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رویداد

حکایتهمینآشفتگی
راضیه زرگری
روزنامهنگار

شاید برای هر کســی اتفاق افتاده باشد که در  یک 
جایی وســط زندگی اش، مثال در سی سالگی یا چهل 
ســالگی، یک دفعه همه چیز برایش بی ارزش به نظر 
بیاید؛ دچار تردید شود از راهی که این همه  سال آمده 
و مسیری که قرار است تا پایان زندگی طی کند. انگار 
در یک لحظه همه چیز به هم می ریــزد و به یک نوع 
پوچی نســبت به همه  رویدادهــا و آدم های اطرافش 
می رسد. روانشناســان می گویند زمانی که فرد دچار 
تشــویش و به هم ریختگی می شود، مهمترین سوال 
در این حالت می تواند این باشد که »در این جا چه کار 
می کنم و به کجا می خواهم برســم؟« همین کشف 
و حل مسأله خوِد انسان به نظر من نشانه خرد است و 
مهمترین کشف زندگی هر آدمی می تواند باشد. همه 
ما تنها همین یک بار فرصت زندگی کــردن در دنیا را 
داریم و اگر قرار است باغچه وجودمان را زیر و رو کنیم 
و بذری بکاریم و نتیجه ای ببینیم، فرصتش همین االن 
هست؛ آشفته حالی قطعا خوشایند نیست اما رسیدن 
به این سوال ها و کنکاش در درون برای رسیدن به مِن 
بهتر که فرآیند ساده ای هم نیست، نهایتا حال خوبی 
به آدم می دهد. آشفتگی محصول تجربه کردن است؛ 
درست مثل آدمی که زندگی می کند و از زندگی چند 
تو دهنی می خورد و محاسباتش در پیشرفت درست از 
آب درنمی آید؛ قرار بوده یک بعالوه یک دو بشود اما در 

همان صفر مانده است.
سی و چند سالگی سنی است که آدم نه خامی جوانی 
دارد و نه پختگی میانسالی؛ بازه ای است که شاید لذت ها 
و دردها عمیق تر باشد و یأس ها و امیدها بیشتر. این که 
چطور بایــد زندگی کنم و جایی که االن هســتم اصال 
درست است یا نه؟ محتوای ســوال قشنگ است و آدم 
را سمت توســعه پیش می برد؛ چراکه اکثر ما یک راه از 
پیش تعیین شده را تا یک سنی طی کرده ایم؛ مدرسه و 
دانشگاه و اشتغال و.... تصور کنید دروازه ای دور که همه 
انسان ها به سمتش می دوند تا به بهشتی که در ذهن شان 
دارند برســند، حکایت همین آشفتگی اســت. به ما 
بهشت هایی نشان داده شده که برای همه بهشت نیست 
برای یکی بهشت می شود برای دیگری جهنم؛ چون راه 
خودش را پیدا نکرده اســت. روانشناس مورد عالقه من 
می گوید که وقتی آدم ها راه زندگی شان را درست انتخاب 
نمی کنند یا خودشیفته می شوند یا خودکم بین. هر دو به 
یک میزان آسیب می بینند و به جامعه پیرامون خودشان 
آسیب می زنند. یک زمانی شک و بدبینی می آید سراغ 
آدم؛ درست در میانه راه. از خودمان می پرسیم داستان 
چیست؟ همین آشفتگی ها می تواند امید را غارت کند و 
برای ادامه زندگی هم فــرد را به تاریکی فرو ببرد. اما اگر 
بتوان از این بزنگاه خوب گذر کرد، چه؟ درست در همین 
لحظه های شک و تردید و تشــویش می توان ایستاد، 
قوی بود و آرام؛ همه چیــز را تکاند، همه باورهای کهنه 
و غلط و آسیب زننده را تکاند و باورهای جدید خود را با 
تجربه ای که از همین زندگی کسب شده، ساخت؛ اما نه با 
طلبکاری و حس انتقام جویی از عالم و آدم. تردید مثبت 
آدم را فروتن می کند و زاویه دید را وسیع تر. بازی این عالم 
همین اســت؛ قطعا تنها راه درست زیستن در این دنیا، 
راهی نیست که من تا االن پیموده ام؛ پس دنیا را می بینم  
آدم های دیگر، خانواده های دیگر،  زندگی های دیگر را با 
نگاهی باز می بینم و با فروتنی راه های دیگر را می سنجم 

تا به سهم خودم از این زندگی برسم. 
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آیاپايیك»آقازاده«
درمیاناست؟

ادامه از صفحه یک| مطمئنم دشوار است 
باور كنید كه براي نجات یك فرد عادي و چوپاني 
جوان، چنین عملیات گسترده اي صورت گرفته 
باشد، اعزام این  همه نیروي امدادي و حتي پرواز 
بالگرد بر فراز منطقه. اما به عنوان روزنامه نگاري 
كه مدت هاست به صورت اختصاصي بر روي 
اخبار  عملیات هــاي امدادونجات كار مي كنم، 
باید بگویم هنگام شــروع عملیــات و حتي تا 
هنگامي كه عملیات به پایان مي رســد – چه 
با نجــات  فرد، چه بــا تایید مرگ او از ســوي 
سازمان هاي مرتبط - امدادگران ونجاتگران و 
حتي مسئوالن رده باالتر جمعیت هالل احمر، 
اطالعات  بسیار اندكي از مشخصات خانوادگي 
فرد حادثه دیده، شغل او یا مواردي مانند سمت و 
منصب او دارند. با این حال حتي بدون لحظه اي 
 تعلل به محض اعالم گزارش، دســتور انجام 
عملیات براي نجات او حتي در صعب العبورترین 
مكان ها صادر مي شود و امدادگران و نجاتگران 

 وارد عمل مي شوند. 
  از نگاه امدادگران، همه كســاني كه تماس 
گرفته و درخواســت كمك كرده اند »آقازاده« 
هستند، حتي فردي كه درمنطقه صعب العبور 
 دست به خودكشي زده و خانوا ده اش درخواست 
كمك كرده اند یا جواني كه بعد از مصرف مواد 
مخدر در یك منطقه دورافتــاده بیاباني  دچار 
مشكل شــده اســت،  یا حتي زني كه در یك 
روستاي كوهســتاني زمان زایمانش نزدیك 
است، ولي نمي توانند به خاطر برف و بوران او را 
 به بیمارستان شهر منتقل كنند یا گردشگراني 
كه در یك تصادف جاده اي مصدوم شده و نیاز 
به كمك دارند، در چشم آنها هیچ فرقي  ندارد و 
هالل احمري ها تنها به نجات جان این انسان ها 

فكر مي كنند، چرا كه آنها همگي آقازاده اند. 

رئيس قوه قضائيه دستورالعمل ساماندهی زندانيان و کاهش جمعيت کيفری زندان ها را ابالغ کرد
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اســحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهوری در مراســم تودیع و معرفی وزرای پيشين و فعلی آموزش و 
پرورش، گفت:  »ما از هر  رنجی که هر دختر و پسر ایرانی دارد باید آزار ببينيم و احساس آرامش نکنيم که چرا آنها 
در رنج هستند. ما باید زمينه رنج  کودکان، نوجوانان و جوانان را از بين ببریم. با نه گفتن به مطالبات آنها مشکلی حل 
نمی شود. باید روش هایی پيدا کنيم تا هم به مطالبات  آنها پاسخ داده شود و هم اصول نظام حفظ شود .   کشور اکنون 
شوک های روانی را پشت سر گذاشته و روند شاخص های  اقتصادی رو به بهبود است. برخی می گفتند تورم چند 
ده درصدی در کشور حاکم می شود یا اقتصاد کشور شبيه ونزوئال می شود یا  این که از قيمت های نجومی برای نرخ 

ارز صحبت می کردند، اما درحال حاضر ثبات در اقتصاد به وجود آمده است .  « 
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هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشيد.
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گرایش4درصدیدانشجویان
بهموادمخدر

وزیر  غالمی،  منصور 
علوم در همایش فصلی 
شــوراهای  دبيــران 
هماهنگی ستاد مبارزه 
موادمخــدر  بــا 
استان های کشــور گفت: »در  سطح جامعه 
حدود 2 تا 3 درصد از باب نســبت تعداد به 
جمعيت دانشــجویان گرایش به موادمخدر 
دارند، اما بنابر آمار ستاد مبارزه  با موادمخدر 
این رقم حدود 4 درصــد و کمتر از ميانگين 
جامعه اســت .« غالمی دربــاره برخورد با 
دانشــجویانی که موادمخــدر را در  محيط 
دانشگاه مصرف می کنند نيز تأکيد کرد: »با 
افرادی که قوانيــن دانشــگاه ها را رعایت 
نکنند، برخــورد انضباطی صورت  می گيرد، 
اما در این پدیده بيشــتر جنبه پيشگيری و 

آموزشی مطرح است.« 
 

آمریکانمیتواندصادراتنفتمارا
صفرکند

بیژنزنگنه، وزیر نفت 
»نمی خواهيم  گفــت: 
رجزخوانــی کنيم، اما 
نمی توانــد  آمریــکا 
صادرات نفت ما را صفر 
کند. ما متوقف شــدنی نيســتيم  و قدرت 
خالقه خود را به کار می گيریم تا مشکالت را 
حل کنيم .   تا اواخر ســال، تمام ســکوها و 
پاالیشــگاه های پارس جنوبــی بــه جــز 
 پاالیشــگاه فاز ۱4 به بهره برداری و ظرفيت 
نهایــی می رســد، بــه گونه ای کــه همه 
ظرفيت های دریا در 2۷ فاز نهایی می شود .   
یکی از  تعهدهای بنده که به مجلس شورای 
اســالمی ارایه دادم، این بوده کــه تا پایان 
دولت تکليــف تمام ميدان های مشــترک 
مشخص شــود،  یعنی هيچ ميدانی نخواهد 
ماند که پيمانــکار و فرآیند انجــام کار آن 

مشخص نشده باشد .« 

شهروند| رئیس قوه قضائیه در اجرای 
بند ۶۴ سیاســت های کلی برنامه ششم 
توســعه و مقررات قانون آیین دادرســی 
کیفری و قانون مجازات اسالمی در زمینه 
حبس زدایی »دســتورالعمل ساماندهی 
زندانیــان و کاهــش جمعیــت کیفری 
زندان هــا« را ابــالغ کرد. دســتور العمل 
ابالغ شــده در »29 ماده« تدوین شده و در 
ادامه »تبصره« مربوط به مواد بیست ونه گانه 
نیز آورده شده که درواقع جزییات هر ماده 
را مشــخص کرده اســت. به گفته برخی 
کارشناسان، دستگاه قضائی کشور با آمدن 
آیت اهلل رئیسی در حال پوســت اندازی و 
همچنین تغییر و تحول در مبانی قدیمی 
آن به مفاهیمی جدید است. به بهانه ابالغ 
این دســتورالعمل جدید دستگاه قضائی، 
»شــهروند« در گفت وگویی بــا »صالح 
نیکبخت«،حقوقدان گفت و گو کرده است.  
این دســتورالعمل چــه اندازه 
را  حبس زدایی  فرآینــد  می تواند 

تثبیت کند؟
چنین دستورالعمل ها و بخشنامه های 
صــادره در نوع خود تقریبــا در زمان اکثر 
روســای قوه قضائیه صادر شــده و تذکر 
مجدد آن از طرف آیت اهلل رئیســی، رئیس 
قوه قضائیه امری است که تأکید بر گذشته و 
تمام قوانین و مقرراتی است که درخصوص 
بازداشت و  صدور مجازات حبس به قضات 
اجــازه داده که از صــدور قرارهای تأمین 

کیفری که منجر به بازداشت موقت اشخاص 
می شود و یا از صدور احکام مجازات حبس تا 
حدود امکان امساک )اجتناب( شود. شایان 
ذکر اســت که در سال های اخیر جمعیت 
کیفری زندان ها تــا حدودی کاهش یافته 
بود، ولی افزایش جرایــم و صدور قرارهای 
تأمین کیفری باعث ســیر صعودی اعزام 

متهمان به بازداشتگاه ها بوده است.
در محتوای این دســتورالعمل در 
موضوع قرارهای سنگین که بیشترین 
عامل در ازدیاد زندانیان اســت، چه 

تدبیری اندیشیده شده  است؟ 
دســتورالعمل جدید قوه قضائیه برای 
مواردی که ممکن است قرارهای سنگین 
صادر شــود،  نظارتی بر میزان این وثایق یا 
حد مالئت کفیالن پیش بینی کرده است و 

می تواند از بار افزایش جمعیت کیفری زندان 
بکاهد. با این حال نکته مهمی که وجود دارد 
و این دســتورالعمل هم می تواند در مورد 
آن نیز به کار رود، قرارهای بازداشت موقت 
طوالنی مــدت و یا تودیع وثایق ســنگین 
برای متهمان سیاســی یا کسانی است که 
مراجع قضائی آنها را متهمان امنیتی معرفی 
می کنند. شوربختانه در این موارد هیچ حد 
و مرزی رعایت نمی شود و علیرغم عدم نیاز 
به تمدید قرارهای بازداشت موقت تمدید و 
وثایق چنان تأمین می شود که عمال تأمین 
آن از سوی متهمان بسیار سخت می شود. 
جالب این اســت که در اغلب مواردی که 
متهمان به این گونه قرارها اعتراض می کنند 
صرفا به این جهت که نام متهم سیاسی یا 
امنیتی بر آنان گذاشته شده است، مراجع 

ذیربط آنچنان دست به عصا راه می روند که 
موجب می شود متهمان ماه ها در بازداشت 
بمانند و همین امر هم به تبلیغ سوءعلیه 

نظام قضائی کشور تبدیل شده است 
آیا با تکوین و ابالغ دستورالعمل 
جدید رئیس قوه قضائیه می توانیم 
شاهد تحول اساسی در بدنه دستگاه 

قضائی باشیم؟
دستورالعمل رئیس قوه قضائیه چنان که 
بازخورد مناسب داشــته باشد، می تواند از 
تکرار موضوعات گفته شده، جلوگیری کند. 
در شــرایط کنونی جمعیت کیفری باالی 
زندان ها، هزینه های بسیار گزافی به بودجه 
این قوه تحمیل کرده اســت. الزم است بار 
دیگر بر مســأله مجازات حبس زندانیان 
سیاسی که آنان را امنیتی می نامند، توجه 
کنیم که در این موارد چنان که در همین 
روزهای گذشته در مورد کارگران و فعاالن 
مدنی صورت گرفته  حکم مجازات برخی 
از آنان به حبس های طوالنی مدت تبدیل 
شده اســت. و عمال روندی را پیش آورده 
که علیه نظام قضائی کشــور است. قاضی 
خوب کسی نیست که فقط مجازات حبس 
سنگین صادر کند، بلکه کسی است که با 
در نظر گرفتن شرایط کشور و وضع متهمان 
در چارچوب حکم صــادر می کند که در 
عین اعمال مجازات قانونی توأم با مسامحه 
و تساهل الزم در مورد متهم حسب وضع 

باشد.

»من اسداهلل عسگراوالدی هستم و  ســال ۱3۱2 در تهران متولد شدم. خانواده ام 
متدین و در ســطح پایين جامعه بودند و با قشر ثروتمندان سروکار نداشتند. شغل 
پدرم پيشه وری بود و مغازه عطاری داشت. ما سه برادر بودیم که هر سه از سن ۱2-۱3 
سالگی کار در بازار تهران را شروع کردیم. روز ها کار و شب ها درس. پس از گذراندن 
کنکور در رشته ادبيات پذیرفته شدم، اما عصر هایی که فرصت داشتم، به دانشکده 
اقتصاد هم می رفتم... کارم را از صفر شروع کردم.« این  جمالت شاید خالصه ترین 
معرفی از طرف مرحوم عسگراوالدی درباره خودش باشد که تابناک گزارش کرده. 
درگذشــت او در روز جمعه یکی از تيترهای مهم خبری ســایت های مختلف بود؛ 
آن چه نام عسگراوالدی را در سال های اخير بيش از پيش در افکار عمومی بر زبان ها 
می انداخت، شنيده هایی درباره ثروتش بود. به گزارش تجارت نيوز او در گفت وگویی 
به این صحبت ها واکنش نشان داده و گفته بود:   »بعضی ها می گویند من هفتمين فرد 
ثروتمند ایران هستم، حتی بعضی  دیگر می گویند چهارمين ثروتمند ایرانی هستم. 
اما من هفت هزارمين ثروتمند هم نيستم.« هرچند خبرآنالین این جمالت را نيز از 
او نقل کرده است: »اولين تجارتم را با خرید یک کيسه کنجد به قيمت ۵3 تومان از 
بازار تهران شروع کردم و آن کيسه کنجد را به نانوایی سر محل به قيمت ۷۰ تومان 
فروختم و این اولين سود من در تجارت بود.« شرح این عالقه مندی و بعد ورود او به 
حوزه خشکبار هم خواندنی است. براساس گفت وگوهای مختلفی که از آن مرحوم 
نقل شده، ورودش ابتدا به بازار »زیره« بود. دليل ورود عسگراوالدی به بازار زیره را در 
دهه 3۰، سرمایه کمی که الزم داشت عنوان کرده اند، ضمن این که در آن زمان قيمت 
زیره هم پایين بود. با این حال گسترش تجارت زیره از داخل کشور به خارج از آن نيز 
خود حکایت مفصلی دارد که عسگراوالدی در گفت وگویی با خبرآنالین به آن اشاره 
کرده بود: »از کار در داخل خوشم نمی آمد. می خواستم صادرات داشته باشم. کار را 
در  ســال ۱33۶ و از صفر با صادرات زیره شروع کردم و قسطی پنج تن زیره خریدم. 
اولين مشتری ام در صادرات سنگاپور بود. با تمام دنيا از طریق اتاق های بازرگانی شان 
مکاتبه کردم و دنبال خریدار گشتم. اولين معامالتم با نيویورک  سال ۱33۰ شروع 
شــد. نيویورک از دیرباز تاکنون بورس زیره بوده و هست. کوشش کردم و سفرهایم 
شروع شد و روزی رســيد که دیکته کننده قيمت زیره در جهان و ایران شدم.« اما 
فرارو براساس گفت وگوی دیگری که اســداهلل عسگراوالدی در  سال 9۰ انجام داده، 
از زبان او جمالتی را نقل می کند که شــاید بهتر از تعابير دیگر نشان دهنده ثروت 
آن مرحوم باشد: »من از کم به زیاد رسيدم. مثالش خانه هایم است. اولين خانه ام را 
۵۶۰۰تومان، دومی را 33 هزار تومان، سومی را از درخشش وزیر فرهنگ شاه معدوم 
۱4۰ هزار تومان، چهارمی را ۵۰۰ هزار تومان و پنجمی را ۱4۰ ميليون تومان خریدم. 

دارم آنها را اجاره داده ام و هيچ یک اکثر این خانه هــا را هنوز 
شرعی و ... ماليات هایم را داده ام. را نفروخته ام. وجوهات 
نمی زنم. انفاق می کنم. مسجد هرگز بــا دارایی چانه 
می ســازم و خدا به من کمک و درمانگاه و مدرســه 

هيچ مالی در خارج کشور ندارم. کرده است. من 
فقط دفاتری در  هامبورگ، دوبی و 
لندن دارم که دفاتر تجاری ام هستند. 
من افتخار می کنم که ميلياردر 

هستم.«

چند روز پیش خبر رسید که مرکز پژوهش های مجلس بعد از تحقیق و پژوهش 
پیشنهاد داده اســت که با هدف رونق تولید و برداشتن موانع رونق اشتغال، حداقل 
حقوق با دو معیار منطقه جغرافیایی و سن کارگران تعیین شود؛ موضوعی که حرف و 
حدیث های زیادی به دنبال داشت و بین گروه های کارگری با واکنش های متعددی 
روبه رو شــد. در بخش هایی از پژوهشــی که این مرکز ارایه داده، آمده است: »توان 
اقتصادی کارفرمایان شهری و روستایی، بنگاه های خرد و بزرگ یکسان نیست و لحاظ 
این مسأله در تعیین حداقل دستمزد، انعطاف روابط کارگر و کارفرما را بیشتر کرده و 
زمینه گسترش اشتغال خواهد بود.« درنهایت هم این طور نتیجه گرفته شده است:   
»به دلیل پیچیدگی و احتمال ایجاد اختالل در بازار کار، بهتر است با در نظر گرفتن 
تفاوت های ساختار رشــته فعالیت های مناطق مختلف حداقل دستمزد به صورت 

منطقه ای و سنی انتخاب شود.« 
علی خدایی، عضو شــورای عالی کار که هر  ســال با حضور نمایندگان کارگران، 
کارفرماها و دولت در مورد حداقل حقوق تصمیم گیری می کند، در مورد این پیشنهاد 
می گوید: »اول از همه تعجب می کنم که چرا اصال مرکز پژوهش های مجلس روی 
چنین موضوعی وقت گذاشته است و بعد هم یک جوری منتشر کرده اند انگار اولین بار 
است مطرح می شود، در حالی که ما هر  ســال در جلسات طوالنی و مستمر شورای 
عالی کار با حضور تصمیم گیران مختلف این موضوع را بررسی می کنیم و هر  سال هم 

نتیجه می گیریم که ظرفیت های اجرای آن در کشور ما فعال وجود ندارد.«
او ادامه می دهد: »نکته دیگری که در مورد این پژوهش وجود دارد این است که در 
تدوین آن اصال از گروه ها و نمایندگان کارگری نظر خواسته نشد. به  هرحال، یک سوی 
تصمیم گیری و پیشنهاددهی برای اوضاع کار مخصوصا در حوزه دستمزد، کارگران 
هستند و اگر پژوهشی انجام می شود بد نیست نظر بخش کارگری هم پرسیده شود 
شاید نتیجه دیگری به دست آمد.«خدایی در مورد دلیل مخالفت با محتوای نتیجه ای 
که این پژوهش گرفته، می گوید: »ما باید بدانیم برای چه وضعیتی نسخه می پیچیم. 
در شرایطی که حداقل دستمزد ملی که تعیین می شود شکاف عمیقی با حداقل سبد 
معیشت دارد و با وجود تمام چانه زنی ها باز هم این شــکاف به  هزار دلیل و بهانه پر 
نمی شود، چطور می توان پیشنهادی برای رقمی کمتر از حداقل دستمزد ملی داشت؟  
درست است که هزینه زندگی در برخی مناطق کمتر از برخی دیگر است اما حداقل 
دستمزد ملی از سبد معیشــت در همان مناطق هم پایین تر است. ضمن این که در 
حال حاضر کارگران توان چانه زنی ندارند و کاهش نظارت دولت در این زمینه و واگذار 
کردن موضوع به تصمیم گیران منطقه ای یک ظلــم صددرصدی در حق کارگران 
خواهد بود.«او به موضوع سن هم اشاره می کند و می گوید: »این هم تعجب برانگیز 
اســت. همان طور که گفتم حداقل دستمزد ملی 
آن قدر کمتر از ســبد معیشــت است که دیگر 
تبصره و بند زدن برای کمتر کردن آن نشــان 
می دهد که نگاه انســانی به مقوله تولید نداریم 
و صرفا به ماجرا اقتصــادی نگاه می کنیم. البته 
نگاه درست اقتصادی هم وجود ندارد، 
چون در حال حاضر در کشــور ما 
دستمزد 5 درصد هزینه تولید را 

تشکیل می دهد.«

اسداهلل عسگراوالدی از زبان اسداهلل عسگراوالدی:  

افتخارمیکنممیلیاردرهستم
عضو شورای عالی کار در گفت وگو با »شهروند«:  

تعیینسنوجغرافیابرایدستمزد،ظلممضاعفبهکارگراست
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