 
آب، بيش��تر از درياي عمان انجام خواهد شد، گفت: كيفيت آب عمان 
نس��بت به خليج فارس تقريباً ش��رايط مناس��ب تري دارد و هزينه ها 
كاهش مي يابد، البته از جنبه هاي ش��اخص هاي محيط زيس��تي نيز 

موضوع را بررسي مي كنيم تا براي بوم زيست اتفاقي نيفتد. 
وي در ادامه اف��زود: در حال حاضر همت بلن��دي در مجموعه صنايع 
پتروپااليشي ش��كل گرفته و بازسازي و نوس��ازي بخش هاي مختلف 
اين صنايع جهت كاهش آاليندگي هاي محيط  زيستي آغاز شده است، 
همچنين كارهاي خوبي در راس��تاي بازچرخاني پساب ها انجام شده 
تا از آب به نحو مطلوبي استفاده شود و فش��ار روي آب هاي سطحي و 

زيرزميني كم شود. 
 وي در پاسخ به پرسشي در زمينه سرانجام اسقاط خودروهاي فرسوده 
گفت: براس��اس قانون هواي پاك اس��قاط خودرو بايد انجام شود و در 
همين راستا مجلس بحث ساماندهي خودرو را مطرح كرد. زماني كه 
قانون ابالغ شد وزارت صمت يك اصالحيه به اين قانون اضافه كرد كه 
اين اصالحيه در كميسيون صنايع و معادن، كميسيون كشاورزي، آب، 
منابع طبيعي و محيط زيست مورد بررس��ي قرار گرفت و در نهايت به 

مجلس رفت، ولي به دولت برگشت داده شد. 
مع��اون رئيس جمهوري اف��زود: ما از اين فرايند خرس��ند هس��تيم و 
نمايندگان مجلس به نفع محيط زيست كش��ور كار كردند، بنابراين از 
آنها تشكر مي كنيم. اميدواريم اين قانون همان روند خود را كه به ازاي 

هر يك توليد چهار خودرو اسقاط شود، طي كند. 
سالجقه در پاس��خ به پرس��ش ديگري درباره موضوع واگذاري 5هزار 
معدن متروكه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با وزير صمت 
مكاتباتي كرده ايم و با معادني كه در مناطق حفاظت شده هستند كاماًل 
طبق قانون برخورد مي كنيم و معادني را نيز كه خارج از مناطق حفاظت 
شده هستند و آاليندگي توليد مي كنند را نيز پيگيري مي كنيم. البته 
ما هم در توليد ملي و هم ارتقاي ش��اخص هاي زيست محيطي از هيچ 

كمكي دريغ نمي كنيم و اغماضي هم در برخورد با نواقص نداريم. 
وي اضافه كرد: قرار شده به  صورت دقيق اسامي 5هزار معدني كه قرار 
است واگذار شود به سازمان محيط زيست اعالم شود تا تمهيدات الزم 

در زمينه حفظ محيط زيست صورت گيرد. 
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست درباره نشس��ت اخير تغييرات 
اقليمي در شرم الشيخ مصر گفت: بحث اساسي كه در اين نشست مطرح 
شد موضوعات مالي، فناوري و ظرفيت سازي در جهت در نظر گرفتن 
تمهيدات مقابله با اقليم و حفظ محيط زيست بود كه در بخش فناوري 
و ظرفيت سازي كارها به خوبي پيش رفت، اما در زمينه موضوعات مالي 

كشورهاي توسعه يافته به تعهدات خود به خوبي عمل نكرده اند. 
وي تصريح كرد: قرار بوده فقط در شش تا هفت سال اخير 100 ميليارد 
دالر از سوي كش��ورهاي توس��عه يافته به صندوق اقليم سبز سرمايه 
و بودجه آورده ش��ود، در حالي كه اين كش��ورها تنها 40 ميليارد دالر 
حمايت كرده اند و آن هم فقط به كشورهاي خاص ارائه شده است و ما 
استفاده نكرديم.  سالجقه درباره بودجه محيط بانان گفت: به طور كلي 
مجموعه سازمان محيط زيست هم مزايا و هم حقوق محيط بانان را مورد 
توجه قرار داده و گام هاي مثبتي برداشته شده به  طوري كه 50درصد 
فوق العاده براي كاركنان و محيط بانان تخصيص داده شده اس��ت. در 

زمينه مزايا هم وضعيت خوبي را براي كاركنان داريم. 
وي ضمن اشاره به اختصاص 21 ميليارد تومان جهت تأمين تجهيزات 
براي اس��تان هاي مختلف گف��ت: اين تجهيزات در قالب بس��ته هايي 
خريداري شده و طي يك تا دو روز آينده تحويل استان ها داده مي شود.  
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست درباره وضعيت تاالب انزلي هم 
گفت: در اين تاالب قرارگاه جهادي به فرماندهي حفاظت محيط زيست 
اس��تان تش��كيل ش��ده و يكي از مباحثي كه در بازديدهاي ميداني 
مشخص شده، اين بوده كه آب ورودي تاالب برگشت داشته و به عبارتي 

خفگي تاالب به دليل ساخت ديواره ايجاد شده است. 
سالجقه در پايان تصريح كرد: دستور داده ايم اين ديواره تخريب شود 
تا تاالب زنده اي را شاهد باشيم و از دادستاني هم درخواست پيگيري 

اين موضوع را داشته ايم. 

زهرا چیذري 

يازدهمين جشنواره »صد دانه ياقوت« در 4 نقطه شهر تهران برگزار مي شود

رضا دهشيری |  جوان


