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تيتر مصور|مرگ سناتور آمريكايي حامي داعش
آنتونيو رودريگرز

متن در حاشيه در همين حوالي به اضافه سياستنگاه آخر

عكس نوشت هشتگ روز

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«. 

امروز رييس جمهور به مجلس ش��وراي اسالمي مي رود تا 
به سوال نمايندگان پاس��خ دهد. اهالي توييتر فارسي هم 
24 ساعت قبل از اين اتفاق هشتگ »روحاني« را پركردند 
از حرف و نوش��ته هايي درباره اين موضوع و البته عملكرد 
اين روزهاي دولت. آنچه مي خوانيد منتخبي از توييت هاي 
اهالي توييتر فارسي در هشتگ »روحاني« است:  »آقاي 
روحاني س��رمايه اجتماعي در حال نابودي است، حقايق 
و پشت پرده ها را آشكار  س��ازيد«، »روز )سه شنبه( آقاي 
روحاني مي ره مجلس كه س��وال پيچ ش��ه. اما گويا اتفاق 
مهمي نيست. آيا مجلس روحاني رو عصباني مي كنه؟«، 
»آقاي روحان��ي وضعيت كنوني كش��ور رو براي مجلس 
چطور ترسيم مي كنين؟ آيا مي خواهيد همان وعده هاي 
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 مي دين؟«، »سه ش��نبه 
براي روحاني چه رنگيه؟ سياه؟ سفيد؟«، »كاش روحاني 
در مجلس حرف بزنه، سكوتش در مجلس پايان كار دولت 
در تمام عرصه هاس��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 برمي گردونه«، 
»آقاي آش��نا به دو نماينده مجلس گفته چرا به منتخب 
مردم تهمت مي زنين؟ داداش اوني كه داره تهمت مي زنه 
خودش نماينده مردمه. اوني هم كه داره تهمت رو مي شنوه 
نماينده مردمه. تو چي ميگي اين وسط؟«، »ساعت هشت 
صبح روحاني مي ره 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��وال هاي زيادي دارن كه 
بايد پاسخ داده شه... پاسخ به اين پرسش و چراها مهمه«، 
»روحاني بهتر از هركس��ي مي دونه »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«. 

ملت محرم است... سخن بگو 

وجوهی از عدالت علویهمه  چيز را خراب كرده ايم، اين هم روش؟
آن فيلم را كه وزي��ر آموزش و پرورش در 
كنار پسربچه هاي مدرسه اي نشسته و با 
آنها گپ مي زند، حتم��ا ديده ايد. اگر هم 
نديده ايد، ماجرايش - خيلي خالصه- اين 
اس��ت كه آقاي وزير ب��ه بچه ها مي گويد: 
»حاضرين با من فوتب��ال بازي كنين؟« 
يكي از بچه ها مي گويد: »آره« آقاي وزير مي گويد: »اگه باختين 
چي؟« همان محصل ج��واب مي دهد: »ما كه همه چي مون رو 
باختيم، اينم روش« چنين پاس��خي از زبان پسربچه اي 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 بلبل زباني تلقي كنيم، 
باز هم چيزي از خطرناكي اش كم نمي ش��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 
مي شود، پيوند زد به آمار تكان دهنده خودكشي متولدان دهه 
هشتاد. قلب آدم مي لرزد. ما داريم با نسل جديد چه مي كنيم؟ 
چه باليي داريم س��رش مي آوريم؟ مگر وظيف��ه والدين فقط 
سير كردن ش��كم بچه و مدرسه فرستادن اوست؟ مگر وظيفه 
مدرسه فقط ياد دادن الفباست. تربيت چه مي شود؟ پرورش چه 
مي شود؟  گيريم هم ش��رايط بد باشد؛ اصال بگو بدترين:  فساد، 
هرچي... بچه ها چه گناهي دارند؟  چرا بايد آنها را از اين س��ن و 
سال، از نظر رواني و عاطفي، گرفتار انديشيدن به عوارضي كنيم 
كه كوچك ترين نقشي در شكل گيري شان نداشته اند و ميراث 
ما و پيشينيان مان براي آنهاست؟  مادر و پدر و معلم و جامعه اي 
ك��ه نااميدي و يأس خ��ودش را به كودك ي��ا نوجواني منتقل 
مي كند، دارد بزرگ ترين خيانت را به انس��ان و جامعه مي كند. 
ديگر بحث كش��ور و حكومت و نارضايتي مدني و اينها نيست؛ 
اين خيانت به بش��ريت است. حاال شايد كسي در جواب همين 
حرف هاي من هم بگويد »ما كه همه چي مون رو باختيم؛ اينم 
روش« اما اين حرف خطرناكي است. ما حتي اگر همه چيزمان 
را هم باخته باش��يم- از سياست و اقتصاد گرفته تا تاريخ و اميد 
)كه واقعا اين طوري ها هم نيست؛ حال روزمان اين قدرها هم بد 
نيس��ت و براي دركش كافي است نگاهي به همين كشورهاي 
دوروبرمان بيندازيم(- حق نداريم اين نگاه را به نسلي حقنه كنيم 

كه »زندگي« را پيش رو دارد.

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 ابي طالب اس��ت. براي ما 
شيعيان آن امام همام، بارقه 
عدالت كه اس واساس حكومتداري است و سامان و 
دوام جامعه بشري بر آن است در سيماي حكومت 

علوي درخشان ترين وجه است.
بسيار شنيده ايم كه امام علي عليه السالم با آنچه امروز 
ما »رانت« و ويژه خواري مي ناميم 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 ويژه اي در حكمراني و البته برخورداري خاص 
از بيت المال نخواهيد داشت. سر آغاز زاويه پيدا كردن 
سياسي برخي صحابه رسول مكرم اسالم با علي )ع( 
از همين رويكرد ضد »فساد« اميرالمومنين بود. در 
اين خصوص حكايات و روايت هايي در سرس��ختي 
علي)ع( در محافظت از امور و اموال عمومي در برابر 
رانت جويي ها فراوان است. از داستان عقيل برادرش 
تا حكايت گردنبند عاريه  ام كلثوم دخترش تا ده ها 
حكايت و روايت از مقابله با طلبكاري هاي صاحبان 
نام و سابقه براي مداخله در امور اداره جامعه. مبارزه 
عدالتخواهانه امام علي هم ويژه خواهي هاي سياسي 

را شامل مي شد و هم رانت خواري هاي اقتصادي را.
جهت گيري ديگ��ر امير المومنان 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 سرمشق ها و الگو هاي 
مبازه با فس��اد اداري و راهبرد هاي س��المت حكام 
جامعه است. به عالوه داس��تان هايي نظير ماجراي 
عثمان ابن حني��ف، قدامة بن عج��الن، ابن هرمه 
اهوازي، زياد ابن ابيه، شريح ابن حارث، عبداهلل ابن 
عباس و اش��عث ابن غيث زياد شنيده شده است كه 
جملگي از كارگزاران و عمال حكومتي بودند و به كم 
و زياد در وادي انحراف يا فساد سياسي، اداري، قضايي 
درغلتيدند و مورد عتاب و عقاب و مجازات علي)ع( 
ق��رار گرفتند. اما در اين يادداش��ت مايلم به يكي از 
جهت گيري هاي مهم امير المومنين در برپايي نظام 
عدالت پرور 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 
امروزي ها دهك هاي پايين جامعه حكايات و روايت 
فراواني نقل است و سيره علوي بر اين موضوع گواه تام 
است. با اين وجود داستان برخورد قاطع امام با يكي از 
كارگزارانش در اين رابطه شنيدني و درس آموز است.

مصقله ابن هبيره شيباني پس از نبرد صفين از سوي 
اميرالمومنين حاكم بخش هايي از واليت اهواز شده 
بود. در منازعات و هرج و مرج هاي قبايل باديه نشين 
عده اي از قبيله بني ناجيه را كه به اسارت گرفته شده 
بودند و از قضا مستمند و نادار و بي چيز بودند، بنا بر 
رسم جوانمردي با وجوهي كه از بيت المال 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 علي  عليه السالم بالفاصله در نامه اي كه 
توسط عبداهلل ابن عباس فرستاد به مصقلة بن هبيره 
نوشت: خبري از تو به من رسيده كه اگر چنان رفتاري 
از تو سر زده باشد، رفتار ناشايستي را مرتكب شده اي. 
خبر رسيده است كه ثروت مسلمانان را ميان كساني 
از باديه نشينان قبيله بكربن وائل كه از تو درخواست 

احسان و نيكي كرده اند، تقسيم كرده اي.
 پس س��وگند به آنكه دانه را ش��كافت و انسان ها 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 يابي. پس حقوق پروردگارت را سُبك مشمار 
و دنيايت را با خرابي دي��ن و از ميان بردنش اصالح 
مكن كه از اين گروه باشي، »اْلْخسِرين أْعماًل اّلِذين 
ْنيا و ُهْم يْحسُبون أّنُهْم  ضّل س��ْعيُهْم ِفي اْلحيوِة الدُّ
يْحِس��ُنون ُصْنًعا«؛ زيانكارتريِن مردم، كس��اني اند 
كه كوش��ش آنها در زندگي دنيا به هدر رفته و خود 
مي پندارن��د كه كار خ��وب انجام مي دهن��د. امام 
علي عليه السالم در نامه اش به مصقله: پس از حمد 
و س��پاس خداوند؛ از بزرگ تريِن خيانت ها، خيانت 
به امت است و بزرگ ترين 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 مي آيد، برايم بفرست؛ وگرنه، 
وقتي نام��ه ام به تو رس��يد، نزد من بي��ا؛ چرا كه به 
فرستاده ام گفته ام كه پس از وارد شدن بر تو، رهايت 

نكند، مگر آن كه اموال را بفرستي. والسالم عليك!
از اين روايت رويكرد انضباط مالي اميرالمومنين در 
هزينه كرد بيت المال حتي با هدف رسيدگي به فقرا 
و مستمندان و باديه نشينان نمايان است. اين حكايت 
درس آموز به برنامه ريزان و سياستگذاران مي آموزد 
كه عدالت لزوما بخشش و كرامت و توجه خاص به 
دهك هاي پايين جامعه نيست. اگر انضباط مالي و 
تصرف با حساب و كتاب و برنامه در بيت المال باشد 
بنيان محكم تري اس��ت كه به طور تبعي فايده اش 
به همه اقش��ار جامعه از جمله فقرا و مستمندان و 

آسيب پذيران جامعه خواهد رسيد.

فرزندت كجاست؟قائميت به ذات
اكثر خلق عال��م برآنند كه 
كاري كه اكنون مشغول آنند 
مهم ترين كار عالم نيس��ت 
بلكه مهم ترين كار آن كاري 
اس��ت كه قرار اس��ت روزي 
انجام دهند. بايد امواجي از راه 
برسد و آنها را به سمت كاري كه شايسته شان است 
سوق دهد. به همين ترتيب بيشتر مردمان جهان 
احساس مي كنند مهم ترين جاي جهان، آنجايي 
است كه قرار است روزي به آنجا برسند؛ الجرم عده 
كثيري را در حال شكايت از زمين و زمان مي يابيم. 
اما آن جاها و كارهايي كه آنان متقاضي اش هستند 
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 مي كنند را به »زمان��ه« تبديل كنند. 
»زمينه«، زميِن شرف يافته است و »زمانه« همزمان 
شريف؛ به سخن ديگر قليلند كساني كه وجودشان 
به مكان و زمان شرافت مي بخشد و شاهدي اند بر 
صحت اين جمله كه »شرف المكان بالمكين«. اگر 
عباراتي چون »زمينه و زمانه فردوسي«، »زمينه و 
زمانه حافظ« و يا »زمينه و زمانه علي اكبر دهخدا« 
بامعني است نه به اين خاطر كه آنان در زمين و زماني 
ممتاز زندگي مي كردند بلكه از آن روست كه آنان 

خود اين امتياز را پديد آوردند.
يك سالن اجتماعات جمع و جور، دفتري كوچك، 
بودجه اي محدود و همتي بلند همه آن چيزي بود 
كه آقاي محمدخاني، معاون فرهنگي و بين المللي 
شهركتاب، در اختيار داشت؛ ليكن كارش را مهم ترين 
كار عالم مي دانست. بخت با شهركتاب يار بود كه آقاي 
محمدخاني زمام امورش را به دست گرفت و اين زميِن 
به صورت كوچك را به معني بزرگ كرد. »زمين« در 
قيد و بند محدوديت ه��ا مي ماند و تاالر اجتماعات 
شهركتاب ش��د »زمينه«اي كه هيچ محدوديتي 
را برنمي تابد. »زمين« در تملك اش��خاص است و 
»زمينه« سرمايه اهل يك فرهنگ. »زمين« مي تواند 
پذيراي تعداد محدودي از افراد باشد وليكن هزاران 
نفر مي توانند همزمان در »زمينه اي« واحد تشريك 
مساعي كنند. ساكنين ايران و ايتاليا در مختصات 
زميني شان از هم فاصله دارند و هرقدر تالش كنيم 
به هم نمي رسند، ولي اين دو در »زمينه«هايي چون 
آنچه معاونت فرهنگي و بين المللي شهركتاب باعث 
و باني اش ش��ده، باهم مالقات مي كنند. »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 
محدوديات مادي اس��ت. زم��اِن تقويمي مي آيد و 
مي گذرد و فقط تن را مس��تهلك مي كن��د. زمانه، 
زماني است كه شأن معنايي يافته. زمان در معرض 
فراموشي است وليكن زمانه هاي دورتر ارزشمندترند. 
زمان نيز عقيم اس��ت و از بدو تولد محكوم به مرگ 
وليكن زمانه زاياست و هر دم از درونش زمانه هايي 
تازه مي زايد و مي بالد. به دليل امتيازاِت زمانه بر زمان، 
آدمي ناخودآگاه ب��ه اين خيال مي افتد كه از طريق 
مستمسك هايي، مثال با وضع برخي مناسبت هاي 
تقويمي، از زمان زمانه بس��ازد. اما بس��ياري از اين 
مناسبت ها، جوهر زمانه بودن ندارند و به همان اندازه 
كه اعتبارا وضع مي شوند در معرض افتادن از اعتبارند. 
به عكس بسيارند رويدادهايي اصيل كه زمان را تبديل 
به زمانه مي كنند؛ مناسبت هايي كه به خاطر مي مانند 
و حتي معياري مي شوند كه مابقي ايام عمر را نيز به 

كمك آنها به خاطر مي آوريم. 
اكنون معاونت فرهنگي شهر كتاب ۱۱۰۰ برنامه، اعم 
از رونمايي و نقد كتاب، تجليل از بزرگان، هم انديشي 
و بحث هاي تطبيقي در ادبيات، تاريخ و فلسفه برگزار 
كرده اس��ت؛ ۱۱۰۰ برنامه  يعن��ي۱۱۰۰ زمينه يا 
۱۱۰۰ زمانه اي كه از دل زمين��ه و زمان هاي واحد 
برآمدند. شگفت آنكه خاستگاه همه اين زمينه ها، 
زميني محدود بوده. چه بسيار سالن هايي 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 
تقويمي  محدود ماند و نتوانست زمانه ساز شود. شايد 
باش��د مجالس ديگري كه ش��مارش از ۱۱۰۰ نيز 
گذشته باشد اما اگر مبين تكرار باشد و نه ۱۱۰۰ بار 
نو شدن، چه لطفي دارد؟ زمينه سازها و زمانه سازها 
قبيله اي كوچك با تاثيراتي پردامنه اند؛ آنان پركار 
و متواضعند و »ديگران« را به رسميت مي شناسند 
و براي همين مي توانند ش��رايطي صلح آميز براي 
عرض اندام بقيه فراهم كنند. قائم به ذات هستند 
و ب��راي كارهاي ب��زرگ معطل چيزي و كس��ي 
نمي مانند. ثبات قدم دارند و به سادگي دستخوش 
افسردگي نمي شود. به جاي شكايت از زمين و زمان، 
وقتي پاي صحبت هاي دل شان مي نشينم درباره 
روياهاي شان مي گويند كه چيزي نيست جز وسعت 
بخشيدن به زمينه ها و زمانه ها. آنها را معموال در حال 
شنا در جهت خالف امواج جامعه مي يابيم و اي بسا 
از سوي ديگران متهم به ندانم كاري 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. 

براي شان سالمتي و طول عمر آرزو مي كنم.

در كشور ما از دهه هاي گذشته 
مساله اشتغال كمابيش يك 
چال��ش مهم براي بس��ياري 
از خانواده ه��ا ب��وده و ع��دم 
توازن ب��ازاركار به نفع طرف 
عرضه، همواره باعث مي شده 
پديده اي به وجودآيد كه امروزه آن را »رانت اشتغال« يا 
به تعبير عام تر پارتي بازي مي نامند. البته طي سال هاي 
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 فرصت هاي بيش��تر و بهتري براي 
اشتغال برخوردار باشند و ما شهروندان عادي بايد با 
سرعت بيشتري بدويم و تالش كنيم تا به حداقل هايي 
از فرصت اش��تغال و ارتقا و كس��ب ثروت و... دس��ت 
يابيم. اين روند ادامه داشت و ماهم داشتيم با آرامش 
زندگي مان را مي كرديم ت��ا اينكه در چند وقت اخير 
دوباره اين بحث داغ ش��د و برخي از رسانه ها و مردم 
حساسيت خود را بر وضعيت اشتغال و جايگاه شغلي 
يا حتي محل زندگي فرزندان مسووالن كشور افزايش 
دادند. نقطه اوج اين ماجرا هم مصاحبه فرزند يكي از 
مقامات خوشنام كشور بود كه علت موفقيت خود را 
»ژن خوب« ناميده بود و اين واژه را هم بعد از »آقازاده« 
به ادبيات عاميانه سياس��ي و اجتماعي كشور افزود. 
حاال هم كمپيني در فضاي مجازي به راه افتاده كه از 
مسووالن مي پرسد فرزندت كجاست؟ مسووالن ما هم 
به واسطه روحيه پاسخگويي و مردم داري و شفاف سازي 
به اين سوال پاسخ هاي دقيقي داده اند كه جاي مسرت 
است.  براي من و بسياري ديگر از مردم عادي و كاربران 
فض��اي مجازي دو نكته مش��ترك در اين پاس��خ ها 
جلب توجه مي كند. اول آنكه قريب به اتفاق فرزندان 
مس��ووالن در دانشگاه هاي درجه يك تهران يا تعداد 
كمي هم در شهرستان هاي بزرگ تحصيل كرده اند. 
ش��ايد به جز يكي از نماين��دگان محترم مجلس كه 
فرزندش دانشجوي دانشگاه آزاد اروميه بود كه بي شك 
اين از همان پديده »ژن خوب« و هوش و استعداد ذاتي 
نش��ات مي گيرد و خداي نكرده كسي از فرصت هاي 
محدود انتقالي به دانش��گاه هاي تهران و ش��هرهاي 
مادري استفاده نكرده است. دومين نكته هم كه كاربران 
مجازي به شوخي و جدي بارها آن را مطرح كرده اند 
وضعيت اسفبار شغلي فرزندان مسووالن محترم است 
كه عموما يا بيكارند يا خانه دارند يا يحتمل با حقوقي 
اندك در بخش خصوصي كار مي كنندتا جايي كه اين 
وضعيت، فرياد وااسفاي مردم را به آسمان بلند كرده و 
گروهي اعالم آمادگي كرده اند تا براي اشتغال فرزندان 
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 
داشتن پست سازماني و كد كارمندي در بخش دولتي 
نيست و هر بخش خصوصي هم بد نيست. بسياري از 
شركت هاي خصوصي به ويژه در حوزه خدمات براي 
فعاليت، نياز به گرفتن پروژه هاي عمراني و خدماتي از 
دستگاه هاي مختلف دارند كه ارتباطات نزديكان آنها 
كمك زيادي به اين امر مي كند و طبعا افراد عادي از آن 
بي بهره اند. دوم آنكه اگر فردي به واسطه استعداد ذاتي 
و شايستگي هاي اكتسابي در دانشگاه خوبي پذيرفته 
شود و بعد هم شغل مناسبي پيدا كند و در آن موفق 
شود جاي هيچ مالمتي ندارد مشروط بر اينكه واقعا از 
رانت نزديكانش استفاده نكرده باشد. در مورد اقامت در 
خارج از كشور هم هركسي اين حق را دارد تا براي محل 
و چگونگي زندگي خود تصميم بگيرد به شرط اينكه 
اين حضور و اقامت هم به واسطه برخورداري از رانت 
خاصي نباشد و البته فرياد غرب ستيزي و ساده زيستي 
آن مسوول محترم گوش فلك را كر نكند و هر اقدام و 
سخنش در مورد ساير كش��ورها براي مردم و كشور 
هزينه بي مورد ايجاد نكند. به هر روي اگرچه شفافيت و 
خودافشايي در حد مطلوب امر مباركي است اما مراقب 
باشيم به بهانه اي براي افزايش گسست هاي اجتماعي و 

اتهام زني بي پايه منتهي نشود. 

سعيد شريعتيكاوه فوالدي نسبمحمد ذاكريسيدمحمد بهشتي

#روحاني

سه شنبه 6 شهريور ۱397، ۱6 ذي  الحجه ۱439، 28  آگوست 2۰۱8،  سال شانزد                        هم، شماره 4۱7۰
نشست روزتلنگر

نش��ريه »النست« پنجشنبه گذشته منتشر شد و در ش��ماره جديد خود نتيجه تحقيقات 
تازه اي درباره مصرف الكل را منتش��ر كرد. تيتر گزارش مربوط به اين تحقيقات اين است: 
»صف��ر پياله در روز« و مفصل تر توضيح مي دهد: » حدنص��اِب ايمن براي مصرف الكل وجود ندارد. اين 
ابرپژوهش، حاكي است كه مصرف ۱۰ گرم الكل، تقريبا يك پياله، طي 26 سال اخير، عامل اصلي مرگ 
و مير زودرس در انس��ان هاي باالتر از ۱۵ س��ال است«. اين تحقيقات توس��ط بنيادي كه بيل گيتس و 

همسرش راه اندازي كرده اند، انجام شده و نتيجه آن بسيار جالب توجه است. 

جواد گنجي از امروز و در ساعت ۱7:3۰ دوره جديد درسگفتارهاي خود در موسسه پرسش 
را آغاز مي كند. عنوان درس��گفتار تازه گنجي »جلوه هاي 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: »۱- رابطه جنسي وجود ندارد2- منطق نفي هگلي در روانكاوي 
3- سوژه از جا در رفته 4- ميانجي ناپديد شونده«. عالقه مندان براي كسب اطالعات بيشتر و شركت در 

اين درسگفتار مي توانند با شماره هاي روابط عمومي موسسه پرسش تماس بگيرند. 

ناخودآگاه و جنسيتصفر پياله در روز 

ايرانشهر

زاگرس را بايد روي چشم بگذاريم

مژگان جمشيدي

وقتي مي گوييم جنگل، عموم مردم و 
حتي مس��ووالن فقط ياد جنگل هاي 
شمال مي افتند. اما اين لكه ۱.8 ميليون 
هكتاري ك��ه بي��ش از 3۵ درصدش 
مخروب��ه ومابق��ي اش نيز تا س��ر حد 
نابودي، تحت بهره برداري شركت ها، 
بنيادها و بانك ها بوده همه ريه تنفسي 
اين سرزمين خشك نيست! حدود ۵ ميليون هكتار از مساحت 
۱۱ميليون هكتاري جنگل هاي ايران )بر اساس آمار فائو در سال 
2۰۱۱( را رويشگاه هاي جنگلي زاگرس تشكيل مي دهندكه 
اتفاقا 4۰ درصد آب شيرين ايران از همين جا تامين مي شود و 
ناگفته پيداست اگر زاگرس و بلوط زارهايش نباشد  ] ...[ جنگل 
۱7 كاركرد مهم اكولوژيك و اقتصادي و اجتماعي و امنيتي ديگر 
هم دارد كه تامين آب و تلطيف هوا و اقليم و امنيت غذايي تنها 
بخش كوچكي از كاركردهاي آن است. دكتر بهلول عليجاني 
پدر علم اقليم شناسي ايران نيز در توضيح كاهش بارش در ايران 
با اشاره به پديده تغيير اقليم اما نكته مهم ديگري را خاطرنشان 
كرده و مي گويد: »بخش عمده اي از بارش ايران حاصل وجود 
جنگل هاي زاگرس در مس��ير حركت توده هواي مديترانه اي 
است كه خيلي مهم اس��ت ولي امروز بخش هاي زيادي از اين 
جنگل ها تخريب و نابود ش��ده و نتيجه اين امر افزايش دماي 
منطقه اي و كاهش بارش در سال هاي اخير و زمستان 96 بود 
به طوري كه اين ابرها در بيرون از ايران بارش دارند اما به زاگرس 

كه مي رسند بارش شان كم مي شود.«
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 مي گيرد. حاصل اين يورش بي سابقه به 

زيست بوم زاگرس با اره و آتش و تراكتور و ماشين آالت سنگين 
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 به طوري كه در كمتر از 6 سال 

اين حجم عظيم از جنگل به طور كامل خشك شد.
آنچه امروز از زاگرس باقي مانده شايد از نظر دولتي ها قابليت 
تبديل به الوار در مقياس تجاري را نداشته باشد كه بخواهند براي 
حفاظتش پول خرج كنند اما بقاي ايران و ايراني در گرو بقاي 
زاگرس است و فعاالن انجمن سبز چيا و ديگر گروه هاي محيط 
زيستي مناطق كرد نشين كشورمان نيز با درك همين نكته 
سال هاست با غيرتي مثال زدني براي حفظ حيات جنگل آستين 
همت باال زده تا جايي كه جان و مال شان را هم براي حفظ جنگل 
فدا كرده اند. حاصل اين رشادت ها تاكنون منجر به شهادت 7 
فعال محيط زيست در آتش و دست كم 3۰ مجروح شده كه بين 
۱۰ تا 7۰ درصد دچار سوختگي شدند .۱۱ سال پيش سه فعال 
محيط زيست در آتش سوزي جنگل در پاوه جان باختند كه 

در همين حادثه ۱8 نفر دچار سوختگي شدند و صالح الدين 
ميراني، جوان 28س��اله پاوه اي با 7۰ درصد سوختگي يكي از 
بازمانده هاي آن فاجعه غمبار است و در تازه ترين تراژدي، اين 
بار گروهي ديگر از شريف ترين فعاالن نام آشناي محيط زيست 
ايران قرباني آتش شدند؛ آتشي كه به داليل گوناگون به جان 
جنگل هاي 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 2۰۵۰ نابود 
مي شود، اگر تغيير اقليم تش��ديد شود كه در اين صورت موج 
جديدي از مهاجرت ها و پناهندگي محيط زيست از غرب ايران 
آغاز مي شود. پس باور كنيد كه بلوط ها به همان اندازه اهميت 
دارند كه حافظان آنها! زاگرس را بايد روي چشم مان بگذاريم و 
حفظ كنيم نه اينكه هر بار به بهانه اي از روي جهل و ناداني و تنگ 
نظري و حرص و آز گوشه اي از آن را به آتش بكشيم و جانفشاني 
حافظانش را براي پايداري اكولوژيك سرزمين كم اهميت و پوچ 

جلوه دهيم، شهداي چيا سوختند تا زاگرس و ايران نسوزد .


