نامههاي بيواسطه
چرا شهداي گمنام ،گمنام هستند؟

یکی از دلخوش��یهای مادران گرانقدر شهدا
و جاویداالثرهای کش��ورمان اط�لاع از وضعیت
عزیزش��ان است که سالها چش��م انتظار خبری از
آنان هستند .لذا ميتوان از خانوادههايي که فرزند
مفقوداالثر (جاويداالث��ر) دارند ،خانوادههايي که
فرزندش��ان به جبهه رفته و برنگش��ته است و...
آزماي��شDNA گرفت و يک بان��ک اطالعاتي
درس��ت کرد و با داشتن اين اطالعات و آزمايش
از جس��دهاي شهداي تازه تفحص ش��ده ،آنها را
شناس��ايي کرد و خانوادهاي را از چش��م انتظاري
و بالتکليفي در آورد .نه آزمايشDNA مش��کل
و غير ممکن اس��ت و نه جم��عآوري اطالعات از
خانوادههايي که سي سال چشم انتظار هستند .اين
کار ،کاري نشدني نيست اما نميدانم چرا انجامش
نميدهند .چندين س��ال است که در هر مناسبتي
تعدادي از ش��هداي گمنام را تشييع ميكنند و در
شهرهاي مختلف به خاک ميسپارند .کار خوب و
پسنديدهاي است اما گمان نميکنم شناسايي آنها
کار سخت و پيچيده و غيرممکني باشد.
گاهي که پليس جس��دي را پيدا ميکند که به
هر دليل قابل شناس��ايي نيست ،راه شناسايي آن
همين آزمايش اس��ت .از خانوادههايي که فرد گم
شده دارند نمونه ميگيرند و با مطابقت آنها جسد
را شناسايي ميکنند .اميدوارم با شناسايي شهداي
گمنام که با پيش��رفت علم پزشکي و فراوان شدن
و س��اده ش��دن روش��هاي جمع آوري اطالعات
مقدور شده ،اين شهداي عزيز را شناسايي کنند و
خانوادههاي آنها را از چشم انتظاري در بياورند.

 حسين مستعلي زاده

سال توليد ،سال اشتغال

چن��دي پيش براي انجام كاري به اهواز رفتم.
روي فلكه چهار شير اهواز بنر بزرگي نصب كرده و
روي آن با خط نستعليق زيبايي سخن گهربار مقام
معظم رهبري را بدين مضمون نوشته بودند:
سال  96سال توليد و اشتغال
كمي آنطرفتر همزمان پارچهاي را جلوي دفتر
مركزي ش��ركت ملي حفاري نف��ت اهواز نصب
كرده بودند كه در آن قيد شده بود:
ه��ر نوع اس��تخدامي در اين ش��ركت ممنوع
است!
درحاليكه رهبري فراخوان اش��تغال داده آن
وقت اين كلمه ممنوعيت از طرف اين شركت آيا
با فرمايشات رهبري تضاد ندارد؟

غالمعلي چريكي-گچساران
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پيروي از قانون توسط مجريان آن

در بيش��تر ميدانه��اي اصل��ي ش��هر و بوي��ژه
چهارراهها كه چ��راغ قرمز طوالني دارند ،عدهاي
از ك��ودكان كار حض��ور دارند که يا شيش��ههاي
خودروه��ا را بهرغ��م مخالف��ت رانن��دگان تميز
ميكنند يا اينكه تنقّالت ميفروش��ند .اين موضوع
حواش��ي زيادي هم در پي دارد .اغلب وس��ايل به
اصط�لاح تميز ك��ردن شيش��ه خودروها خودش
كثيف اس��ت و به جاي اينكه شيشهها تميز شوند،
روي شيش��هها لك ميافتد و همين مس��ئله باعث
درگيري بين رانندگان و كودكان كار ميشود .اين
ك��ودكان كه بهطور گروهي كار ميكنند ،توس��ط
عدهاي س��ازماندهي و از آنان محافظت ميش��ود
و در صورت��ي ك��ه اتفاقي براي آنان بيفتد ،س��ر و
كلهشان پيدا ميشود.
مس��ئله ديگر درباره پاركبانها است .مسئوالن
اع�لام كردهاند ك��ه نبايد ب��ه آنها باب��ت پارك
خ��ودرو ،پول بدهند ،در حال��ي كه همچنان برخي
خيابانه��ا پاركبان دارد و رانن��دگان از ترس اينكه
به خودروشان آسيبي برسد ،مجبورند به پاركبان
پول پرداخ��ت كنند .چرا مس��ئوالن ب��ه اينگونه
مسائل بهطور اساسي و قانوني رسيدگي نميكنند
و مردم را درگير كودكان كار يا پاركبانها ميكنند؟
چال��ش پاركبانهاي بيضابطه هنوز هم براي نمونه
در خياب��ان منتهي به دربند يا در خيابان جمهوري
ـ حاف��ظ ،مقاب��ل پاس��اژ عالءالدين و...مش��اهده
ميشود.
علي اكبر فرقاني ـ خبرنگار اطالعات هفتگي

بانك مركزي به فكر مردم هم باشد

بد نیست در مورد موسسههايي که پول مردم
را برداش��تند بيش��تر گزارش تهيه کني��د .تا حاال
زندگي خيليها را خراب کردند.
آرمان که کلًا تعطيل ش��د .من خودم مش��کل
مس��کن دارم و زندگيام دارد داغان ميشود ،ولي
موسسه آرمان راحت پول مردم را برداشته.
اما بانک ملي مرکزي آبادان بعد از پنج س��ال
ک��ه از تس��ويه وام ازدواج من گذش��ته بود تماس
گرفتند که مقداري از حس��اب مانده و بايد پانصد
هزار تومان پرداخت کني! اگر بانک مرکزي اينقدر
دقيق حساب طلب خودش را دارد ،چرا پس فکری
برای طلب مردم عادي نمیکند؟!

نويد رائف نيا ـ آبادان

آزادي

آزادي ب��ه اين معنا نيس��ت که هر کاري دلت
ميخواهد انجام دهي،بلکه بدين معناست که
«مجبور نباشي آن کاري را انجام دهي
که دلت نميخواهد» !

عبداالميراسدا ...زاده ـ شوشتر

نامه به سردبير
با سالمی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانندگان
خ��وب و ارجمن��د مجل��ه اطالعات هفتگ��ی و با این
درخواست همیشگی از شما خوانندگان عزیز که در
همه ارتباطات کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذکر نام،
نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید.

٭٭٭
٭ قنبر یوسفی-آمل
خوش��حالم که بعد از مدتی وقفه دوباره مطالب
شما به دستم رسیده است .نمونههایی از طنزهای
خوب شما را خواندم که به تدریج از آنها در مجله
استفاده خواهیم کرد .سرفراز باشید.
٭ ارسالن دریابان-خرمشهر
پیامشماراخواندم.تعجبمیکنمکهچطوریک
شرکت دولتی چند ماه در پرداخت حقوق تاخیر
کرده اس��ت .آن هم پرداخ��ت حقوق کارکنانی
که در یک منطقه روس��تایی در شهر حماسهساز
خرمش��هر خدمت میکنند و در کار آبرس��انی
به روس��تاییان هس��تند .به هر حال امیدوارم که
بهزودی مشکل کارمندان آن شرکت آبرسانی
از جمله پدر گرامیتان برطرف شود.
٭ مجید کاظمی-نوقاب
نامه جدید شما به دستم رسید .دو مطلب کوتاه
هم��راه نام��ه را به بخش تحریریه س��پردم تا در
نوب��ت چاپ قرار گیرد .یک نثر کوتاه ش��ما را در
زیر میآورم .امیدوارم ش��ما تنهایی را همدم خود
نساخته باشید :مناینجاتنهابهدنبالکورسوییاز
امیدمیگردمتاشایدتحملدوریاتبرایمآسان
شود .میدانم تنها نیستی تا حال مرا بفهمی .تنهایی
خوددردبزرگیستکهدرمانشحضورتوست.
٭ داود خامنه-تهران
نامه شما در قسمت نشانی فرستنده به علی آباد
کتول اشاره دارد اما خود شما از شهرک شریعتی
تهران صحبت کردهاید .شاید در سفر به این شهر
زیبای شمال این نامه را ارسال کرده باشید .در هر
حال بخش��ی از نامه شما را در یکی از شمارههای
آینده چاپ خواهیم کرد.
٭ عبدالحسین بایگان-آمل
ازاب��رازهمدردیش��مادررابطهبادرگذش��ت
مرحوم سیروس گنجوی تشکر میکنم .خداوند او
رابیامرزد...بله،درپاس��خبهسوالشمابایدبگویم،
نویس��نده یادداشت با بنده نس��بت دارند .ضمنًا
مطالبیکهدرحاشیهصفحهچاپمیشوداستفاده
بهینه از صفحه به حساب میآید .در پایین و باالی
صفحهچنینامکانینداریم.شادباشید.
٭ خانم ب ـ ؟
همانطور که در نامه ارس��الی از بنده خواس��ته
بودید ضمیمه نامه ش��ما را به سرپرست محترم
موسسه تحویل دادم .موفق باشید.

