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 نتيجه بررسي پرونده پزشكي عباس كيارستمي
 با مشخص شدن مقصر اعالم شد 

وزير آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران:

سخنگوی قوه قضاييه توضيح داد

2 قصور پزشكي و يك قصور انتظامي
هيچ وزيري موفق به حل مشكل 

معيشتي معلمان نشده است

روال قضايي حقوق هاي نامتعارف ، امالك شهرداري ،  نامه مرتضوی و كهريزك
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علي نوذرپور
رييس جامعه مهندسان شهرسازي ايران

توزيع تعطيالت،  سودمند 
براي محيط زيست، 
 آموزش و گردشگري

تعطيالت دو هفته اي پيش��نهاد شده 
از س��وي محيط زيس��ت براي كاهش 
آلودگي هوا، همين كه دارد تغييري را در ذهن مديران 
و مسووالن باعث مي شود، به تنهايي مبارك است. هر 
چيزي كه تبديل به عادت يا عرف ش��د، لزوما درست 
نيس��ت. مي ش��ود با ايجاد تغييراتي براي بهبود امور، 
 مديريت را منعطف كرد. ده ها س��ال رس��م بر اين بود 
كه م��دارس اول مهر باز و اواخر اردي بهش��ت تعطيل 
مي شدند. حاال مي ش��ود فكر كرد مدارس در مقطعي 
ديگر شروع و تعطيل شوند. اين خوب است كه ما مرتب 
راجع به مس��ائل جامعه مان فكر كني��م، اين پويايي و 

راه حل جديد نكته مثبت ماجراست. 
نكته دوم اينكه، اين موضوع در همه جاي دنيا هست، در 
اروپا هم مرسوم است تعطيالت اقشار مختلف همزمان 
نباش��د كه با هدف مديريت جامعه اين تصميم گرفته 
شده. در اين مورد از تجارب كشورهاي ديگر هم مي شود 

استفاده كرد و ابعاد مختلف اين طرح را ديد. 
نكته س��وم اينكه اين طرح از اين جهت كه بار ترافيكي 
در زمان هاي مختلف توزيع مي شود، بار مثبت دارد. بار 
ترافيكي در آب��ان و آذر ماه زياد مي ش��ود، مي توان بار 
ترافيكي ناشي از سفر دانش آموزي را به ماه هاي ديگري 
كه بار س��بك تري دارد، انداخت. اواي��ل مهر و خرداد 

ماه هاي مناسبي به لحاظ اين جابه جايي اند. 
اين قضيه اساسا براي كاهش آلودگي هوا طراحي شده 
اس��ت، در ماه هايي كه با پديده اينورژن و وارونگي هوا 
مواجهيم، اگر تعداد سفرهاي مان را كمتر كنيم، قطعا با 
هواي سالم تري مواجه خواهيم شد. آلودگي هم تابعي 
است از تعداد سفرهايي كه با وسايل نقليه انجام مي شود. 
سهم سفرهاي دانش آموزي در سفرهاي روزانه، بين 20 
تا 25 درصد است. اگر در ماه هاي پر ترافيك، اين ميزان 
سفر را حذف كنيم مي تواند با توجه به مجموعه اقداماتي 
ك��ه دولت براي كاه��ش آلودگي هوا انج��ام مي دهد، 

تاثيرگذار باشد. 
دولت امس��ال عزمش را جزم كرده ك��ه آلودگي هواي 
كالنش��هرها را كاهش دهد. مجموع��ه برنامه هايي را 
هم دارد انجام مي دهد؛ از جايگزيني اتوبوس هاي پايه 
گازسوز با اتوبوس هاي آالينده فعلي، توسعه ناوگان ريلي 
كه مصوبه دو هفته پيش دولت بود كه دو ميليارد يورو 
براي دو هزار واگن قطار درون شهري گذاشته شد تا در 

مناقصه اي بين المللي انجام شود. 
مديريت تقاضاي سفر هم بخشي از اين بحث است كه 
تعطيلي مدارس به نوعي آن را مديريت مي كند. يا بحث 
LEZ در شهر تهران كه ايجاد منطقه كاهش آلودگي 
هوا در منطقه زوج و فرد تهران است كه از اول مهر قرار 
است اجرايي شود تا ماشين هايي كه داراي معاينه فني 
نيستند وارد محدوده نشوند. در اوايل آبان هم كه براي 
كل ش��هر تهران اين ممنوعيت ايجاد مي ش��ود، اينها 
همه سياست هايي است كه دارد براي كاهش آلودگي 

اجرا مي شود. 
سامانه يكپارچه معاينه فني كه در وزارت كشور شكل 
گرفته هم اقدام ديگري اس��ت كه هم��ه مراكز به اين 
سامانه متصل ش��دند و اين سامانه هم به پليس وصل 
ش��د، كه الزام جدي ايجاد مي كند ك��ه حتما معاينه 
فني به درس��تي و صحت صورت گيرد و تقلبي در كار 
نباشد و ماشيني كه مجوز مي گيرد واقعا معاينه شده 
باش��د، پليس هم بر اس��اس آن اعمال قانون و جريمه 
كند. جايگزيني ميني بوس هاي نو به جاي فرسوده يا 
تاكسي به جاي ميني بوس فرسوده در تهران كه قرار بر 
جايگزيني 90 هزار تاكسي نو به جاي هزار ميني بوس 
است هم در ادامه اين سياست ها است. دولت در سال 
جاري به دنبال اين است كه روزهاي اضطرار كمتري 

داشته باشيم. 
نكته اي كه بايد به آن توجه ش��ود اين است كه كاهش 
سفرهاي درون ش��هري دانش آموزي بايد به گونه اي 
مديريت شود كه سفرهاي ديگر درون شهري جايگزين 
آن نش��ود. اگر در آن ماه مدارس و دانشگاه ها تعطيل 
مي ش��وند، به جايش س��فر دانش آموزان براي ورزش 
و اس��تخر و مسائل ديگر جايگزين نش��ود، شايد بهتر 
باشد طوري برنامه ريزي شود كه سفرهاي بين شهري 
جايگزين سفرهاي درون شهري ش��ود. از آنجايي كه 
يك ماه تعطيلي مدت كوتاهي است، براي خانواده ها 
هم فرصت سفر پيش مي آيد تا همراه فرزندان شان در 
آخر هفته يا بين تعطيلي به سفر بروند تا شايد با طرحي 

كه سازمان گردشگري مبني بر توزيع 
زمان سفر و تعطيالت زمستانه داشت 
هم منطبق باشد. از سويي تعطيالت 

تابس��تان به خاطر طوالني بودن سه ماهه شان، باعث 
مي شود دانش آموزان براي مدرسه رفتن انتظار بكشند. 

تيترهاي امروز نگاه روز معاون وزير كاردر گفت وگو با»  اعتماد« بازگو كرد

  عدد بيكاري تك رقمي مي شود
  بايد ساالنه بيش از يك ميليون شغل ايجاد كنيم

  تسهيالت 5 ميليارد دالري، اشتغال نمي آورد
  ساالنه 600 تا 700 هزار اشتغال جديد داشته ايم

چاله هاي 
اشتغال

پايگاه اطالع رساني مقام معظم رهبري
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دلواپسان با 
»خسارت محض« 
عليه دولت آمدند

»اعتماد« از همايش ديروز 
مخالفان برجام  گزارش مي دهد
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بي اعتمادي مطلق 
به امريكا،  نتيجه 
 عقالنيت ناشي از 
فكر و تجربه است

رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان سپاه: 

تلويزيون بايد ديه 
كودك 10 ساله را بدهد

 پاي ژاپني ها در صنعت 
هوايي ايران  باز مي شود

بلوك هاي سيماني 
در برابرم گذاشتند

باكي نداريم 
وحدت شكن باشيم

 حذف اجباري
 324 مجوز غيرضرور   

تهيه كننده » 5 كيلومترتا بهشت« 
در گفت وگو با »اعتماد«: 

 چراغ سبز  وزير راه 
 به  سرمايه گذاران خارجي 

 گفت وگو با وحيد رهباني
 6 سال پس از نمايش »هدا گابلر«

 وزير  احمدي نژاد  درباره 
 رفتار انتخاباتي»پايداري ها«:

 براي بهبود فضاي كسب و كار 
در دو  سال گذشته انجام شد

كترينگ عرفان

متخصص در برگزاری مراسم ، همايش و سمينار
سرو غذای روزانه ادارات،سازمانها،كارخانجات تا روزانه 7000 پرس

22۸۹5106-۹
0۹122056776091CATERING

جهتسفارشآگهيباشمارههاي
66429506-66429409

تماسحاصلفرماييد

رجوعبهصفحه15

24580000 عليبابا
66596370 بهساگشت

 هفته نامه كرگدن 
 به دليل مقارن شدن 

با روز تعطيل اين هفته 
چاپ نمي شود

به اين ترتيب شماره ٢٢ كرگدن 
سه شنبه ٦ مهر منتشر خواهد شد

آيين توديع و معارفه 
شهردار قائم شهر برگزار شد

رجوع به صفحه 10

فرارسيدن عيد سعيد غدير را تبريك مي گوييم

علي )ع( مثل قرآن، رونده  بود

 سيد حسين نصر در نشستي با حضور 
سيد مصطفي محقق داماد  و نصراهلل پورجوادي:

 سرباز وطن
  ركاب زنان 

تا بهشت رفت
مرگ دلخراش بهمن گلبارنژاد 

دوچرخه سوار ايراني در 
 پارالمپيك، همدردي جهاني 

را برانگيخت

دنيا دو روز است
مخاطب��ان صداوس��يما ب��ه نس��بت 
شناخته شده هس��تند، در واقع حدود 
نيمي از مردم كشور كه از اين رسانه استفاده مي كنند، 
در مقايس��ه با كساني كه از اين رسانه استفاده چنداني 
نمي كنند، به لحاظ گرايش هاي فرهنگي و سياس��ي 
با معيارهاي رسمي همس��ويي و هماهنگي بيشتري 
دارند. تقريبا بخش اعظم و قريب به اتفاق طبقات پايين 
جامعه از اين رس��انه اس��تفاده مي كنند و مخاطب آن 
هستند، همچنان كه اقشار مذهبي نيز غالبا از اين رسانه 
استفاده مي كنند. بنابراين اگر يك نظرخواهي در اين 
رسانه صورت گيرد، انتظار مي رود كه نتايج آن با نوعي 
جهت گيري بيش از اندازه به س��وي ارزش هاي رسمي 

همراه باشد. 
با مالحظه اين فرض معقول، نتايج نظرخواهي تلفني 
در برنامه تلويزيوني درباره يك پرس��ش سه گزينه اي 
در زمينه برگزاري كنس��رت در ش��هرهاي مذهبي را 
چگونه مي ت��وان تحليل كرد. براس��اس اخبار در يك 
برنامه تلويزيوني س��والي به اين مضمون پرسيده شده 
كه» به نظر شما برگزاري كنسرت در شهرهاي مذهبي 
چه پيامدهايي مي تواند داشته باشد؟ سه گزينه براي 
پاسخ ها در نظر گرفته مي شود؛ گزينه اول: شهر مذهبي 
را به ش��هر غيرمذهب��ي تبديل مي كن��د، گزينه دوم: 
ناهنجاري ه��اي اجتماعي - فرهنگ��ي پديد مي آورد. 
گزينه سوم: هيچ كدام، بلكه مي توان با مديريت فرهنگي 
درست شاهد برگزاري كنسرت هاي فرهنگي باشيم. در 
پايان اعالم مي شود كه 99 درصد شركت كنندگان به 

گزينه سه راي داده اند.« 
 فرض كنيم اين پاسخ كمتر هم باشد بعيد است از 80 
درصد كمتر شود. پرسشي كه براي يك ناظر سياسي 
و اجتماعي به وجود مي آيد اين است كه چگونه ممكن 
اس��ت در يك جامعه مخالفان يك پديده تا اين حد در 
اقليت محض باشند، ولي در عمل بتوانند اهداف خود 
را پيش ببرند و مانع از برگزاري كنس��رت شوند؟ پاسخ 
تا حدي روش��ن اس��ت؛ اعمال زور. وقتي كه زور باشد 

مي توان با استفاده از آن ساير كمبودها را از جمله منطق 
و... را پوشش داد. پرسش مهم تر اين است كه نتيجه اين 
رفتار چيست؟ و چه عوارضي را براي فرد يا گروهي كه 

زور را جانشين ساير امور مي كند، دارد؟
ابتدا بايد متذكر ش��د كه زور و قدرت چيز بدي نيست 
ولي عوارض منفي آنها وقتي اس��ت كه جانشين ساير 
عوامل اقتدار شوند. براي گفت وگو و اقناع ديگران، بايد 
منطق حاكم باش��د، در اقتصاد، كار و سرمايه و پول، در 
فرهنگ، خالقيت و نوآوري، در تصميم گيري عمومي، 
توافق اكثريت مردم و البته در جنگ نيز اسلحه و قدرت 
تخريب آن، در مبارزه با فس��اد و جرم و جنايت نيز بايد 
در كنار ساير سياس��ت ها از ابزار زور و زندان و مجازات 
استفاده كرد. ولي جايگزيني هيچ كدام از اين ابزارها به 
طور كامل ممكن نيست. در گفت وگو و اقناع نمي توان، 
از ضرب و زور اس��تفاده كرد، همچنان كه در مبارزه با 

جنايت و جرم نمي توان به گفت وگو اكتفا كرد. 
وقتي كه يك گ��روه براي بيان برتري نظرات ش��ان به 
زور متوسل ش��وند و طرف مقابل از ترس تمكين كند 
يا براي اتخ��اذ تصميم، راي اكثري��ت را در نظر نگيرد 
و به زور متوس��ل ش��ود، نتيج��ه در كوتاه مدت به نظر 
رضايت بخ��ش خواهد بود، ولي قضيه به اين س��ادگي 
نيس��ت، در همان كوتاه مدت نيز عوارض خود را دارد، 
چه رسد به ميان مدت و بلندمدت كه تبعات سنگيني 
خواهد داشت. نمونه اش رفتار سعيد مرتضوي است كه 
طي حدود يك دهه آن طور كه خواست رفتار كرد، ولي 
امروز مجبور شده براي بخش كوچكي از عملكرد يك 
دهه اي خود عذرخواهي و حتي به تعبيري اقرار به عملي 
كند كه پيش از اين منكر آن بود. پرسش اين است چرا 
وقتي كه سعيد مرتضوي امروز مي تواند نسبت به رفتار 
گذشته اظهار ندامت كند، در همان گذشته چنين كاري 

را نكرد تا جلوي گل آلود ش��دن آب از 
سرچشمه گرفته شود؟ پاسخ اين است 

كه مبناي رفتاري يك قاضي بايد مبتني بر بي طرفي و 
عدالت و منطق حقوقي و مواد قانوني باشد. 

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

پيام غدير، واپسين پيام پيامبر  
 جبرئيل امين بر پيامبر خاتم نازل شد، واپسين پيام 
حضرت حق بر آخرين پيغامبر ابالغ شد؛  »اليوم اكملت 

لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم االسالم دينا«
» امروز دين شما را كامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام كردم و اسالم 
را دين شما پس��نديدم. «  اين نداي سروش الهي بود كه در خجسته 
روز عيد غدير بر پيامبر خاتم نازل ش��د و اكمال دين و اتمام نعمت را 
به سبب ابالغ وظيفه مهمي كه رسول اكرم )ص( بر دوش داشته و به 

انجامش رسانيده بود، بشارت داد. 
*****  

»10  سال از هجرت س��پري شده است پيامبر خاتم، به فرمان الهي، 
قصد حج خانه خدا را دارد. افواج جمعيت د ر مدين�］ النبي گرد آمده اند 
تا در نخس��تين و آخرين حج پيامبر بعد از مهاجرت به مدينه همراه 
حضرتش باش��ند. د ر روز بيس��ت و چهارم ذيقعده قبايل گوناگون، 
كجاوه ه��اي مملو از جمعيت، مهاجرين، انصار و اهل بيت پيامبر، در 
حالي كه وجود مقدس رس��ول اكرم)ص( را همچون نگيني در ميان 
گرفته اند، از مدينه خارج شدند. راه طوالني بين مدينه و مكه در 10 روز 
طي شد وروز سوم يا چهارم ذيحجه بود كه پيامبر اكرم وارد مكه شدند. 
حجاج بيت اهلل الحرام اين افتخار را داش��تند كه مناسك و اعمال حج 
را در حضور آخرين سفير الهي انجام داده و به رموز عملي آن آشناتر 
ش��وند. آفتاب وجود پيامبر در ايام حج، دل و جان زايران خانه خدا را 
روش��ن كرده و اينك، پس از اتمام اعمال، كاروانيان عازم اوطان شان 
هستند. كاروان عظيم حجاج به »جحفه«  رسيده اند؛ همانجايي  كه 
بايد مس��افران مدينه و عراق و مصر از هم جدا شوند. در اين هنگام، 
امين وحي الهي،  اين آيه را از جانب حق تعالي به پيامبر ندا مي دهد: 

»يا ايهاالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته 
و اهلل يعصمك من الناس.«

»اي رس��ول، آنچه را كه از جانب خدايت بر تو نازل ش��ده ابالغ كن و 
اگر چنين نكني، پيام خداوندي را نرسانده اي و خداوند تو را از مردم 

حفظ مي كند.« 
 پيامبر، بركنار »بركه غدير« فرود مي آيد و دس��تور مي دهد آنان كه 
رفته اند، برگردند و آنان كه نرس��يده اند، به جمع كاروانيان بپيوندند. 
اينك نزديك ظهر روز هيجدهم ذيحجه  اس��ت. موذن فرا رس��يدن 
هنگام اقامه نماز را ندا مي دهد؛ مس��لمين نماز جماعت را به  امامت 
رسول مكرم اسالم برگزار مي كنند. پس از نماز، رسول خدا بر جايگاه 

بلندي كه از  جهاز شتران فراهم ش��ده جاي گرفته و خطابه اي مهم 
ايراد مي فرمايند. حضرت پس از تحميد و تقديس ذات اقدس ربوبي از 

رحلت خويش خبر مي دهد. 
 »اي مردم! من به زودي دعوت خداوند را اجابت خواهم كرد و به عالم 
باقي خواهم رفت. بينديشيد و مواظب باشيد كه بعد از من با دو يادگار 
ذي قيمت و گرانقدري كه در ميان شما باقي مي گذارم، چگونه رفتار 

خواهيدكرد.  « 
 در اين هنگام كسي پرسيد: يا رسول اهلل آن دو يادگار كدامند؟ 

 پيامبر فرمود: »كتاب اهلل و عترتي«  يكي كتاب خداوند است كه يك 
طرف آن در دست خدا و طرف ديگر آن در دست شماست و ديگري 
عترت و اهل بيت من اس��ت و اين دو هرگز از يكديگر جدا نش��وند تا 

دركنار حوض كوثر بر من وارد شوند«. 
 آنگاه پيامبر اس��الم دس��ت حضرت عل��ي را باال ب��رده و اينگونه به 

فرمايشاتش ادامه داد: 
»همانا خداوند موالي من و من موالي مومنين هستم. پس هركس 

كه من موالي اويم، علي موالي اوست. «
 حضرت اين جمله را سه بار تكرار فرموده آنگاه دست به دعا برداشته و 
اينگونه دعا  فرمود: » بار خدايا، دوستان علي را دوست بدار و دشمنانش 
را دشمن بدار، يارانش را نصرت و خواركنندگانش را خواري عطاكن. «

 پيامبر سپس فرمود: 
 »حاضران بايد اين امر را به غايبان ابال غ كنند. «

**** 
از لحظه اى كه پيغامبر دس��ت على را در دستانش فشرد و باال برد و 
گرماي اين دو دس��ت ملكوتي، در همهمه  مردمان، سكوت چكاند، 
نگاه ها همه در امتداد اين دو دست تا عمق آسمان  كشيده شدند. انگار 
كه اين دو دست مي خواستند آسمان را پايين بكشند يا از باغستان هاي 
عرش بچينند خوشه اي از ناياب ترين و ناب ترين گياهان ملكوت را... 

 نگاه هاي منتظر خيره، به اين دو دس��ت ملكوتي، ثابت مانده بودند، 
چن��ان كه گويي  زمان ايس��تاده بود؛ چن��ان كه انگار زم��ان از ابعاد 
هميشگي اش فراتر شده بود و چرخش عرش و فرش، در يك ايستايي 

آني، همه را در بهت فرو برده بود. او چه مي خواست 
بگويد ك��ه مردمان را صدا زده ب��ود: از پيش رفتگان 

و آيندگان...؟ ش��ايد س��روش الهي بر  بال هاي خودگلواژه هاي وحي 
آورده بود... 

نگاه مذهبي
على اصغر شعردوست
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