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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

همزمان که او در میان ســوز سرما و 
مقابل مگسک اسلحه مرزبان ها، پای در 
برف فرو می کند و به کوه لعنت می فرستد 
که پیمودنش با بارهای سنگین چنین 
جانفرساســت، امنیت ملی هم سوار بر 
کوله اش می شــود و همراه با او می رود. 
همین که مرزبان ماشه بچکاند، چه بسا 
تیرش جان امنیت ملــی را هم بگیرد و 
امنیت و کولبر هر دو با هم بمیرند؛ وقتی 
جرقه اعتراضاتی از جنــس دی و آبان 
می خورد، نیز کولبر اولین کسی است که 
به صف معترضان خواهد پیوست، چراکه 
او پیش از آنکه مسئول حفظ آرمان های 

انقالب باشد، نان آور خانه است. 
در روزهــای اخیر مــرگ دردناک 
نوجوان 14 ســاله کولبر و بــرادر 17 
ســاله اش در کوه های کردستان بر اثر 
سرما، نگاه ها را دوباره متوجه کولبران 
کرده است؛ اما آنچه این نگاه را متفاوت از 
گذشته می کند، تجربه ای است که ایران 
طی دو سال گذشته پشت سر گذاشته 
است. نظام، اعتراضات بنزینی آبان ماه را 
آرام کرده است اما شوک آن وقایع هنوز 

به قوت خود باقی است. پیش از آن هم 
در دو سال گذشته، ایران در فاصله های 
زمانی کوتاه چندین بار دیگر شاهد چنین 
اعتراضاتی بوده است. قرائت رسمی این 
اعتراضات را دسیســه دشمن قلمداد 
می کند، امــا آنچه در کــوی و برزن در 
جریان بود حکایت از آن داشت که شاید 
چنین تحرکاتی با جرقه دشمن باشد 
اما هیزم آن قطعا خشــم طبقه محروم 

بوده است. 
 هشداری درباره 
»آبان« های بعدی 

مردم دو روز پیش در مریوان جنازه 
کولبر جوان را با تکه های نان در دست 
تشییع کردند و او را »شهید نان« نامیدند. 
اقدامی که خشــونتی در خود نداشت، 
اما مستعد تبدیل شدن به خشن ترین 
اعتراضات اســت. اکنون دیگر نه تنها 
جامعه شناسان بلکه خود سیاستمداران 
و دولتمردان نیز در خلوت خود به یکدیگر 
هشدار می دهند که تکرار اغتشاشات 
آبان بسیار خشن تر از آن چیزی خواهد 
بود که هفته های گذشته شاهد بودیم.    

در پی همین هشدار و همین طور به 
دنبال احساساتی که با مرگ دلخراش 

نوجوان کولبر جریحه دار شــده است، 
مجلس دیروز طرحی تازه درباره کولبران 
را به جریان انداخته اســت. نمایندگان 
اســتان هایی که کولبری در آنها رواج 
دارد، اســتان هایی مانند کردستان و 
ایالم و کرمانشاه پیش از این فریادهای 
بسیار درباره وضعیت کولبران و بیکاری 
در استان های خود کشیده اند و مجلس 
نیز طرح های متعــددی از جمله ایجاد 
بازارچه های مرزی یا طــرح پیله وری 
را به عنــوان راهکار ارائــه کرده اند، اما 
برای کولبر َدر همچنان بر همان پاشنه 

می چرخد. 
طرحی برای جان

این بــار اما طرح مجلــس، طرحی 
اقتصادی یا معیشــتی نیست؛ طرحی 
برای جان کولبر است. رسول خضری، 
نماینده مردم پیرانشهر دیروز خبر داد 
که طرح ممنوعیت شلیک مستقیم به 
کولبران به صــورت دو فوریتی مطرح 
شده و هفته آینده در دستور کار مجلس 

قرار خواهد گرفت.
با اینکه قاچاق در ایران معضلی بزرگ 
با اعداد و ارقام بزرگ و گردش مالی کالن 
است، اما نماینده پیرانشهر در مجلس 

دیروز گفت که تنها یک درصد از واردات 
غیرمجاز مربوط به کولبری است.

در میان آن 99 درصــد باقیمانده، 
پدرخوانده ها و مافیاهای بزرگ و مخوفی 
هســتند که قاچاق می کنند بی آنکه 
بیم جانشان را داشته باشند اما کولبرها 
علی رغم ســهم یک درصدی شان در 
قاچاق، هر بار کــه کولبری می کنند با 
مرگ مواجه می شوند؛ هرچند که پیش 
از کولبری هم بیکاری و فقر و گرسنگی 

سایه مرگ را روی سر آنها می گسترد. 
طرح جدید مجلس قرار است از میان 
بهمن و پرتاب شــدن از کوه و یخ زدگی 
و سرما و همینطور تیراندازی مامورین 

نظامی و انتظامی، مورد آخر را از لیست 
مواردی کــه منجر به مــرگ کولبران 

می شود، حذف کند. 
شلیک مستقیم به کولبران 

غیرقانونی است
آنطور که رسول خضری گفته متن 
طرح دو فوریتی که به صورت الحاق یک 
تبصره به ماده ۳ قانون بکارگیری سالح 
توســط مامورین نیروهای مسلح ارائه 
شده، بدین شرح است: »ماده واحده – 
یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۳ به 
قانون به کارگیری سالح توسط مامورین 
نیروهای مسلح در موارد ضروری الحاق 
می شود: جز در مورد بندهای یک، دو، 
چهار و هفت این ماده )برای دفاع از خود 
در برابر کسی که با ســالح سرد یا گرم 
به آنان حمله کند، بــرای دفاع از خود 
در برابر یک یا چند نفر که بدون ســالح 
حملــه می آورند ولی اوضــاع و احوال 
طوری باشد که بدون بکارگیری سالح 
مدافعه شخصی امکان نداشته باشد، برای 
دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی 
که اقدام به ترور و یــا تخریب و یا انفجار 
کرده و در حال فرار اســت و برای حفظ 
ســالحی که جهت انجام ماموریت در 
اختیار آنان است( مامورین انتظامی حق 

شلیک مستقیم به کولبران را ندارند.«
در واقع نمایندگان ارائه دهنده این 
طرح، ســعی کرده اند تا با تاکید بر یک 
ماده قانونی، غیرقانونی بودن شــلیک 
مستقیم به کولبران را اثبات کرده و در پی 
آن ممنوعیت شلیک به آنان را تبدیل به 

قانون کنند. 
 دفاع از کولبری 

یعنی دفاع از قاچاق
در ایــن میــان امــا برخــی دیگر 
از نمایندگان مخالــف چنین اقدامی 
هســتند. از دید آنها کولبــری قاچاق 
است و قاچاق، جرمی غیرقابل اغماض. 
حســن نوروزی، نماینده رباط کریم و 
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس، یکی از این مخالفان اســت. او 
به اعتمادآنالین گفته اســت: »قاچاق 
کاهش پیدا کرده، اما بحث ما این است 
که چرا اصاًل باید قاچــاق اتفاق بیافتد؛ 
دفــاع نمایندگان مجلــس از کولبری 

 و ته لنجــی یعنــی دفــاع از قاچاق.« 
 نوروزی ادامه داده: »بــه جای اینکه از 
کولبری و ته لنجی در کردستان یا جنوب 
دفاع کنیم، دولــت را موظف کنیم که 
کشاورزی را در این مناطق توسعه بدهد، 
کارخانه تاسیس کند و وام بدهیم برای 
دامداری، کشــاورزی و... تا به درستی 
شــاهد صادرات محصوالت و واردات 
باشیم. وقتی کولبری و ته لنجی را قانون 
می کنیم یعنی قاچاق. از ســوی دیگر 
شــاهد قاچاق نفت و حامل های انرژی 

هستیم.«
 اظهارات نــوروزی از آن جهت قابل 
تامل اســت که مجلس سال هاست در 
موظف کردن دولت برای انجام بسیاری 
کارها درمانده و دولت نیز در شــرایطی 
نیست که به راحتی مناطق محروم را از 
محرومیت نجات دهد و حتی اگر از همین 
امروز نیز با بودجه و همت کافی اقدام به 
این کار کند، تا وقتی که به نتیجه برسد، 
ده ها کولبر با شلیک مستقیم نیروهای 
نظامی و انتظامی کشته می شوند. از سوی 
دیگر این کشته ها و خشم حاصل از مرگ 
آنها، در شــرایط اجتماعی و اقتصادی 
فعلــی، می توانند جرقــه »آبان های« 

بعدی باشند. 
مجلس و دولت تا به حال نتوانسته اند 
وضعیت معیشتی کولبران و مناطقی 
که کولبری در آنجا رایج است را بهبود 
ببخشند. تهدید شــلیک نیز نتوانسته 
کولبران را از کولبری بازدارد. حال باید 
دید آیا طرح جدید مجلــس منجر به 
حفظ جان آنها می شود یا اینکه کولبری 
همچنان نان به قیمت جان خواهد بود.  

وقتی امنیت ملی در کوله کولبران است؛

اختالف در مجلس بر سر یک شلیک

خبر

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به حضور ســردار نقدی در نشست 
کمیسیون گفت: معاون هماهنگ کننده سپاه ضمن تشریح 
ماموریت های سپاه و بسیج درخواست افزایش اعتبارات با لحاظ 
تورم و برنامه های آتی را داشت. به گزارش خانه  ملت، سیدحسین 
نقوی حسینی در توضیح نشست روز دوشنبه کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: 
جلسه امروز با حضور سردار سرتیپ پاسدار »محمدرضا نقدی« 
و همکاران وی جهت بررسی بودجه و اعتبارات سپاه پاسداران 
تشکیل شــد که در این جلســه معاون هماهنگ کننده سپاه 
پاسداران گزارشی از فعالیت های سپاه و بسیج در سال جاری ارائه 
کرد. وی تصریح کرد: سردار نقدی در توضیح گزارش خود یادآور 
شد که سپاه و بسیج تاکنون در هیچ ماموریتی نگفته است که این 
اقدام وظیفه کیست؟ بلکه وارد عمل شده است. از سیل و حضور 
در مناطق سیل زده و زلزله زده تا سقوط پهپاد آمریکایی سپاه و 
بسیج در خط مقدم بوده اند و در هر گوشه ای از ایران اسالمی هر 
اقدام فداکارانه، ایثارگرانه و خدمت رسانی که الزم بوده حضور 
پیدا می کند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس افزود: قرارگاه خاتم النبیاء نیز در اقصی نقاط این کشور 
کارهای چشمگیر عمرانی و ســازندگی می کند. سپاه و بسیج 
فراجناحی و فراقوه ای خدمت می کننــد و نگاه ویژه به مناطق 
محروم دارند و سپاه و بسیج در خط مقدم تولید، محرومیت زدایی، 
استکبار زدایی، تولید تکنولوژی و امنیت کشور بدون هیچ ادعا و با 

کمترین اعتبار قرار دارند.
در بودجه فعلی اعتبارات سپاه و بسیج کاهش یافته

نقوی حسینی ادامه داد: براساس گزارش مذکور در جلسه 
امروز سردار نقدی در ادامه به وضعیت بودجه سپاه و بسیج اشاره 
کرد و گفت که در ارتباط با مظلومیت اعتبارات این حوزه همین 
بس که بودجه سپاه و بسیج در جدول ۲۲ قرار دارد نه در جدول 
7. چرا اعتبارات ما در جدول متزلــزل قرار می گیرد؟ لذا اولین 
درخواست ما اصالح جایگاه سپاه و بسیج در جدول است سپس 
انتظار داریم در تخصیص اعتبارات تورم و برنامه های پیش رو 
دیده شود. وی اضافه کرد: معاون هماهنگ کننده یادآور شد که 
در بودجه فعلی اعتبارات سپاه و بسیج کاهش یافته است البته 
الزم به توضیح است که حقوق و مزایا با افزایش مناسب تامین 
شده و در سال آینده مشــکلی در این زمینه نداریم ولی نسبت 

به برنامه ها و ماموریت های آتی با کســری بودجه جدی روبرو 
هســتیم. در بودجه و اعتبارات بسیج به شدت نیازمند افزایش 
اعتبارات هستیم به ویژه اینکه حضور بسیج در عرصه سازندگی و 
محرومیت زدایی بُرده چندجانبه دارد و جوانان داوطلبان خدمت 
می کنند و ضمن دوری از مفاسد به مردم نزدیک می شوند، اعتقاد 
به نظام را تقویت می کنند، هزینه طرح ها را کاهش می دهند به 
نوعی که گاهی طرح هایی را با یک دوازدهم برآورد هزینه های 

اولیه انجام می دهند.
 تسویه حساب کامل با قرارگاه خاتم االنبیا

 از خواسته های سپاه
نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسالمی، 
عنوان کرد: یکی از خواسته های ســپاه تسویه حساب کامل 
با قرارگاه خاتم االنبیا و پرداخت بدهی های قرارگاه از ســوی 
دولت بود زیرا قرارگاه به شــدت نیازمند مطالبات خود است. 
در این جلسه ملکوتی خواه نماینده ســازمان برنامه و بودجه 
نیز اظهار داشت که »دولت آمادگی دارد همه ماموریت های 
محرومیت زدایی را به شکل متمرکز به بسیج بسپارد. تجمیع 
ردیف ها هم در چارچوب مــورد توافق صورت گرفته و تمامی 

ماموریت های سپاه و بسیج نیز دیده شده است.« نقوی حسینی 
ادامه داد: نماینده سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت که 
»ما در ۵ دستگاه ردیف کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از 
جمله مجلس را حذف کردیــم. در حال حاضر هم جدول ۲۲ 
نداریم و اگر اختصاص از صندوق قطعی شد باید در آن شرایط 
اولویت ها را در نظر بگیریم.« وی افزود: در این جلسه به موضوع 
پرداخت حقوق به رزمندگان معســر و پیگیری طرح شــهید 
کاظمی پرداخته شــد به ویژه توجه و تقویت شرایط جانبازان 
زیر ۲۵ درصد مورد تاکید قرار گرفت. در موضوع اعتبارات حوزه 
توازن در استان ها هم باید در مجلس توافق شود که چه درصدی 
در اختیار سپاه و بسیج قرار گیرد. از این رو مجموعه پیشنهادات 
سپاه و بســیج جمع بندی جهت پیگیری به کمیسیون تلیق 

بودجه ارائه خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد

درخواست سردار نقدی برای افزایش اعتبارات سپاه و بسیج
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محمد صدر:
پالرمو از دستور کار مجمع 

خارج شده است
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام دربــاره تکلیف الیحه پالرمــو در مجمع 
تشخیص گفت: بر اســاس ماده ۲۵ آیین نامه 
داخلی مجمع، وقتی یک سال از طرح یک الیحه 
اختالفی در مجمع گذشت، به آن رسیدگی نشد 
و مجمع درباره آن اظهارنظر نکرد، نظر شورای 
نگهبان در خصوص آن حاکم و اجرایی می شود. 
بنابراین پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده 
و دیگر در مجمع نیســت که مجمع تشخیص 

بخواهد درباره آن اظهارنظر کند.
    

نامه گروهی از نمایندگان به 
FATF مقام معظم رهبری درباره

شــهاب الدین بی مقدار، عضو فراکســیون 
امید مجلس شورای اســالمی از نامه  گروهی از 
نمایندگان به مقام معظم رهبری در خصوص 
FATF و تبعات نپیوستن به آن از منظر فعاالن 
اقتصادی خبر داد. وی در گفت وگو با ایســنا، 
با بیان اینکــه بنده به نمایندگــی از گروهی از 
نمایندگان در حال تهیه ی نامه ای در خصوص
FATF بــرای تقدیم به مقــام معظم رهبری 
هستم،  اظهار داشت: اکثرا فعاالن اقتصادی که 
در این زمینه صاحب نظر هستند تاکید دارند 
که اگر ما به FATF نپیوندیم و در لیست سیاه 
قرار بگیریم دســت و پای کشور قفل می شود و 
شعبات بانک های ما در خارج از کشور بایکوت 

خواهند شد.
    

ظریف و بن علوی در مسقط 
دیدار کردند

صبح روز گذشــته اداره  کل دیپلماســی 
رسانه ای و امور سخنگویی وزارت امور خارجه 
خبــر داد که محمدجــواد ظریف وزیــر امور 
خارجه جمهوری اســالمی ایران در چارچوب 
رایزنی های مســتمر دو جانبه میــان ایران و 
عمان عازم مسقط شد. عصر دیروز نیز دور اول 
گفتگوهای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان با یوسف بن علوی، وزیر امور خارجه 

عمان عصر امروز در مسقط برگزار شد.
    

دو کارت زرد در یک روز
در جلســه علنی دیــروز مجلس، ســوال 
حســین مقصودی، نماینده ســبزوار از وزیر 
علوم درباره علت انتصاب رئیس و معاونان مرد 
برای دانشــگاه های دخترانه مطرح شد. پس از 
توضیحات وزیر علوم این نماینده مجلس گفت 
که از پاسخ های وزیر قانع نشــده و خواستار به 
رأی گذاشتن سوال شد. نمایندگان با 97 رأی 
موافق، 79 رأی مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع 
۲۰1 نماینده حاضر در مجلس اعالم کردند که از 
پاسخ های وزیر قانع نشدند. نمایندگان همچنین 
از پاسخ وزیر به سوال پروانه سلحشوری، نماینده 
تهران درباره علــت عدم بکارگیــری زنان در 
هیأت های علمی نیز قانع نشده و یک کارت زرد 

دیگر به غالمی دادند.
    

 »منصرفین«
 فراکسیون تشکیل دادند

عبدالرضــا هاشــم زایی، نماینــده مردم 
تهران در مجلس شورای اســالمی از تشکیل 
فراکســیونی متشــکل از نمایندگانی که در 
انتخابات آتی مجلس کاندیدا نشدند، خبر داد. 
وی با بیان اینکه حــدودا ۳۸ نفر از نمایندگان 
فعلی در انتخابات آتی شــرکت نکردند، گفت: 
این فراکســیون از آنجا که فارغ البال تر از بقیه 
است و دیگر قرار نیست درگیر انتخابات و مسائل 
تبلیغاتی شود می تواند در خصوص مسائل مهم 
کشــور در مدت باقی مانده اقدامی انجام دهد، 
خط سیاسی خاصی را نیز دنبال نمی کند بلکه 

اولویت مسائل مهم مملکتی است. 
    

 مسئوالنی که
 عاقبت به خیر نشدند

سرلشکر سید یحیی صفوی، دستیار و مشاور 
عالی فرماندهی کل قوا در چهاردهمین جشنواره 
انتخاب کتاب پاسداران اهل قلم با اشاره به عدم 
تبعیت برخی مســئوالن از هدایت های رهبر 
انقالب در حوزه اقتصادی خاطر نشان کرد: من 
به عنوان یک پاسدار قدیمی می گویم آن هایی 
که حرف رهبــری را اطاعت کردنــد عاقبت 
به خیر شــدند و آن هایی که از حرف ایشــان 
اطاعت نکردند عاقبت به خیر نشدند؛ لذا از شما 
نویســندگان می خواهم دلسوزانه نقاط قوت و 

ضعف جامعه را سوژه یابی کرده و تبیین کنید.

طرح جدید مجلس قرار 
است از میان بهمن و پرتاب 

شدن از کوه و یخ زدگی و 
سرما و همینطور تیراندازی 
مامورین نظامی و انتظامی، 

مورد آخر را از لیست 
مواردی که منجر به مرگ 
کولبران می شود، حذف 

کند 

این بار اما طرح مجلس، 
طرحی اقتصادی یا معیشتی 

نیست؛ طرحی برای جان 
کولبر است تا شلیک به او را 

ممنوع کند. شماری دیگر 
از نمایندگان اما معتقدند 

دفاع از کولبر یعنی دفاع از 
قاچاق

آواربرداری یک بانــک در رباط کریم که در 
حوادث اخیر در پی افزایش قیمت بنزین سوخته 

و فروریخته بود به کشف ۳ جسد منتهی شد.
به گزارش همشهری آنالین به نقل از صدا 
و ســیما، در حوادث آبان ماه یکی از بانک های 
رباط کریم به آتش کشــیده و به دلیل وسعت 
حریق به طــور کامل تخریب شــد. بعد از یک 

ماه، مســئوالن بانک تصمیم گرفتند بانک را 
آواربرداری و ســاختمانی جدید بنا کنند که 
حین این کار متوجه ۳ جسد شــدند و آنها را 
برای تشخیص هویت در اختیار پزشکی قانونی 

قرار دادند. 
شاهدان عینی گفتند زمانی که بانک به آتش 
کشیده شد، بالفاصله ۳ نفر وارد آن شدند )۲ مرد 

و یک زن(. پس از دقایقی از ورود آنان نیز سقف 
بانک فروریخت و چون محیط دودآلود و پر از گرد 
و خاک بود، کسی متوجه بیرون آمدن یا نیامدن 
آنها نشد. دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
بهارستان تهران پیدا شــدن ۳ جنازه را زیر آوار 
یکی از بانک های رباط کریــم به دنبال حوادث 

آبان ماه تایید کرده است.

ممکن است اجساد متعلق به معترضان 
آبان ۹۸ باشد

مجتبی خانجانی، فرماندار بهارســتان با 
بیان اینکه اجساد پیداش شده برای تشخیص 
هویت به پزشکی قانونی فرســتاده شده اند، 
به ایلنا گفت: ممکن اســت اجساد متعلق به 

معترضان آبان 9۸ باشد.
وی با تاکید بر اینکه آتش سوزی در بانک 
حدود دو ســاعت پس از پایــان وقت اداری 
شعبه بوده است و اجساد متعلق به کارمندان 
و مشتریان بانک نیســتند، اظهارکرد: هنوز 

برای اظهارنظر در این مورد زود بوده اما ممکن 
است اجســاد متعلق به افراد معترض آبانماه  

9۸ باشد.
پیش از این، ســرهنگ مهدی ســرپناه، 
معاون اجتماعی فرماندهــی انتظامی غرب 
اســتان تهران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا از 
پیدا شدن جسد نیمه سوخته سه مرد در یکی 
از شــعب بانک ملی در نسیم شهر شهرستان 
بهارستان خبر داده و گفته بود: هویت این سه 
جسد مشخص نیست و ما حتی نمی دانیم که 

آنها جزو اغتشاشاگران بوده  اند یا خیر؟

در بانک بهارستان اتفاق افتاد؛

کشف ۳ جسد ۳۶ روز بعد از ناآرامی های بنزینی 


