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وضعيت فرهنگيان حقالتدريس در حال تعيينتكليف است
ايلنا| وزير آموزش و پرورش در خصوص وضعيت معلمان در شهرستانهاي دورافتاده و موضوع حقالتدريسي فرهنگيان گفت :اخيرا در مجلس طرحي را به تصويب رساندهاند و ما منتظر هستيم اين طرح براي آموزش
و پرورش تعيين تكليف نهايي كند .محمد بطحايي درباره وضعيت معلمان در شهرستانهاي دورافتاده و بحث حقالتدريس بودن يا رسمي شدن آنها كه هنوز دچار مشكل است ،گفت :موضوع حقالتدريس اخيرا در
مجلس بررسي شده و فوريت كليات يك طرح به تصويب رسيده و براي جزييات به كميسيون آموزش و پرورش سپرده شده است؛ ما منتظر هستيم اين طرح براي آموزش و پرورش تعيين تكليف نهايي شود.

گزارش

 80درصد رشد در كشفيات
مواد مخدر وزارت اطالعات

خبرگزاري ايسنا

گروه اجتماعي
كشفيات مواد مخدر توسط وزارت اطالعات
در  6ماهه نخس��ت امس��ال و در مقايسه با
مدت مش��ابه س��ال قبل  80درصد افزايش يافته اس��ت.
پرويز افشار؛ سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر در اعالم
آمارهاي��ي درباره مقابله با قاچاق مواد مخدر و مقايس��ه با
مدت مشابه سال  95گفت« :طي شش ماهه سال جاري،
در مجموع  395هزار و  184كيلوگرم مواد مخدر و محرك
در كشور كشف شده كه اين ميزان كشفيات ،در مقايسه با
مدت مشابه س��ال قبل ،رشد  11درصدي داشته و وزارت

اطالعات با  80درصد رشد كشفيات مواد مخدر ،بيشترين
ميزان رش��د كش��فيات را در ميان  5دس��تگا ه مقابلهاي؛
بسيج ،گمرك ،نيروي انتظامي ،وزارت اطالعات و سازمان
زندانها نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته اما رشد
كشفيات نيروي انتظامي نسبت به مدت مشابه سال قبل،
 9درصد بوده است».
افشار در تش��ريح اوزان و نوع كش��فيات گفت« :كشفيات
مورفين نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته ،رشد 37
درصدي و كشف شيش��ه  25درصد و كشفيات ترياك 12
درصد رش��د داشته اما در كش��فيات هرويين با رشد قابل
آمپول و

مالحظهاي مواجه نبودهايم .كش��فيات ق��رص و

يادداشت

داروهاي با كاربردهاي دوگانه هم طي  6ماه گذشته ،رشد
 340درصدي داش��ته و همچنين كش��ف پيشسازهاي
توليد مواد روانگردان نيز از رش��د  235درصدي برخوردار
بوده است .همچنين كشفيات س��ه ماهه اخير حشيش و
ماريجوانا در داخل كش��ور قابل توجه ب��وده هرچند كه
كاشت وس��يع گل در ايران به هيچ عنوان گزارش نشده و
دهياران حتي در دورافتادهترين روستاهاي كشور نيز در اين
زمينه تحت آموزش قرار گرفتهاند .اما كش��فيات سه ماهه
اخير حشيش و مشتقات آن در كشور قابل توجه است».
افشار همچنين آماري از عمليات مقابله با باندهاي قاچاق
مواد مخدر ارايه داد و گفت« :درگيريهاي مس��لحانه در
شش ماهه نخس��ت س��ال جاري به دليل انجام عمليات
متمركز ،كمتر ش��ده و  25درصد كاهش داشته در حالي
كه شاهد افزايش ميزان كش��فيات نسبت به مدت مشابه
سال گذش��ته هس��تيم كه اين موضوع ،نش��انه هدفمند
شدن مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ضربه زدن به باندهاي
اصلي قاچاق اس��ت ،زيرا عالوه بر كاهش عملياتها تعداد
باندهاي متالشي ش��ده قاچاق مواد مخدر نيز كاهش 15
درصدي داشته كه اين كاهش نيز نشان ميدهد باندهاي
بزرگ قاچاق ،زير ضربه نيروهاي مقابلهاي قرار گرفتهاند.
كارگاههاي توليد شيشه و هرويين در كشور هم  15درصد
كاهش داش��ته عالوه بر آنكه در ش��ش ماه نخس��ت سال
جاري ،ش��اهد كاهش  20درصدي شهداي مبارزه با مواد
مخدر بودهايم اما با وجود اين كاهش ،كش��فيات اسلحه و
مهمات از باندهاي قاچاق مواد مخدر تا  18درصد افزايش
داشته كه اين افزايش ،نشاندهنده ارتباط اساسي قاچاق
مواد مخدر با تروريس��م و قاچاق اسلحه است كه ما هم در
اين باره به مجامع بينالمللي ،هش��دار و گزارش دادهايم
چنانكه چندي پيش در شهرستان سراوان  500كيلوگرم
ترياك از يك باند قاچاق كش��ف ش��د اما بخش مهمي از
كشفيات از اين باند ،تعداد زيادي سالح سبك و همچنين
كالشينكف و آر پي جي و گلوله آر پي جي ،آن هم به شكل
بستهبندي و استفاده نشده بود كه براي محافظت از اعضاي
اين باند هم نب��ود ،بلكه قرار بود براي اعمال تروريس��تي
وارد شود كه اين كشفيات ،در يك درگيري مسلحانه بين
قاچاقچيان و نيروهاي وزارت اطالعات به دست آمد».
در آماري كه افش��ار ارايه كرد ،س��ه پيام قابل توجه نهفته

بود .پيامهايي ك��ه برخي ،وجهه هش��دار دارند و برخي،
وجهه مثبت.
افزايش  11درصدي كشفيات مواد مخدر و روانگردان در
مقايسه با  6ماه نخست سال گذشته ،هم ميتواند به معناي
افزايش فعاليتهاي مقابلهاي و شناس��ايي باشد و هم به
معناي افزايش تالش شبكه قاچاق براي ترانزيت و توزيع و
اشباع هرچه بيشتر بازار مصرف ايران .افزايش فعاليتهاي
مقابلهاي هم قطعا نيازمند افزايش بودجههاي تخصيصي
است و مويد هشدارهاي چندباره متوليان مقابله با قاچاق
مواد مخدر و اعتياد به ش��هروندان ايراني كه شاهد باشند
زيان اقتصادي ناش��ي از اعتياد و س��ود حاصل از تجارت
س��ياه مواد مخدر ،چگونه از جيب شهروند ايراني هزينه و
پايمال ميشود .افشار ،در آمارهاي خود همچنين به رشد
كشفيات توسط وزارت اطالعات اشاره دارد .نبايد از ياد برد
كه طي دهه  80و اوايل دهه  ،90مهمترين تاسف متوليان
مقابله با اعتياد در پاسخ به اعتراض منتقدان خواستار علت
شكست هزينهكرد دولت براي مقابله با قاچاق مواد مخدر،
اين بود كه «در تمام كشورهاي دنيا و حتي با به كارگيري
پيشرفتهترين سيستم مقابلهاي ،موفقيت نيروي پليس و
انتظامي در كش��ف محمولههاي قاچاق مواد مخدر از 25
الي  30درصد فراتر نميرود».
اين پاس��خ ،البته جغرافياي ايران را هم ش��امل ميشده و
شايد به همين سبب بوده كه در س��الهاي اخير با تغيير
نامحسوس رويكرد مقابله مواجهيم؛ واگذاري غير رسمي
بخش مهمي از عملي��ات و اقدامات مقابل��هاي به وزارت
اطالعات .در بخش ديگري از آمار ارايه شده توسط افشار،
كش��فيات همزمان مواد مخدر و س�لاحهاي س��نگين از
برخي باندهاي قاچاق مورد اشاره قرار گرفته است كه اين
كشفيات هم ،حداقل طي دهه گذش��ته تازگي دارد اما با
پيامي نگرانكننده .همدس��تي تروريسم و شبكه قاچاق
م��واد مخدر ،براي ايران يك اتفاق نگرانكننده اس��ت كه
متوليان حفظ امنيت كش��ور ،هميش��ه از بابت آن هراس
داشته و هشدار دادهاند اما روز سهشنبه ،افشار خبر داد كه
اين اتفاق ،آنچنان كه انتظار ميرفت رخ داده و پيشبيني
هممسير شدن شبكه قاچاق مواد مخدر با شبكه تروريسم
به وقوع پيوس��ته كه قطعا ،علتي جز بهرهوري مشترك از
سود كالن قاچاق مواد مخدر ندارد.

 42سال ،چه كساني روياي مترو را براي تهرانيها محقق كردند؟

پايتخت در انتظار هشتمين مديرعامل مترو

گروه اجتماعي| دي��روز هابيل درويش،
مديرعامل ش��ركت متروي تهران بعد از 7
سال مديريت تاماالختيار بر مترو ،استعفا داد تا اين شركت،
منتظر هش��تمين مديرعامل خود باش��د .گرچه براساس
اخبار شنيده ش��ده ،به نظر ميرسد اين انتصاب عنقريب
رخ خواهد داد .به بهانه اين استعفا« ،اعتماد» نگاهي دارد
به تاريخچه عمر متروسازي در تهران و مرداني كه مسوول
احداث اين روياي ايراني بودهاند.
از واگن اسبي تا مترو

از زماني كه نخستين قطار شهري در سال  1863ميالدي
در لندن به كار افتاد تا امروز بيش از  154س��ال ميگذرد.
اما نخستين نشانههاي ورود مترو به تهران به حدود سهدهه
بعد بازميگردد .يعني زماني كه تاسيس ترامواي شهري از
جمله نكات پيش بيني شده در امتياز نامهاي بود كه بارون
ژوليوس دورويتر در عهد ناصرالدينشاه روي كاغذ آورد.
نخس��تين طرح ش��بيه به متروي امروزي كه براي تهران
طراحي و اجرا ش��د نيز ،طرح واگن اس��بي بود كه از حرم
حضرت عبدالعظيم تا ميدان ُحر امروزي كشيده شده و تا
سال  1310نيز داير بود.
در عصر جديد نيز ،مشكل ترافيك در دهه  50باعث شد تا
براي حل آن در مهرماه  1353مطالعات مربوط به احداث
شبكه متروي تهران توسط شركتهاي مشاور خارجي از
جمله س��وفرتو منتج به پيشنهاد سيس��تم اتوبان مترو (با
 7خط) انجام ش��د .مطالعاتي كه نش��ان ميداد براي شهر
درحال رش��دي مانند ته��ران احداث مترو اساس��يترين
راهحل بهبود ترافيك اس��ت .به همين دليل بود كه بعد از
عقد قرارداد ،شركتهاي فرانسوي از سال  1356عمليات
اجرايي اح��داث خط  1مت��رو را در اراضي ش��مال تهران
(بزرگراه شهيد حقاني كنوني) آغاز كردند .فعاليتي كه تنها
 3س��ال دوام آورد ودر آذر  59به سبب شديد شدن جنگ
و خطرات آن و همچنين ش��رايط خاص اقتصادي كشور،
شركت پيمانكاري مترو ،كشور را ترك كرد و در اواخر سال
 60هيات وزيران توقف كامل طرح توسط مشاوران خارجي

مشخص شد كه يك سبزيفروش نقشهها را خريده است.
سپس با وجود يك ماه تحقيق روي كاغذها ،سبزيفروش
پيدا ش��د و بدينترتيب  ۱۹۰كيلوگرم نقش��ه در انبارش
پيدا ش��د ».درس��ال  ۱۳۷۴با توجه به اتمام بخشهايي از
كارهاي ساختماني قراردادي براي تامين تجهيزات قطار
شهري به امضا رسيد و در پايان روز شانزدهم اسفند ۱۳۷۷
نخستين خط متروي تهران يعني خط  ۵آن شامل بخش
حومهاي خطهاي مترو فعلي كه تهران را به كرج ميرساند
به بهرهبرداري رسيد .از آن زمان تا امروز هر سال بخشي از
متروي تهران كامل شده است كه به طور خالصه ميتوان
آن را در جدول زير خالصه كرد:
بدينترتيب ،تا امروز بنابرآمار خود مترو چيزي حدود 241
كيلومتر مترو فعال در تهران احداث شده است.
همه مديران مترو

از سال  1354تا امروز ،متروي تهران 7 ،مديرعامل داشته
اس��ت .مديراني كه از س��ابقه برخي از آنها ،اطالعاتي در
رس��انهها وجود ندارد .ش��ايد به اين دليل كه اين مديران
زماني سكاندار متروي تهران بودهاند كه مترو عمال تعطيل
بوده اس��ت .روحاني و احمديان ،دو تن از مديراني هستند
كه هيچ نشاني از آنها در فضاي رسانهاي پيدا نميشود.
استعفا بعد از بركناري

ام��ا همين آمار و تاريخچ��ه نيز حكاي��ت از آن دارد كه با
س��ابقهترين مديرعامل متروي تهران ،محسن هاشمي،

خط سال احداث طول به كيلومتر تعداد ايستگاه رديف مديران مترو مدت مديريت
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رييس شوراي شهر كنوني تهران است كه حدود  13سال
برصندلي مديرعاملي اين س��ازمان تكي��ه زده بود .دوران
اين تحصيلكرده مهندسي مكانيك از دانشگاه پليتكنيك
مونترال كانادا ،با فراز و نشيبهاي بسياري همراه بود .چه
آن زمان كه آغاز كارش مصادف بود با آغاز ساخت رسمي
مترو و دشواريهاي مربوط به نو بودن كار و نبود امكانات
و بودجه و چه زماني ك��ه محمدباقر قاليباف ،چهره طيف
مقابل خاندان هاش��مي ،شهردار تهران ش��د و به انحاي
مختلف با وي چالش داش��ت .چالشهاي��ي كه در نهايت
با وجود حمايتهاي آيتاهلل هاشميرفس��نجاني از پسر
ارشدش در نهايت منجر به بركناري محسن از مديرعاملي
مترو ش��د تا س��كان هدايت مترو به دست هابيل درويش
برسد .وي كه متولد  1331روس��تاي پاراقشالق از توابع
پارسآباد مغان است بعد از  6سال مديريت و گذشت 2ماه
از آغاز به كار ش��هردار جديد و اصالحطلب تهران ،ديروز
ط��ي نامهاي و به دليل آنچه وي در نامهاش از آن به عنوان
«پارهاي از مس��ائل» ياد ميكند! استعفاي خود را تقديم
ش��هردار تهران كرد .م��ردي كه با وجود ش��ايعاتي كه در
مورد اختالفهايش با محمدباقر قاليباف شنيده ميشد تا
پايان دوره مديريت وي همچنان در پست خود باقي ماند.
استعفايي كه درست دو روز بعد از بركناري احمديبافنده،
مديرعامل ش��ركت بهرهبرداري متروي تهران از س��وي
محمدعلي نجفي صورت گرفت .اما گويا اين استعفا براي
شهردارجديد تهران چندان هم غيرمترقبه نبوده است چرا
كه بالفاصله رس��انههاي مختلف و كاربران فضاي مجازي
از گزينه جايگزي��ن وي نام بردند .علي ام��ام ،مديرعامل
فعلي س��ازمان مهندسي و عمران ش��هر تهران .حاال بايد
منتظر ماند و ديد اين دانشآموخته عمران  -س��ازههاي
هيدروليكي دانش��گاه تهران منش��أ چه تحوالتي در دوره
جديد مديريت ش��هري خواهد ب��ود .مترويي كه به گفته
پورس��يدآقايي ،معاون حمل و نقل و ترافيك قرار است از
اين پس به جاي توسعه «طول»ي تمركز خود را بيشتر ،بر
باال بردن كيفيت و حجم جابهجايي مسافران داشته باشد.

شورا
رييس شوراي شهر يزد در واكنش به تعليق عضو زرتشتي شورا تهديد به استعفا كرد

سپنتا نيكنام :واقعا منافع ملي چنين رفتاري را تاييد ميكند؟
حميدرضا خالدي
سپنتا نيكنام ،عضو شوراي شهر يزد در دوره
چهارم و منتخب مردم يزد براي پنجمين دوره
شوراي شهر ميگويد :واقعيت اين است كه برنده اصلي اين
رخداد ،من هس��تم چرا كه معروفتر و محبوبتر وشناخته
شدهتر شدم .اما ميخواهم از مسووالن سوال كنم كه اگر قرار
باشد اين موضوع – يعني مس��ائل اقليتي – را در يك كفه و
موضوعات ملي و منافع مردم شهر را در يك ترازو بگذارند ،آيا
واقعا ارزش اينهمه حاشيهسازيهاي جورواجور را داشت؟
اين در حالي اس��ت كه رييس شوراي شهر يزد نيز نسبت به
تعليق اين عضو ش��ورا واكنش نشان داد« .غالمعلي سفيد»
رييس شوراي شهر يزد ،در صحن شورا طي سخنان تندي
با محكوم كردن اين اقدام وزارت كش��ورضمن اعالم اينكه
مجري ابالغ حكم تعليق عضو زرتش��تي شورا نخواهد بود،
گفت :در صورت قطعي شدن اين حكم از رياست شورا استعفا
خواهم كرد .وي با ذكر اينكه اين حكم با مباني آزادگي و شرع
سازگار نيس��ت ،گفت :آقاي نيكنام  4سال عضو شورا بوده،
كار كرده ،هيچ خالف شرعي از وي سرنزده است ،يكدفعه
در اين دوره ،حضورش خالف شرع خواهد شد؟ و يكدفعه
ضوابط و قواعد تغيي��ر ميكند؟ اين واكنشها كه ميرود تا
كمكم ابعادي ملي پيدا كند ،بهانهاي شد براي گفتوگوي
«اعتماد» با سپنتا نيكنام در خصوص آنچه رخ داده وشرمنشأ
شكلگيري آن .اواخر فروردين ماه سال جاري و در واپسين
روزهاي بررسي صالحيت نامزدهاي انتخابات شوراهاي شهر
و روستا در سراسر كشور توسط هياتهاي نظارت بر انتخابات
ش��وراها ،ابالغيه دبير ش��وراي نگهبان درباره جلوگيري از

تاييد صالحيت نامزده��اي اقليتهاي مذهبي در انتخابات
شوراها منتشر شد .البته با توجه به اينكه طبق قانون نظارت
بر انتخابات ش��وراها به عهده مجلس است و شوراي نگهبان
ورودي در اين زمينه ندارد ،چند روز بعد علي الريجاني ،رييس
مجلس ابالغيه آيتاهلل جنتي درباره ردصالحيت اقليتهاي
ديني در انتخابات شوراها را رد كرد و مستقيما به هيات نظارت
بر انتخابات شوراها دستور داد قانون در مورد حضور پيروان
اديان الهي در انتخابات شوراها رعايت شود.
اما همين نكته در انتخابات شوراهاي شهر كشور ،به چالشي
براي وزارت كشور تبديل شد چرا كه در شهر يزد سپنتا نيكنام
كه پيرو آيين زرتش��ت است و در دوره گذشته نيز در شوراي
ش��هر يزد عضويت داش��ت مجددا با  ۲۱هزار و  ۷۱۷راي به
عنوان نفر هفتم منتخب مردم يزد به عضويت شوراي شهر يزد
درآمد .اما بعد از چند هفته ،به ناگهان اعالم شد كه اعتبارنامه
اين نماينده شهر زرتشتي شهر يزد تاييد نخواهد شد.
مشروح اين گفتوگو را در ادامه ميخوانيد:
 آقاي نيكنام ،بعد از حرف و حديثهاي بس�يار در
مورد تاييد صالحيت ش�ما ،ديروز رييس شوراي
شهريزد ،طي سخنان تند و تيزي در صحن شورا،
رسما اعالم كرد كه چنانچه حكم شما تاييد نشود،
وي نيز استعفا خواهد داد .شما خودتان در جريان
آنچه در صحن شورا اتفاق افتاده هستيد؟

بله؛ من هم ماجرا را از طريق دوستان و همكاران و رسانهها و
فضاي مجازي شنيدهام .چون خودم  2هفتهاي ميشود كه
به شورا نميروم و تهران بودم و همين ديشب به يزد برگشتم.
اما در مجموع ميتوانم بگويم كه حقيقتا متاسفم كه چنين
برخ��وردي با راي مردم يزد كه با آراي خود نش��ان دادند كه

وكيل دادگستري

تحركات هدايت شده ،اقدام
عليه امنيت ملي است

طب��ق قانون مجازات اس�لامي آت��ش زدن،
تخريب اموال عمومي مشمول مجازات است.
اگر اين تخريبها توس��ط يك فرد صورت گيرد ،برابر قانون
مجازات اسالمي به عنوان يك جرم عادي تلقي ميشود .اما
اگر هدايت شده باشد و گروهي باشند كه به قصد برهم زدن
نظم اين اقدام را انجام دهند ،اين به عنوان اقدام عليه امنيت
ملي تلقي شده و بررسي آن در صالحيت دادگاه انقالب است
و برابر ماده  610قانون مجازات اسالمي ،اجتماع و تباني كه
به قصد برهم زدن نظم عمومي صورت ميگيرد ،اقدام عليه
امنيت ملي است و بايد با آن برخورد شود.
چنانچه شهروندان هم چنين رفتاري را توسط عدهاي ديدند
نبايد خودشان اقدام به برخورد با اين افراد كنند و بايد بالفاصله
پلي��س را در جريان قرار دهند .اين جرايم در دس��ته جرايم
مش��هود قرار ميگيرد و پليس نيازي به دستور مقام قضايي
براي دس��تگيري اين افراد ندارد و ميتواند با دستگيري آنها
مانع گسترش اعمال اين افراد در سطح جامعه شود .اما اگر اين
افراد يك فردي را به عنوان سر شاخه در داخل يا خارج كشور
داشته باش��ند و هدايت شوند ،حتي اگر خواسته اين افراد به
حق هم باشد (كه در مورد اين افراد اينطور نيست) راه و روش
آن اين نيس��ت كه اموال عمومي را تخريب كنند و به مسجد
كه جايگاه مقدسي دارد آسيب و آن را آتش بزنند .اما نكتهاي
كه وجود دارد اين است كه مردم بايد در برخورد با اين افراد با
احساس برخورد نكنند و كار را به مسووالن انتظامي بسپارند.
چرا كه به نظر ميرسد خواسته اين افراد هم همين است كه
در جامعه تنش وبين مردمبرخورد ايجادكنند و اينبرخوردها
در نهايت موجب ناامني خواهد شد .اما كساني كه سر نخ اين
رفتارها را دارند ،درصدد هستند كه مردم را تحريك كنند و
رودرروي آنها قرار بگيرند .اما بهتر است پليس در جريان قرار
بگيرد و طبق قانون با آنها برخورد تا نه ناامني ايجاد شود و نه
توهيني به مقدسات صورت گيرد و نه اجتماعي تشكيل شود.

آموزش و پرورش

كنكور مانعي بر سرراه تحقق
اهداف درسي

شهري

را اعالم كرد .براساس اسناد موجود با اجراي عمليات احداث
مترو تا آذر  ،۱۳۵۹تنها  2هزار و  300متر تونل و بخشي از
سازه  ۳ايستگاه( ،حد فاصل بزرگراه شهيد حقاني و خيابان
شهيد بهش��تي) ايجاد ش��ده بود .اين رويه ادامه داشت تا
اينكه درس��ال  ۱۳۶۳بعد از ارايه گزارشي از سوي جمعي
از كارش��ناسهاي ايراني در خصوص لزوم ساخت مترو در
نماز جمعه تهران توس��ط اكبر هاشميرفسنجاني رياست
وقت مجل��س ،در فروردين  ۱۳۶۴هي��ات وزيران اجراي
طرح متروي تهران را تصويب و فعاليتهاي مترو مجددا در
تهران از سال  1365آغاز شد آنهم بدون تخصيص رديف
بودجه و با اس��تفاده از درآمد ناش��ي از صادرات مازاد نفت
كوره پااليشگاه اصفهان و نيز صادرات سنگهاي تزييني!
برنامه نخست مترو شامل ساخت خط ( ۱ميرداماد  -حرم
مطهر) ،خط ( ۲دردشت  -صادقيه) و راه برونشهري خط ۵
(تهران  -گلشهر) جمعا به طول  ۹۰كيلومتر با  ۵۲ايستگاه
بود .اصغر ابراهيمي اصل مديرعامل وقت مترو كه از س��ال
 65تا  76سكاندار س��اخت مترو در تهران بود ،درخصوص
آن روزها مينويس��د« :س��ال  ۱۳۶۵همه مخالف ساختن
مترو بودند .حتي س��اختمان شركت مترو به وزارت كشور
تحويل داده و تبديل به اس��تانداري ش��ده بود .هيچكس
حتي يك اتاق نميداد .كار از نمازخانه ش��روع ش��د .هيچ
نقش��هاي در كار نبود تا اينكه در نمازخانه تعدادي نقش��ه
پيدا شد .وقتي پيگيري كرديم كه باقي نقشهها كجاست،

نعمت احمدي

چقدر صميمت و دوس��تي و همدلي بين مسلمانان و اقليت
وجود دارد ،ميشود .برخوردي كه باعث ميشود نگاه ملي و
حتي جهاني به كشور ما و عملكرد مسووالنش تغيير كند.
 ش�ما براي دومين بار اس�ت كه براي عضويت در
شورا انتخاب ميش�ويد .پس چطور در دوره قبل
با تاييد صالحيت شما مخالفتي نشد؟

آن دوره – يعني س��ال  – 92نيز مش��كالتي در مورد تاييد
صالحيت اعتبارنامه بنده وجود داشت (كه البته داليل واهي
ديگري داشت) ولي هر چه كه بود ،آن دوره با تالش دوستان،
قضيه حل و فصل شد .اما اين دوره...
 اصال قضيه از كجا شروع شد ؟ از يزد يا تهران ؟

داستان از جايي شروع شد كه چند نفر از چهرههاي مخالف
با عضويت بنده در شورا بعد از انتخابات ،بحث اقليت بنده را
پيش كشيده و موضوع را از طريق برخي ارتباطهايي كه در
شهر داشتند به تهران كشيدند و درنهايت اين شد كه امروز
ميبينيد.
 خودتان در طول اين مدت ،ماجرا را از مس�ووالن
استاني يا وزارت كشور پيگيري نكرديد؟

نه ،اصال.

 پس چرا به تهران آمده بوديد؟

براي پيگيري يك كار شخصي.

 واكنش و فضاي قالب در ش�وراي شهر جديد يزد
چطور است؟ بيشتر موافق تاييد صالحيت هستند
يا مخالف آن؟

نمي توانم در اين مورد مطمئن صحبت كنم .ولي همين قدر
ميدانم كه حتي تعدادي از دوستان اصولگراي ما در شورا نيز
به من ميگفتند :ما نه «نفيا» و نه «اثباتا» ورود پيدا نميكنيم!

مثال همين امروز در صحن شورا و به دنبال سخنراني رييس
ش��ورا ،يكي ديگر از همكاران ،يعني مهندس پاكنژاد ،يعني
فرزند شهيدپاكنژاد– نيزبا لحني تندتراز مهندس سفيد،اين
اقدام دولت را تاسف بار خوانده و مانند رييس شورا ،گفته بودند
كه در صورت تاييد نشدن اعتبارنامه ،وي نيز استعفا خواهد
داد .ولي نميدانم چرا اين سخنان در رسانهها منعكس نشد.
 واكنش مردم يزد با اين مساله چطور بوده و هست؟

همانطور كه گفتم من مدتي تهران بودم و از فضاي عمومي
شهر و مردم خبر ندارم .ولي در هواپيما هم كه بودم تعدادي از
چهرههاي سياسي كه من را ميشناختند و با ما همسفر بودند،
جلو ميآمدند و از مساله رخ داده اظهار تاسف ميكردند .مردم
يزد هم در فضاي مجازي بهشدت به من لطف داشته و دارند
و اي��ن اقدام را محكوم ميكنند .حتي خب��ري در كانالهاي
مجازي مردم يزد دست به دست ميشود كه در حمايت ازحقير
و در محكوميت رفتار مسووالن ،قرار است شنبه صبح در مقابل
فرمانداري شهر يزد ،تحصن آرام و مصالحت آميز داشته باشند.
اگر بخواهيد احس�اس يا تحليل خودت�ان از اين
تصميم را بگوييد چه ميگوييد؟

فقط ميتوانم بگويم كه متاسفم از اين همه تنگنظري .البته
واقعيت اين است كه برنده اصلي اين رخداد ،من هستم چرا
كه معروفتر و محبوبتر وشناخته شدهتر شدم .اما ميخواهم
از مس��ووالن سوال كنم كه اگر قرار باشد اين موضوع -يعني
مس��ائل اقليتي -را در ي��ك كفه و موضوع��ات ملي و منافع
مردم ش��هر را در يك ترازو بگذارند ،آيا واقعا ارزش اينهمه
حاشيهسازيهاي جورواجور را داشت؟ اميدوارم كه مسووالن
كمي كالنتر و واقعيتر به مسائل بنگرند و همانطور كه شعار
ميدهند به راي مردم احترام بگذارند.

اعتم�اد| از روز اول مهر ك��ه رييسجمهور
همزمان با به صدا درآوردن زنگ آغاز س��ال
تحصيلي مدارس ،انتق��ادات واضحي از محتواي كتابهاي
درس��ي ارايه داد ،مس��ووالن مختل��ف در وزارت آموزش و
پرورش در نشس��تهاي خبري و مصاحبههاي خود به اين
موضوع اشاره داشتهاند .روز گذشته نوبت به مديركل تاليف
كتابهاي درسي س��ازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي
رسيد كه يكي از مقصران اصلي اشكاالت موجود در كتابها
و برنامههاي درسي را «كنكور» بداند .محمود امانيطهراني
گف��ت« :توجه بيش از حد به موضوع كنك��ور و ارزيابي توان
علمي دانشآموزان توس��ط اين آزمون يكي از موانع تحقق
اهداف كتابهاي درسي اس��ت .آنچه برنامه درسي را از فرم
اوليه خارج ميكند نظام نادرس��ت ارزش��يابي است؛ يعني
يادگيري ،امتحانمدار است و هر ساله سواالت كنكور به روش
سنتي از محتواهاي آموزشي تهيه ميشود و دانشآموزان نيز
تحت تاثيركنكور دچار استرس ميشوند».
مطرح شدن كنكور به عنوان يكي از عوامل بازدارنده در نظام
آموزشي كشور هم يكي از آن موضوعاتي است كه در يك سال
گذشته بيش��تر از هر زمان ديگري مورد تاكيد كارشناسان
و مسس��والن حوزه آموزش قرار گرفته اس��ت هفته گذشته
ميرحمايت ميرزاده ،سخنگوي كميسيون آموزش مجلس
به «اعتماد» گفته بود« :ما ميگوييم كال كنكور همين فردا
حذف شود .به نظر ميرسد كساني كه منافعشان در كنكور
ق��رار دارد يكي از موانع حذف آن هس��تند وگرنه به نظر من
سيستم آموزش��ي ما اين آمادگي را دارد كه به صورت كلي
كنكور را كنار بگذارد».
اما گذشته از مساله كنكور ،مديركل دفتر تاليف كتب درسي
س��ازمان پژوهش و برنامهريزي آموزش��ي معتقد است كه
انتقادات رييسجمهور از آن بيش��تر جنبه آگاهسازي افكار
عمومي را داشته و اينكه س��رعت بيشتري در كار مسووالن
مربوط صورت گي��رد« :رييسجمهور محترم با هدف توجه
دادن افكار عمومي به اهميت موضوعات درسي ،اين مساله
را مطرح كردند تا مسووالن بيش از پيش به تلفيق نيازهاي
جامعه با محتواي آموزشي اهميت بدهند و دراين خصوص
با سرعت بيشتري اقدام كنند ».امانيطهراني البته افزود كه
تا همين حاال هم تغييرات قابل توجهي در كتابهاي درسي
به عمل آمده« :ضمن توجه به اس��تانداردهاي مرسوم ساير
كشورها ،بازبيني هركتاب درسي در پايان يك دوره  5ساله و
بازتاليف آن پس از  10سال انجام ميشود .كتابهايي مانند
رياضي ،مطالعات اجتماعي و فارسي ،به دنبال آن كتابهاي
ديني پايههاي مختلف تغييرات چش��مگيري داش��تهاند و
امروزه كتب درس��ي از نظ��ر محتوا ،روش و آمادهس��ازي با
گذشته متفاوت شده است اما مسير طوالني را بايد طي كنيم
و فرمايش رييسجمهور نيز در راستاي توجه و نگاه به آينده
است ».به گفته او روند اين تغييرات روندي «زمانبر» است و به
نظر ميرسد نميتوان به اين زوديها حاصل انتقادات روحاني
را در تغييرات كتابهاي درسي مشاهده كرد.

ويژه

مشاركت شهروندان ،توسعه
پايدار شهر را رقم ميزند

اصغر نصيري ،شهردار كالنشهر كرج در ديدار
با معتمدي��ن محالت ،خواس��تار همفكري
و مساعدت مسووالنه و دلس��وزانه هر چه بيشتر شهروندان
در اداره امور شهر شد و گفت :توسعه پايدار شهر با مشاركت
همهجانبه شهروندان كرجي ميسر ميشود.
نصي��ري در اين نشس��ت پس از ش��نيدن نقط��ه نظرات و
پيشنهاداتمعتمدينمحالت،براهميتهمكاريوهمفكري
مسووالنه شهروندان و مجموعه مديريت شهري براي رسيدن
به توسعه همهجانبه ايران كوچك تاكيد كرد.
شهردار كرج عنوان كرد :ش��هرداري و شوراي اسالمي شهر
اين كالنشهر براي دستيابي به اهداف خود نيازمند مشاركت
همهجانبه شهروندان است تا از اين طريق بتوان عمران و ثبات
پايدار را براي ش��هر رقم زد؛ در ح��ال حاضر عالوه بر اهميت
اقدامات عمراني و خدماتي در شهر ،توجه به زيرساختهاي
فرهنگي و اس��تفاده از فرهنگ ايراني -اسالمي براي مرتفع
ساختن معضالتي كه از هجوم بر پيكره فرهنگ ايجاد شدهاند،
نيز بسيار ضروري به حساب ميآيد.

شبكههاي اجتماعي
گزارش «اعتماد» از چالش اخير فعال در
فضاي مجازي ايران و جهان

«ري -استارت» به جان اموال
عمومي مردم افتاد

اعتماد| «يه س��اعت تو چنل حس��يني ب��ودم و فيلمارو
ميديدم چيزي از هدف و انگيزه نميگن فقط ميرن شيشه
خرد ميكنن فازتون چيه دقيقا؟» اين توييت را آرمان بعد از
انتشار اخبار مربوط به حمله به مسجد جواد االئمه در تهران
منتشر كرد .حملهاي كه اعضاي كمپين ري استارت ترتيب
دادند و ويديوي آن را در فضاي مجازي منتش��ر كردند .اين
كمپين را فردي هدايت ميكند كه براي ايرانيها چهرهاي
شناخته شده اس��ت؛ مجري برنامههاي س��رگرمي صدا و
سيما كه تا قبل از مهاجرتش در سال  ،84به عنوان چهرهاي
شناخته شده در تلويزيون ،برنامههاي مختلفي اجرا ميكرد.
«چالش س��نگ»« ،قوانين تصوف»« ،گارد ويژه» ،تعابير و
اسم رمزهايي است كه در هفتههاي اخير محرك اقداماتي
ش��ده كه آخرين نمونه آن حمله به مسجدي درتهران بود.
اتفاقي ك��ه هم بازتاب در رس��انهها داش��ت و هم منجر به
واكنش نهادهاي انتظامي شد .روز گذشته سردار رحيمي،
فرمان��ده انتظامي تهران بزرگ در واكن��ش به اين اتفاقات
گفت« :همانطور كه ميدانيد بر اثر هيجاناتي كه در فضاي
مجازي ايجاد شده عدهاي اقدام به تخريب شيشه چند بانك
كردند كه بعد از ش��روع اين ماجرا پليس وارد عمل ش��د»
س��ردار رحيمي همچنين با ذكر اين نكته كه آتش سوزي
مس��جد جواداالئمه نيز در راستاي همين تحركات بوده اما
فعال امكان توضيح بيش��تر در اين رابطه وجود ندارد ،گفت:
«قطعا با اغماض و عطوفت اسالمي با اينها برخورد ميشود
و به احتمال زياد همه آزاد ميشوند كه اكثرا جوانان هيجان
زده زير  ٣٠سال بودند».
اين اتفاق واكنشهاي زيادي در ميان كاربران ش��بكههاي
اجتماعي داشت؛ ركسانا هم در توييتش نگاهي به گذشته
دارد و مينويسد« :چه فرقيست بين كسي كه سينما ركس
رو سوزاند و كسي كه به اسم آزاديخواهي شيشه شكست و
به اموال عمومي آسيب رساند؟ » ايمان هم از زاويه ديگري به
اينجرياننگاهميكندومعتقداست«:بايدجديبگيريمكه
تو اين جامعه ،كسايي تحت تاثير ري استارت ميرن شيشه
بانك ميشكنن و مسجد آتيش ميزنن .خيلي بايد جدي
بگيريم ».اما نگاه بسياري از كاربران به اين اتفاق از زاويه طنز
بود و به س��ريال خانه سبز و جمله معروف« :خواب خوشي
داشته باش ،با پر رويي با ما باش» اشاره ميكنند و معتقدند
چنين جريانهايي عمر بلندي ندارند.
اما در فيلمي كه اخيرا بازديدش داغ شده چه ميگذرد؟
عدهاي با اسپري روي ورودي مسجد نام «ري -استارت» را
مينويسند و بعد هم اقدام به آتش زدن در مسجد ميكنند.
برخي رسانهها پس از انتش��ار اين ويديو نوشتند اين اقدام
توس��ط عدهاي از جوانان ص��ورت گرفته ك��ه تحت تاثير
گروههاي شيطانپرستي قرار گرفتهاند .اما بالفاصله عوامل
اين گروه در توييتر ،ويديويي را منتش��ر و اعالم كردند «ما
آتشافروز هستيم ،نه شيطانپرست»
مجري س��ابق همچنين با ش��عا ر «ترس��و ري اس��تارتي
نميش��ود» در فض��اي مج��ازي در حال تبلي��غ تفكرات
خود اس��ت ،هر چند هنوز عدهاي اعم��ال او را دور از تعقل
ميدانن��د ،اما عدهاي هم با هيجان اق��دام به تخريب اموال
عمومي ميكنند و تصاويري از اين اقدام خود تهيه و منتشر
ميكنند.شيشههايايستگاهاتوبوسومترووبانكباضربات
سنگهايي كه دورشان كاغذي با نام «ري استارت» پيچيده
شده پايين ميريزند.
در كنار تمام واكنشهايي كه به تحركات اخير ش��اهد آن
هس��تيم ،برخي معتقدند اين تاكيد بر اس��تفاده از فضاي
مج��ازي و تلگرام توس��ط اين كمپي��ن ميتواند منجر به
محدويتهاي بيش��تري در اس��تفاده كارب��ران ايراني از
اين شبكهها ش��ود .در ماههاي اخير مس��ووالن مرتبط با
حوزه فضاي مجازي با استناد به استفاده داعش از تلگرام
براي س��ازماندهي حمله به مجلس در خرداد ماه گذشته،
خواهان فيلتر شدن اين ش��بكه و اعمال محدوديتهايي
در اس��تفاده از اين شبكه شدهاند و اين فرضيه چندان هم
دور از ذهن نيس��ت كه اقدامات اخير سازماندهي شده در
كمپين رياستارت هم باز بهانهاي براي تشديد محدوديت
براي كاربران فضاي مجازي در ايران شود.

زنان

نخستين معاون زن وزير در
دولت دوازدهم منصوب شد

گروه اجتماعي| س��رانجام نخس��تين مع��اون وزير زن
در دولت دوازدهم در وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزشكي توس��ط همان وزيري منصوب شد كه در تمام ۴
س��ال دولت يازدهم حتي مش��اور وزير در ام��ور زنان هم
منص��وب نكرده بود .ب��ه گزارش كليدملي ،سيدحس��ن
قاضيزاده هاشمي نخستين وزير دولت دوازدهم است كه
 ۵۲روز پس از راي اعتماد مجلس و دستور حسن روحاني،
رييسجمهور ،معاون زن منصوب كرده است .اين در حالي
است كه او طي  ۴سال دولت يازدهم با وجود آنكه پزشكان
و تحصيلكردگان زن بسياري در امور پزشكي وجود داشت
كه توان مديريتي هم دارند اما هيچ زني را به جمع مديران
ارشد خود راه نداد .براساس گزارشي كه وبدا ،پايگاه خبري
اطالعرساني وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي
منتشر كرده است وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
در احكامي س��ه زن را در پس��تهاي مهم اين وزارتخانه
منصوب كرد .هاشمي در اين احكام دكتر مريم حضرتي را
به عنوان معاون پرستاري ،دكتر ساره محمدي را به عنوان
مشاور وزير بهداش��ت در امور زنان و دكتر شهال خسروي
را به عنوان مشاور وزير در امور مامايي منصوب كرد .وزير
بهداش��ت پيشتر نيز خانم دكتر طاه��ره چنگيز را نيز به
عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي اصفهان منصوب
كرده ب��ود .دكتر مريم حضرتي درحال حاضر عضو هيات
علمى و رييس دانشكده پرستارى دانشگاه علوم پزشكي
ش��يراز اس��ت .وي فارغالتحصيل كارشناسي پرستاري و
كارشناسي ارشد آموزش پرستاري از دانشگاه علوم پزشكي
شيراز و دكتراي پرستاري سالمندي از خارج از كشور است.

