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بازی جدید چادرملو
در آستانه سفر رئیسجمهور به یزد

اشتغال الزم نیست،
دی ـ  19را باز پس دهید!

آفتاب یزد ـ رضا بردســتانی :روزگاری
میگفتند« :خوراک نرســد هــزاران میلیارد
ســرمایه گذاری از بین خواهــد رفت ».و با
همین ترفند و با همراهی مسئوالن مسئولیت
ناشــناس ِ
وقت یزد ،توانســتند بــدون هیچ
تشــریفاتی یکی از بزرگتریــن آنومالیهای
دارای ذخائر ارزشــمند آهن با خلوص باال را
مال خود کنند.
حاال و بعد غائله ی آب و ســؤاالت بیشماری
که به وجود آمده تا معلوم شــود سهم مردم
یزد ،اردکان و میبــد به جز آلودگی و بیآبی
و معضــات فرهنگی و اجتماعــی از هزاران
میلیارد ســود بــادآورده ی چادرملوی حاال
دیگر یکهتاز(!) چیســت و چرا این شــرکت
به آسانی شــانه زیربار برخی مسئولیتهای
اجتماعی خالی میکند ،حاال که متوجه فشار
افکار عمومی و مطالبهی نخبگان در آســتانه
سفر رئیسجمهور شــدهاند با بازی تبلیغاتی
و با محوریت اشتغال آفرینی ،سعی میکنند
زمین بازی را عوض کنند این در حالی است
که چادرملو به خوبی میداند ســهم بزرگی
از «بی آبی اســتان یزد» ،آلودگی در ســطح
شهرســتانهای اردکان ،میبد و یــزد و نیز
بسیاری از موضوعات اقتصادی استان یزد را به
خود اختصاص دادهاند و با این بازیهای صرفاً
تبلیغاتی نمیتوانند به روند «ناپاسخگویی» و
«بیمسئولیتی» گذشــته و حال ادامه دهند.
امیدواریم همزمان با ســفر رئیس جمهور به
یزد ،ضمن بررسی کاســتیها و کمکاریها،
زمینههای بازگشت آنومالی دی ـ  19به عنوان
ثروتی که متعلق به تمامی مردم اســتان یزد
است و میتواند سهمی در تأمین هزینههای
انتقال منابع آبی پایدار بر عهده بگیرد ،خبط
بزرگ دولــت روحانی پاک و دل مردمان این
سپردن بیدلیل آنومالی
استان شاد شود که
ِ
دی  19 -با چادرملو عین اجحاف و بیعدالتی
در حق استانی است که حتی قدرت تأمین آب
آشامیدن نیز ندارد!
منهای موارد مطروحه ،کافی اســت دانشگاه و
دستگاههای فرهنگی به این مسئله ورود پیدا
کنند که ایجاد اشتغال چند ده هزار نفری ،چه
بر سر استان یزد و شهرستانهای میبد و اردکان
و یزد خواهد آورد که حضور حداقل بیست هزار
نیروی کار در این اســتان یعنی گسیل حداقل
نیم میلیون مهاجر به اســتانی که نه آب دارد،
نه هــوا و نه امنیت! خودمانیم؛ دســتپاچگی
این بار مدیران چادرملو را در تلهای گرفتار کرد
که همواره برای آنها حربه و اســلحهای برای
عمل نکردن به مسئولیتهای اجتماعی بود!

قالیباف گفت نماینده به صورت سرباز سیلی نزده /عنابستانی تشکر کرد
 /اما سرباز تاکید کرد اگر سیلی نبوده چرا نماینده محکوم شده؟

وارونه نمایی!
قضایی

دستور ریاست قوه قضائیه را
اجرا نمیکنید

بهمن ماه سال  ١٣٩٩رئیس قوه قضائیه با ابالغ
بخشــنامهای با عنوان «الزام پذیرش مستقیم
شکایات مردم» مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه
قضائیه را مکلف نمود ظرف  ٣ماه برای کسانی
که دانش حقوقی دارند سامانه «خودکاربری»
طرح شکایت را فراهم کند .شلوغی دفاتر خدمات
قضائی و عدم پذیرش مســتقیم لوایح توسط
محاکم قضائی باعث سرگردانی مراجعهکنندگان
شده و آنها عالوه بر این موضوع باید هزینههای
باال خدمات قضائی را نیز متحمل شوند .این در
حالیست که رئیس قوه قضائیه در نهمین جلسه
ســتاد راهبری اجرای سند تحول قضائی اعالم
نمــود «باید خدمات قضائی با ارزانترین قیمت
ممکن به مردم ارائه شــود تا جایی که ممکن
است باید هزینههای مردم برای خدمات قضائی
کاهش یابد و این خدمات با ارزانترین نرخ ممکن
ارائه شود» .در مقابل دیوان عدالت اداری با ایجاد
ســامانه خودکاربری این امکان را برای همگان
ایجاد کرده که شکایات و لوایح خود را مستقیم
و بدون مراجعه به دفاتر خدمات قضائی بصورت
الکترونیکی به دیوان عدالت اداری ارسال کنند.
> متن بخشنامه رئیس قوه قضائیه

 -۵مرکز آمار و فنــاوری اطالعات قوه قضائیه
اقدامات زیر را ظرف سه ماه معمول مینماید:
الف -فراهم نمودن امکان ارســال شــکایت به
صورت خودکاربری از طریق ســامانه خدمات
الکترونیــک قضائی در شــکایاتی کــه فاقد
پیچیدگیاست.
ب -فراهــم نمودن امــکان خودکاربری برای
اشــخاصی که دانش حقوقی الزم جهت طرح
شکایت را دارند.

یادداشت2-

جنگ با محوریت
آب در آینده
جعفر بای

جامعهشناس

جنگهای آینده حتما جنگهایی با محوریت
آب خواهــد بــود .ایــن جملهای اســت که
جامعهشناسان چندین سال است که درباره آن
به دولتها تذکر میدهند .تهدید در مورد آب
یک تهدید جدی است .تذکرات چندینساله
سوء مدیریت آب در کشور و بیتوجهی به آن
مع االســف روز به روز بحران آب را در کشور
حادتر و مسئله را با دشواریهای جدی مواجه
کرده اســت .سیاســت گذاریهای نادرست
توصیهای و برنامههای ناهماهنگ پیشرفت و
ترقی منجر به بروز اتفاقات ناگواری شــده که
این اول ماجرا است .گاهی نمایندگان مجلس یا
مدیران استانی و حتی وزرا با گرایشات قومی به
شکل خودخواهانه با اندیشههای محدود محلی
و تفکــرات منطقهای متاســفانه باالترین حد
بررسیهایشان فقط منطقه استانی خود بوده
و این منجر به بروز مشــکالت و گرفتاریهای
زیادی میشود .برخی از آنها میخواستند از
مردم تایید بگیرند و در انتخابات موفق شوند و
لذا کارنامههایی بسیار نادرست و فعالیتهای
محدود برای فریب ملت ارائه شــد که نهایتا
تخریب اســتانی را به همراه داشــت .صرفا با
توجه به رشد استان خویش نمیتوان معضالت
و مشــکالت را حل کرد .در این اتفاقات اخیر
ما شاهد تقابل مردم چندین استان با یکدیگر
بودیــم .درگیرســازی اقوام بر ســر مدیریت
نادرست آب ،تفرقهافکنی و جداییسازی مردم
را به دنبال آورد.
ادامه در صفحه 7
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یادداشت3-

فرد یا ساختار؟
مسئله این است!
علی بصارتی

گفتمانپژوه

چند روزی اســت که از ماجــرای ارائۀ راهکارها و
توصیههای جنجالی سلبریتیهایی همچون خانم
رهنما و آقای رامبد جوان دربارۀ تغییر در فرهنگ
مصــرف و تامین معــاش در خانــواده میگذرد.
البته ظهور چنین بیاناتی در رسانۀ ملی وضعیت
تازهای نیســت و مسبوق به سابقه است؛ قبلترها
کارشناسانی در برنامههای مختلف تلویزیونی سعی
در «علمی» جلوه دادن نظــرات خود دربارۀعدم
مصرف اقالمی داشتند که قیمت آنها ناگهان سربه
فلککشیدهاست.ازنگاهژورنالیستیشایدپرداختن
به این موضوع با تاخیر چندروزه مناسب نباشد .اما
باید گفت وقتی پای مسائلی به رسانهها باز میشود
که با مشکالت و دغدغههای اکثریت جامعه درگیر
است ،از یک ســو ،باید اجازه داد تا کمی تب تند
انتقادات علیــه گویندگان آن اظهــارات به عرق
بنشیند تا ســر فرصت نگاهی دقیقتر ارائه کرد و
موضوع را آسیبشناسی نمود .از دیگر سو ،در هیچ
وضعیتی نباید از کنار این چنین اظهاراتی بهسادگی
گذشت و الزم است با ارائۀ تحلیلهایی ریشهای،
بینش و آگاهی دقیقتری به جامعه منتقل نمود.
در برخورد با موضوعاتی از این دست اشتباه اول و
البته آخر روانه کردن آماج حمالت به سلبریتیها و
کارشناسان است .از آن بدتر سر دادن شکوه و بیداد
از اینکه وقتی مردم توان تامین مایحتاج روزمرۀ خود
را ندارد ،چه جای صحبت از کنترل هزینهها و اصالح
در سبک زندگی است .بدون شک ،صحبتهایی از
این قســم به هیچ وجه زاییدۀ تامالت و تفکرات
شــخصی و ماحصل یافتههای گوینده نیســت.
بلکه چنین گفتمانی از آبشخو ِر منطق و جهانبینی

نظام اجتماعیای نشت میکند که دستیابی به
شرایط زندگی انسانی را در فردگرایی و وابسته به
اراده و همــت و «عرضه» فرد میبیند .در چنین
نظامی ،کلیت ســاختار اجتماعی ،سیاستهای
توزیع عدالت اجتماعی و دخالت آنها در ایجاد فقر،
اعتیاد و بیــکاری مکتوم باقی میماند .در عوض،
فرصتطلبــی ،ویژهخواری ،اتصــال به حلقههای
قدرت و ثروت و سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی،
اموری مطلوب و دال بر توانایی و قابلیت فردی دارد.
در مواجهه با این موضوعات ،این پرســش که چرا
چنین فردی چنین گفتمانی را تولید کرده آنقدر
بیمایه اســت که نمیتواند کوچکترین مسئلهای
برای جامعه ایجاد کند؛ چرا که در بهترین حالت
موضوع وجهه ارزشــی-اخالقی بهخود میگیرد و
تمام ماجرا با یک عذرخواهی و اظهار ارادت به مردم
شریف ایران از طرف بازتولیدکنندگان این گفتمان
ختم بهخیر میشود .اما در اصل ماجرا این پرسش
که چگونه و طی چــه فرایندی چنین گفتمانی
بوجود آمده است ،بدون پاسخ باقی میماند .بیایید
با طرح این پرســشها به بازشناسی این موضوع
بپردازیم که چگونه روابط ثروت و قدرت در جامعه
به این شکل تولید شده است؟ چگونه شیوۀ مسلط
توزیع ثروت و عدالت اجتماعی شــکل گرفته و به
چه شکل گفتمان فردمحوری و اتکا به قابلیتهای
فردی در کسب ثروت و رفاه پدید آمده است؟ تنها
با داشتن نگاه تاریخی به کلیت جامعه و ساختارهای
اجتماعــی  -اقتصادی هم به عنوان فاعل و هم به
عنوان موضوع شــناخت است که میتوان ریشه و
سرمنشــا این گفتمان را عریان کرد ،کلیت نظام
اجتماعی را به چالش کشید و چنین گفتمانی را به
حاشیه راند .درعوض ،میتوان بینش و جهانبینی
را اســتوار کرد که معتقد باشد فقر ،تنگدستی و
بیکاری انتخاب افراد نیست بلکه وضعیتی است که
ساختارهای جامعه بر افراد تحمیل میکند.

سلطانها
برمیگردند؟

سیدعلیرضاکریمی
سردبیر

اقتصاد ایران بیمــار و نیازمند جراحی
عمیق است.کمتر کســی است که این
موضوع بدیهــی را رد و نهی کند.حتی
آنانی هم که قبــل از حضور در دولت
وعدههای عجیــب و غریب میدادند و
مثال مدعی بودند طــی یک بازه زمانی
مشــخص میشود بورس را سر وسامان
داد و یا قیمت دالر را زیر  20هزار تومان
آورد و یا انقالبی در حوزه مسکن ایجاد
کرد به نیکی امروز فهمیدهاند که از این
خبرها نیست.
اتفاقا دیروز کــه در حال تورق و مرور
اخبــار بودم اظهار نظــری از یک مقام
دولتی توجهم را جلب کرد؛او کسی بود
که در اثنای شروع به کار دولت سیزدهم
خیلی خــوش آب و رنگ نطق میکرد
اما در آخرین اظهاراتی که مطرح نموده
از لزوم اصالحات و تحوالت ساختاری
در اقتصاد کشور ســخن گفته و تاکید
کرده تا ایــن مهم رخ ندهد اتفاق مثبت
و خاصــی نخواهد افتاد .بــه عبارت
ســاده منظور وی این بــوده اگر طبق
عادت و به ســبک تمام دولتهای قبلی
یکسری اقدامات ُمســکنی انجام شود
و مدت محدودی فنرها فشــرده گردد
در نهایت شرایط به صورت عجیبی بدتر
میشود.
البته فقط در اقتصاد نیســت که باالخره
مســئوالن به واقعیت ماجرا پی میبرند.
در تمام حوزهها دیر یا زود به نوعی همه
آقایان در یک ریل حرکت خواهند کردند.
برخــی دولتمــردان از همــان ابتــدا
در ریل هستند و عدهای بعد از یک مدتی
مقاومت در مسیر قرار میگیرند.
مثال دیگر حوزه سیاست خارجی است.
در دولتهای نهم و دهم شعارهای تند
محور اصلی سیاســت خارجی بود اما
دیدیم که در نهایت چه شد.یک هزینهای
برای کشور ایجاد کردند اما در نهایت از
آن سوی بام افتادند و تمام.
اکنون این مقدمه را عرض کردم تا بگویم
این دولت اگر میخواهد موفق باشد و
نام نیکی از خود بــر جای بگذارد باید
در مســیری که قبلیها رفتند و شکست
خوردند نرود.به طور مشخص و خاص
کشــور نیازمند واقع گرایی واصالحات
ســاختاری در حوزه اقتصاد اســت.
اینکه با چند خبر بازار ارز بر هم میخورد
و قیمت پراید نزدیک بــه  200میلیون
تومان میشود نباید این موضوع را گردن
چند دالل انداخت.در دولتهای قبلی از
این داللها زیاد گفته شد و تحت عنوان
«سلطا ِن فالن» محاکمه نیز شدند اما آیا
بازار آرام گرفت؟خیر.
این آدرس غلط دادن اســت تا بازاری
بر هــم میخورد تاکیــد نماییم فالنی
وفالنی در حال برهم زدن شرایط هستند.
اینگونه نیست.اقتصاد مریض است و با
هر تالطمــی از زخمهای کهنه چرک و
خون بیــرون میزند و ما تصور میکنیم
چند دالل ســاده به صورت سازماندهی
شده توانستند قیمت دالر و پراید را باال
ببرند.
البته قبال هم بســیار در این مورد گفته
شــده ولی گوش شــنوایی نبود و یا
نمیخواستند بشنوند زیرا همواره بهترین
راه حل،سادهترین آن است.

