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چند »شوتي« الزم است. 
»بايد حواس مون به ساعت خلوتي جاده باشه. اسكورتي، 
از امني و نامني جاده خبرمون مي ده. اگه اسكورتي مي گه 
جاده آزاد، معلوم نمي كنه آزاد تا كي؟ تا نيم ساعت؟ تا فردا 
صبح؟ خبر داريم كه يك وقتايي از باال دس��تور مياد كه 
مثال امروز، اصال جاده رو نبندن. ج��اده آزاد، يعني بايد پا 
بذاري رو گاز كه اگه سريع برسي، دل داشته باشي يك دور 
ديگه بار ببري. گاهي روزي سه بار مي ريم، گاهي هفته اي 
يك بار، گاهي، ماهي يك بار. جيب مون بس��ته به امنيت 
جاده است، عقربه س��رعت ماشين مون، بسته به صفراي 

بدهكاري مون.«
فرامرز كارمند پيماني حراس��ت پارس جنوبي بود. آخر 
سال 91، قرارداد اول سال 91 را جلوي دستش گذاشتند 
كه امضا كند. امضايش خش��ك نش��ده ب��ود كه گفتند 
خداحافظ. فرامرز، از محوطه فنس كش��ي پارس جنوبي 
كه بيرون آمد، قد درازش سايه مي انداخت در كوچه هاي 
آفتاب خور منتهي به سه راه عسلويه. دو كيلومتر پياده آمد 
تا جاده اصلي و فقط نگاه سايه اش مي كرد؛ انگار قطب نما. 

سه راه كه رسيد، تلفن زد به پسرعموي مادرش. 
»مي خوام شوتي برم.«

»شوتي ها« غير خودشان، غير بچه هاي وسعت بوشهر، به 
جمع شان راه نمي دهند. نفر به نفر، مثل حلقه هاي زنجير 
به هم وصل هستند و آمار رفت و آمدهاي ش��ان را دارند. 
تيپ فرامرز هم، يك بوش��هري تكميل است؛ شانه هاي 
عريض و هيكل استخواني و جمجمه پهني كه مي رسد 
به توده انبوهي از موي س��ياه مجعد نمره 30 كه سايبان 
شده بر پوست آفتاب ديده و چشم هاي َخم دار و لب هايي 
كه به كبودي مي زند. هر بار كه بخواهد راهي جاده شود، 
نمره پالك ماش��ينش را؛ همان ماشيني كه بعد از اخراج 
شدن از پارس جنوبي، خريد، با چسباندن چسب تغيير 
مي دهد. گاهي 2، 3 مي شود و گاهي 1، 2 مي شود و گاهي 
9، 1 مي شود. در اين 5 سال، فرامرز با مزد »شوتي« خرج 
خانه را داده. حق الزحمه تنها آژانس مسافري دلوار آنقدر 
نيست كه جواب مخارج زندگي 10 راننده را بدهد آن هم 
در شهري كه نان تمام ساكنانش از دريا تامين مي شود و 
وقتي اسكله 5 ماه و 6 ماه از سال تعطيل است، يعني َتِن 

تنور همه خانه ها به سردي مي زند. 
»كجا باشم؟ رسيدم... رسيدم االنه...«
 كدوم مسير مي ري فرامرز ؟ 

»شرمنده تم.«
تا قبل از تلفن س��رتيم، ش��وتي ها نمي دانند كي و كجا 
مي روند. س��رتيم فقط گروهش را خبر مي كند كه براي 
صبح، ظهر، عصر، ش��ِب فردا آماده باشند. مبدا بارگيري 
و مقصد تخليه هم يك راز اس��ت؛ پنهان، حتي از برادر و 
مادر و همسر و فرزند. ش��وتي ها يادشان هست كه چند 
وقت قبل، شبانه 15 ماشين بس��يج و اطالعات و نيروي 
انتظامي وارد يكي از روستاهاي دلوار شدند و خانه به خانه، 
در جست وجوي محموله اي بودند كه هيچ كدام از اهالي 
روستا نمي دانست چيست و متعلق به كيست و كجاست. 

 چند نفرين؟ 
 »ش��وتي نفر نداره. بگو همه مرداي استان. شغلي نيست 

اينجا. درآمد شوتي هم سر به سره. هر 6 ماه بايد يك جفت 
الستيك عوض كني. دايم بايد روغن ماشين عوض كني. 
استهالك ماشين شوتي خيلي باالست. هر ماه هم دو سه 
تا شوتي توي جاده مي ميرن سِر سرعت باال. يك ماه پيش، 
سمند شوتي شاخ به شاخ شد با پرايد. ماشين شوتي، فكر 
كن يك گلوله كاغذ، پرايد، خط هم نيفتاد. ش��وتي، فوق 
ليس��انس مديريت صنعتي بود. يك هفته طول كشيد 
تا تيكه هاي جنازه شو از اوراقي س��مند در بيارن. چند تا 
اسكورتي بودن كه وقتي مامورا، مسير شوتي ها رو بستن، 
ماشينشونو كوبيدن به ماشين مامور كه كاروان شوتي رد 
بشه. زانتيا چند وقت قبل، بي س��يم بار زده بود، جاده رو 

بستن، مجبور شد ماشينشو آتيش بزنه.«
حميد، اسكورتي شوتي هاي مسير »كلمه« است. امنيت 
جاده را كنترل مي كند و اگر مامور، دنبال شوتي گذاشته 
باشد، خودش را به مسير شوتي مي رس��اند و راه مامور را 
مي بندد و »جاده آزاد« را در كانال تلگرامي شوتي ها خبر 
مي دهد؛ كانالي متشكل از گروه هاي شوتي ها، گروه هاي 
صاحب اس��م و هر گروه با حداقل 300 نفر عضو. اعضاي 
تمام اين گروه ها، بايد در تمام س��اعت هاي كار و بيكاري، 
چشم به صفحه گوشي و چشم به خبرهاي حميد داشته 
باشند؛ حميد 26 ساله كه خرج مادر و دو خواهرش را هم 
مي دهد و اولين فرزندش آخر اسفند متولد مي شود و قول 
مي دهد به خاطر بچه اش »ش��وتي« را كنار بگ��ذارد، در 
مس��ير كلمه تا دلوار و روي جاده كفي، نشان مي دهد كه 
شوتي ها با چه سرعتي مسير 6 ساعته تا شيراز را ظرف 2 
ساعت و نيم مي روند. دنده ها كه عوض مي شود و موتور كه 
به غرش مي افتد و اگزوز ماشين كه سوت ممتد مي كشد، 
فقط به عقربه سرعت خيره مانده ام. عقربه از 110، از 120، 
از 140، از 160 مي گذرد. ماش��ين روي جاده مي دود، باال 
مي جهد و پايين مي افتد. انگار م��وج خليج افتاده زير َتن 
ماشين. ديگر توالي خط هاي سفيد كف جاده را نمي بينم. 
خطوط 30 س��انتي، مثل نقطه هاي س��فيد از زير شكم 

ماشين رد مي شود. 
  وقتي مي ري شوتي، چه آهنگي گوش مي دي؟ 
»بيشتر موسيقي ُلري. اين سرعت باال سليقه ات رو تغيير 
مي ده. روش زندگيت رو، حواست رو. اكثر شوتي ها معتاد 
شدن به خاطر اين س��رعت، به خاطر ترس از سرعت. از 
همون اول كه راه مي افتي ترس ت��وي بدنته. اصال خواب 
نمي ري از اين ترس. كنار زدن و توقف نداري. مامور بيفته 
دنبالت، بايد تندتر هم بري، اگه 180 مي رفتي، بايد 200 
بري. تهران و اصفهان بدترين مسيره به خاطر مامور. مامورا 
هم ميون ُبراي ما رو ياد گرفتن و بهمون َتك مي زنن. ولي 
بازم مي ريم. تا وقتي اين بندر و اس��كله و خليج هس��ت، 
هميش��ه مي ريم. من همه بدهي مو با شوتي رفتن صاف 
كردم. با كار معمولي نمي شه قرض چند ميليوني رو بدي. 
پول شوتي آدم رو معتاد مي كنه. يك بار كه رفتي، دوباره و 

دوباره مي ري.«
دو س��مت جاده كلمه به دلوار با ديواري از تپه هاي سرخ 
رنگ احاطه ش��ده. ديوار تپه اي، پر اس��ت از »اِش��ُكف«؛ 
سوراخ هايي كه انبار بار شوتي هاس��ت. غير از اشكف ها، 
غير از خانه هاي تمام روستاهاي مس��ير تردد شوتي ها، 
سوله هاي بي تابلوي كنار خليج هم انبار بار شوتي هاست. 
اشتباه مي كنيم و وقت رد شدن از ساحل به سمت اسكله 
ماهيگيري، جلوي س��وله اي كه درهايش باز است، ترمز 
مي گيريم. سه پژوي س��فيد جلوي درهاي سوله توقف 
كرده اند. سه مرد، دست پر از داخل سوله بيرون مي آيند 
و جعبه هاي س��فيد رنگ را داخل اتاق هاي خالي پژوها 
جاساز مي كنند. مرد ديگري، ريش دار و نسبتا چاق، مدير 
اين روند تكراري است. رنگ ديوارهاي 6 متري سوله پيدا 
نيست. كف تا سقف، كل حجم سوله را جعبه هاي سفيد 

رنگ چيده اند. از همان جعبه هايي كه دست مردهاست. 
  آقا بارت چيه؟ 

كفش. كفش زنان��ه و مردانه. جعبه ها ب��ه درازاي يك 
جفت چكم��ه اس��ت. روي جعبه ها با حروف درش��ت 
نوشته شده MADE IN CHINA. چشم هاي ناظر 
چاق رو به ما، به يك عالمت س��وال درشت تر از حروف 

روي جعبه تبديل شده. 

»چي مي خواي؟ چي مي خواي؟ اينا فروشي نيست. برو 
برو برو. برو واينسا...«

و پرخاش كنان به سمت ماش��ين ما مي آيد و رو به راننده 
ما فحش مي دهد و فرياد مي زند كه چرا جلوي سوله ترمز 
زده. و ما مي رويم. و ما فرار مي كنيم. و رنگ صورت راننده 

ما از ترس به رنگ جعبه هاي كفش درآمده. 
 »حاال اينا ما رو نش��ون مي كنن عامو از ف��ردا كار مي دن 
دستمون. نبايد شوتي رو پرس و جو كني. نبايد با شوتي 

راهي جاده چشم تو چشم بشي. نبايد... نبايد...«
سر تا ته بوشهر با 10 شهرستان و 910 آبادي اش زمينگير 
بي آبي اس��ت. تعداد روستاهاي اس��تان كه از فقر آب، به 
محفل ارواح تبديل شد، از تعداد انگشتان دهياران بيشتر 
است. بارش باران كه سال گذشته كمتر از 200 ميلي متر 
بود، امسال رس��يد به كمتر از 100 ميلي متر در مناطق 
بندري استان. صنعتي هم به رونق نرسيده در اين برهوت 
كه 705 كيلومتر مرز آبي دارد اما حتي آب شيرين براي 
خوردن ندارد و آب چاهش مزه گچ مي دهد و مثل گچ هم 
در كليه بوشهري ها مي ماسد. در استان نفت و گازخيزي 
كه احدي از بومي ها به بخش غول پيكر پااليشگاهي راه 
ندارند و ُرس چند كارگاه كشتي سازي و لنج سازي و خرما 
چيني و پرورش ماهي و ميگ��و بايد معاش كل جمعيت 
استان را تامين كند و نرخ بيكاري استان باالي 11 درصد 
است در جمعيت 886 هزار نفري و تحصيلكرده هايش هم 
سراغ كارگري مي روند و بيش از 30 درصد اهالي استان، 
بايد نانشان را در جذر و مد خليجي بجورند كه طعم و رنگ 
و بوي فاضالب استخراج و پااليش نفت و گاز گرفته و بذل 
و بخشش امواجش غيرقابل پيش بيني است و ماه هاست 
كه فق��ط »ُگ��واف« )ماهي پس��ت خارداري ك��ه ارزش 
خوراكي ندارد و فقط به عنوان طعمه صيد ماهي استفاده 
مي شود( پس مي دهد كه حتي به درد قليه هم نمي خورد 
و مزه دهان ميگوهاي پرورشي اس��ت و طعمه گول َزَنك 
َگرگورها )قفس هاي ماهيگيري ساخته شده از توري( و 
اسكله هايش هم با مصوبه هاي رنگ به رنگ دولت ها، 6 ماه 
از سال مهر »ممنوع است« مي خورد، غير آنكه »شوتي« 

باشي كار ديگري ازت برمي آيد؟ 
 »وقتي اسكله رو مي بندن همه ضرر مي كنن. اينجا يك 
زماني لنج رو فروخت��ن 140 ميليون، چند هفته بعدش 
ش��د 500 ميليون. اون وقت همه فكر كردن دريا س��ود 
داره، رفتن لنج خريدن. حاال طرف يك ميليارد تومن لنج 
خريده، اسكله و بندر 6 ماهه تعطيله و نمي دونه ديگه چه 

كار كنه. هيچ كدوم مون نمي دونيم چه كار كنيم.«
در جاده تنگ ارم به س��مت ِدهرود، رديفي از سمند و پژو 
از روبه رو مي آيند. نمي آيند. پرواز مي كنند. حتي فرصت 
ش��مردن نمي دهن��د. در آن كمت��ر از ثاني��ه اي كه برق 
فالش��رهاي روش��ن را مي بينيم، همزمان امواج هوا با رد 

شدن هر ماشين مي شكند و سوت مي كشد. 
»اينا شوتي ان.«

روش��ن بودن فالشر ماش��ين ش��وتي، يعني جاده آزاد. 
شوتي ها معموال »قطاري« راه مي افتند و برمي گردند؛ در 
زبان مشترك خودشان، يعني كه هر ماشين با فاصله 5 
دقيقه از ماشين بعدي، سپر به سپر. قانون مشترك؛ اگر 

يك ماشين گير افتاد، توقف بقيه ممنوع. صندوق عقب 
ماشين شوتي ها به طرز مسخره اي باالتر از باقي بدنه است، 
انگار پوزه ماشين ها، جاده را در كل مسير بو مي كشد دنبال 
رد پاي مامور. حميد، يك مكانيكي سمت برازجان سراغ 
دارد كه همه شوتي ها پيش او مي روند. 2 ميليون تومان 
مي گيرد موتور فرانس��وي روي پژو بين��دازد و كاتاليزور 
اگزوز را در بياورد كه نفس ماشين باز شود و 30 هزار تومان 
مي گيرد كه اِكِسل ماشين را باال ببرد تا موقع بار زدن يك 
ُتن و دو تن كفش و گردو و برنج و عروسك و لباس و پارچه 
پرده اي و آبنبات چوبي، صندوق عقب ماش��يني كه قرار 
است 300 كيلومتر و 700 كيلومتر و هزار و 200 كيلومتر 
تا كازرون و اصفهان و تهران بدود، زمي��ن نخورد. اگر در 
اين چند روزي كه مهمان بوش��هري ها ب��ودم، اگر 200 
هزار ماش��ين ديدم، بيش از 170 هزار ماشين، صندوق 
عقب ش��ان باالتر از باقي بدنه بود. انگار »ش��وتي«، رسم 
زندگي مردان تنگستان و دشتستان و بوشهر شده، مثل 
اينكه رسم دارند آتشدان قليان شان با تنباكوي برازجان 
سير شود و مثل اينكه رسم دارند در هر سور و عزايي، قليه، 

زينت سفره باشد. 
 »ب��ا تريلي برن��ج و ماش و ليم��و عماني و ش��كر قاچاق 
مي برديم، از بوالخير تا دالكي 2 ميليون و 500 مي گرفتيم. 
االن بابت گوشي موبايل از َدِير تا كازرون، 3 ميليون و 500 
مي دن. براي قطعات كامپيوتر، تا تهران 7 ميليون مي دن 
ولي بايد 70 ميليون وثيقه بذاري. جريمه بار مصادره اي و 
برگردوندن اصل بار، پاي ش��وتيه. واسه همين اگر مامور، 
ماش��ينت رو با بار گوش��ي موبايل بگيره، بايد ماشين رو 
بذاري و فرار كني چ��ون جريمه اش دو براب��ر ارزش كل 
باِرته. 200 ميليون گوشي داري، بايد 400 ميليون جريمه 
بدي؛ يعني صد برابر هر چي تا حاال شوتي رفتي. ماشينتم 
مصادره مي كنن، مي زنن بالصاحب. روش مامور همينه. 
ده بار برو، مامور كاريت نداره، دفعه يازدهم مي گيره، مزد 

همه اون ده دفعه رو پياده مي شي.«
نان، زن و مرد نمي شناسد. مريم، سه سال قبل، بعد از آنكه 
چرتكه اش از سربه سري مستمري كميته امداد با اجاره 
خانه و هزينه خوراك و پوشاك خودش و پسر ناشنوايش 
واماند، رفت سراغ پسرعمه و پس��رخاله هايش كه همه، 
»شوتي« بودند. همان روزي كه حميد، عكس شوتي هاي 
مرحوم را نشانم داد، شخصي ها، مريم را گرفته بودند. بار 
پارچه قاچاق، مصادره شده بود و ماشين را فرستاده بودند 
پاركينگ. هفته بعد كه از بوشهر برگشتم، با مريم تلفني 
حرف زدم. تازه از اداره برق درآمده بود و اعصاب نداش��ت 
بابت قبض 250 هزار توماني كه قبول نكرده بودند قسط 

ببندد. 
 »هميشه گردو و پارچه و شال و روس��ري و كفش بردم. 
هميش��ه هم از جاده تنگ ارم مي رم. قبال هفته اي سه بار 
مي رفتم ولي االن كه مامور زياد ش��ده، ماهي يك بار. روز 
رفتم، شبم رفتم. گرما رفتم، سرما هم رفتم. از 120 بيشتر 
نمي رم. بچه ها مي دونن. مي گن مري��م اولين نفره كه راه 
مي افته ولي آخرين نفره كه مي رس��ه. اواي��ل، توي جاده 
گريه مي كردم. جاده تنگ ارم خيلي پيچ داره. همه بچه ها 

تند مي رفتن، من تنها مي موندم.«

 بر اس��اس تفاهمنامه بين معاونت علمي و فناوري و 
معاونت امور زن��ان و خانواده رياس��ت جمهوري، دو 
مركز ش��تاب دهنده ويژه زن��ان ايجاد خواهد ش��د. 
»شتاب دهنده« س��اختاري حمايت محور است كه 
براي رشد و توسعه اس��تارت آپ ها )كسب و كارهاي 
نوپ��ا( و آمادگي آنه��ا براي ج��ذب س��رمايه گذار و 
تشكيل شخصيت حقوقي مستقل فعاليت مي كند. 
ش��تاب دهنده ها معموال داراي ش��خصيت حقوقي 
مس��تقل و خصوصي  بوده و مي توانند مالك بخشي 
از سهام استارت آپ ها/ ش��ركت هاي مستقر در خود 

شوند. 
اه��داف تعيين ش��ده براي اي��ن تفاهمنامه ش��امل 
»شناس��ايي و معرفي بان��وان خالق و نمونه كش��ور 
به خص��وص همس��ران و م��ادران خالق، ب��ا هدف 
تحكيم بني��ان خان��واده«، »كمك ب��ه توان افزايي 
بانوان فن��اور و خالق براي به ثمر رس��يدن طرح ها و 
ايده هاي ارزش��مند، به خصوص بانوان سرپرس��ت 
خانوار«، »كمك به توس��عه اش��تغال بان��وان خالق 
در ش��ركت هاي دان��ش بنيان و خ��الق به خصوص 
بانوان سرپرس��ت خانوار« و »همكاري در شناسايي 
و افزايش ظرفيت مش��اغل متناس��ب ب��ا توانايي و 
خصوصيت هاي ويژه بانوان فناور و خالق« مي شود. 
»شناس��ايي مادران نخبه فن��اور و فرهيخته با هدف 
تحكيم خانواده«، »همكاري در توسعه كمي و كيفي 
پژوهش سراهاي دانش آموزي دختران«، »همكاري 
در توانمندس��ازي و اش��تغالزايي بان��وان در مناطق 
محروم و روس��تايي از طريق توسعه كسب و كارهاي 
خالق«، »همكاري در شناسايي و معرفي ساالنه سه 
بانوي دانش��مند برتر ايراني مقيم كشور با همكاري 
مشترك معاونت علمي و فناوري، معاونت امور زنان 
و خانواده رياست جمهوري و وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري به منظور معرف��ي نقش بان��وان ايراني در 
توليد علم و حمايت از توسعه كس��ب و كار زوج هاي 
فناور و خالق با ه��دف تحكيم خان��واده« و »اجراي 
برنامه هاي ترويجي به منظور تبيي��ن نقش خانواده 
و بانوان در توس��عه اقتص��ادي، اجتماعي و فرهنگي 
به خصوص توس��عه عل��م و فن��اوري و خالقيت« از 
ديگر اهداف تعيين ش��ده براي اين تفاهمنامه است. 
در اين تفاهمنام��ه در خصوص برنامه ه��اي اجرايي 
سال آينده آمده اس��ت؛ »همكاري و حمايت از ايجاد 
دو مركز ش��تاب دهنده وي��ژه بان��وان«، »همكاري و 
حمايت از ايجاد كريدورهاي خدمات تجاري س��ازي 
و توانمندس��ازي در 4 منطقه محروم و روس��تايي«، 
»همكاري در ايج��اد بانك اطالعات و ش��بكه بانوان 
خالق و فناور«، »مشاركت در برگزاري جشنواره ملي 
شركت هاي برتر خالق و معرفي بانوان و مادران خالق 
برتر«، »اجراي طرح شناسايي و بسترسازي استفاده 
از ظرفيت بانوان مقيم خارج از كشور در شركت هاي 
دانش بنيان، از مهم ترين اقدامات و برنامه هاي اجرايي 

اين تفاهم نامه در سال 97 خواهد بود. 

عبدالرض��ا رحماني فضلي، وزير كش��ور گف��ت: توليد 
بيش از ٩ هزار تن مواد مخدر در افغانس��تان، زنگ خطر 
و هشدار جدي براي جامعه جهاني است. رحماني فضلي 
در جلسه اي كه يوري فدوتوف، معاون دبيركل سازمان 
ملل متحد و مدي��ر اجرايي دفتر مقابله ب��ا مواد مخدر و 
جرم سازمان ملل در حاش��يه شصت و يكمين نشست 
ساالنه كميس��يون مواد مخدر س��ازمان ملل متحد در 
وين اين س��خنان را بيان كرد. رحماني فضل��ي در اين 
ديدار تصريح كرد: توليد بي��ش از ٩ هزار تن مواد مخدر 
در افغانستان، زنگ خطر و هش��دار جدي براي جامعه 
جهاني است و ضرورت دارد تا كشورهاي جهان بر اساس 
اصل مسووليت مشترك به تكاليف و وظايف خود عمل 
كنند. وي در ادامه افزود: توليد بيش��تر م��واد مخدر به 
معناي تحميل خسارت بيش��تر به كشورهاي منطقه و 
مسير ترانزيت، افزايش ميزان ترانزيت مواد به بازارهاي 
مصرف در اقصي نقاط جهان و توزيع بيشتر مواد مخدر 
در س��طح جهان اس��ت. وي با بيان اينكه ايران در سال 
جاري و تا امروز مقدار ٧٨٥ تن انواع مواد مخدر كش��ف 
كرده كه نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل ١٥ درصد 
افزايش را نش��ان مي دهد، اظهار كرد: بررس��ي ها نشان 
مي دهد كه كمك جامعه جهاني به كشورها، بر مبناي 
ميزان عملكرد و فعاليت و نقش آفرين��ي آنها در عرصه 
مبارزه با مواد مخدر نبوده و در اين خصوص نوعي رفتار 
تبعيض آميز مشاهده مي شود.  وزير كشور در اين ديدار 
آخرين وضعيت طرح توسعه پايدار در افغانستان )كشت 
و معيش��ت جايگزين( به عنوان يكي از طرح هاي مورد 
توافق ايران - افغانس��تان و س��ازمان ملل را تشريح و بر 
ضرورت هاي تحقق كامل اين طرح و مشاركت جدي تر 
سازمان ملل تاكيد كرد. رحماني فضلي همچنين اهتمام 
بيشتر UNODC براي تقويت ابتكار سه جانبه ايران، 
افغانس��تان- پاكس��تان و مديريت JPC را مورد تاكيد 
قرار داد. فدوتوف نيز در س��خناني با بي��ان اينكه ميزان 
كشفيات مواد مخدر جمهوري اسالمي ايران به تنهايي 
چهار برابر ميزان كشفيات كشورهاي جهان است، گفت: 
مشاركت جمهوري اسالمي ايران در مبارزه با مواد مخدر 
با توجه به رشد و توليد بي سابقه مواد مخدر در سال قبل 
ميالدي، براي جامعه جهاني و سازمان ملل متحد بسيار 
مهم و حايز اهميت اس��ت. وي با تاكي��د براين اينكه در 
حوزه همكاري هاي منطقه اي براي مبارزه با مواد مخدر، 
نگاه مان به ايران اس��ت، گفت: س��ازمان ملل از استمرار 
اقدامات جمهوري اسالمي ايران در مبارزه با مواد مخدر 
تشكر مي كند. همچنين سازمان ملل بر استمرار و تقويت 
فعاليت دفت��ر UNODC در ايران - ته��ران، به عنوان 
كشوري كه به تنهايي ٨٠ درصد كشفيات مواد مخدر در 

جهان را به خود اختصاص داده، تاكيد دارد.  ايسنا

دو مركز شتاب دهنده ويژه زنان 
ايجاد مي شود

رحماني فضلي در ديدار معاون دبيركل 
سازمان ملل متحد: 

توليد بيش از ٩ هزار تن مواد 
مخدر در افغانستان هشدار جدي 

براي جامعه جهاني است

»شوتي ها«؛  قربانيان قاچاق

روزگار چريك هاي بندر
حميد چند عكس در گوشي تلفنش دارد؛ چند عكس از 
چند آگهي ترحيم. اغلب آگهي هاي تسليت، به عكسي از 
يك صحنه تصادف الصاق شده. كالبد خودروي تصادفي 
در اي��ن عكس ها، اوراق فل��زي درهم خزيده اي اس��ت با 
يك پيام محت��وم؛ از راننده اين خ��ودرو، جز تكه هاي به 
درد بخور براي تش��خيص هويت چيزي باق��ي نمانده... 
از اين عكس ها، در گوش��ي »ش��وتي ها« زياد است؛ مثل 
آيينه دق، عكس رفقايي را كه گوش��ت و استخوانش��ان 
خوراك گردنه ه��اي »تنگ اِرم« و »خايي��ز« و »َطلحه« 
و »خورم��وج« و »برازجان« ش��د در آن طي طريق هاي 
170 كيلومتر در س��اعت و 200 كيلومتر در ساعت، در 
گالري گوشي هاي شان بايگاني كرده اند تا يادشان بماند 
در همسايگي فوران بزرگ ترين ميدان نفت و گاز جهان، 

جان شان را چه به مفت نرخ گذاري مي كنند. 
  »شوتي« كيه ؟ 

»شوتي«؛ عنوان اس��تعاري قاچاق برها در استان بوشهر، 
قاچاق ه��ر ن��وع كاال، ممن��وع و ناممنوع، اس��تعاره اي 
خودساخته در غربت تنگستان و دشتستان و بوشهر و گناوه 
و ديلم در فاصله چند ده كيلومتري موج شكن هاي خليج... . 
»شوتي«، مرد يا زني است كه ظهر يا عصر يا پيش از طلوع 
يا پس از نيمه شب، هول زده، صندلي عقب ماشينش را در 
مي آورد، به شيشه پنجره هاي عقب ماشين، روكش دودي 
مي چسباند، از كف تا س��قف فضاي خالي پشت صندلي 
راننده را بسته هاي ريز و درش��ت باري كه مجاز به خروج 
از حريم بندر نيست مي چپاند به مقصد شيراز و اصفهان و 
تهران، بار قاچاق را با يك چادر ُكدري استتار مي كند، روي 
نمره پالكش آدامس مي چسباند و اعداد را ناخوانا مي كند، 
مخزن برف پاك كن ماشين را با 2 ليتر گازوييل پر مي كند 
كه اگر »شخصي ها« )اصطالح مرس��وم شوتي ها درباره 
ماموران ردزني قاچاق جاده اي( پش��ت سرش گذاشتند، 
دودزايي بزند به ق��درت 55 ثانيه تار ك��ردن كانون ديد 
مامور، پشت فرمان كه مي نشيند، موتور را به قصد 170 
يا 190 ي��ا 200 آتش مي كند، در فاصل��ه 150 الي 300 
كيلومتري دلوار تا كازرون و شيراز، چيزي به اسم ترمز و 
توقف نمي شناس��د، وقتي به مقصد مي رسد و محتويات 
صندوق و صندلي عقب را داخ��ل گاراژ صاحب بار پياده 
مي كند و 350 هزار تومان م��زد مي گيرد، برگه كوچكي 
از جيبش بيرون مي آورد و روي يكي ديگر از قس��ط هاي 

بدهكاري اش، ضربدر مي كشد... 
 »وقتي شوتي شدي، ديگه حق نداري بترسي. حواست 
بايد به همه چي باشه، حتي به سرعت باد. كي از كجا داره 
مياد؟ چه ماشينيه؟ چند نفر توي ماشين جلوتن؟ چند نفر 
توي ماشين پشت س��رتن؟ حتي حواست بايد به جنس 
داخل ماشينت باشه. راننده ماشيني كه مي زنه توي فرعي 
ممكنه چكاره باشه ؟ توقف ممنوع، استارِت مبدا و ترمِز 
مقصد. وسط راه آب بخورم و دستشويي برم و بنزين بزنم 
و خوابم مي آد نداريم. شوتي سيگاري هيچ وقت نبايد فقط 
يك پاكت سيگار جيبش باش��ه. وقت بارگيري، بنزينت 
بايد تكميل باشه، ماشينت بايد هميشه سرپا باشه. شوتي، 
چيزي به اسم دست انداز و چاله و پيچ و سبقت ممنوع و 

سرعت مجاز و دوربين كنترل سرعت نمي شناسه.«
»ش��وتي«، مخلوق مش��روع خشكسالي بوش��هر است، 
وقتي باران از 15 سال قبل به اين سمت، هر سال، كمتر و 
كمتر باريد و زمين زير پاي نخلستان ها، ِصِله بست و مرتع 
بي بار،  گر شد و رمه گرسنه، حالل نشده تلف شد و عمق 
چاه، از 20 متر و 30 متر رس��يد به 120 متر و 150 متر و 
َكرت ها آب رفت و كرانه، كول داد زير سنگيني بار حضور 
غيربومي هاي مازن��ي و لر و فارس و بل��وچ و ُكرد كه آمده 
بودند براي اس��تخراج پترول و سبك كردن ذخاير گازي 
ميدان جنوب، مردهاي دشتستان و تنگستان و بوشهر، 
رفتند پشت فرمان ماشين شان نشستند و چند بار درجا، 
گاز دادند كه مطمئن شوند چرخ هاي اين لكنته مي تواند 
زير خم يك ه��زار و 500 كيل��و بار، ت��ا آخرين خطوط 
منقش بر صفحه نمايش سرعت، روي تن جاده بدود. يك 
لنج مايه اش بود و چند ُتن تتمه س��وخته ته لنجي، يك 
دالل مي خواس��ت و يك صاحب بار كه كشته مرده هاي 
MADE IN UAE بشناس��د و پول، حراِم ب��دِل اصِل 

MADE IN AMERICA كند... 
»فرض كن من يك برنج فروشم توي تهران. از دوبي برنج 
پاكستاني خريدم و دلوار آشنا دارم. اون آشنا براي من لنج 
جور مي كنه كه از دوبي بار بزنه و بياد اس��كله دلوار براي 
تخليه. اون آشنا، دالل ش��وتي ها و صاحب لنج و صاحب 
باره. مزدش هم بسته به زرنگي خودش، هرچقدر تيغش 
بُبره. هر لنج حداقل 40 تن جاي ب��ار داره. مثال بابت هر 
كيس��ه 40 كيلويي برن��ج از صاحب بار 20 ه��زار تومن 
مي گيره و 15 هزار تومن به صاحب لنج مي ده و باقيش مال 
خودشه. اون آشنا به سرتيم خبر مي ده. سرتيم هم شوتي 
خبر مي كنه. سرتيم، خودشم ش��وتيه ولي اونه كه تريپ 
مي ده. حق و حساب سرتيم رو شوتي ها ميدن. بابت هر بار 
كه هر كدوم مون رو بفرس��ته، نفري 1000 تومن، 2000 

تومن بهش مي ديم.«
فرامرز، »شوتي« مسير دلوار- كازرون است. دو بار، سه بار، 
چهار بار... تعداد دفعات آمد و رفت در هفته را َبرج و بدهي 
و چوب خط اجاره عقب افتاده تعيين مي كند. در خلوتي 
بعدازظهر دلوار، در فرصتي كه تلفن آژانس، خمار است از 
بي مسافري، فرامرز گوش به زنگ »سرتيم« است. سرتيم، 
بايد با »دالل« هماهنگ كند كه براي رساندن بار لنجي 
كه ساعت 3 بعدازظهر، از اسكله دلوار نوبت تخليه گرفته، 

بنفشه سام گيس


