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سخن روز

نامه سر گشاده دکتر صادق زیبا کالم به علی مطهری

وضیعت بودجه فرهنگی مشتی از
خروار است

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر علی مطهری
نماینده محترم مردم تهران و عضو کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
با سالم و تحیات و طلب مغفرت برای روح پر فتوح ابوی ارجمندتان ،اخیرا بودجه
سازمان ها و نهادهای فرهنگی کشور در سال جاری را مطالعه می کردم و از آنجا که
حضرتعالی عضو کمسیون فرهنگی مجلس هستید ،یکی دو پرسش در خصوص این
حجم هزینه فرهنگی برایم پیش آمده که انشــااهلل ارشاد می فرمایید.بنده ارقام را از
باالترین شروع کرده و بتدریج پایین آمده ام:
 -۱سازمان صدا و سیما  ۱۱۴۰میلیارد تومان
-۲سازمان بسیج مستضعفین ۱۰۳۵
 -۳وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ۷۷۰
 -۴مرکزخدمات حوزه های علمیه قم ۵۲۸
 -۵شورایعالی حوزه های علمیه ۳۲۹
 -۶کمک به بازسازی عتبات عالیات ۳۱۳
- ۷کمک به اشخاص حقوقی غیر دولتی(جدول 289) ۱۷
- ۸جامعه المصطفی العالمیه ۲۱۸
- ۹اجرای منشور توسعه فرهنگ قران ۲۰۰
- ۱۰شورای سیاستگزاری حوزه های علمیه خواهران ۱۹۳
- ۱۱سازمان تبلیغات اسالمی ۱۱۵
- ۱۲نهاد مقام معظم رهبری دردانشگاه ها ۱۰۲
- ۱۳دفترتبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ۹۲
- ۱۴کمک به آستانهای مقدس تحت نظر مقام معظم رهبری ۸۰
- ۱۵کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۷۸
- ۱۶شورای برنامه ریزی ومدیریت حوزه های علمیه خراسان ۵۷
 -۱۷موسسه نشر آثار امام(ره) ۵۷
- ۱۸دفترنمایندگی ولی فقیه درسپاه پاسداران ۵۶
- ۱۹شورای عالی انقالب فرهنگی ۵۰
- ۲۰احداث وتکمیل مساجدکشور۵۰
- ۲۱بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس ۳۹
- ۲۲شورای سیاستگزاری ائمه جمعه ۳۷
- ۲۳مجمع جهانی اهل بیت ۳۶
- ۲۴شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ۳۵
- ۲۵سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ۲۲
- ۲۶موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۲۰
- ۲۷ستاد اقامه نماز ۱۹
- ۲۸سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ۱۲
- ۲۹بیمه هنرمندان (فعاالن قرآنی،مداحان وسایرهنرمندان) ۱۰
- ۳۰موسسه پژوهشی و فرهنگی انقالب اسالمی ۸
- ۳۱کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی ۶
- ۳۲بنیاد سعدی ۶
- ۳۳وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی توسعه بازی های رایانه ۴
 -۳۵شورایعالی انقالب فرهنگی بابت تحول علوم انسانی در دانشگاهها ۳
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جمع 6012میلیارد تومان
جدول شــماره  ۱۷شامل سازمانها و نهادهای فرهنگی متعددی می شود از جمله:
موسســه فرهنگی بصیرت ،موسسه فرهنگی تبیان ،موسســه فرهنگی دارالحدیث،
موسســه فرهنگی نسیم نور ،کمک به موسسات فرهنگی و دینی همه استانها ،کمک
به فعالیت های فرهنگی مســجد جمکران ،پژوهشــگده علوم و فرهنگ اســامی،
سازمان مدارس معارف اسالمی،پژوهشــکده باقرالعلوم ،دانشگاه باقرالعلوم ،دانشگاه
امام صادق ،بســیج دانش آموزان ،جشنواره عمار ،شــورای سیاستگزاری ائمه جمعه،
ستاد امر به معروف و نهی از منکرو.........
همانطورکه مالحظه می شــود ســهم وزارت ارشــاد از این  ۶۰۰۰میلیارد تومان
کمتراز۱۳درصد می باشــد و ۸۷درصد مابقی در اختیار نهاد ها ،سازمان ها ،بنیاد ها و
ارگان هایی است که نه تنها کامال مستقل از مجوعه دولت قراردارند بلکه اساسا هیچ
پاسخگویی نیز نه در قبال مجلس دارند و نه در قبال قوه مجریه .مع ذالک و علیرغم
این واقعیات ،منتقدین و مخالفیــن دولت آقای روحانی علی الدوام دولت و باالخص
وزارت ارشــاد را مورد مواخذه قرار می دهند که چرا وضعیت فرهنگی کشور اینگونه
اســت؟ جالب است که حتی یکبار هم نشــده که مخالفین دولت کوچکترین انتقاد و
گالیه ایی نسبت به این سی  ،چهل تشکیالت دیگری که نزدیک به ۹۰درصد بودجه
فرهنگی کشور را بخود اختصاص داده اند بنمایند.
امــا عرضم از نگارش این عریضه طرح زاویــه دیگری از اختصاص بودجه ۶۰۰۰
میلیاردی برای امور فرهنگی می باشــد.جنابعالی را نمی دانم اما من خودم وقتی ارقام
خیلی زیاد می شوند ابعاد آن را دیگردرست ملتفت نمی شوم .به همین منظور و برای
درک اینکــه  ۶۰۰۰میلیارد تومان یعنی چقدر پول ،آنرا با کل بودجه محیط زیســت
کشور برای سال جاری مقایسه نمودم .کل بودجه محیط زیست در سال  ۹۴رقم ۱۷۴
میلیارد تومان می باشد .یعنی بودجه فرهنگی مان نزدیک به چهل برابر بودجه محیط
زیست مان است .نمی دانم در کشورهای دیگر این نسبت چگونه است .اما در ایران با
این  ۱۷۴میلیارد تومان خانم ابتکار هم می بایستی حقوق بیش از  ۶۰۰۰تن کارکنان
محیط زیست را بپردازند ،هم جلوی ریزگردها که از عراق و عربستان وارد خوزستان و
مابقی کشــور را می شوند را بگیرند ،هم جلوی خشک شدن دریاچه اورمیه را بگیرند،
هم تاالب انزلی که لجن زار شــده را احیاء نمایند ،هم یک دو جین تاالب و دریاچه
های بزرگ و کوچک را که یا از بین رفته اند یا در شرف از بین رفتن هستند را نجات
بدهند ،هم حیات رو به انقراض وحش را جلوگیری کنند.عزیزان متوجه شــدید بودجه
ها به کجا می رود؟تازه این مشتی است نمونه خروار.
خبر

حکم ریاست
جمهوری روحانی
 ۱۲مرداد تنفیذ
میشود
س جمهوری اسالمی ایران روز پنجشنبه  ۱۲مردادماه برگزار
مراسم تنفیذ دوازدهمین رئی 
میشود.
به گزارش ایسنا ،مراسم تنفیذ حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی توسط حضرت
آیتاهلل خامنهای ،رهبر انقالب  ۱۲مردادماه در حســینیه امام خمینی (ره) و با حضور سران
قوا و جمعی از مقامات لشــکری و کشــوری برگزار میشود.همچنین مراسم تحلیف حکم
رئیسجمهوری در مجلس شورای اسالمی نیز در روز پانزدهم مرداد برگزار خواهد شد.

دفتر سخنگوی قوهقضاییه اعالم کرد:

نشست فوق العاده سخنگوی قوه قضائیه
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما نشســت خبری غالمحسین محسنیاژهای که
معموال روزهای یکشنبه برگزار میشــود صبح چهارشنبه به صورت فوقالعاده برگزار
میشود

برخی گزارشــها حکایت از آن دارد که ناطق نوری بعد از کناره گیری از ســمت خود در بازرسی دفترمقام معظم
رهبری ،قصد دارد سمت دیگری را نیز نپذیرد.
در همین راستا شنیده شده وی درخواست کرده که در دوره جدید به عضویت مجمع تشخیص مصلحت در نیاید.
ناطق نوری تولیت حوزه علمیه امام حسن مجتبی(ع) لواسان را نیز که از چندسال پیش بر عهده داشت واگذار کرده
تا بدون داشتن هیچ مسئولیتی به زادگاهش مهاجرت کند.

محسن سرخو:

شهردار تهران ۱۸حامی بالمنازع در شورای شهر داشت

محسن ســرخو ،رییس کمیته حمل و نقل
شورای شهر تهران درباره عملکرد غیرقانونی
شهرداری مبنی بر واگذاری پروژه خط  ۶مترو
بــدون مناقصه می گوید« :چــرا از من می

پرسید من که شهردار تهران نیستم ».سرخو
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا به عنوان
عضو شورای شهر جلوی تخلف شهرداری را
نگرفتید می گوید« :سر به سرما می گذارید یا

واقعا این سوال را می پرسید؟ شهردار تهران
 ۱۸نفر حامی بالمنازع در شــورا داشته است.
مثل اینکه شــما در شهر تهران زندگی نمی
کنید .من نمی فهمم شما چه می گویید».این

عضو اصالح طلب شورای شهر تهران تاکید
می کند« :حاال همه مسئولیت قالیباف با من
است؟ این چه سوال و جوابی است که با من
می کنید من اصال متوجه نمی شوم».

سروش مطرح کرد؛

فهرست احتمالی بعضی از اعضای کابینه دوازدهم

ابوالفضل ســروش با انتشــار مطلبی با عنوان « فهرست
احتمالی بعضی از اعضای کابینه دوازدهم» در کانال تلگرامی
خود بر اساس شنیدهها ،برخی گزینههای کابینه دوازدهم را به
این شرح پیش بینی کرد:
محمدجواد ظریف :گزینه احتمالی وزارت خارجه
علی اکبر صالحی :گزینه احتمالــی معاون رئیسجمهور و
رئیس سازمان انرژی اتمی
محمدعلی نجفی :گزینه احتمالی وزیر آموزش و پرورش
اســحاق جهانگیــری :گزینه اصلی احتمالــی معاون اولی
رئیسجمهور

مســعود پزشــکیان :گزینــه دوم احتمالی معــاون اولی
رئیسجمهور
طهماســب مظاهری و مســعود نیلی :گزینه های احتمالی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
فرجی دانا و ســتاری و میرزاده :گزینه های احتمالی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری
محمود واعظی و جمشــید انصــاری :گزینه های احتمالی
رئیس دفتر رئیسجمهور
میرزاده :گزینه احتمالی معاون اجرایی رئیسجمهور
امیری ،مجید انصاری و رحمانی فضلی :گزینه های احتمالی
معاونت پارلمانی رئیسجمهور
سروش در ادامه این مطلب آورده است:
گفته میشــود تاکنــون حضور  ۲عضو دولــت یازدهم در
دولت آینده قطعی شــده ،از «محمدجــواد ظریف» بهعنوان
وزیر پیشــنهادی امور خارجه و «علیاکبر صالحی» بهعنوان
معاون رئیسجمهور و رئیس ســازمان انــرژی اتمی نام برده
میشود .همچنین با انتقادهایی که در زمان تبلیغات انتخابات
ریاســتجمهوری به وزارت آموزشوپرورش مطرح میشــد
برخی منابع نزدیک به دولت از تغییر وزیر آموزشوپرورش در
دولت آینده خبر میدهند و «محمدعلی نجفی» را گزینه مورد

اعتماد رئیسجمهور معرفی میکنند.
گزینه اصلی معاون اول «اسحاق جهانگیری» است ،عالوه
بر او از «مسعود پزشکیان» هم بهعنوان گزینه دوم این سِ مت
نام برده میشود اما بر اساس آخرین اخبار و تحرکات صورت
گرفته ،رئیسجمهور تمایلی برای تغییر معاون اول خود ندارد.
طهماسب مظاهری «رئیس اسبق بانک مرکزی» و همچنین
مسعود نیلی «مشاور اقتصادی رئیسجمهور» نیز از گزینههای
احتمالی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب
میشوند.
گزینههــای احتمالــی وزارت علوم ،تحقیقــات و فناوری
عبارتاند از «فرجی دانا ،ستاری و میرزاده» که شنیدهها حاکی
اســت کمیته رئیسجمهور بر معرفی فرجی دانا بهعنوان وزیر
پیشنهادی تأکید دارد« .محمود واعظی» و «جمشید انصاری»
هم گزینههای احتمالی برای تصدی رئیس دفتر رئیسجمهور
هســتند.گویا کمیته رئیسجمهور بر معرفی میرزاده «رئیس
سابق دانشــگاه آزاد» بهعنوان عضو جدید کابینه تأکید دارد
ازاینرو گفته میشود او نامزد معاونت اجرایی رئیسجمهور هم
شده است .سه گزینه نیز برای معاونت پارلمانی رئیسجمهور
مطرح شــدهاند .امیــری ،مجید انصــاری و رحمانی فضلی
گزینههای احتمالی معاونت پارلمانی هستند.

رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی:

خاتمی را تحت فشار گذاشتند تا لیست امید را تایید کند

دیده بان ایران:لیست امید تهران حاشیه ساز شد از همان
لحظات اولیه ارائه لیست شورای عالی سیاست گذاری نقدها
به ارائه این لیســت آغاز شــد؛ این لیست چگونه بسته شد؟
معیار بسته شدن لیست و قرار گرفتن نام افراد در لیست چه
بود؟ رسانه ها از اعضای شورای عالی سیاست گذاری پاسخ
می خواستند اما نه در ایام تبلیغات و نه شنبه های پس از آن
هیچ کدام از اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی سیاست
گذاری به رسانه ها پاسخی ارائه ندهند.
همینی که هست! پاسخ اعضای ارشد شورای عالی سیاست
گذاری به درخواســت رسانه ها پیرامون شفاف سازی درباره
چگونگی امتیاز دهی و قرار گرفتن افراد در لیســت امید بود.
حجت الســام و المسلمین منتجب نیا در گفت و گو با دیده
بان ایران از ارسال نامه اعتراض به سید محمد خاتمی درباره
نحوه بسته شدن لیست گفته است.
منتجب نیا با تاکید بر اینکه از همان ابتدا نســبت به نحوه
فعالیت و احساس خطر درباره تاثیر گذاری برخی افراد بر روند
شورا هشدار داده است؛ به دیده بان ایران گفت:
من شب قبل از آنکه لیست ارائه شده توسط شورای عالی
سیاست گذاری رســانه ایی شود به سید محمد خاتمی نامه
نوشــتم و اعتراض خودم را به نحوه عملکرد شــورای عالی

سیاست گذاری اصالح طلبان اعالم کردم.
قائم مقام حزب اعتماد ملی در پاســخ به این سوال که در
محتوای نامه ارســال شده به رهبر اصالحات به چه مطالبی
اشــاره شده است به دیده بان ایران گفت:من نسبت به روند
فعالیت شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان در تهیه و
تدوین لیست امید اعتراض داشتم و اعتراض خود را در نامه
های متعددی به آقای خاتمی متذکر شدم .قبل از ارائه لیست
در رسانه ها از تصمیم شــورای عالی سیاست گذاری مطلع
شدم و مراتب اعتراض خودم را به آقای خاتمی اعالم کردم و
از ایشان موکدا خواستم از این لیست حمایت نکنند چون این
حمایت بی تردید در میان گروه ها و چهره های اصالح طلب
اختالف ایجاد می کند.عضو شــورای مرکزی حزب اعتماد
ملی گفت :متاسفانه نامه ها و اعتراض های ما اثر بخش نبود
و آقای خاتمی نتوانست و برخی نگذاشتند ایشان در روند تهیه
لیست تغییر مثبتی ایجاد کند .بی تردید اگر احساس کنم این
نامه ها و اعتراض ها اثر گذار نیســت آنها را منتشر خواهم
کرد.منتجب نیا در پاسخ به این سوال که آیا خاتمی در تایید
لیست تحت فشار بوده است گفت:
حتما آقای خاتمی برای تایید لیست امید تحت فشار بوده
اند .باید بگویم عده خاصی که دوست دارند نقش پشت پرده

را داشــته باشــند و در تهیه و تدوین این لیست هم اثر گذار
بودند .رئیس دولــت اصالحات و محمد رضا عارف را تحت
فشار قرار دادند که بر طبق خواسته آنان رفتار کنند.
قائم مقام حزب اعتماد ملی درباره تاثیر گذاری افراد خارج از
شورا برای انتخاب شهردار گفت :برخی از بیرون شورا درصدد
هســتند بر روند انتخاب شــهردار تاثیر بگذارند .در واقع می
خواهند تصمیم گیری درباره انتخاب شــهردار را در خارج از
شــورا انجام دهند و گزینه خود را به شورا تحمیل کنند .بی
پرده بگویم همان ها که لیست را بستند می خواهند شهردار
خود را به شورا تحمیل کنند .امیدوارم اعضای محترم شورای
شهر تهران تحت تاثیر بازی های عده ای خاص قرار نگیرند .

تذکر نماینده مجلس درباره ربنای شجریان

همزمان بــا آغاز ماه مبارک رمضــان بحث های داغی
پیرامون ربنای شــجریان در محافل سیاســی در گرفته و
امروز نماینده اصالح طلب مردم پاکدشــت در مجلس در
قالب تذکر خود از عدم پخش ربنای شجریان انتقاد کرد.
به گزارش خرداد؛ محمد قمی نماینده مردم پاکدشت در
مجلــس در قالب تذکری اعالم کــرد که توقع عامه مردم
پخش ربنای شجریان از صداو سیماست.

او تاکید کرد که عامه مردم توقع دارند صدای ملکوتی و
آسمانی ربنای شجریان را از تلویزیون پخش کنند.
همه مشتاق این هســتند اما نمی دانیم چرا پخش نمی
شود.
قمی از مردم ایران بابت انتخاب حسن روحانی در انتخابا
ریاست جمهری تشکر کردهو به روحانی نیز تبریک گفت
و خواستار سفر رئیس جمهوری به شرق استان تهران برای

حل مشکالت مردم شد.
وی در پایان اظهارات خود ،به انتقاد از برخی سخنان اخیر
پرداخت و گفت :بــا توجه به اینکه مردم در این انتخابات
شــرکت کردند و رهبری هم از حضور مردم تشکر کردند
نمی دانم آیا بعضیها دســتگاهی دارند که نشان میدهد
رای مردم حالل است یا حرام؟ این توهین به مردم است.

محمود دولت آبادی خطاب به حسن روحانی:

با ما به گناه اندیشیدن و نوشتن چه ها که نکردند!

محمود دولتآبادی در نشست طرح مطالبات از رییسجمهور
سخنانی را خطاب به حسن روحانی مطرح کرد.
به گزارش ایســنا ،در متن سخنان این نویسنده پیشکسوت
خطاب به حســن روحانی ،رییسجمهــوری منتخب ،که روز
سهشنبه نهم خردادماه در قالب فایلی تصویری در دانشگاه علم
و صنعت پخش شد آمده است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی ،ریاست جمهور محترم
اینجانب محمود دولتآبادی به شما رأی دادهام ،نه فقط رأی
دادهام ،بلکه پیش از آغاز انتخابات عنوان کردهام که به شــما
رأی میدهم و در ســطح کلّی و عام که فراگی ِر این سرزمین
و مردمان آن اســت ،مباد که از رأی و نظ ِر خود پشیمان شوم.
در این دانشــگاه که پیام من خوانده میشود و عنوان نشست

مطالبات از رییسجمهور دارد ،شرکت مستقیم نمیکنم ،چون
عادت ندارم چیزی از کســی ،شخصیتی طلب  -یا بدتر از آن
تقاضا کنم .شما و مجموعه نظام سیاسی حاکم با دیدگاههای
من آشنایید ،نیز با رنجهای سرفراز و صبوری من .دانسته است
که همواره منافع ُملک و ملّت موضوع نگرانی و اندیشــه من
بوده است و نه چیزی مطالبه کردن .من کماکان منتظ ِر قانونی
شــمردن قانون و اجرای آن هســتم .در همین راستاست که
افراط و تفریط در امور را نکوهش کردهام ،و به صراحت آوردهام
آن همه ایرانیان است ،یعنی نه منحصر به جمعی
که ایران از ِ
خاص و جماعتی خواص! با چنین باوریست که بیست و اندی
ســال میگذرد که درباره ضرورت تعادل نوشــته و گفتهام ،و
آنچه گفته و نوشــتهام باو ِر تجربی  -آموزشی من بوده است؛

حتی یک نوبت به صراحت نوشتم خوب است مدیران سیاسی
ما گلســتان ســعدی را بخوانند ،زیرا ســعدی آمرزیده مع ّد ِل
سنجیده خوی انسان ایرانیست .اکنون که شاهد هستم اصل
اعتدال در وجود شــما نمود یافته است نباید خُ رسندی خود را
پنهان نگه بدارم ،نیز فراموش نمیکنم که نظام سیاسی قسط!
کاردان آن بودهاید ،با من
که شما هم عضو همیشه برجسته و
ِ
و ما به گناه اندیشیدن و نوشتن چهها که نکرده است! شرح آن
بگذار تا وقتی دگر .البته اگر فرصتی دست داد ،اگر هم فرصتی
دســت نداد ،غمی نیست ،همچنان کار و روزگار میگزارم که
عمریست گزارده و گذرانیدهام؛ س ِر خُ ّم می سالمت!شما پیروز
باشید
محمود دولتآبادی

ادعای تازه و جنجالی کریمی قدوسی

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس
شــورای اسالمی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :پنجشنبه
گذشته یک هواپیما از فرودگاه دمام به مقصد قرقیزستان پرواز
میکند که در این هواپیما فرماندهان نظامی عربستان سعودی
برای جلسهای با مقامات آمریکایی در خصوص داعش حضور
داشتند.
وی افــزود :مراقبت هوایی فرودگاه یزد این هواپیما را رصد
میکنــد و پس از آن از فرودگاه تهران اســتعالم میگیرد که
اجازه پــرواز در حریم هوایی ایــران را دارد یا خیر؟ و پس از
آنکه مشخص میشود هواپیمای سعودی اجازه پرواز در حریم

هوایی را ندارد هواپیماهای جنگنده برای اسکورت این هواپیما
پرواز میکند و با نظر وزارت امور خارجه این هواپیما مجبور به
ترک حریم هوایی و بازگشت به فرودگاه دمام میشود.
کریمی قدوســی تصریح کرد :وزارت امور خارجه و وزارت
دفاع در این خصوص باید پاسخگو باشند و ما این را پیگیری
میکنیم .چرا که پس از آنکه پدافند دســتور میدهد که این
هواپیمــا به زمین بنشــیند و این هواپیمای ســعودی مدعی
میشود که به دلیل داشتن سوخت بیش از اندازه امکان فرود
ندارد ،وزارت امور خارجه با مماشــات حکم به بازگشــت این
هواپیما به فرودگاه مبدأ میدهد.

این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شــورای اســامی در بخش دیگری از صحبتهای خود در
خصوص ادعای مطرح شده از سوی یکی از افراد عضو جبهه
پایداری پیرامون توافق وزیر امور خارجه و آمریکا برای تحویل
ســردار ســلیمانی به آمریکاییها ،گفت :من چنین فکری را
قبول ندارم و اساســ ًا منطق این ادعــا را قبول ندارم و گمان
هم نمیکنم که چنین چیزی باشــد .به عنوان کسی که اخبار
فراوانی از وزارت امور خارجه دارم عرض میکنم که این خبر
دور از ذهن است.

سياسي

یادداشت روز

به بهانه مرگ یک کارگر معدن
جواد شقاقی  -روزنامه نگار

باز هم جــان باختن یک کارگر معــدن در حین کار؛
هنوز یک ماه از ســانحه معدن زمستان یورت نگذشته
که یک بار دیگر بر اثر ســانحهای دیگر یک معدنکار
جان خود را در حین کار از دست داد .و این بار در معدن
شــن و ماسه منطقه امافت خطیرکوه از توابع شهرستان
سوادکوه مازندران ،جوانی بیست ساله بر اثر سقوط سنگ
جان خودش را از دســت داد .این جمالت برای ما فقط
تیتر یک خبر را تشــکیل میدهند که هنگام مرور اخبار
احتماال به چشــممان هم نخورند یا اگر هم ببینیم فقط
تیتر خبر را خوانده و مکثــی کوتاه کرده و آهی نه از ته
دل بلکه مالیم کشــیده و چند ثانیهای درنگ کرده و به
نشانه تأســف سری تکان داده و رد میشویم .وقتی آدم
خودش را جای این کارگران و نزدیکانشان میگذارد و
به لحاظ روانی در فضای زندگی آنها قرار میگیرد ،کمی
میتواند بفهمد که آنها در چه وضعیتی هستند؛ کارگری
که هر روز صبح وقتی هنوز آفتاب طلوع نکرده بقچهای
را که حاوی چند قرص نان و غذایی که باقیمانده شــام
شب قبلیست از دست همسر یا مادرش میگیرد و راهی
محل کارش می شــود ،تلوتلو خــوران بر اثر بیخوابی و
بدنی خشک از فرط خستگی و عدم استراحت کافی و با
چشمانی که خستگی را فریاد میکشند به سمت معدن
میرود ،اول صبح فقط دنبال این هســتی که یک لیوان
چای بخوری تا سیگارت را روشن کنی ،وقتی لباسهای
پر از چرک و هنوز خیس عرقی که از دیروز خشک نشده
را تنت میکنــی مثل آدمهای برق گرفته چند دقیقهای
نمیتوانــی از جایت تکان بخــوری ،کمی باید بگذرد تا
بدنت گرم کار شود ،کار را که شروع میکنی بدنت مثل
یک ماشــین کارش را انجام میدهد و ذهنت یک جای
دیگر است ،به قرضها و دخلی که با خرج نمیخواند فکر
میکنی ،به رویاهای دور و درازت میاندیشی ،آرزوهایت
را میبینی که چطور الی چرخ دندههای ماشــین آالت
دارند له میشوند ،و در نهایت دستت را میگیرند و بدنت
را هم میکشند داخلشان و خرد و تکه پارهات میکنند،
یا ســنگی بر رویت میافتد و خاک بر ســرت میکند،
زندگیات تمام میشــود ،...و دنیایی که تو را کم خواهد
داشت ،خواهر و مادری که داغ جوان از دست داده شان
را بر سینه میزنند و تا آخر عمر با خود حمل میکنند.
نه روز پیش در حادثه انفجار کوره کارخانه فوالد بویر
احمد ،سه نفر جان خودشــان را از دست دادند که هنوز
گزارش این حادثه اعالم نشــده است .اما سه روز پیش
گزارش هیئت تحقیق حادثه معدن زمستان یورت منتشر
شد که علت حادثه و بروز فاجعه را شرایط غیر استاندارد
معدن و نبود تجهیزات ضروری برای شرایط اضطراری
ذکر کــرده بود .در همه جای دنیا از کار معدن به عنوان
سختترین شغل یاد میشود اما کارگران معدن زمستان
در یک شــرایط بســیار نامناســب طبق قانون حدأقل
دستمزد حقوق میگرفتند و ظاهرا حقوقهای معوقه هم
داشتند .چرا باید اینچنین باشد؟
مردمی که منابع زیرزمینیشان بیرویه و بدون توجه به
حقوق نسلهای آینده و امروزی توسط برخی نهادهای
خاص استخراج میشود و خودشان نیز به بیگاری گرفته
میشــوند؛ کارگرانی که به علت شرایط رکود اقتصادی
و ازدیاد کارگر بیکار ،کارفرمایان نهایت ســوء استفاده را
از این وضعیتشان میکنند؛ کارگرانی که با وجود اتباع
افغانی پرشــماری که با حقوق بسیار پایین کار میکنند،
مجبورند به حدأقل دستمزد راضی باشند و دم فرو ببندند
تا مبادا شالق بخورند!
ایــن روزهــا زمزمههایــی مبنی بر منفــک نمودن
کارویژههــای بخش معدن از وزارت صنایع و تشــکیل
وزارتخانــهای جدید تحت عنوان وزارت معدن به گوش
میرسد ،معنای این عمل یعنی اینکه نگاهها برای تاراج
منابع کشور بیش از پیش تیزتر شدهاند.
خبر

سوال از وزیر اطالعات
درباره بازداشت
ادمینهای کانالهای
تلگرامی
سوال  ۳۰نماینده از وزیر اطالعات درباره بازداشت
ادمینهای  ۵کانال تلگرامی تقدیم هیئت رئیســه
مجلس شد.
به گزارش ایســنا ،در خالصه سوال نمایندگان از
علوی وزیر اطالعات آمده اســت « :علت بازداشت
ادمیــن هــای  ۵کانــال تلگرامی حامــی دولت و
بالتکلیفی آنها به مدت بیش از دو ماه چیست؟
در شــرح این ســوال نیز آمده اســت :در آستانه
برگزاری انتخابات ریاســت جمهــوری تعدادی از
ادمینهای کانالهای تلگرامی حامی دولت توســط
مراجع امنیتی بازداشت شدند و با گذشت بیش از دو
ماه در بالتکلیفی به سر می برند .بنابر اطالع واصله
این افراد برخالف اصل  ۳۲قانون اساســی در موعد
مقرر قانونی تفهیم اتهام نشدهاند و برخالف اصل ۳۵
قانون اساســی به آنها اجازه معرفی وکیل به مرجع
قضایی داده نشــده است .از جنابعالی به عنوان وزیر
و مسئول اصلی اطالعات و امنیت کشور درخواست
می شود گزارشی از وضعیت بازداشت شدگان ،علت
بازداشت ،روند رســیدگی به اتهام آنها ،علت تداوم
بازداشت و بالتکلیفی آنها ارائه بفرمائید».
این سوال که به امضای  ۳۰نماینده مجلس رسیده
از ســوی هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شده است.

