
کارت هوشمند 
من کجاست؟!

انتظار چند ماهه براى دریافت کارت ملى، کارت سوخت
و کارت مالکیت خودرو کى به سر مى رسد؛ ما پیگیرى کرده ایم 
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 عصر جدید با تغییرات 
جدیدى روى آنتن رفت

   صفحه 14

هفته ای
۵ نوبت

با احسان علیخانی 

گفت وگو با دو عضو تیم 
سحر سازمان جوانان هالل 
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خنده هایت
اندوه سیل را

بی اثر کرد

در صفحه ضیافت امروز 
مى خوانید: رمضان در نگاه 

 آیت اهللا غیورى

ماه  خلوت
 با خدا
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نتیجه
فشارهای بیرونی 

بر مجلس
یکى از نماینده هاى مجلس 
از دالیل مخالفت مجلس با 
اولویت بررسى طرح نظارت 
بر صداوسیما به «شهروند» 

خبر داد
   صفحه 2

صف شکر
کجا بود؟

رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران 
در واکنش به اخبار متناقض از 

گرانى و کمبود شکر

بازگشت زندگی به «هور»بازگشت زندگی به «هور»بازگشت زندگی به «هور»

گزارش «شهروند» از برگشتن ماهى ها و 
بعضى گونه هاى گیاهى به تاالب شادگان 
خوزستان پس از سیل و تأثیرى که در 
زندگى مردم منطقه خواهد گذاشت

   صفحه 4
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 مدیرعامل سازمان بهشت زهرا
درباره اسامى غایب در سامانه حاضر به صحبت نشد

از این فرهاد کُش
مردگان بی نام و نشانفریاد!

در سکوت بهشت زهرا

   صفحه 6

گفت وگوبا استوارى که 
ناجى یک پدر و پسر در 

حادثه تصادف دو تریلر شد

فرشته نجات 
در بامداد نجف آباد
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 درباره مهمترین
گل سوخته فصل، پرسپولیس نبر 
یحیاى با معرفت حمله به عراقچى
و دیگر خواندنى هاى اواخر لیگ

يادداشت

حاشيه نوي�

کجا رفت جهان وطنی؟

در حاشیه بحران در مطبوعات ایران

مثنوى هفتاد من کاغذ

عباس عبدى
روزنامه نگار

ابتــداي انقالب تصوري کــه از ملیت و 
تابعیت بود، با امروز تفاوت داشت. آن زمان 
نوعی تصور جهان وطنی رواج داشت. امت 
 جهانی، شاخص این تصور بود. در حقیقت 
در اندیشــه اســالمی نیز چیزي به عنوان 
ملیت بــه مفهوم امروزي وجود نداشــت. 
این که  برخی افراد حقوقی داشته باشند و 
برخی دیگر به دلیل آن که جزو این کشور 
نیستند، فاقد این حقوق باشند، قابل تصور 

نبود . 
آن ذهنیت به مرور کنار گذاشــته شــد. 
درست هم هست. باید به مسأله ملیت توجه 
مى داشتیم. این امر نفی دیگران نیست، بلکه 
هرکس در ذیل واحد و دولت ملی خودش 
تعریف می شود. ولی در عین حال باید کسب 
و پذیرش تابعیت ایران را به نســبت سخت 
 نکرد. اکنون تعداد زیــادي از اتباع خارجی 

هستند که از کودکی در ایران بوده اند و در 
اینجا متولد شــده اند و همه چیز آنان مثل 
مردم  خودمان اســت و تعلق خاطر آنان نیز 
ایران اســت، ولی همچنان از دادن تابعیت 
به آنان اکراه و ممنوعیت داریم! ولی بدتر از 
آن  فرزندان زنان ایرانی است که از شوهران 
غیر ایرانی به دنیا آورده اند و مطابق قوانین 
موجود، آنان تابع ایران محسوب نمی شوند. 
 گویی که تابعیت فقط از طریق پدر منتقل 
می شود. در حالی که تابعیت مفهومی دینی 
و فقهی نیست، بلکه یک مفهوم قراردادي و 
 تابع تعلق خاطر افراد به خاك و کشور است. 
کــودکان زنان ایرانی کــه معموال فرهنگ 
مسلط بر چنین خانواده هایی از طریق زنان 
 است، هیچ فرقی با کودکان دیگر ندارند، ولی 
به علت به رسمیت شناخته نشدن تابعیت 
آنان از حقوق و مزایاي یک شهروند ایرانی 

 محروم می شوند ! 
مسأله اساســی این اســت که چگونه 
توانسته ایم از آن تفکرات جهان وطنی به 
اینجا برسیم که بدیهی ترین حقوق انسانی 

و اســالمی یک  کــودك از زنــی ایرانی را 
نادیده گرفته ایم و در نهایت ده ها و صدها 
نفر از فعاالن مدنی و سیاســی و اجتماعی 
مجبور نشوند که طی  نامه اي از نمایندگان 
مجلس درخواست تصویب قانونی را کنند 
که تابعیت ایرانی این کودکان به رسمیت 
شناخته شود! این رفتار  ما با مسأله تابعیت 
و آن عقاید جهان وطنی نشان می دهد که 
توازن کافی در سیاست هاي خود نداریم و 
به قول معروف گاه از  ســوراخ سوزن داخل 
می شویم و گاه از دروازه نمی توانیم داخل 
شویم. می پذیریم که ملیت و تابعیت مهم 
است و باید رعایت کرد،  ولی همزمان باید 
براي فرزندان زنان ایرانی یا دیگر کسانی که 
در ایران زندگی می کنند و فرهنگ ایران را 
درونی کرده انــد و به  این آب و خاك عالقه 
دارند نیز بتوانند تابعیت ایران را به دســت 
آورند. این سیاست از هر نظر به نفع کشور 
و نیز سیاستى انسانی  است. یکی از راه هاي 
حل مشــکل کاهش رشــد جمعیت نیز 

اعطاي تابعیت به چنین افرادي است . 

مصیبت کاغذ بــراى مطبوعــات ما، 
خودش مى شود مثنوى هفتاد من کاغذ! 
دیگر کیســت که نداند صعــود عجیب 
و غریــب قیمت کاغــذ و زینک و مرکب 
و حاال کمبودشــان در بازار، چطور کمر 
مطبوعات ما را شکسته و حاال این صداى 
خردشدن از دو موسسه بزرگ مطبوعاتى 
هم شنیده مى شود. کاغذ به چنان بحران 
بزرگى بدل شــده که غیر از مطبوعات، 
دامن صنعت نشــر را نیــز گرفته و از آن 
بدتــر، حتى برخــى مدرســه ها هم در 
تأمین کاغــذ امتحانات پایان ترم شــان 
درمانده اند. واقعا این چه بحرانى است که 
تمام مسئوالن و حتى نفر نخست مملکت 
براى حل آن دستور صریح مى دهند و دو 
وزیر برایش کارگروه تخصصى تشــکیل 
داده انــد، اما چــاره اى پدیــد نمى آید، 
مطبوعات هر روز درباره آن مى نویســند 

و یکى یکى آب مى روند ولى دستاوردى 
حاصل نمى شود، با شفافیت مبالغ دالرى 
اختصاص داده شــده و البته گمشــده 
براى واردات کاغذ منتشــر مى شود ولى 
هیچ سلطانى کشف و به دادگاه کشانده 
نمى شود. پاى منفعت شخصى و گروهى 
هم اگر در میان باشد، دیگر اندکى شرف 
و جوانمــردى باقــى مانده کــه بحران 
ملى را حل کند. مى گوینــد کل هزینه 
مطبوعــات ایــران با همــه مخلفاتش، 
نزدیک به 50 میلیون یورو است. مبلغى 
که در  سال گذشته اختصاص داده شده؛ 
مى گویند یک پنجاهــم آن نتیجه داده 
ولى بقیه مبلغ یا نیست شده یا در گمرك 
متوقف شــده اســت و راه آزادى آن هم 
الینحل باقى مانده. به قول مدیرمسئول 
همشهرى، مطبوعات حاضرند با تشکیل 
کنسرســیومى کل مســئولیت واردات 

و توزیع کاغذ مورد نیازشــان را به عهده 
بگیرند، اگــر مســئوالن موافقت کنند 
و اندکــى همراهى. ولى چــه تضمینى 
هســت که درصورت گذر از مرحله هاى 
انبوه موافقت ها و آیین نامه ها، گروه هاى 
ذى نفع اجــازه انجام چنیــن ایده اى را 
بدهد. وقتى قیمت کاغذ چنان باال رفته 
که انبارکردن و ســپس فروشش، سود 
بیشــترى دارد تا استفاده کردن در چاپ 
و انتشار، دیگر چه مى شود گفت؟ به چه 

کسى یا تصمیمى مى شود امید داشت؟
حال و روز مطبوعات خوب نیست؛ بله. 
این را همه مى دانیــم. ولى این بدى نه از 
تحریم است، نه فشارهاى پیش رو. بحران 
مطبوعات با برخــورد با مافیا، با قاطعیت 
خرج کردن در مســئولیت ها و با اندکى 
وجدان و شرف حل مى شــود؛ مطمئن 

باشید حتى اگر امیدى نیست...
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