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نشستروز

آيين نامه اخالقحرفهاي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

صفر پياله در روز

ناخودآگاه و جنسيت

نش��ريه «النست» پنجشنبه گذشته منتشر شد و در ش��ماره جديد خود نتيجه تحقيقات
تازهاي درباره مصرف الكل را منتش��ر كرد .تيتر گزارش مربوط به اين تحقيقات اين است:
حدنص��اب ايمن براي مصرف الكل وجود ندارد .اين
«صف��ر پياله در روز» و مفصلتر توضيح ميدهد« :
ِ
ابرپژوهش ،حاكي است كه مصرف  ۱۰گرم الكل ،تقريبا يك پياله ،طي  ۲۶سال اخير ،عامل اصلي مرگ
و مير زودرس در انس��انهاي باالتر از  ۱۵س��ال است» .اين تحقيقات توس��ط بنيادي كه بيل گيتس و
همسرش راهاندازي كردهاند ،انجام شده و نتيجه آن بسيار جالب توجه است.

جواد گنجي از امروز و در ساعت  17:30دوره جديد درسگفتارهاي خود در موسسه پرسش
را آغاز ميكند .عنوان درس��گفتار تازه گنجي «جلوههاي امر منفي در روانكاوي فرويدي و
الكان :ناخودآگاه و جنس��يت» است .براساس گزارش روابط عمومي موسسه پرسش ،سرفصل مباحث
جلسات اين درسگفتار به اين شرح است -1« :رابطه جنسي وجود ندارد -2منطق نفي هگلي در روانكاوي
 -3سوژه از جا در رفته  -4ميانجي ناپديدشونده» .عالقهمندان براي كسب اطالعات بيشتر و شركت در
اين درسگفتار ميتوانند با شمارههاي روابط عمومي موسسه پرسش تماس بگيرند.

نگاه آخر
سيدمحمدبهشتي

در همين حوالي
محمدذاكري

قائميت به ذات

فرزندت كجاست؟

اكثر خلق عال��م برآنند كه
كاريكهاكنونمشغولآنند
مهمترين كار عالم نيس��ت
بلكه مهمترين كار آن كاري
اس��ت كه قرار اس��ت روزي
انجامدهند.بايدامواجيازراه
برسد وآنها رابه سمتكاريكه شايستهشان است
سوق دهد .به همين ترتيب بيشتر مردمان جهان
احساس ميكنند مهمترين جاي جهان ،آنجايي
است كه قرار است روزي به آنجا برسند؛ الجرم عده
كثيري را در حال شكايت از زمين و زمان مييابيم.
اماآنجاهاوكارهاييكهآنانمتقاضياشهستند
قبال توسط قليلي پديد آمده؛ ديگراني كه به جاي
ش��كايت از زمين و زمان ،بلد بودند چطور زميني
كه در آن مس��تقرند را به «زمينه» و زماني كه در
آن زندگ��ي ميكنند را به «زمان��ه» تبديل كنند.
زمينشرفيافتهاستو«زمانه»همزمان
«زمينه»ِ ،
شريف؛بهسخنديگرقليلندكسانيكهوجودشان
به مكان و زمان شرافت ميبخشد و شاهدياند بر
صحت اين جمله كه «شرفالمكان بالمكين» .اگر
عباراتي چون «زمينه و زمانه فردوسي»« ،زمينه و
زمانه حافظ» و يا «زمينه و زمانه علياكبر دهخدا»
بامعنياستنهبهاينخاطركهآناندرزمينوزماني
ممتاز زندگي ميكردند بلكه از آنروست كه آنان
خوداينامتيازراپديدآوردند.
يك سالن اجتماعات جمع و جور ،دفتري كوچك،
بودجهاي محدود و همتي بلند همه آن چيزي بود
كه آقاي محمدخاني ،معاون فرهنگي و بينالمللي
شهركتاب،دراختيارداشت؛ليكنكارشرامهمترين
يدانست.بختباشهركتابياربودكهآقاي
كارعالمم 
زمين
اين
و
گرفت
دست
به
ا
ر
امورش
زمام
محمدخاني
ِ
بهصورت كوچك را بهمعني بزرگ كرد« .زمين» در
قيد و بند محدوديته��ا ميماند و تاالر اجتماعات
شهركتاب ش��د «زمينه»اي كه هيچ محدوديتي
را برنميتابد« .زمين» در تملك اش��خاص است و
«زمينه»سرمايهاهليكفرهنگ«.زمين»ميتواند
پذيراي تعداد محدودي از افراد باشد وليكن هزاران
نفرميتوانندهمزماندر«زمينهاي»واحدتشريك
مساعي كنند .ساكنين ايران و ايتاليا در مختصات
زمينيشان از هم فاصله دارند و هرقدر تالش كنيم
بههمنميرسند،وليايندودر«زمينه»هاييچون
آنچهمعاونتفرهنگيوبينالملليشهركتابباعث
و بانياش ش��ده ،باهم مالقات ميكنند« .زمين»
عقيم است و «زمينه» زايا؛ هر زمينه هزاران زمينه
ديگر در دل دارد.
به همين قياس زم��ان نيز به خودي خود در حبس
زم��ان تقويمي ميآيد و
محدوديات مادي اس��ت.
ِ
ميگذرد و فقط تن را مس��تهلك ميكن��د .زمانه،
زماني است كه شأن معنايي يافته .زمان در معرض
فراموشياستوليكنزمانههايدورترارزشمندترند.
زمان نيز عقيم اس��ت و از بدو تولد محكوم به مرگ
وليكن زمانه زاياست و هر دم از درونش زمانههايي
ِ
امتيازاتزمانهبرزمان،
تازهميزايدوميبالد.بهدليل
آدمي ناخودآگاه ب��ه اين خيال ميافتد كه از طريق
مستمسكهايي ،مثال با وضع برخي مناسبتهاي
تقويمي ،از زمان زمانه بس��ازد .اما بس��ياري از اين
مناسبتها،جوهرزمانهبودنندارندوبههماناندازه
كهاعتباراوضعميشونددرمعرضافتادنازاعتبارند.
بهعكسبسيارندرويدادهايياصيلكهزمانراتبديل
بهزمانهميكنند؛مناسبتهاييكهبهخاطرميمانند
و حتي معياري ميشوند كه مابقي ايام عمر را نيز به
كمكآنهابهخاطرميآوريم.
اكنونمعاونتفرهنگيشهركتاب ۱۱۰۰برنامه،اعم
ازرونماييونقدكتاب،تجليلازبزرگان،همانديشي
وبحثهايتطبيقيدرادبيات،تاريخوفلسفهبرگزار
كرده اس��ت؛  ۱۱۰۰برنام ه يعن��ي ۱۱۰۰زمينه يا
 ۱۱۰۰زمانهاي كه از دل زمين��ه و زمانهاي واحد
برآمدند .شگفت آنكه خاستگاه همه اين زمينهها،
زميني محدود بوده .چه بسيار سالنهايي كه هزار
و صد برابر اين سالن ظرفيت داشتند و چون زمين
ماندند و زمينه نشدند ،نتوانستند اثري به اندازه يك
هزار و صدم اين رويدادها داشته باشند و چه بسيار
رويدادهايي كه برگزار ش��دند ولي اثرشان به زمان
يمحدودماندونتوانستزمانهسازشود.شايد
تقويم 
باش��د مجالس ديگري كه ش��مارش از  ۱۱۰۰نيز
گذشته باشد اما اگر مبين تكرار باشد و نه ۱۱۰۰بار
نو شدن ،چه لطفي دارد؟ زمينهسازها و زمانهسازها
قبيلهاي كوچك با تاثيراتي پردامنهاند؛ آنان پركار
و متواضعند و «ديگران» را به رسميت ميشناسند
و براي همين ميتوانند ش��رايطي صلحآميز براي
عرض اندام بقيه فراهم كنند .قائم به ذات هستند
و ب��راي كارهاي ب��زرگ معطل چيزي و كس��ي
نميمانند .ثبات قدم دارند و به سادگي دستخوش
افسردگينميشود.بهجايشكايتاززمينوزمان،
وقتي پاي صحبتهاي دلشان مينشينم درباره
روياهايشانميگويندكهچيزينيستجزوسعت
بخشيدنبهزمينههاوزمانهها.آنهارامعموالدرحال
شنا در جهت خالف امواج جامعه مييابيم و ايبسا
از سوي ديگران متهم به ندانمكاري و حتي بالهت
شوند .اگر جايي كس يا كساني با چنين مختصاتي
ديديد بداني��د رو به قبله همين قبيله دارد .به نظر
بنده ،آقاي محمدخاني نيز عضو همين قبيله است.
برايشان سالمتي و طول عمر آرزو ميكنم.
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دركشورماازدهههايگذشته
مساله اشتغال كمابيش يك
چال��ش مهم براي بس��ياري
از خانوادهه��ا ب��وده و ع��دم
توازن ب��ازاركار به نفع طرف
عرضه ،همواره باعث ميشده
پديدهايبهوجودآيدكهامروزهآنرا«رانتاشتغال»يا
بهتعبيرعامترپارتيبازيمينامند.البتهطيسالهاي
زندگي در كشور براي همه ما اين مساله به عنوان يك
امر بسيار طبيعي جا افتاده كه افرادي كه به نحوي با
سطوح باالتر نظام سياس��ي ارتباط سببي و نسبي و
كاري و  ...دارند از فرصتهاي بيش��تر و بهتري براي
اشتغال برخوردار باشند و ما شهروندان عادي بايد با
سرعتبيشتريبدويموتالشكنيمتابهحداقلهايي
از فرصت اش��تغال و ارتقا و كس��ب ثروت و ...دس��ت
يابيم .اين روند ادامه داشت و ماهم داشتيم با آرامش
زندگيمان را ميكرديم ت��ا اينكه در چند وقت اخير
دوباره اين بحث داغ ش��د و برخي از رسانهها و مردم
حساسيت خود را بر وضعيت اشتغال و جايگاه شغلي
ياحتيمحلزندگيفرزندانمسووالنكشورافزايش
دادند .نقطه اوج اين ماجرا هم مصاحبه فرزند يكي از
مقامات خوشنام كشور بود كه علت موفقيت خود را
«ژنخوب»ناميدهبودواينواژهراهمبعداز«آقازاده»
به ادبيات عاميانه سياس��ي و اجتماعي كشور افزود.
حاال هم كمپيني در فضاي مجازي به راه افتاده كه از
مسووالنميپرسدفرزندتكجاست؟مسووالنماهم
بهواسطهروحيهپاسخگوييومرد مداريوشفافسازي
بهاينسوالپاسخهايدقيقيدادهاندكهجايمسرت
است .برايمنوبسياريديگرازمردمعاديوكاربران
فض��اي مجازي دو نكته مش��ترك در اين پاس��خها
جلبتوجه ميكند .اول آنكه قريب به اتفاق فرزندان
مس��ووالن در دانشگاههاي درجه يك تهران يا تعداد
كمي هم در شهرستانهاي بزرگ تحصيل كردهاند.
ش��ايد به جز يكي از نماين��دگان محترم مجلس كه
فرزندشدانشجويدانشگاهآزاداروميهبودكهبيشك
اينازهمانپديده«ژنخوب»وهوشواستعدادذاتي
نش��ات ميگيرد و خداي نكرده كسي از فرصتهاي
محدود انتقالي به دانش��گاههاي تهران و ش��هرهاي
مادرياستفادهنكردهاست.دوميننكتههمكهكاربران
مجازي به شوخي و جدي بارها آن را مطرح كردهاند
وضعيتاسفبارشغليفرزندانمسووالنمحترماست
كه عموما يا بيكارند يا خانهدارند يا يحتمل با حقوقي
اندكدربخشخصوصيكارميكنندتاجاييكهاين
وضعيت ،فرياد وااسفاي مردم را به آسمان بلند كرده و
گروهياعالمآمادگيكردهاندتابراياشتغالفرزندان
مسووالن و حتي كمك به زندگي و معيشت ايشان و
برداشتن باري از روي دوش مسووالن محترم آستين
باال بزنن��د .اما در عين حال تكرار چند نكته نيز خالي
از فايده نيس��ت .اول اينكه آقازادگي و اشتغال صرفا
داشتنپستسازمانيوكدكارمنديدربخشدولتي
نيست و هر بخش خصوصي هم بد نيست .بسياري از
شركتهاي خصوصي به ويژه در حوزه خدمات براي
فعاليت،نيازبهگرفتنپروژههايعمرانيوخدماتياز
دستگاههاي مختلف دارند كه ارتباطات نزديكان آنها
كمكزياديبهاينامرميكندوطبعاافرادعاديازآن
بيبهرهاند.دومآنكهاگرفرديبهواسطهاستعدادذاتي
وشايستگيهاياكتسابيدردانشگاهخوبيپذيرفته
شود و بعد هم شغل مناسبي پيدا كند و در آن موفق
شود جاي هيچ مالمتي ندارد مشروط بر اينكه واقعا از
رانتنزديكانشاستفادهنكردهباشد.درمورداقامتدر
خارجازكشورهمهركسياينحقراداردتابرايمحل
و چگونگي زندگي خود تصميم بگيرد به شرط اينكه
اين حضور و اقامت هم به واسطه برخورداري از رانت
خاصينباشدوالبتهفريادغربستيزيوسادهزيستي
آن مسوول محترم گوش فلك را كر نكند و هر اقدام و
سخنش در مورد ساير كش��ورها براي مردم و كشور
هزينهبيموردايجادنكند.بههرروياگرچهشفافيتو
خودافشاييدرحدمطلوبامرمباركياستامامراقب
باشيمبهبهانهايبرايافزايشگسستهاياجتماعيو
اتهامزنيبيپايهمنتهينشود.
هشتگ روز
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متن در حاشيه
كاوهفوالدينسب

به اضافه سياست
سعيدشريعتي

هم هچيزراخرابكردهايم،اينهمروش؟

وجوهی از عدالت علوی

آن فيلم را كه وزي��ر آموزش و پرورش در
كنار پسربچههاي مدرسهاي نشسته و با
آنها گپ ميزند ،حتم��ا ديدهايد .اگر هم
نديدهايد ،ماجرايش  -خيلي خالصه -اين
اس��ت كه آقاي وزير ب��ه بچهها ميگويد:
«حاضرين با من فوتب��ال بازي كنين؟»
يكي از بچهها ميگويد« :آره» آقاي وزير ميگويد« :اگه باختين
چي؟» همان محصل ج��واب ميدهد« :ما كه همهچيمون رو
باختيم ،اينم روش» چنين پاس��خي از زبان پسربچهاي كه در
اين سن و سال بايد كودكي كند و نشاط و اميد داشته باشد ،يك
زنگ خطر است .حتي اگر آن را فقط يك بلبلزباني تلقي كنيم،
باز هم چيزي از خطرناكياش كم نميش��ود .مساله اين است
كه اصال چرا بايد چنين جوابي به مخيله يك كودك يا نوجوان
خطور كند .او مگر چقدر زندگي كرده ،چقدر تجربه كرده ،چقدر
جهان را ديده و شناخته كه بخواهد چنين حرفي بزند كه آكنده
از نااميدي و احساس رسيدن به آخر خط است؟ همين جواب را
ميشود ،پيوند زد به آمار تكاندهنده خودكشي متولدان دهه
هشتاد .قلب آدم ميلرزد .ما داريم با نسل جديد چه ميكنيم؟
چه باليي داريم س��رش ميآوريم؟ مگر وظيف��ه والدين فقط
سير كردن ش��كم بچه و مدرسه فرستادن اوست؟ مگر وظيفه
مدرسه فقط ياد دادن الفباست .تربيت چه ميشود؟ پرورش چه
ميشود ؟ گيريم هم ش��رايط بد باشد؛ اصال بگو بدترين :فساد،
هرچي ...بچهها چه گناهي دارند ؟ چرا بايد آنها را از اين س��ن و
سال ،از نظر رواني و عاطفي ،گرفتار انديشيدن به عوارضي كنيم
كه كوچكترين نقشي در شكلگيريشان نداشتهاند و ميراث
ما و پيشينيانمان براي آنهاست ؟ مادر و پدر و معلم و جامعهاي
ك��ه نااميدي و يأس خ��ودش را به كودك ي��ا نوجواني منتقل
ميكند ،دارد بزرگترين خيانت را به انس��ان و جامعه ميكند.
ديگر بحث كش��ور و حكومت و نارضايتي مدني و اينها نيست؛
اين خيانت به بش��ريت است .حاال شايد كسي در جواب همين
حرفهاي من هم بگويد «ما كه همهچيمون رو باختيم؛ اينم
روش» اما اين حرف خطرناكي است .ما حتي اگر همهچيزمان
را هم باخته باش��يم -از سياست و اقتصاد گرفته تا تاريخ و اميد
(كه واقعا اينطوريها هم نيست؛ حالروزمان اينقدرها هم بد
نيس��ت و براي دركش كافي است نگاهي به همين كشورهاي
دوروبرمانبيندازيم)-حقنداريمايننگاهرابهنسليحقنهكنيم
كه «زندگي» را پيشرو دارد.
ايرانشهر

زاگرسرابايدرويچشمبگذاريم
وقتي ميگوييم جنگل ،عموم مردم و
حتي مس��ووالن فقط ياد جنگلهاي
شمالميافتند.امااينلكه 1.8ميليون
هكتاري ك��ه بي��ش از  35درصدش
مخروب��ه ومابق��ياش نيز تا س��ر حد
نابودي ،تحت بهرهبرداري شركتها،
مژگانجمشيدي بنيادها و بانكها بوده همه ريه تنفسي
اينسرزمينخشكنيست!حدود 5ميليونهكتارازمساحت
11ميليونهكتاريجنگلهايايران(براساسآمارفائودرسال
 )2011را رويشگاههاي جنگلي زاگرس تشكيل ميدهندكه
اتفاقا  40درصد آب شيرين ايران از همين جا تامين ميشود و
ناگفتهپيداستاگرزاگرسوبلوطزارهايشنباشد []...جنگل
 17كاركردمهماكولوژيكواقتصاديواجتماعيوامنيتيديگر
هم دارد كه تامين آب و تلطيف هوا و اقليم و امنيت غذايي تنها
بخش كوچكي از كاركردهاي آن است .دكتر بهلول عليجاني
پدرعلماقليمشناسيايراننيزدرتوضيحكاهشبارشدرايران
بااشارهبهپديده تغييراقليمامانكتهمهمديگريراخاطرنشان
كرده و ميگويد« :بخش عمدهاي از بارش ايران حاصل وجود
جنگلهاي زاگرس در مس��ير حركت توده هواي مديترانهاي
است كه خيلي مهم اس��ت ولي امروز بخشهاي زيادي از اين
جنگلها تخريب و نابود ش��ده و نتيجه اين امر افزايش دماي
منطقهاي و كاهش بارش در سالهاي اخير و زمستان  96بود
بهطوريكه اين ابرها در بيرون از ايران بارش دارند اما به زاگرس
كه ميرسند بارششان كم ميشود».
اما شگفتا كه با وجود اين هش��دارها ،زاگرس هر سال بيش از
گذشته تحت فشار سدسازي ،راهسازي ،توسعه كشاورزي و
شهرك سازي و  ...قرار ميگيرد .حاصل اين يورش بي سابقه به
#روحاني

زيستبومزاگرسباارهوآتشوتراكتوروماشينآالتسنگين
و  ...حاال شده يك و نيم ميليون جنگل كامال خشكيده كه به
دليل فشار توسعه ناپايدار ،توان اكولوژيك خود را در مقابله با
سوسك چوبخوار از دست داده بهطوريكه در كمتر از  6سال
اينحجمعظيمازجنگلبهطوركاملخشكشد.
آنچه امروز از زاگرس باقي مانده شايد از نظر دولتيها قابليت
تبديلبهالواردرمقياستجاريرانداشتهباشدكهبخواهندبراي
حفاظتش پول خرج كنند اما بقاي ايران و ايراني در گرو بقاي
زاگرساستوفعاالنانجمنسبزچياوديگرگروههايمحيط
زيستي مناطق كردنشين كشورمان نيز با درك همين نكته
سالهاستباغيرتيمثالزدنيبرايحفظحياتجنگلآستين
همتباالزدهتاجاييكهجانومالشانراهمبرايحفظجنگل
فدا كردهاند .حاصل اين رشادتها تاكنون منجر به شهادت 7
فعالمحيطزيستدرآتشودستكم 30مجروحشدهكهبين
 10تا 70درصددچارسوختگيشدند 11.سالپيشسهفعال
محيط زيست در آتشسوزي جنگل در پاوه جان باختند كه

در همين حادثه  18نفر دچار سوختگي شدند و صالح الدين
ميراني ،جوان28س��اله پاوهاي با 70درصد سوختگي يكي از
بازماندههاي آن فاجعه غمبار است و در تازهترين تراژدي ،اين
بارگروهيديگرازشريفترينفعاالننامآشنايمحيطزيست
ايران قرباني آتش شدند؛ آتشي كه به داليل گوناگون به جان
جنگلهاي ايران افتاده ،عمدي و سهوي.كاش به ياد بياوريم
كه اينجا زاگرس است ،زاگرسي كه پژوهشكده اقليم شناسي
كشورمان همين دو ماه قبل هش��دار داد تا سال  2050نابود
ميشود ،اگر تغيير اقليم تش��ديد شود كه در اين صورت موج
جديديازمهاجرتهاوپناهندگيمحيطزيستازغربايران
آغاز ميشود .پس باور كنيد كه بلوطها به همان اندازه اهميت
دارند كه حافظان آنها! زاگرس را بايد روي چشممان بگذاريم و
حفظكنيمنهاينكههرباربهبهانهايازرويجهلونادانيوتنگ
نظريوحرصوآزگوشهايازآنرابهآتشبكشيموجانفشاني
حافظانشرابرايپايدارياكولوژيكسرزمينكماهميتوپوچ
جلوه دهيم ،شهداي چيا سوختند تا زاگرس و ايران نسوزد .

عكسنوشت

ملت محرم است ...سخن بگو
امروز رييسجمهور به مجلس ش��وراي اسالمي ميرود تا
به سوال نمايندگان پاس��خ دهد .اهالي توييتر فارسي هم
 24ساعت قبل از اين اتفاق هشتگ «روحاني» را پركردند
از حرف و نوش��تههايي درباره اين موضوع و البته عملكرد
اين روزهاي دولت .آنچه ميخوانيد منتخبي از توييتهاي
اهالي توييتر فارسي در هشتگ «روحاني» است« :آقاي
روحاني س��رمايه اجتماعي در حال نابودي است ،حقايق
و پشتپردهها را آشكارس��ازيد»« ،روز (سهشنبه) آقاي
روحاني ميره مجلس كه س��والپيچ ش��ه .اما گويا اتفاق
مهمي نيست .آيا مجلس روحاني رو عصباني ميكنه؟»،
«آقاي روحان��ي وضعيت كنوني كش��ور رو براي مجلس
چطور ترسيم ميكنين؟ آيا ميخواهيد همان وعدههاي
صد روزه رو دوباره وعده بدين؟ تبعيض مشهود در مسائل
متفاوت براي مردم ،ش��رايط اقتصادي و حساب و كتاب
نجومي رو چطور به مردم توضيح ميدين؟»« ،سهش��نبه
براي روحاني چه رنگيه؟ سياه؟ سفيد؟»« ،كاش روحاني
در مجلس حرف بزنه ،سكوتش در مجلس پايان كار دولت
در تمام عرصههاس��ت»« ،براي فردا دلشوره دارم« ،»...به

نظرم دولت بايد از مجلس براي طرح سوال از روحاني تشكر
كنه كه همچين تريبون مناسبي رو در اختيارش گذاشته.
اين شايد آخرين فرصت روحاني باشه كه با پاسخ شفاف و
شفافيت عليه فساد كمي از اعتماد رفته رو برميگردونه»،
«آقاي آش��نا به دو نماينده مجلس گفته چرا به منتخب
مردم تهمت ميزنين؟ داداش اوني كه داره تهمت ميزنه
خودش نماينده مردمه .اوني هم كه داره تهمت رو ميشنوه
نماينده مردمه .تو چي ميگي اين وسط؟»« ،ساعت هشت
صبح روحاني ميره مجلس ،يعني مجلس»« ،حواستون
باش��ه بعد از رس��يدن روحاني به مجل��س ممكنه بازهم
دالر قيمتش بره ب��اال»« ،اميدوارم روحاني فقط س��وال
نمايندگان رو نبينه و فقط به دنبال مديريت جلس��ه فردا
نباشه .يادش باشه مردم هم س��والهاي زيادي دارن كه
بايد پاسخ داده شه ...پاسخ به اين پرسش و چراها مهمه»،
«روحاني بهتر از هركس��ي ميدونه «ملت محرم اس��ت»
چون همين مردم با راي قاطع و حماسي خودشون بهش
قدرت دادن .امروز خواس��ته ما اين است :روحاني بگو ،با
مردم سخن بگو».

اذان صبح فردا5/06 :

طلوع آفتاب فردا 6/34 :

ديروز سالروز تولد جهان پهلوان تختي بود و اهالي كشتي تصميم گرفتند با سرزدن به
آسايش��گاه جانبازان دفاع مقدس يادي از اين پهلوان ايراني كنند .خبرگزاري ايرنا در
مجموعه عكس تصويري گزارش اين ديدار را پوشش داده و نوشته است« :همزمان با روز
پنجم شهريور ماه ،زادروز جهان پهلوان «تختي» و روز كشتي ،روز دوشنبه جمعي از اهالي كشتي كشورمان
در آسايشگاه جانبازان اعصاب و روان «نيايش» حضور يافتند».

روزهاي منتهي به عيد سعيد
غدير همه جا سخن از واليت
عل��وي اس��ت و در پرتو آن
ذكر مناقب و سيره امام علي
ابن ابيطالب اس��ت .براي ما
شيعيان آن امام همام ،بارقه
عدالت كه اسواساس حكومتداري است و سامان و
دوام جامعه بشري بر آن است در سيماي حكومت
علوي درخشانترين وجه است.
بسيارشنيدهايمكهامامعليعليهالسالمباآنچهامروز
ما «رانت» و ويژهخواري ميناميم به عنوان نخستين
محور برپايي عدال��ت در جامعه مقابله كرد .امام در
نخستين اعالن و اقدام خود به برخورداران از مناصب
و مناسبات ويژه اعالن كرد كه به سبب قرابت با هيچ
خانداني حتي اگر صحابي رس��ول خدا باشيد هيچ
امتياز ويژهاي در حكمراني و البته برخورداري خاص
ازبيتالمالنخواهيدداشت.سرآغاززاويهپيداكردن
سياسي برخي صحابه رسول مكرم اسالم با علي (ع)
از همين رويكرد ضد «فساد» اميرالمومنين بود .در
اين خصوص حكايات و روايتهايي در سرس��ختي
علي(ع) در محافظت از امور و اموال عمومي در برابر
رانتجوييها فراوان است .از داستان عقيل برادرش
تا حكايت گردنبند عاريهامكلثوم دخترش تا دهها
حكايت و روايت از مقابله با طلبكاريهاي صاحبان
نام و سابقه براي مداخله در امور اداره جامعه .مبارزه
عدالتخواهانه امام علي هم ويژهخواهيهاي سياسي
را شامل ميشد و هم رانتخواريهاي اقتصادي را.
جهتگيري ديگ��ر اميرالمومنان در برپايي عدالت
تراز علوي ،مبارزه با فساد اداري و مراقبت از منحرف
نش��دن كارگزاران حكوم��ت در اقصي نقاط قلمرو
مس��لمين بود .فرمان جاودان اثر اميرالمومنين به
مالك اشتر نخعي مشحون از سرمشقها و الگوهاي
مبازه با فس��اد اداري و راهبردهاي س�لامت حكام
جامعه است .بهعالوه داس��تانهايي نظير ماجراي
عثمان ابن حني��ف ،قدامة بن عج�لان ،ابن هرمه
اهوازي ،زياد ابن ابيه ،شريح ابن حارث ،عبداهلل ابن
عباس و اش��عثابنغيث زياد شنيده شده است كه
جملگي از كارگزاران و عمال حكومتي بودند و به كم
وزياددرواديانحرافيافسادسياسي،اداري،قضايي
درغلتيدند و مورد عتاب و عقاب و مجازات علي(ع)
ق��رار گرفتند .اما در اين يادداش��ت مايلم به يكي از
جهتگيريهاي مهم اميرالمومنين در برپايي نظام
عدالتپرور و منضبط و با حساب و كتاب آن بزرگمرد
تاريخ اش��اره كنم .باز در توج��ه و عنايت راهبردي
اميرالمومنين به فقرا و مستمندان و ايتام و به قول
امروزيها دهكهاي پايين جامعه حكايات و روايت
فراوانينقلاستوسيرهعلويبراينموضوعگواهتام
است .با اين وجود داستان برخورد قاطع امام با يكي از
كارگزارانش در اين رابطه شنيدني و درسآموز است.
مصقله ابن هبيره شيباني پس از نبرد صفين از سوي
اميرالمومنين حاكم بخشهايي از واليت اهواز شده
بود .در منازعات و هرج و مرجهاي قبايل باديهنشين
عدهاي از قبيله بني ناجيه را كه به اسارت گرفته شده
بودند و از قضا مستمند و نادار و بيچيز بودند ،بنا بر
رسم جوانمردي با وجوهي كه از بيتالمال در اختيار
داش��ت ،آزاد كرد و به آنان انعام و بخشش كرد و به
مسكن و مأوا رساند .خبر اين واقعه به امير المومنين
رسيد .امام عليعليه السالم بالفاصله در نامهاي كه
توسطعبداهللابنعباسفرستادبهمصقلةبنهبيره
نوشت:خبريازتوبهمنرسيدهكهاگرچنانرفتاري
از تو سر زده باشد ،رفتار ناشايستي را مرتكب شدهاي.
خبر رسيده است كه ثروت مسلمانان را ميان كساني
از باديهنشينان قبيله بكربن وائل كه از تو درخواست
احسان و نيكي كردهاند ،تقسيم كردهاي.
پس س��وگند به آنكه دانه را ش��كافت و انسانها را
بيافريد و دانش او نس��بت به هر چيز ،فراگير است،
اگر اين س��خن درس��ت باش��د ،ارج خود را نزد من
سبك مشمار
سبك يابي .پس حقوق پروردگارت را ُ
و دنيايت را با خرابي دي��ن و از ميان بردنش اصالح
مكن كه از اين گروه باشي ،أْ
«ال ْخس ِرين أ ْعم ً
ال الّذِين
ّ
سبون أنّ ُه ْم
ضل س�� ْعي ُه ْم فِي الْحيو ِة ُّ
الدنْيا و ُه ْم ْ
يح ُ
زيانكارترين مردم ،كس��انياند
يح ِس�� ُنون ُص ْن ًعا»؛
ِ
ْ
كه كوش��ش آنها در زندگي دنيا به هدر رفته و خود
ميپندارن��د كه كار خ��وب انجام ميدهن��د .امام
عليعليه السالم در نامهاش به مصقله :پس از حمد
ترين خيانتها ،خيانت
و س��پاس خداوند؛ از بزرگ ِ
به امت است و بزرگترين دغلكاري بر مردمان يك
ش��هر ،دغلكاري پيشواي آنان اس��ت .نزد تو از مال
مسلمانان ،پانصد هزار [سكه] است .آن را هنگامي
كه فرستاده من نزد تو ميآيد ،برايم بفرست؛ وگرنه،
وقتي نام��هام به تو رس��يد ،نزد من بي��ا؛ چرا كه به
فرستادهام گفتهام كه پس از وارد شدن بر تو ،رهايت
نكند ،مگر آنكه اموال را بفرستي .والسالم عليك!
از اين روايت رويكرد انضباط مالي اميرالمومنين در
هزينهكرد بيتالمال حتي با هدف رسيدگي به فقرا
ومستمندانوباديهنشيناننماياناست.اينحكايت
درسآموز به برنامهريزان و سياستگذاران ميآموزد
كه عدالت لزوما بخشش و كرامت و توجه خاص به
دهكهاي پايين جامعه نيست .اگر انضباط مالي و
تصرف با حساب و كتاب و برنامه در بيتالمال باشد
بنيان محكمتري اس��ت كه بهطور تبعي فايدهاش
به همه اقش��ار جامعه از جمله فقرا و مستمندان و
آسيبپذيران جامعه خواهد رسيد.

