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بستري شدبستري شد

گم کردن ریشه های فاجعه پالسکو

اظهارات شــهردار تهــران در 
جلسه علنی شــورای شهر تهران 
فاقــد ویژگی هــای یک گــزارش 
تخصصی و مدیریتی بود. سخنان 
تحلیــل  نظــر  از  همچنیــن  او 

موقعیت حقوقی شــهرداری تهران در ایمنی شهر و 
موضوع ســاختمان پالســکو کامال نادرست و دارای 
ایراد بنیادی و اصولی اســت. طبیعی اســت حادثه 
ســاختمان پالســکو از نظر فنی، موضوع پیچیده ای 
است که تهیه گزارش کارشناســی فنی درباره علت 
شروع آتش ســوزی و چگونگی توسعه آتش و شیوه 
مبارزه با آن مســتلزم فعالیت یک گروه تخصصی در 
مدت زمانی مناســب اســت. در این فرصت کوتاه که 
از حادثه گذشــته اســت، انتظار ارائه چنین گزارشی 
از سوی شــهردار تهران نبود. اما قطعا این انتظار نیز 
نبود که او در مقام شــهردار تهران به تکرار تبلیغات 
و کلیاتی بســنده کند که از زمان وقوع حادثه در تمام 
مجامع و رسانه ها بیان شــده اند. محمدباقر قالیباف 
هیچ چیز به اطالعات جامعه درباره فاجعه پالســکو 
اضافه نکرد. نمی دانیم آیا او جز آنچه گفت، اطالعاتی 
نداشــت که بدهد؟ چنین فرضی برای کســی که با 
سابقه ای ۱۰ساله، شهردار تهران است، فرضی است 
دور از ذهــن؛ یا آنکه اطالعاتی داشــته و به  هر دلیل 
مایــل به ارائه آن نبوده اســت؟ قاعده حکم می کرد 
محمدباقر قالیباف گزارشی دقیق از سابقه و عملکرد 
شهرداری تهران درباره ایمنی ساختمان پالسکو ارائه 
دهد و صریحا بگوید شهرداری تهران جز چند اخطار 
چــه کار عملی ای برای مراقبت از ایمنی ســاختمان 
پالسکو و پیشــگیری از خطرات آن برای شهر انجام 
داده است؟ او با تفسیر حقوقی نادرست از چند قانون 
مانند قانون کار، قانون نظام صنفی و... با آســودگی 
کامل همه مســئولیت را بر دوش دیگران گذاشت و 
چنان گفت که گویی شهرداری از هر مسئولیتی در این 
حادثه مبراســت. وی از حکم بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون 
شهرداری به سرعت و سهولت گذشت و بر آن چشم 
پوشــید؛ زیرا بند ۱۴ بیانگر مسئولیت کامل شهرداری 
در مراقبــت از ایمنــی بناها به منظــور جلوگیری از 
خطرات آنها برای ایمنی شــهر است. بر تمام بناهای 
شــهری انواع و اقســام ضوابط بهداشــتی، اخالقی، 
تجاری، ایمنی و... حاکم است و درباره هریک از آنها 
نیز ســازمان های متعددی گوشــه ای از وظایف را بر 
عهده دارند. اما بند ۱۴ ماده ۵۵ مســئولیت مراقبت 
از ایمنی ســاختمان به عنوان یک کل واحد را برعهده 
شــهرداری گذاشته اســت تا در صورت نبود ایمنی و 
بروز حادثه، شهر و شهروندان دچار ضایعه و فاجعه 
نشــوند؛ بنابراین اگر هر دستگاه یا ســازمانی نسبت 
به اجزا و واحدهای مســتقر در ســاختمان پالســکو 
مسئولیتی داشــته باشند، نسبت به کل بنا مسئولیتی 
ندارند و مســئولیت نظــارت و اقدام دربــاره ایمنی 
ساختمان پالسکو به عنوان یک کل واحد فقط برعهده 
شهرداری بوده است. این شــهرداری بوده که باید با 
نظارت و کارشناســی دقیق، ایمن نبودن ســاختمان 
پالســکو را تحت نظر می گرفــت و برای رفع نواقص 
آن از اختیــارات قانونی خود و امکاناتی که در اختیار 
داشت استفاده می کرد. اما گزارش ها و اطالعاتی که 
تاکنون منتشــر شده است، نشــان می دهد شهرداری 
جز چند اخطــار هیچ اقدامی نکرده اســت. به نظر 
می رســد آقای قالیباف به جای آنکه به پرسش های 
مهم کارشناسی مختلف پاسخ کارشناسی و حقوقی 
بدهــد و خصوصا موازین و معیارها و اصول حقوقی 
حاکم بر وظایف شهرداری را در سخنانش رعایت کند 
و به مقررات روشن قانون شــهرداری در پاسخ گویی 
خود پایبند باشــد، ترجیــح داده اظهاراتش را بر پایه 
سیاســت و منطق بیان سیاسی اســتوار کند تا به این 
طریق پرسش های کارشناسی فراوان را عمال از دستور 

کار خارج کند. 
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آگهي استخدام وکیل در آمریکا

«ساعت شش و چهل دقیقه صبح 
اردیبهشــت   ۳۱ چهارشــنبه  روز 
۱۳۵۴، تیــم عملیاتــي مجاهدین 
خلــق در حوالي قیطریه، اتومبیل 
حامل دو مستشــار نظامي نیروي 
هوایي آمریکا به نام هاي «سرهنگ شفر» و «سرهنگ 
ترنــر» را محاصــره کردنــد. تاکتیك این تــرور طبق 
تحلیــل آمریکاییــان، مختص مجاهدیــن خلق و از 
مؤثرترین شــیوه ها بود. هم زمان با کوبیده شدن سپر 
یك وانت بار به اتومبیل موردنظر از عقب، بالفاصله 
اتومبیــل دیگــري راه را از جلو ســد مي کرد. ضربه 
نخستین، سرنشــینان و راننده اتومبیل هدف را دچار 
شــوك و غافلگیري آني مي کــرد و بي آنکه فرصت 
تفکر و واکنش داشــته باشــند، اتومبیل دیگر راه را 
مي بست. در این عملیات سه نفر از عوامل ترور پیاده 
شــدند، به راننده ایراني مستشــاران دستور دادند در 
کف اتومبیل بخوابد و سپس دو مستشار را به گلوله 
بســتند... . نکتــه مهم و بي ســابقه در این عملیات، 
دســتیابي ســازمان به کیف دســتي هاي دو مستشار 
مزبور بود که اســناد و مدارك بسیار با ارزشي در آنها 
قرار داشت. بعدها وحید افراخته، پس از دستگیري 
در بازجویي اعتراف کرد اسناد مزبور براي تحویل به 
دولت شوروي و جلب پشتیباني آن دولت، به خارج 
از کشور ارسال گردید...»۱ «ساعت شش و سي دقیقه 
...«کلنل لوئیس هاوکینز» مستشار آمریکایي، مطابق 
معمول از خانه خود واقع در کوچه ســیمرغ خارج 

شد تا با اتومبیل مستشاري به محل کار خود برود.

یادداشتیادداشت

در دایره مینا...!دستور ترامپ، مغایر با حق گردشگرى

دســتور جنجالی روزهای اخیــر رئیس جمهور 
آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشــور 
ایران، ســوریه، عراق، سودان، لیبی، سومالی و یمن 
موجی از اعتراضــات را درون جامعه آمریکا و نزد 
محافل حقوق بشــری دنیا ایجاد کــرده و در اولین 
اقدام، با صدور دســتور موقتی از سوی دیوان عالی 
کشــور آمریکا مبنی بــر تعلیق این دســتور درباره 
دارندگان گریــن کارت آمریکا، ترامپ دســتور خود 
را درباره این دســته از افراد ابطال و عقب نشــینی 
کرد. دســتور ترامپ از جنبه های مختلف سیاسی و 
حقوقی قابل بررسی است که از جمله، تضاد آشکار 
این دستور با حق گردشگری به عنوان یکی از حقوق 
طبیعی بشــر اســت. هر انســانی عالوه بر حقوق 
طبیعی معمول مانند حق حیــات، آزادی، کرامت 
انسانی و... از حق گردشگری نیز برخوردار است. این 
حق ریشه در مبانی عمیق حقوق بشری، معاهدات 
بین المللــی، مبانی دینی و... دارد. ماده ۲۴ اعالمیه 
جهانی حقوق بشــر، بندهای ۲ و ۴ ماده ۱۲ میثاق 
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز بند D ماده 
هفت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی کــه آمریکا جزء اولیــن رأی دهندگان و 
امضاکنندگان ایــن اعالمیه ها بوده و رئیس جمهور 
وقت این کشــور (فرانکلین روزولــت) تالش های 
بســیاری برای تصویب این اسناد بین المللی کرده، 
به صراحت، حق برخورداری هر انسان از استراحت و 
اوقات فراغت و همچنین حق ترک کشور و بازگشت 
به کشــور خود را جــزء حقوق طبیعی انســان ها 

برشــمرده اســت. متعاقبا با تالش های ســازمان 
جهانی گردشــگری، کدهای اخالقی گردشگری نیز 
در سیزدهمین نشست مجمع جهانی گردشگری در 
تاریــخ اول اکتبر ۱۹۹۹ مطرح شــد و اصول ۱۰ گانه 
آن در تاریخ ۲۶ اکتبر ســال ۲۰۰۱ در قطع نامه اي در 
مجمع عمومي ســازمان ملل متحد مطرح شــد و 
به شــماره A/RES/56/212 به تصویب رسید. بند 
۱ ماده ۷ این کد اخالقی «چشمداشــت دسترســی 
شخصی و بدون واسطه جهت اکتشاف و لذت بردن 
از منابــع موجــود در جهان» را یک حق مســاوی 
آشــکار برای تمام ســاکنان جهان دانسته و بند ۲ 
همــان ماده نیز درخصوص حق گردشــگری مقرر 
داشته «حق عمومی گردشگری باید به عنوان نتیجه 
منطقی حق استراحت و اوقات فراغت به انضمام 
محدودیت هــای معقول ســاعات کار و تعطیالت 
دوره ای همراه با پرداخت تضمین شــده به واسطه 
 D.7 ماده ۲۴ اعالمیه جهانی حقوق بشــر و ماده
میثــاق بین المللی حقوق اقتصــادی، اجتماعی و 
فرهنگی مورد لحاظ قرار گیرد»؛ بنابراین مطابق این 
اسناد بین المللی، هر انسانی به  واسطه برخورداری 
از حق طبیعی گردشــگری، حق درخواست ویزا و 
ورود به هریک از کشــورهای جهان را دارد و اینکه 
رئیس جمهور یک کشور مدعی دموکراسی و حقوق 
بشر برخالف پیمان های مهم بین المللی دستور منع 
ورود همه اتباع هفت کشــور مسلمان را به آمریکا 
صادر کند، نقض آشکار حقوق بشر و از جمله حق 

گردشگری است...

بین دو نفر از دوســتان هنرمند،  مسعود کیمیایی، 
کارگردان باســابقه، پرافتخار و صاحب نام سینما 
ازیک طــرف و پرویز پرســتویی، بازیگــر و هنرمند 
توانا و محبوب ســینمای ایران ازطرف دیگر درباره 
آخرین فیلم مســعود کیمیایی که پرویز پرستویی 
در آن نقش آفرینی کــرده گفت وگوهایی درگرفته 
اســت.  «قاتل اهلی» فیلمی است درخور توجه 
و تقدیــر در مجموعه کارهای مســعود کیمیایی 
که کس یا کســانی می توانند آن را دوست داشته 
باشند یا از آن انتقاد کنند و به آن ایراداتی بگیرند؛ 
از آن جملــه پرویز پرســتویی در مقــام انتقاد و 
داریــوش مهرجویی در تحســین و تمجید از آن. 
چنین اظهارنظرها، اختالف سلیقه و برداشت های 
متفــاوت و حتی برخوردهــای احتمالی حرفه ای 
موضوعي معمولی است که در گذشته هم وجود 
داشــته؛ دراین مــورد هم کم وکیــف اختالف بین 
کیمیایی و پرســتویی هرچه باشــد موقتی و گذرا 
خواهد بود. به ویژه با شــناخِت اخالقیات دو عزیز 
دوست داشتنی. ازســوی دیگر داریوش مهرجویی 
هنرمند بزرگ و صاحب سبک و مورد قبول مردم 
و اهالی سینما به  لحاظ سابقه طوالنی دوستی با 
مسعود کیمیایی و دلبستگی فراوان به ارزش های 
هنــری کیمیایــی الزم دانســته اند در این برخورد 
حرفــه ای بین او و پرســتویی جانــب کیمیایی را 
بگیرند. تــا اینجای کار به  نظــرم روندی معمول 
اســت کــه در ُافت وخیزهای ســینمای جهان و 
ازجمله در ایران بین هنرمندان و دست اندرکاران 

ســینما پیش می آید، ولی آنچه موجب تأســف و 
تعجب است، ادبیاتی اســت که آقای مهرجویی 
برای بیــان عقاید خــود از آن اســتفاده می کند؛ 
ازجمله مطالبی کــه در جراید مختلف و روزنامه 
«شــرق» ۱۷ بهمن مــاه از قــول ایشــان منتشــر 
شــده اســت. نمی دانم مهرجویــی «بی حرمتی 
و بی عاطفگی نســبت به اســاتید جامعه» را به 
چه کسی نسبت داده  اســت؟ «طایفه بی سواد و 
بی تجربه ای که از نردبان دیگران باال رفته اند» چه 
کسانی هستند؟ «آدم های گربه صفت و بی وفا که 
این روزها مدام در حال پنجه کشــیدن» به  صورت 
سایرین هستند کجا زندگی می کنند...؟ آنچه بنده 
در ســینما آموخته ام این اســت که هر فیلم البته 
شناسنامه کارگردان آن و نشانه هنر و نبوغ اوست؛ 
بااین همه تولید هــر فیلم جز با همکاری گروهی 
به نتیجه نمی رســد و در کار تیمی و نتایج مربوط 
به آن هرکس بنا بر اســتعداد و قابلیت های خود 
و در همــکاری با دیگران رشــد می کند و معرفی 
می شود. نردبان پیشرفت هنرمندان، مردم هستند 
و این نردبانی اســت که همه هنرمندان، استعداد 
باالرفتــن از آن را دارنــد و هیچ کــس نمی تواند 
نردبان دیگران باشــد. روندگان طریقت به نیم جو 
نخرنــد/ قبــای اطلس آن کس کــه خالی از هنر 
اســت. اهمیت ویژه کارگردان در سینما استفاده 
بجا و مطلــوب از ظرفیت هنرمندانی اســت که 
فیلم با وجود آنها بــه نتیجه مورد نظر کارگردان 

می رسد...

مازیار خسروي

 

همراهان  امروز    

هارون یشایائىابراهیمباى سالمى . اصغر نجف پورثانى

ادامه در صفحه ۴ادامه در صفحه ۴ادامه در صفحه  ۱۹

جناب آقاي دکتر رحمانی فضلی 
وزیر محترم کشور

مصیبت درگذشت همشیره گرامیتان را به شما و خانواده محترم 
تسلیت عرض مى کنیم.از خداوند سبحان براى آن مرحومه 

علو درجات و براى شما و سایر بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم. 
روزنامه شرق

جناب آقاى دکتر عبدالرضا رحمانى فضلى
وزیر محترم کشور

دریافت خبر درگذشت همشیره مکرمه تان موجب تأثر 
و تألم خاطر شد. آن بانوى مؤمنه و پرهیزکار که در 
دامان پاك خود دالورى را پرورش و براى سربلندى 
کشور تقدیم کرده، بى شک نزد پروردگار خود جایگاه 
رفیعى خواهد داشت.این جانب مصیبت وارده را به 

جناب عالى و خانواده محترم آن مرحومه تسلیت مى گویم 
و از ایزد منان براى ایشان علّو درجات 

و براى بازماندگان صبر و شکیبایى مسئلت دارم.
محمدباقر نوبخت

تحویل روزنامه درب منزل
 یا محل کار شما  بدون هزینه ارسال

۸۸۲۰۹۵۹۳ ۸۸۱۹۸۹۶۴ 

تحو
 یا محل

۹۵۹۳۸۹۶۴

یک مشت دالربه خاطر 
شرق: سازمان تروریستی منافقین، باز هم سر کیسه را شل 
کرده و این بار کابینه و نزدیکان ترامپ از حاتم بخشی های 
آنها بهره  می برند. خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی 
افشــاگرانه نوشته: «الین چائو»، وزیر حمل ونقل آمریکا، 
دو سال قبل برای یک سخنرانی پنج دقیقه ای از سازمان 
مجاهدین خلق (منافقین) ۵۰  هزار دالر پول گرفته است؛ 
او در آن همایش که در پاریس برگزار شد، روی صندلی 
کناری مریم رجوی نشسته بود. خانم چائو سال بعد نیز 
(۲۰۱۶) ۱۷ هزارو ۵۰۰ دالر برای ســخنرانی در همایشی 

در میســوری از شــورای فرهنگی ایرانی- آمریکایی که 
با این ســازمان تروریســتی مرتبط اســت، دریافت کرد.  
براســاس این گزارش، «رودی جولیانی»، مشاور ترامپ 
و شــهردار ســابق نیویورک نیز مبلغ نامشخصی از این 
سازمان پول گرفته است. او در البی گری برای خروج نام 
سازمان از فهرســت گروه های تروریستی وزارت خارجه 
آمریکا نیز نقش مؤثری ایفا کرده بود و آن طور  که پایگاه 

تحلیلی آمریکایی پلیتیکو در گزارشی نوشته است ... 
ادامه در صفحه ۱۹

۲ عضو کابینه ترامپ از سازمان تروریستی مجاهدین پول گرفته اند

صفحه ۱۴ صفحه ۳

مرتضی الویری در گفت وگو  با «شرق»:

رد صالحیت روحانى  
فضا سازي روانی است

مصطفي معین:


