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 فـریاد
دوهفته انهم رفهنگی سیاسی 

خوزسـتان

ناامیدی  تزریق  و  گری  مطالبه  مرز 
کجاست؟

به اطرافتان خوب نگاه کنید؛ با هر حادثه 
چه فضایی در جامعه و فضای مجازی ایجاد 
می شود؟! مینی بوس یا اتوبوس یا قطاری 
تصادف کند، سیلی بیاید و زلزله شهری یا 
سقوط  هواپیمایی  کند،  ویران  را  روستایی 
کند یا ساختمانی آتش بگیرد، در آن لحظه 
که اتفاقی افتاده یا بحرانی ایجاد می شود 
یک  از  سیاسیون  طرف،  یک  از  احزاب 
بازیکنان  و  بازیگران  و  ها  سلبریتی  طرف، 
که در سال های اخیر هم به کاتالیزورهای 
طرف،  یک  از  اند  شده  تبدیل  اجتماعی 
رسانه ها و فعاالن مجازی از طرف دیگر و ما 
عوام الناس هم در پیام رسان های اجتماعی 
از یک طرف؛ چگونه بهم حمله می کنیم! 
به اینها رسانه های نفوذی و دشمن را هم 
اضافه کنید که اساساً مأموریتشان عملیات 
روانی برای ناامیدسازی جامعه ایرانی است.

ها  واقعیت  با  دید؛  باید  را  ها  واقعیت 
و  اهداف  به  ها  واقعیت  با  و  کرد  زندگی 
آرمان ها نزدیک شد. متأسفانه عده ای مرز 
واقعیت ها را جابجا کرده و در تقابل با آرمان 
واقعیت  دیدن  ما  آرمان  اند.  داده  قرار  ها 
هاست؛ اینکه چه بودیم و چه شدیم و چه 
ما  از مشکالت جدی جامعه  یکی  هستیم! 
در حال حاضر ندیدن واقعیات موجود و فرار 
از واقعیات است. ما 40 سال در برابر قدرت 
های جهانی نه تنها نابود نشدیم که روز به 
روز قدرتمندتر شدیم. اینکه آنها امروز تمام 
ما  محاصره  و  تهدید  بر  را  شان  غم  و  هم 
گذاشته اند یعنی ما پیش رفته ایم. دشمنی 

آمریکا با ما یک واقعیت انکارنشدنی است.
با  حرکت،  به  رو  و  زنده  جامعه ی 
پای  در  که  انسانی  است.  مواجه  »چالش« 
قله ی کوه ایستاده و از همان پایین، صرفا 
به قله نگاه می کند که با مسئله و چالشی 
مواجه نیست. در مسیر رفتن به سمت قله 
می آید.  انسان  سراغ  به  چالش ها  که  است 
جامعه ی  شکل گیری  از  صباحی  چند 
بر  بدر«  »جنگ  که  بود  نگذشته  نبوی 
هم جنگ ها  آن  از  پس  و  تحمیل شد  آن 
اسالمی  انقالب  هم.  سر  پشت  چالش ها  و 
هم همین طور، ایران تازه از منجالب زمان 
بود  یافته  عزت  و  کرده  پیدا  نجات  پهلوی 
توسط  ساخته شده  آشوب های  درگیر  که 
گروهک های معاند داخلی شد. پس از آن، 
جنگ سخت نظامی با رژیم بعث آغاز شد 
و سپس تهدیدها و تحریم های اقتصادی!

مذموم  مسئله ای  فی نفسه  »چالش »، 
که  است  آن  با  مواجهه  چگونگی  نیست، 
یا  »تهدید«  به  را  چالش  آن  می تواند 
جنگ  ماجرای  در  کند.  تبدیل  »فرصت« 
محض  به  مسلمانان،  از  عده ای  احزاب، 
جبهه ی  آرایش  و  دشمن  تهدید  دیدن 
که  کردند  تصور  و  افتادند  وحشت  به  آن، 
مسلمانان  از  دیگر  عده ای  است.  تمام  کار 
ما  گفتند »هذا  بلکه  نترسیدند  تنها  نه  اما 
َرسولُه«  َو  اهلُل  َصَدَق  َو  َرُسولُُه  َو  اهلُل  َوَعَدنَا 
همانی  بود،  گفته  ما  به  پیغمبر  که  همانی 
که خدا گفته بود، همان اتّفاق افتاده؛ یعنی 
روحیه ی  اینکه  جای  به  دشمن،  حمله ی 
اینها را تضعیف کند، »ما زاَدُهم اِّل ایمانًا َو 

تَسلیًما«، ایمانشان را تقویت کرد.
در چنین حالتی انسان انقالبی و دلسوز 
که  شده  سردرگمی  و  نگرانی  یک  دچار 
نظر  یک  کرد؟  باید  چه  چیست؟  واقعیت 
همه  توان  عدیده  مشکالت  که  است  این 
هم  ما  و  اند  شده  مردم خسته  و  بریده  را 
ایم  آمده  و راهی که  انقالب  از  نباید  دیگر 
دفاع کنیم و بهتر است ما هم به جماعِت 
چیز«  همه  »منتقد  و  ُغرُغرو  و  زن  نِق 
بپیوندیم که وقتی کسی به رسانه یا چهره 
ی ما نگاه کرد سراسر ناامیدی تزریق شود 
و همه یاد بدهکاریشان بیافتند! قریب 70 
درصد رسانه ها، روزنامه ها و نشریات زرد 
اینگونه فکر و عمل می کنند؛ هیچ ربطی 
به دسته بندی غلط اصولگرا و اصالح طلب 
ندارد! نظر دیگری هم مکمل این است که 
وقتی جامعه در حال حاضر ناراحت است و 
ما  بریده،  را  همه  کمر  اقتصادی  مشکالت 
دیگر مطالبه گری مصداقی را کنار بگذاریم. 
ای  مطالبه  و  انتقاد  هر  میگوید  دسته  این 
به نظام و دولت و سیستم  را بیشتر  مردم 
این  در  لذا  کند.  می  اعتماد  بی  و  بدبین 
و  دستاوردها  از  فقط  باید  حساس  شرایط 

خوبی ها گفته و به مردم امید بدهیم. 
در این شرایط شمای معلم، روزنامه نگار، 
تاکسی،  راننده  توئیتر،  شاخ  مجازی،  فعال 
نانوا، استاد دانشگاه، کارمند، معتمد فامیل 
و خانواده، کارگر و بنا و ... چه می کنید؟ 
امروزه همه در محل کار و منزل و صف نانوا 
و مترو و تاکسی و همه جا که بهم میرسند 
از مسائل روز جامعه و مشکالت و ارز و سکه 
و غیره سخن می گویند و تحلیل می کنند. 
را  خط  کدام  تحلیلگر  یک  عنوان  به  شما 
دنبال می کنید؟ صرفاً خط تزریق ناامیدی 
را دنبال می کنید و یا صرفاً با تزریق امید 
هستید؟  جامعه  به  ُمَسِکن  تزریق  فکر  به 

نیروهای  وظیفه ی 
در  انقالبی  و  مؤمن 

برابر وضعیت امروز جامعه ی ایران چیست؟
منطق عقلی و دینی ما همواره تأکید می 
کند که مؤمن باید بین بیم و امید زندگی 
کند. هم از سستی ها، ناکارآمدی ها، نقص 
ها و کمکاری ها بترسد و هم به فضل خدا 
باشد. هم  امیدوار  و کوشش خود  و تالش 
ها  ناکارآمدی  و  کمبودها  و  ها  کاستی  به 
کنیم  نقد  و  بتازیم  فسادها  و  ها  تنبلی  و 
با  و  ببینیم  را  ها  پیشرفت  منصفانه  هم  و 
آینده  به  خویش  ظرفیت  و  توان  بر  تکیه 

امیدوار باشیم.
جامعه  بر  بالیا  بدترین  از  یکی  امروز 
علت  به  که  زخمی  است.  ناامیدی  ما 
ناکارآمدی دولت و مجلسی که ما با دست 
کشور  پیکره  بر  کردیم  انتخاب  خودمان 
همیشگی  و  قدیمی  دشمنان  و  شده  وارد 
و  نشسته  ها  این زخم  بر  هم چون مگس 
این ناامیدی را بر پیکره افکار عمومی ملت 

تزریق می کنند!
همه ی  خالف  آمریکا  که  روزهایی  در 
برجام  از  بین المللی  قواعد حقوقی  و  آداب 
خارج شده و ایده ی اصلی دولت فعلی مان 
و جریان غرب گرا برای حل مشکالت کشور 
نیز با بن بست مواجه شده و در این هیاهو 
مرز مطالبه گری و تزریق ناامیدی نامشخص 
است، نیروهای مؤمن و انقالبی باید فضای 
افکار عمومی را برای مطالبه ی »آرمان های 
اگر  کنند.  مهیا  و  آماده  اسالمی«  انقالب 
به  انقالبی«،  و   مؤمن  نیروهای  »لشگر 
و  شده  میدان  وارد  ناامیدی،  و  انزوا  جای 
با مطالبه گری آرمان ها، یادآوری گذشته 
و معرفی دستاوردها و خدمات و همچنین 
در  را  امید  خدمترسانی،  و  جهادی  کار 
جامعه پمپاژ کنند؛ آنگاه می توان از شرایط 
انقالب  برای  استثنائی  فرصتی  موجود، 
اسالمی به وجود آورد. این همان مطالبه ای 
است که رهبر انقالب در دیدار امسال خود 
اعالم کردند:  را  دانشجویان، صراحتا آن  با 
»ما امروز در جامعه مان نیاز مبرم داریم به 
مدام  کنیم،  تکرار  مدام  را  آرمان ها  اینکه 
مدام  کنیم،  کار  آن  روی  مدام  بگوییم، 
از  آرمان ها  مطالبه گری  کنیم...  مطالبه 
دست  نباید  آن  از  که  است  چیزهایی  آن 

برداشت«.
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هفت ابهام تعهدات اروپا
روز جمعه، بیانیه اتحادیه اروپا پس از اتمام نشست کمیسیون 
مشترک برجام که پس از خروج آمریکا از برجام برای اولین بار در 
سطح وزرای امور خارجه برگزار شده بود، شرح کلی از توافق نهایی 
و تعهدات اروپایی ها را در چند بند توضیح داده است. این بیانیه 
با وجود اینکه از سوی برخی از رسانه های نزدیک به دولت مثبت 
تلقی شد، تا جایی که تیتر زدند؛ “اروپا با صدور این بیانیه در کنار 
ایران ایستاد”، از سوی دکتر روحانی در گفتگو با صدراعظم آلمان 
ناامیدکننده توصیف شد. البته دکتر ظریف، با وجود اینکه این 
بیانیه را امیدوار کننده توصیف کرده بود، گفت: بسته ارائه شده 

قابل اجراست، اما کافی و دقیق نیست.
لذا باتوجه به موارد باال در این نوشتار به بررسی جزئیات این بیانیه 

و ابهامات آن در هفت بند می پردازیم.
1. یکی از مهمترین نقاط ضعف برجام نبود یک پشتوانه حقوقی 
الزم برای اجبار طرفین به اجرای تعهدات خود بود و با خروج بدون 
پرداخت خسارت آمریکا از برجام این ابهام به یقین تبدیل شد و 
این ایراد به مذاکرات ایران با 1+4 نیز مشهود است که باعث ابهام در 

مذاکرات جدید می شود.
2. یکی دیگر از ایرادات قابل توجه تعهدات اروپا که در بیانیه این 
اتحادیه آمده بود، کلی و قابل تفسیر بودن این تعهدات بود. همان 
ایرادی که به برجام گرفته شد و در آخر آمریکا از همین خالء استفاده 

کرده و از برجام خارج شد.
3. در این مذاکرات یکی از دغدغه های مهم تیم مذاکره کننده 
ایران همچنان موضوع رفع موانع نقل و انتقال پول و به عبارت 
دقیق تر همکاری های بانکی بین ایران و کشورهای دیگر می باشد. 
اما این موضوع نیز در بیانیه جدید همانند برجام با کلی گویی بدون 

مشخص کردن جزئیات در هاله ای از ابهام قرار دارد.
4. امکان صادرات نفت ایران به هر اندازه و هر مقدار یکی دیگر 
از مطالبات ایران از کشورهای 1+4 می باشد و به عبارتی مهترین 
موضوع تقابل اقتصادی آمریکا و ایران. الزمه تحقیق این مهم نیز 
ارائه تضمین خرید حداقل یک میلیون بشکه نفت از ایران توسط 
اروپاست که گویا همچنان در دستورکار قرار نگرفته و یا اگر بوده موثر 

و تعیین کننده نبوده است.
5.امکان تعامل و همکاری در صنعت حمل و نقل و بیمه یکی 

دیگر از موارد مورد درخواست ایران از کشور های 4+1 است و در 
این مورد نیز اروپا همانند متن برجام از تداوم رابطه حمل و نقل 
دریایی، هوایی،زمینی و ریلی سخن گفته است و حال باید پرسید 
تضمین  اجرایی این تعهد اروپا چیست؟ آیا باید بازهم مانند دوران 
برجام تامین سوخت هواپیمای دکتر ظریف را انجام ندهند تا ارتش 

آن کشور اقدام به سوخت رسانی هواپیمای دکتر ظریف کند؟!
6. عدم تعیین و دریافت تضمین از شرکت های اروپایی یکی 
دیگر از ابهامات این تعهدات است، چرا که اگر این شرکت های بزرگ 
مانند دوران برجام با ایران همکاری نکنند، بدین معناست که عمال 

هیچ اتفاقی نیفتاده است.
7. عدم ارائه راهکار جامع برای حمایت از شرکت های خصوصی 
اروپایی مورد تحریم آمریکا که با ایران تبادل مالی خواهند داشت 
یکی دیگر از ابهامات تعهدات اروپایی هاست که باید تیم مذاکره 
کننده، با توجه به پیچیده بودن تحریم های جدید آمریکا، راه حلی 

برای آن پیدا کرده و با اروپا به توافق برسند.
در پایان باید گفت که اگر این موارد و موارد دیگر که در ذهن 
کارشناسان اقتصادی-سیاسی ابهاماتی را ایجاد کرده است، مرتفع 
نگردد، سرانجام این مذاکرات نیز، همان سرانجام نافرجام برجامی 

خواهد بود که با خروج آمریکا از آن به اغما رفت.

و  آور  سرسام  بطور  ارز  و  سکه  قیمت 
صعودی باال می رود. بازار سیاه و دالل بازی 
و نرخ های کاذب اوج می گیرند. ارزش پول 
ملی به قهقهرا می رود. هجوم مردم به صرافی 
سرمایه  تبدیل  و  ارز  و  سکه  خرید  برای  ها 
کنج  در  خواباندن  برای  طال  و  دالر  به  شان 
به  و  بیشتر می شود.  و  بیشتر  هایشان  خانه 
اقتصادی، گرانی های  التهابات  این  تبع همه 
افسارگسیخته بر کل بازار و صنعت حاکم می 

شود.
حال تمهیدات دولت به عنوان تیم اجرایی 
اقتصادی کشور چیست؟ دم دستی ترین راه 
حل ممکن! تک نرخی کردن دستوری قیمت 
ارز. تیم اقتصادی دولت با هدف کنترل بازار 
افکارعمومی و رسانه ها و کم کردن  اقناع  و 
شانتاژهای حاصل از بار روانی افزایش نرخ ارز، 
ارز باعنوان  اقدام به تک نرخی کردن قیمت 
ارز دولتی یا همان »دالر جهانگیری«! نمود. 
آنهم با این رویکرد که با در اختیار گذاشتن 
شرکتهای  و  ارگانها  و  افراد  به  دولتی  ارز 
جلوی  تجهیزات،  و  کاال  واردکننده  بازرگانی 
گرانی در ضروریات زندگی مردم گرفته شود. 
غافل از انکه این راهکار باعث رشد بازار سیاه 
و دالل بازی و نرخ های چندگانه ارز در بازار 

مصرف می شود.
متاسفانه این راه حل خود بستر فسادهای 
بسیاری است. در کشوری مثل کشور ما، که 
سازوکارهای قانونی و نظارتی و اجرایی از پس 
اژدهای هفت سر رانت و فساد برنمی آید و از 
درامان  داخلی  مفسدین  و  خارجی  دشمنان 
هوای  به  گذاشتن  باز  را  دیزی  در  نیست، 
است.  قبول  غیرقابل  اشتباهی  گربه،  حیای 
به خود  باید  هم  ارز  بازار  فعاالن  که  هرچند 
تیشه  اینگونه  این چنینی  مواقع  و در  بیایند 

کمی  و  نزنند  خود  مملکت  اقتصاد  ریشه  به 
نتیجه  اینها   همه  با  دهند.  بخرج  صبوری 
امروز می  که  دولت، چیزی شد  رویکرد  این 
بینیم. خریدهای میلیاردی سکه و ارز توسط 
ارزهای  از  غیرمرتبط  استفاده  خاص،  افرادی 
و  واردات   داده شده جهت  تخصیص  دولتی 
فروش این ارزها در بازار باقیمت آزاد، خرید 
کاالهای غیرضروری و احتکار آنها، مانند آنچه 
افتاده و یا  اتفاق  بازار گوشی تلفن همراه  در 
واردکردن چای توسط شرکت های خودرویی! 
و نهایتا باقی ماندن بار گرانی های کاذب بر 

دوش مردم.

و  مشکل  یابی  ریشه  بجای  هم  حاال 
خشکاندن ریشه ناکارآمدی، به دنبال کارهای 
پلیسی و شانتاژهای رسانه ای هستند. مسلما 
کسی که آنقدر توانایی و نفوذ داشته که چند 
میلیاردها  یا  و  احتکار کند  و  بخرد  تن سکه 

تومان ارز را بدست بیاورد، آنقدر هم نفوذ و 
قانون  و  قضا  دستگاه  دام  از  که  دارد  قدرت 
بگریزد. از طرفی، از یک منظر اگر نگاه کنیم 
بستری  همان  از  میلیاردی  خریداران  این 
که خود دولت بوجود آورده استفاده و طبق 
روز  از همان  اند!  به خرید کرده  اقدام  قانون 
واضح  ارزی  سیاستهای  چنین  نتیجه  اول 
تحت  تصمیم  این  گویا  که  واضح  آنقدر  بود. 
فشار الیه های رانت و قدرت و ثروت، اتخاذ 
آشفته  ای  بگونه  وضعیت  حاال  و  است  شده 
و  کرده  پیدا  ورود  هم  رهبرانقالب  که  شده 
طی دستورمستقیم به شخص رییس جمهور 
شده  ارز  بازار  درمورد  گزارش  ارایه  خواستار 

اند.
مجلس و دولت با قانون گذاری و اجرای آن 
باید به سمتی بروند که کشور را از بالی نفت و 
دالر برای همیشه خالص کرده و با شناسایی 
و  خواری  رانت  فساد،  گلوگاههای  دقیق 
پولشویی را همانند سایر کشورهای پیشرفته 
در نطفه خفه کنند قبل از اینکه نوبت به قوه 
مشکالت  درگیر  هنوز  که  برسد  ای  قضائیه 
اینکه  نه  است.  قاضی  و  ساختار  و  بودجه 
و  مردم  صدای  و  سر  ترس  از  صباحی  چند 
رسانه ها با کارهای سطحی و غیرکارشناسی، 
مردم  باشند.  داشته  اوضاع  کنترل  در  سعی 
درد گرانی و مشکالت اقتصادی را تحمل می 
کنند، اما فساد و تبعیض را برنمی تابند. ما در 
یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم که به 
فرموده رهبرمعظم انقالب، قرارگاه فرماندهی 
آن با وزرات خزانه داری آمریکاست. مبارزه در 
این نبرد بی امان اقتصادی، نیاز به جسارت، 
همت جهادی، و مردهای تصمیمات بزرگ را 

دارد.

از کوخ های انقالب تا کاخ های مقام و مسئولیت

یادداشت
و  مردم  در  زندگی  سبک  و  فرهنگ  یک  عنوان  به  گری  اشرافی 
مسئولین کشور ما ریشه دوانده و در این عرصه رقابت، فرقی بین جناح 
های سیاسی نیست. تنها تفاوتشان نحوه بروز آن است. طیف به اصطالح 
اصالح طلب به اسم شفافیت و عدم ریا، با افتخار آن را به نمایش می 
گذراند و حتی بعضا سهم خود و حق خود از سفره انقالب می دانند و 
حتی اینکه این رفتارهای اشرافی را پرستیژ و الزمه مسئولیت و مدیریت 
قلمداد می کنند. یعنی نه تنها ضدارزش که آن را ارزش می دانند. بخشی 
از مردم هم همین راه را پسندیده و اجرا می کنند و در انتخابات ها اخیرا 
اند  برده  و  بیشتر خورده  آنان که  اند: »بگذارید  این گفتمان رسیده  به 
بیایند نه آنانکه هیچ چیزی ندارند؛ چون کسی که برده دیگر سیر است و 

کسی که فقیر است حاالحاالها باید خودش جمع کند«!

از این سو برخی از مدعیان اصول گرایی اما، با مخفی کردن خود پشت 
شعارها و ارزش های انقالبی، با نفی کالمی این رفتارها، ریاکارانه سعی 
در حفظ ظاهر دارند و متاسفانه چون به خلوت می روند آن کار دیگر 

می کنند. 
مجموع این رفتارها و کردارهای متناقض  در سیاستمداران و نخبگان 
یک جامعه، جای امیدواری برای سایر اقشار جامعه باقی نخواهد گذاشت 
و از طرفی این نوع سبک زندگی به کل جامعه تسری پیدا خواهد کرد 
چرا که »الناس علی دین ملوکهم«. و این خود زنگ خطری جدی برای 

یک جامعه انقالبی است.
اما به راستی چرا؟ چرا از شعارهای کوخ نشینانه به زندگی کاخ نشینانه 
راه یافتیم؟ چطور شد که این هشدار همیشگی پیر جماران اکنون دارد 
رنگ واقعیت می گیرد و سخنان و تذکرات رهبری نیز نتوانسته جلوی 

پیشروی قارچ گونه این غلط و منکر بزرگ را بگیرد؟
به عقیده راقم این سطور، باید تحولی جدید در بازتعریف بعضی لغات 
و معنای ماهوی آنها، با توجه به شرایط امروز صورت گیرد. صرفاً نفی و 
انکار این ناهنجاریها و شعاردادن و آرمانی نگریستن به مسائل، باعث حل 
مشکل نمی شود کما اینکه تا حال هم مشکلی را حل نکرده و صرفاً بر 
نفاق و تظاهر افراد متظاهر و عوامفریب افزوده است. از طرف دیگر باید 
یک میزان و شاخص مشخص برای سطح زندگی مسئولین و میزان بهره 
مندی آنها از امکانات دولتی، ارائه و با توجه به این میزان و شاخص در 
شفافیت کامل مورد قضاوت قرار گیرند. صرف اینکه یک وزیر پورشه سوار 
می شود نشان تجمل و اینکه رییس جمهور پژو دارد نشان ساده زیستی 
نیست. با یک دودوتا چهارتای ساده میتوان فهمید که از یک مدیر در 
انتظار  نمیشود  دریافتی،  های  پاداش  و  مزایا  و  حقوق  با  کالن،  عرصه 
سطح زندگی در حد یک کارمند ساده را داشت. اینجا صرفا خود را فریب 
با شعار سعی در ندیدن واقعیت ها داریم. قدرت، ثروت و  می دهیم و 
موقعیت از مشوق های یک فرد برای تصدی مشاغل باالتر و پرمسئولیت 
و پر دغدغه تر هست. در سازوکار و سیستم قانون اساسی و سایر قوانین 
ما نیز این مهم در رده بندی مشاغل لحاظ می شود و با نفوذ و حقوق 
باالتر در مشاغل مهم تر پذیرفته شده است اما در نگاه دینی ما، انگیزه 
اصلی برای أخذ مسئولیت در یک جامعه اسالمی، باید برمبنای احساس 
تکلیف و رضای خدا و خدمت به خلق باشد و اگر انگیزه های غیر دینی 
در نیت شخص دخیل باشد، از درجه اخالص ساقط  و چه بسا گرفتار 

شرک خفی میشود.
حال دقیقا رسیدیم به مساله اساسی و نقطه تقاطع و حل نشدنی در 
سیستم کشور ما. کشورهای غربی که دین را از عرصه سیاست منها کرده 
اند، خیال خود را راحت کرده و با انگیزه های نفسانی و تکیه بر رضایت 
نفس، و تفکرات اومانیستی  و ماکیاولیستی، حکومت داری می کنند. اما 
در جامعه دینی هدف تقرب به خدا و جاری شدن توحید در تک تک 
ارکان و حتی نیات شخصی انسان هاست. حال چه باید کرد؟  تکلیف 
یک مدیر و مسئول در جامعه اسالمی چه می شود؟ آیا باید یک نیت 
سنج اختراع و از عمق نیات افراد آگاه شد و بعد به آنها مسئولیت داد و یا 
شئونات و شکالت های )بخوانید امکانات و مزایا و حق و حقوق( جایگاه 
شغلی آن مسولیت را به کل حذف کرد و مانند جوامع کمونیستی به همه 

یک اندازه حق الزحمه داده شود؟
چاره چیست؟

راهکار اصلی درست دیدن واقعیت های دنیای مدرن، و اخذ تصمیمات 
به  باید هم  امر،  بر اساس مقتضیات زمان است. فقها ونخبگان  اسالمی 
لحاظ تئوریک و هم به لحاظ عملی و اجرایی ، بازتعریف های جدیدی 
از مفاهیم و شعارهای انقالبی، که دارند دستخوش استحاله مفهمومی و 
ارائه دهند. در بعد قانونگذاری و اجرا نیز باید چارچوب  عملی میشوند 
ها و اصولی لحاظ شوند که هم ارتباط بین کار و دستمزد، درست دیده 
شود و هم درشفافیت کامل، امکاناتی که به یک جایگاه شغلی اختصاص 
داده می شود، اوالً متناسب با شرایط جامعه و شغل مورد نظر باشد و 
ثانیاً مشخص و دراتاقی شیشه ای مورد نظارت و اطالع باشد، تا امکان 
از  برداری  بهره  در  و شیطانی  نفسانی  نیات  دخیل شدن  و  سواستفاده 
آنها و یا اضافه تر از آن داده نشود. شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین 
راهکارها برای جلوگیری از سوءاستفاده ها، شفافیت اطالعات اقتصادی 
ایران مدام  اشخاص و نهادها و تشکل ها و احزاب است. چیزی که در 
در حال بدتر شدن است! بطور مثال بعد از افشای حقوق های نجومی، 
تمام دستگاهها و ارگان ها دولتی و غیردولتی سیستمی طراحی کرده 
اند که دسترسی رسانه ها و سایرین به فیش های حقوقی کاماًل محرمانه 

شده است!
زیور پرستش

سیاست  فریاد

عبرت های تاریخی

در دیزی را باز گذاشته اند به امیِد حیای گربه!

منافقین را در جنگها بشناسید
سال پنجم هجری است دشمنان اسالم 
مسلمین را در تنگنا قرار داده اند، مشرکان 
قریش و بعضی قبایل دیگر عرب و یهودیان 
و اعرابی که پیمان بسته اند که با دشمنان 
را  خود  پیمان  نکنند،  همکاری  مسلمین 
هم  دست  در  دست  دشمنان  اند.  شکسته 
مقابله  به  نفری  هزار  ده  لشکر   با  و  دارند 

سپاه سه هزار نفری مسلمین آمده اند.
بودند،  اما مسلمانان که در فشار زیادی 
 - محمدی  سلمان  مینشینند.  مشورت  به 
اهل  منا  سلمان  فرمود  پیامبر  که  همان 
حفر  خندق  میدهد  پیشنهاد    - البیت 
و  خندق  حفر  با  بزرگ.  های  چاله  کنند؛ 
دفاع جانانه  از مدینه مانع رسیدن احزاب 

به اهداف خود شدند. 
را  خود  عمال  کار  این  با  مسلمانان  اما 
را  سختی  روزهای  و  بودند  کرده  محاصره 
می گذراندند. محاصره طوالنی شده و هوا 
رو به سردی میرفت و مایحتاج و آذوقه آنها 
هم به اتمام رسیده بود. در این وضعیت بود 
که منافقان چهره واقعی خود را نشان دادند 
و پشت به مسلمانان کرده، روحیه سپاه را 
تضعیف می کردند و برای ترک جنگ بهانه 

جویی نمودند. قرآن گواهی میدهد:
دلهایشان  در  که  کسانی  و  منافقان 
بیماری بود، می گفتند خدا و پیامبرش جز 
سوره  اند.  نداده  ما  به  دروغین  های  وعده 

احزاب آیه 12
آنها چنان ترسیده بودند که اگر دشمنان 
از اطراف و جوانب مدینه بر آنان وارد می 
شدند و پیشنهاد بازگشت به سوی شرک به 

آنها می کردند، می پذیرفتند...
اما چه شد که مسلمین در آن روزهای 
سخت پیروز شدند؟ این مومنین بودند که 
و  الهی  های  وعده  به  و  کردند  استقامت 
ما  گفتند  مومنین  داشتند.   اعتماد  پیامبر 
وعده  این  نیستیم.  متعجب  شرایط  این  از 
ا َرأَی الُْمْؤِمُنوَن اْلَْحَزاَب  خدا بود به ما. َولَمَّ
 ُ اهللَّ َوَصَدَق  َوَرُسولُُه   ُ اهللَّ َوَعَدنَا  َما  َهَذا  َقالُوا 

َوَرُسولُُه......22/احزاب 
گفتند اتفاقا ما منتظر وعده خدا بودیم. 
به زودی همه دشمنان  بود  پیامبر فرموده 
بر ما بسیج میشوند. ما تسلیم امر خداییم.

که  هنگامی  خندق،  حفر  هنگام  در 
بزرگی  سنگ  تخته  میخواستند  مسلمانان 
را جابجا کنند و نمیتوانستند، پیامبر آمدند 
و ضربه ای بر سنگ وارد کردند که سنگ 
دو نیم شد. ایشان به اصحاب فرمودند: در 
برق این ضربه من کاخ کسری را دیدم که 

شما فتح میکنید.
چه  در  پیامبر  که  کنیم  دقت  باید   
شرایطی اینقدر اصحاب را امیدوار میکردند؟ 
ایشان  به فرموده  در آن شرایط سخت که 
همه کفر در مقابل همه اسالم قد علم کرده 
از دست داده  را  پیروزی  امید  و مسلمانان 
اند، اما پیامبر بر سنت الهی واقفند. سنت 
پیروزید:  کنید  استقامت  اگر  که  خداست 

ا َعلَْیَنا نَْصُر الُْمْؤِمِنیَن« 27/روم  »َوَکاَن َحقًّ
رسید؛  خداوند  غیبی  امدادهای  باالخره 
خداوند طوفانی را برانگیخت که همه چیز 
را از ریشه  کند. تاریکی طوفان چنان برهمه 
چیز، چیره شده بود که احدی جای وسایل 
خود را نمی دید و خیمه  هایشان کنده شد. 
شتر  بر  سفیان  ابو  شده  گفته  که  آنجا  تا 
دست بسته خود سوار شد و قصد فرار کرد.
که  آمده  احزاب   سوره  آیات  تفسیر  در 
برای  را  فرشتگان  از  سپاهیانی  خداوند 
که  بود. چنان  برانگیخته  به دشمن  هجوم 
احزاب با همه توان فرار میکردند و راه سه 

روزه را یک روزه پیمودند.
ا َعلَْیَنا نَْصُر الُْمْؤِمِنیَن« »َوَکاَن َحقًّ

اگر آن روز همه کفر در مقابل همه اسالم 
ایستاد، امروز استکبار جهانی به سرکردگی 
ملت  و  طرف  یک  در  اسرائیل  و  آمریکا 
مسلمان و مومن به قرآن در ایران اسالمی 
روز  آن  است.  گرفته  قرار  دیگر  طرف  در 

انگیزی  با فتنه  آتش جنگ احزاب 

و صحنه گردانی گروهی از یهودیان روشن 
اسرائیل  و  جهانی  صهیونیسم  امروز  شد. 
انقالب  علیه  مبارزه  این  سازان  صحنه 
اسالمی و ملت شریف و نجیب ایران است.

آن روز مسلمانان وقتی گروه عظیمی از 
دشمنان را در مقابل خود دیدند، هراسیده 
و لرزیدند، تعبیر قرآن کریم درباره این لرزه 
این است: در اینجا بود که مؤمنان امتحان 
شدید و سخت شدند به گونه ای که به خود 

لرزیدند.11/احزاب
 امروز نیز تحریم ها و سخت گیری های 
دشمنان عرصه را بر ملت مومن ایران تنگ 
کرده است. امروز هم رهبر ملت، امام خامنه 
پیش  در  را  اهلل  رسول  سیره  همان  ای، 
گرفته اند و به امت اسالمی امید و بشارت 
ایشان  امید  و  دهند  می  غلبه  و  پیروزی 
محقق خواهد شد  زمانی که هم چنان ما 
بارها  رهبری  کنیم.  ایستادگی  ایران  ملت 
به  اعتماد  و  دشمن  با  مذاکره  بودند  گفته 
مردم  به خواست  اما  است.  فایده  بی  اینها 
این اجازه را دادند. هم چنین قبال فرموده 
بودند که دشمنان اسالم، پشت هم را خالی 
نمی کنند و به وقتش چون جنگ احزاب 
هم  امروز  که  میشوند.  متحد  هم  با  همه 
میبینیم اسراییل پشت آمریکا و اروپا پشت 

آمریکاست.
خداوند در همین سوره احزاب میفرماید؛ 
ِ أُْسَوٌة َحَسَنٌة.21/ ََّقْد َکاَن لَُکْم فِي َرُسوِل اهللَّ ل

احزاب
که  نیست  این  قرآن  معجزه  مگر  اصال 
پاسخگوست؟  اعصار  و  ها  قرن  همه  برای 
قرار  خود  اسوه  را  اهلل  رسول  بیاییم  پس 
دهیم و راهمان را در قرآن و سیره پیامبر 
بیابیم و به رهبرمان و رهنمودهایش اعتماد 
که  منافقانی  به  گوشمان  و  چشم  و  کنیم 
قرآن معرفی میکند و مدام چشم به دشمن 

دارند نباشد.
فاطمه نوایی

بازار  در  ها  عراقی  فراگیر  حضور 
ایران  افزایش قیمت دالر در  با  خوزستان: 
بازار محصوالت ایرانی برای عراقی ها جذاب 
شده چرا که اکنون می توانند با نرخ های 
پایین تر این محصوالت را خریداری کنند و 
به همین دلیل است که اکنون عراقی ها 
بیش از پیش در خوزستان مشغول خرید 

هستند.
عدم اعالم برنامه های خاموشی های برق 
توزیع  در خوزستان: علیرغم قول مدیران 
برق استان خوزستان مبنی بر اعالم برنامه 
خاموشی ها در این استان هنوز هیچ برنامه 
خاموشی برای اطالع مردم مظلوم استان 
اعالم نگردیده است. این در حالیست که 

تهران و برخی استانها برنامه خاموشی های 
برق را در تابستان امسال از طریق رسانه ها 

اعالم کرده اند.
پروژه قطار شهری اهواز به دلیل بدهی ها 
و اختالفات راکد است: مدیرعامل سازمان 
حاضر  حال  در  گفت:  اهواز  قطار شهری 
پروژه قطار شهری اهواز به دلیل بدهی ها 
و اختالفات در واقع راکد است اما در هر 
حال پیگیر هستیم که تصمیم نهایی در 

خصوص ادامه و یا خاتمه کار اتخاذ شود.
کاالی  شرکت  کارگران  بالتکلیفی 
فرماندار  قول های  وجود  با  پتروشیمی 
بندرماهشهر: کارگران اخراج شده ی شرکت 

کاالی پتروشیمی بعد از گذشت یک ماه 
هنوز بال تکلیف هستند و فرماندار ماهشهر 
به هیچ یک از وعده هایی که به این کارگران 

داده بود عمل نکرده است.
دومین جلسه توسعه همکاری مشترک 
مابین سازمان آب و برق خوزستان، معاونت 
موسسه  و  کشاورزی  جهاد  خاک  و  آب 
مهندسی  زمینه  در  علمی  تقیقات 
هیدرولیک و احیای اراضی روسیه بر گزار 
شد. در این جلسه روش ها و تجربیات دو 
کشور ایران و روسیه در زمینه توسعه پایدار 
کشاورزی در محیط های شور، تصفیه و 
استفاده مجدد از زهاب کشاورزی بحث و 

تبادل شد.
بزرگترین بیمارستان خیریه جنوب غرب 
کشور در انتظار همکاری خیران و مسئوالن/

بیمارستان  فیزیولوژیک  زایمان  بخش 
خیریه عالمه کرمی )ره( اهواز افتتاح شد/

رئیس بیمارستان عالمه کرمی)ره( گفت: 
برای حفظ این بیمارستان خیریه راه های 
مختلفی از جمله کمک خیران، همکاری 
مسئوالن با هدف جذب بودجه و گسترش 
علت  به  که  دارد  وجود  درمانی  توریست 
به  قادر  اعتبارات  کمبود  و  محدودیت 

گسترش امر توریست درمانی نیستیم. 
50 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و 

نقل عمومی اهواز اضافه می شود . سیدناصر 
موسوی نژاد، عضو شورای شهر اهواز با اشاره 
به این که تاکنون 26 دستگاه اتوبوس به 
خطوط خدمات رسان به مردم تزریق شده 
است، گفت: به دنبال خرید 50 دستگاه 

اتوبوس در سال 97 هستیم. 
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
میلیارد   6 برداشت  گفت:  خوزستان 
برای  کارون  های  سرشاخه  از  مترمکعب 
طرح های توسعه کشاورزی و صنعت در 
استان های باالدست برنامه ریزی شده که 
در صورت اجرای آنها هیچ آبی به خوزستان 

نمی رسد.

اخبار برگزیده

 برای دریافت دو فیلم باال و پائین از هر نرم افزار
بارکدخوانی میتوانید استفاده کنید

نرم افزار زیر را می توانید از بازار دانلود کنید
Qrscanner

آقایون دولتی این فیلم را ببینید و خجالت بکشید
 وقتی بازار بهم میریزد، شما باید کف میدان باشید و درد مردم را

شنوید
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فریاد خوزستان - حتماً شما هم در یک ماه اخیر و با توجه به وضعیت آب 
خوزستان و کم آبی و شوری آب در آبادان، خرمشهر، سوسنگرد و شادگان و 
... این خبر را شنیده اید که خطوط انتقال آب از استان خوزستان، آب را به 

کویت و عراق منتقل می کند.
این خبر و اخباری از این دست همیشه با ضریب باال در رسانه ها و فضای 
مجازی پمپاژ می شود و هزاران و شاید میلیون ها تحلیل و کامنت و نظر ذیل 
این پست ها از سوی کاربران فضای مجازی درج می شود! اما ماجرای انتقال 

آب به کویت یا عراق چیست و منشأ این خبر کجاست؟
این خبر، بار اول در سال 82  رسانه ای شد که دولت کویت پیشنهاد خرید 
آب از ایران را مطرح کرده و قرار شد تفاهم نامه ای در این زمینه تنظیم، 
تصویب و به اجرا در آید. اما این تفاهم نامه هیچوقت به تصویب و اجرا در 
نیامد اما مجدداً در سال 95 این شایعه در فضای مجازی مطرح شد. جالب 
است که این شایعه اردیبهشت ماه سال 1395 هم در شبکه های اجتماعی 
تحت عنوان »انتقال آب دز به خارج از استان« مطرح شده بود. شایعه ای 
که ریاست اداره حفاظت محیط زیست دزفول آن را تکذیب کرد. همچنین 
»مهدی سراج الدین میرقائد« رئیس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک 
نیز همان زمان به همشهری توضیح داد: “تونل غدیر قرار است آب را به 
شهرستان های اهواز، آبادان، خرمشهر و روستاهای واقع در این مسیر منتقل 
کند که فقط مصرف آشامیدن دارد”. اما باز این شایعه باعث متشنج شدن 

فضای چند شهر خوزستان شد.
حاال هم سومین بار است که این خبر اذهان مردم را درگیر خود کرده است. 
هرچند بارها و بارها این شایعه پاسخ داده شده، اما بعضی شایعه ها هستند که 
گویی هر چندبار که تکذیب شوند باز هم در موقعیتی دیگر و خاکی پرثمر 
به بار می نشینند و دوباره میوه دهند و روز از نو، روزی از نو! ماجرای شایعه 
“صادرات آب ایران به کویت” هم از همین دست شایعه هاست. ماجرایی که 
نزدیک به دو دهه است و هر بار به بهانه ای متفاوت سر بر می آورد، تکذیب 
می شود و دوباره گویی در گنجه فراموشی گذاشته می شود برای باری دیگر و 

ماجرایی جدید.
اما یکی از بهترین اشخاصی که می تواند در این باره توضیح دهد، معاون وزیر 
وقت در امور آب در سال 82 است که از قضا امروز، وزیر نیروی دولت دوازدهم 
است و آن روزها جزو مخالفین اصلی این تفاهمنامه بود. رضا اردکانیان با بیان 
این که انتقال و فروش آب به دیگر کشورها صحت ندارد، می گوید: قرارداد 
فروش آب به کویت که قبال در دهه هشتاد مطرح شده بود با مخالفت بنده در 

آن زمان و االن مواجه شده است و اکنون هم هیچ تصمیم، طرح و پروژه ای 
برای انتقال و فروش آب به خارج از کشور وجود ندارد.

هرچند علت اصلی پمپاژ این شایعات و باورپذیری آنها از سوی مردم را می 
توان در عدم اعتماد مردم به رسانه های رسمی و معتبر دانست و همچنین 
مشکالت عدیده ی معیشتی و اقتصادی و کم آبی که مردم را به هر چیزی 
حساس کرده و از جامعه فعلی ایران یک جامعه معترض و ناراضی ساخته 
است، اما ما مردم باید بدانیم که نشر این شایعات باعث به حاشیه رفتن اصل 
مطالبات و فراموشی دردها و مشکالت اصلی است. در وضعیتی که هرکسی 
شایعه ای را منتشر کرده و مردم باور کنند دیگر هیچ مسئله قابل اعتمادی 

نخواهیم داشت.
مردم خوزستان باید بدانند که انتقاد و مطالبه گری خود را به سمت و سوی 
مطالبات اصلی یعنی انتقال بی رویه و افراطی آب از سرشاخه های کارون به 
استان های کویری جهت مصارف غیرشرب، جهت دهی کنند. عالوه بر شش 
خط انتقال بزرگ آب، چهار خط انتقال دیگر اگر نهایی و اجرایی شود به جد 
باید با خوزستان به عنوان جایی برای زندگی خداحافظی کرد. اگر خط مطالبه 
گری مسیر صحیح خود را پیش رود حتماً به نتیجه خواهد رسید اما چنانچه 
درگیر حواشی و شایعات شویم اصل مطالبات به حاشیه و انرژی همه تحلیل 

خواهد رفت.

با طرح شایعه انتقال آب خوزستان به کویت و عراق، مطالبه 
و  برای مصارف صنعتی  انتقال آب  توقف  اصلی مردم که 

کشاورزی به استان های کویری است، به حاشیه می رود.

مسائل خوزستان  فریاد
در حاشیه تقدیر رهبر معظم انقالب از حجت االسالم موسوی فرد

امام جمعه خرمشهر؛ نماد یک روحانی تراز انقالب

باالخره بعد از هفته ها انتظار و بی  آبی، بحران شوری آب آبادان 
و خرمشهر، با بهره برداری از خط لوله غدیر 2 به پایان رسید. اما 
این پایان ماجرا نیست. در حال حاضر، 78 روستای خرمشهر و 71 
روستای آبادان هنوز با بی آبی دست و پنجه نرم می کنند. زندگی 
این مردمان غیور و صبور بخاطر شوری آب، وضعیت اسفباری پیدا 
کرده که دیدنش انسان را به گریه می اندازد. گرچه مدیر آبفای 
خط  تکمیل  برای  دارند  جبهه  دو  در  می گوید  آبادان  روستایی 
بهره  به  است  قرار  اما کی  فعالیت می کنند،  به روستاها  آبرسانی 
برای  دیگر  روستاها  وضعیت  شود؟  تمام  بحران  و  برسد  برداری 
مردم قابل تحمل نیست. معضل کمبود آب شرب به دلیل عادالنه 
نبودن توزیع در برخی مناطق، کمبود آب توزیعی و نرسیدن آن 
به تمام مردم این روستاها آنان را به تنگ آورده؛ ولی معضل بزرگ 
دیگر، نبود آب برای دام ها و کشاورزی است. آب آنقدر شور است 
که دام ها هیچ میلی به آن ندارند و از بی آبی تلف می شوند. تلفات 
دام ها بسیار باال بوده و هیچ کس جوابگو نیست. نخلستان ها هم 
که از شوری آب در حال خشکیدن است و اکنون در فصل برداشت 
رطب و خارک، کشاورز نخل هایش را می بیند که یکی یکی در 
حال سوختن به خاطر شوری آب هستند. زمینهای کاشت صیفی 
وانفسای  در  که  است  معضالتی  اینها  دارند.  را  وضع  همین  هم 
بحران آب شرب، از دید ها پنهان مانده. در حالیکه ادامه معیشت 
و  دام  نابودی  وضع  این  با  و خرمشهر  آبادان  روستاهای  ساکنان 

محصوالت کشاورزی با خطر جدی روبروست. 
نامه همکاری ستاد  تفاهم  اساس  بر  آبادان می گوید  فرماندار 
امام )ره( در راستای رسیدگی به مشکل آبرسانی  اجرایی فرمان 
دو  این  روستاهای  در  شرب  آب  کسری  خرمشهر،  و  آبادان  به 
او  غدیر جبران می شود.  از خط  برداری  بهره  زمان  تا  شهرستان 
می گوید مخازن 10 هزار لیتری ذخیره آب در تمامی روستاهای 
آبادان و خرمشهر مستقر شده و روزانه به وسیله تانکرهای آبرسانی 
از روستاها هنوز  پر خواهد شد. یک منبع آگاه می گوید بعضی 
تانکر مستقر دریافت نکرده اند و هنوز آب در این مناطق با ماشین 
با  این شیوه مشکالت زیادی  به دست مردم می رسد که  توزیع 
خود به همراه دارد. به عنوان مثال ماشین های توزیع اول روستا 
می ایستند و شروع می کنند به بوق زدن. خانه های اول روستا با 
شنیدن صدای بوق می آیند و آب دریافت می کنند و خانه های آخر 

روستا آب گیرشان نمی شود. 
گروه های جهادی با همکاری هیات های عزاداری تا حدودی در 
حال تامین آب برای دام های روستاییان هستند. ولی این مقدار 

کافی نیست و نیاز روستاییان بسیار باالتر از این مقدار است. 
در  نماینده خوزستان  اهلل حیدری  آیت  گذشته  هفته  اواسط   
گفتگو  و  آبادان  روستاهای  برخی  از  بازدید  در  خبرگان  مجلس 
از  منطقه  این  نخلستانهای  و  احشام  و مشاهده وضعیت  مردم  با 
نزدیک، با استاندار خوزستان، معاون استاندار و مدیرعامل سازمان 
آب و برق خوزستان تماس گرفت. پس از آن جلسه ای فوری در 

اهواز تشکیل شد و مصوباتی داشتند.
کیفیت  با  آب  تیرماه   19 از  که  داد  وعده  خوزستان  استاندار 
برای آبیاری نخیالت و استفاده احشام با دبی باال و حدود 470 
متر مکعب برثانیه از سدهای دز و گتوند علیا رها سازی شود و 
این آب ظرف 3 روز به آبادان میرسد. باید دید آیا این راهکار برای 
حل معضل بزرگ روستاییان آبادان و خرمشهر چاره ساز خواهد 

بود یا خیر. 
معضالتی که مردم نجیب آبادان و خرمشهر و روستاییان این 
به گفته مسئوالن  ماه متحمل شدند، دلیلش  این دو  مناطق در 
وزارت نیرو عدم تخصیص اعتبارات الزم و اولویت دادن به طرح 
های دیگر به جای آبرسانی به خوزستان بود. طرح غدیر از سال 
87 آغاز شد و نهایتاً تا سال 93 باید به بهره برداری کامل می رسید. 
اما دیدیم تأخیر و تعلل 5 ساله در تکمیل فاز دوم باعث شد حل 
معضل بی آبی به دقیقه نود موکول شود و اینچنین زندگی مردم 
منطقه را به هم بریزد. این موضوع طی این پنج سال نه تنها از 
هم  استان  رسانه های  سوی  از  بلکه  استانی،  توجه  بی  مسئولین 
نادیده گرفته شد و کار به اینجا کشید. اکنون بر رسانه های استان 
فرض است موضوع را رها نکنند و خیال نکنند با رسیدن آب به دو 
شهر آبادان و خرمشهر کار تمام شده و فتیله مطالبه گری را باید 
پایین بکشانند. مردم 150 روستای آبادان و خرمشهر هنوز چشم 

انتظار رسیدن آب شیرین هستند. 

روستاهای آبادان و خرمشهر هنوز چشم انتظار آب!
ماجراي مسمومیت 500 نفر در رامهرمز

به گزارش فریاد خوزستان؛ عصر شنبه 9 تیرماه 97 رسانه هاي 
محلي رامهرمز خبري منتشر کرده که از شیوع یک مسمومیت 
فراگیر در شهرک شهید رایگاني بخش ابوالفارس اطالع مي داد. 
مسمومیتی فراگیر که سه روستای بخش ابوالفارس رامهرمز را 
اعزام  با  محلي  مسئولین  حادثه  این  اولیه  ساعات  در  فراگرفت. 
اکیپ اورژانس و اکیپ پزشکي و آزمایشگاهي سعي در رسیدگي 

به حال عمومي بیماران کردند.
بود  اسهالي خوني  و  استفراغ  و  لرز  و  تب  عالئم مسمومیت، 
و در فاز اول قریب 300 کودک را زمین گیر کرد و در فازهاي 
بعدي به سراغ زنان و مردان مسن رفت. در مجموع قریب 500 
نفر طي 3 روز اول به این مسمومیت دچار شدند؛ پزشکان عده 
اي را سرپایي مداوا کرده و مابقي در بیمارستان هاي رامهرمز و 
4- 5 بیمارستان اهواز بستري شده و طول بستري از یک روز تا 

5-6 روز ادامه داشت.
مسئول کشوری،  هیچ  افتاد  اتفاق  وقتی  هولناک  حادثه  این 
است  روشن  همه  بر  نداد!  نشان  خود  از  تحرکی  کوچکترین 
چنانچه این اتفاق در تهران، اصفهان، قم، مشهد یا تبریز اتفاق 
می افتاد در همان ساعات اولیه از سوی رئیس جمهور و مسئولین 
ارشد نظام، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس، مسئولین لشکری، 
وزیر کشور، وزیر بهداشت، وزیر علوم، رئیس آبفای کشور، رئیس 
غیره  و  ائمه جمعه  علما،  تقلید،  مراجع  سازمان محیط زیست، 
و غیره سیل فرمان و دستور و اطالعیه و بیانیه صادر می شد! 
کأنه خوزستانی ها شهروند درجه 4 و 5 هستند. این در حالی 
پیام  یک  حتی  یا  اقدامی  کشوری  مسئولین  تنها  نه  که  است 
خشک و خالی صادر نکردند بلکه مسئولین ارشد استان هم به 
جز مدیریت بحران هیچ کدام حاضر نشدند در منطقه حضور پیدا 
کنند! حتی استاندار خوزستان حاضر نشد از نزدیک این مسئله 

را پیگیری کند و ترجیح داد یک نماینده ویژه معرفی کند!

فرماندار  سوی  از  بیماري،  این  عامل  سرانجام  روز   4 از  بعد 
مسئولین  هرچند  شد  اعالم  »اِي.کوالي«  باکتري  رامهرمز 
این  در  نشده  حاضر  بهداشت  وزیر  و  استان  درمان  و  بهداشت 
اختیار  در  ها  رسانه  طریق  از  یا  حضوری  را  جزئیاتی  موضوع 
مردم قرار دهند. باکتری اِی.کوالی، باکتري خطرناکي است که 
100 سال پیش در اروپا ده ها نفر کشته گرفته است. باکتري 
اي.کوالي در روده تحتاني انسان و حیوان وجود دارد و راه انتقال 
آن از طریق مدفوع است. از طرفی معاون استاندار در گفتگو با 
ایسنا عامل این مسمومیت را آب بدون کلر عنوان کرد! این ادعا 
به قدری ضعیف و غیرعلمی است که قلب هر انسانی را آزار می 
دهد. ده ها و صدها سال است که مردم این دیار همواره از این 
چشمه پاک و زالل، آب می نوشند. هنوز هم، مردم همیشه در 
این چشمه  آب  از  تفریحی،  و  گذری  بصورت  و  کشاورزی  ایام 
به عنوان آب شرب استفاده می کنند و تاکنون به کوچکترین 
مشکل یا بیمار ی به علت آب خام یا بدون کلر دچار نشده اند. 
 500-400 مسمومیت  اصلی  عامل  شناسایی  در  مسئولین  اگر 
انسان ناتوانند صریح و بی پرده بگویند که نتوانستند جوابی تهیه 
و علت را شناسایی کنند! اگرهم عامل را شناسایی کرده اند باز 
صریح و بی پرده بگویند. بدتر از این نیست که نزدیک بود چند 
کلر  بدون  آب  را  علت  حال  هر  در  اما  بشوند!  تلف  انسان  صد 

معرفی نکنند دروغ بودن این ادعا واضح است.
اگر واقعاً علت آب خام و بدون کلر بوده، آیا مسئولین حاضرند 
و  منطقه  و  روستایی  آبفای  و  و شهرستان  استان  آبفای  رئیس 
مسئولین خطاکار )عمدی و سهوی مهم نیست( را برکنار کرده 
مسئله  انسان،   500 جان  با  کردن  بازی  آیا  کنند؟  مجازات  و 
کوچکی است که باید به راحتی از آن بگذریم؟ »حاشا و کال« 
که هیچ گذشتی در این مسئله نیست و حق شکایت برای این 
400-500 نفر محفوظ بوده و همچنین مدعی العموم در سطح 
کشور و استان موظف است به این مسئله ورود کرده و عاملین 
این فاجعه را )چه عمدی چه سهوی( شناسایی کرده و برخورد 

قاطع نماید.
حاال بعد از قریب دوهفته از شیوع این باکتري هنوز گزارش 
هاي مردمي از رامهرمز و ابوالفارس خبر از ادامه این مسمومیت 
خبر مي دهند هرچند روند مسمومیت خیلي کند شده است. 
از مسئولین محلی و استانی باالخص  اما هنوز گزارشی رسمی 

نماینده ویژه! استاندار به مردم ارائه نشده است.
و  استان  اورژانس  و  پزشکي  تیم  عمل  سرعت  هرچند 
احمر  هالل  پرسنل  و  آنان  روزي  شبانه  زحمات  و  شهرستان 
قابل تقدیر است اما کمبود امکانات اولیه اعم از پزشک، پرستار، 
بهیار، فضا و تخت، آزمایشگاه و دارو در درمانگاه بخش ابوالفارس 
بصورت همیشگی وجود دارد و همچنین کمبود پزشک و تخت 
مسئولین  که  داد  نشان  حادثه  این  در  رامهرمز  در  بیمارستاني 
استان و کشور هرچه سریعتر باید جهت تحول و تغییر در این 

حوزه اقدام نمایند. 
الزم به توضیح است که بخش ابوالفارس رامهرمز با بیش از 
70 حلقه چاه نفتي به عنوان یکي از نفت خیزترین مناطق کشور 
است که البته هنوز از عدم امکانات اولیه رنج برده و با مشکالت 
آبي و کیفیت آب،  بهداشت و درمان، کم  عدیده اي در زمینه 
بیکاري، مشکالت راه و جاده ها و معضالت فرهنگي و اجتماعي 

دست و پنجه نرم مي کند.

پاسخ به یک شبهه قدیمی:
ماجرای انتقال آب خوزستان به کویت و عراق

این روزها ؛ مخابره ی چند عکس از بازدید 
امام جمعه خرمشهراز طرح انتقال آب غدیر و 
متعاقب آن پیام قدردانی مقام معظم رهبری 
برای کسانی تعجب  ، ممکن است  ایشان  از 
برانگیز باشد و یا افرادی را دچار تردید نماید 
نمایشی  حرکت  یک   ، ماجرا  این  نکند  که 
برای جلب توجه افکار عمومی و...بوده باشد!

از  را  فرد  موسوی  جناب  که  آنان  اما   
نزدیک میشناسند، می دانند که هرگز چنین 
تجلیل  آنکه  مهمتر  و  نبوده  صادق  تصوری 
روی  از  و  حکمت  بدون  هیچگاه  رهبری 

تعارف نمی باشد.
این  سال  از10  بیش  که  فردی  عنوان  به 
سید جلیل القدر را می شناسد و مدتی توفیق 
مجالست و مُوانست با ایشان نصیبش گردید، 
شهادت میدهم که جناب موسوی فرد ؛ جلوه 
از یک خدمتگزار بی منت و یک  واقعی  ای 
روحانی پرهیزگار، مخلص ، مردمی ، متواضع 

و ساده زیست در تراز انقالب است.

بر این باورم ؛ که هرکس- با هر سلیقه ی 
عقیدتی و سیاسی- مدت کوتاهی ازنزدیک با 
و  عالمانه  آشنا شود، مجذوب سلوک  ایشان 
دارم در دورانی  یاد  به  زاهدانه اش میگردد. 
که امامت جمعه شهرستان رامهرمز را عهده 
دار بود روزی به مناسبتی، به اتفاق تعدادی 
از دانشجویان به دفترش رفتیم. به گرمی از 

تمام   ، ومتواضعانه  استقبال کرد  دانشجویان 
قامت در جلوی درب اتاق دفترش ایستاد تا 
همگی نشستیم و خود در پایین ترین جای 

اتاق روی زمین نشست.
پرابهت  عالم  این  که  بود  سخت  برایمان 
باالی  در  ما  و  باشد  نشسته  اتاق  درب  دم 
شرمنده  را  ما  که  کردم  اصرار  ؛  مجلس)!( 
شما  گفت:  درجوابم  بنشیند،  باال  و  نفرماید 
راحت باشید؛ خدا را شاهد میگیرم، جای من 

اینجاست!
مند  بهره  بیاناتش  از  که  دقایقی  از  پس 
می شدیم ، اجازه ای گرفت و از اتاق خارج 
شد و چند دقیقه بعد با یک جعبه شیرینی 
شدیم  متوجه  اتاق  از  خروج  موقع  برگشت! 
که رفته بود تا کفش های ما را جفت نماید و 

جعبه شیرینی فرع قضیه بود!...
مراسمی  در  سخنرانی  برای  را  او  روزی 
دعوت نمودم و بر روال معمول پاکت هدیه 
ای به او تعارف کردم! برآشفته شد و پاکت را 
عودت داد ونگاه سرزنش آمیزی به من کرد 

که چرا به ایشان چنین تعارفی کرده ام!
در برهه ای ؛ حتی از سوار شدن بر ماشین 
هم   )!( پژو  چون  داخلی  قیمت  گران  های 
رفت  بیشتر  معموال  و  داشت  اکراه  به شدت 
بدون  و  پیاده  را  شهری  درون  آمدهای  و 
میکند!  تردد  ساز  ابهت  همراهان  همراهی 

همان خصلتی که از امام)ره( شنیده ایم.
اگرچه جناب موسوی فرد، یک عالم باسواد 
و یک خطیب توانمند است اما حقیقتا ایشان 
و مجرب هم هست!  زبردست  استادکار  یک 
و دیدن ایشان در حال جوشکاری و بنایی و 
برقکاری و... برای ارادتمندانش در شهرهای 

مختلف عجیب نبوده و تازگی ندارد!
که  نداشت  عادت   ، رسمی  مراسمات  در 
در صف اول، در کنار دیگر مسئوالن بنشیند. 

بلکه در آخر سالن یا هرجای خالی که پیدا 
بسیار  و  نشست  می  مردم  بین  در  میکرد 
مراسمات  برخی  در  که  بود  سخت  برایش 
روی جایگاه بلندتری از محل ایستادن مردم 
قرار گیرد. بارها او را در صف آخر مراسمات و 

یادواره های شهدا دیده ام.
سیاسیون  و  ثروتمندان  با  هیچگاه  او 
و  فقرا  با  بلکه  نشد  همنشین  طلب  فرصت 
و  نماید  نشر می  و  متدین حشر  مردم  متن 
از اعماق وجودش برای مشکالت و دردهای 
مردم غصه دار میشود و برای رفع آنها چاره 
جویی و تالش وافر می نماید. موسوی فرد؛ 
یک روحانی تراز انقالب است که برای تبلیغ 
و ترویج اسالم و تبیین انقالب اسالمی فقط 
حرف نمی زند بلکه از خود مایه میگذارد و 
در میدان عمل حقیقتا یک الگوی کم نظیر 

است.
از  ایشان  که  دانند  می  آشنایان  ی  همه 
ی  روحیه  کردِن  ای  رسانه  و  شدن  تبلیغ 
جهادی و دعب مردمی اش به شدت احتراز 
می نماید و مطمئنم که این روزها، راضی به  
باشد.  نمی  تصاویرش  به دست شدن  دست 
و  اسالم  بدهکار  را  خود   ، حقیقتاً  او  چراکه 

انقالب و مردم می داند.
فرد  موسوی  جناب  اگر  که  ندارم  تردید 
مسیر  در  حضورش  با  که  کرد  می  احساس 
مشکل   رفع  به  توانست  می  آب  انتقال  خط 
مردم خرمشهر و آبادان کمک نماید نه یک 
با لباس مقدس  روز ، بلکه ماهها حاضر بود 
به  نشان،  و  نام  بدون  روحانیت،  و  سیادت 
به  مردم  تا  بپردازد  جوشکاری  و  کارگری 

سختی نیفتند و انقالب آسیبی نبیند.
اغراق  بدون  خواهم  می  کالم  یک  در  و 
بگویم که جناب موسوی فرد؛ زیبنده ی مقام 
مادرش  و  )ص(  اهلل  رسول  جدش  فرزندی 
پوشیدن  ی  شایسته  و  )س(  اطهر  زهرای 
ی  جمعه  امامت  منصب  و  روحانیت  لباس 
مردم قهرمان و مقاوم خرمشهر به نمایندگی 

از رهبری فرزانه ی انقالب است.
کثر اهلل امثالهم...

مرتضی مرادی

کالنتری، رئیس سازمان محیط زیست:
نمی توانم برنامه هایم را برای سفر به 

خوزستان تغییر دهم!
در حالیکه در چندهفته اخیر چندین مشکل سریالی و بحرانی 
زیست محیطی برای خوزستان پیش آمد و چندین شهر استان در 
عرض یک هفته دچار شوری آب، کم آبی و مسمومیت ناشی از 
آب آلوده در کنار هجوم مجدد ریزگردها شدند کمترین انتظار از 
دولت تدبیر و امید، حضور رئیس جمهور، رئیس دفتر وی، معاون 
محیط  سازمان  رئیس  همچنین  و  وزرا  سایر  و  کشور  وزیر  اول، 

زیست کشور در استان بود.
با  امیرکبیر  دانشگاه  دانشجویان  اسالمی  انجمن  راستا  این  در 
ارسال نامه ای از کالنتری خواست به داد مردم خوزستان برسد و 

همچنین برای وی یک بلیط به مقصد خوزستان تهیه کرد!
شرایط  وجود  با  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کالنتری  اما 
برای  انجمن اسالمی  از طرف  بلیط  بحرانی در خوزستان و تهیه 
شما، به خوزستان سفر نکردید تا از نزدیک شرایط بحرانی مردم 
را ببینید، اظهار داشت که نمی تواند برنامه های خود را برای این 

کار تغییر دهد!
بی خیالی و بی محلی مدیران ناکارآمد به مصائب و مشکالت 
یکی از دالیل اصلی بی اعتماد و ناامیدی در بین مردم است. اگر 
گرفته  کشور  اجرایی  مدیران  خیالی  بی  و  محلی  بی  این  جلوی 
نشود معلوم نیست که آینده کشور به کجا ختم خواهد شد! یکی 
از وظایفی که رهبر انقالب برای قوه قضا برشمرد ورود به مسائل 
زیست محیطی است. آیا دستگاه قضا با این ناکارآمدی ها برخورد 

خواهد کرد؟
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آمار مهاجرت به و از خوزستان
مهاجرت عبارت است از جابه جایی مردم از مکانی به مکانی دیگر؛ تغییر شهر یا آبادی محل اقامت با 
هدف کار، تحصیل، زندگی و غیره. مردم معموال به دلیل دور شدن از عوامل نامساعد دورکننده )دافعه 
های مبدأ( مانند فقر، کمبود غذا، خشکسالی، بالیای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت و همچنین 
به دلیل نزدیک شدن به عوامل مساعد و جذب کننده، مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، 

درآمد بیشتر و مسکن بهتر در مقصد، مهاجرت می کنند.
مناطق در شاخص مهاجرت به دو دسته تقسیم می شوند: مهاجرفرست و مهاجرپذیر. استان خوزستان 
با توجه به دوره های زمانی مختلف، زمانی مهاجر فرست بوده و زمانی دیگر مهاجر پذیر. برای بررسی 
وضعیت مهاجرت در خوزستان و سایر استان ها ناچار نیازمندیم به دسترسی به آمار دقیق و جامع که از 
سوی مراکز معتبر و رسمی منتشر می شوند. هر دوره زمانی 5 سال است؛ وضعیت مهاجرت در خوزستان 

از سال 1350 تا 1395 به شکل زیر است:
جدول شماره 1- مهاجرت بین استاني استان خوزستان در سالهاي 1350-95

مأخذ : مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن سال های 95-1355

بدین ترتیب در 5 سال)1390 - 1395( 240 هزار نفر از خوزستان مهاجرت کرده و 160 هزار نفر به خوزستان مهاجرت کرده 
اند و شاخص مهاجرت استان در این 5 سال منفی 80 هزار نفر است. یعنی 80 هزار نفر از استان خارج شده اند. البته آمارهای 

غیررسمی هم نکات دیگری می گویند که بعلت عدم رسمیت نمی توان به آنها استناد کرد.

پرونده ویژه  فریاد
گزارش پرونده ویژه 

خوزستان؛ مهاجرفرست ترین استان کشور

روند نگران کننده مهاجرت از استان همواره 
بوده  استانی  مسئولین  انتقاد  و  اعتراض  مورد 
این  البته  اند.  داده  هشدار  آن  به  نسبت  و 
و  کنترل  برای  ریزی  برنامه  به  غالباً  هشدارها 
مدیریت منتج نشده است. بطور مثال غالمرضا 
در  خوزستان،  فعلی  استاندار  شریعتی، 
تابستان سال گذشته نسبت به کاهش جمعیت 
و  داد  هشدار  استان  کارآفرینان  و  نخبگان 
گفت: آمار جمعیتی سال های 90 تا 95 نشان 
می دهد که خوزستان یک استان مهاجرفرست 

بوده است. 

اظهارات مسئوالن خوزستان درباره مهاجرت از استان

در  اهواز  مردم  نماینده  ساری،  علی 
قبل  چندی  هم  اسالمی  شورای  مجلس 
شرایط  و  گردوغبار  »پدیده  که  کرد  اعالم 
جمله  از  زیادی  افراد  مهاجرت  موجب  موجود 
نخبگان  مخصوصا  و  سرمایه گذاران  فرهنگیان، 
وضعیت  در  و  است  شده  خوزستان  استان  از 
که  تأثیرگذار  شخصیت  هر  واقع  در  کنونی، 
توان خارج شدن از استان را دارد، از خوزستان 
را  مردم  زندگی  گردوغبار  می کند.  مهاجرت 
مختل کرده که یکی از موارد آن تأثیر منفی بر 
سالمت جسم و سالمت روان مردم بوده است. 
مشکالت  بروز  موجب  همچنین  پدیده  این 
اساسی در نظام شهری، مدارس، بیمارستان ها 

و هرگونه خدمات رسانی شده است«.

هم  اهواز  مردم  نماینده  کاظم نسب  جواد 
به کرج  اهالی خوزستان  از  از مهاجرت بسیاری 
داد:  خبر  غبار  و  گرد  معضل  دلیل  به  مشهد  و 
پیش  سال   13 حدود  از  ریزگرد  »کانون های 
از این کانون ها  استان خوزستان را فراگرفته اند، 
7 کانون  داخلی که شامل 345 هزار هکتار است 
و از تبعات منفی ریزگردها به مهاجرت  نخبگان و 
مردم، وضعیت بد اقتصادی و عدم سرمایه گذاری 
و  بهداشتی  مشکالت  و  خوزستان  استان  در 
توان  که  عده ای  کرد.  اشاره  توان  می  درمانی 
این مناطق می روند و عده ای  از  مهاجرت دارند 
این  معرض  در  ندارند،  مهاجرت  توانایی  که  هم 
و  بهداشتی  مشکالت  دچار  و  بوده  شوم  پدیده 

درمانی می شوند«.

سازمان  رئیس  حاجتی  امید  رابطه،  این  در 
اعالم  با  خوزستان  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
این خبر که بر اساس سرشماری سال 95 خالص 
است،  نفر  هزار   80 منفی  خوزستان  به  مهاجرت 
نخبگان  استان،  از  مهاجران  »عمده  گوید:  می 
علمی، دانشگاهی و یا مالی هستند تنوع فرهنگی، 
کشورهای  با  همجواری  و  مرزنشینی  معضالت 
گرد  اخیرا  که  جوی  نامساعد  شرایط  همسایه، 
دالیلی  همه  شده  افزوده  آن  به  شدت  به  غبار  و 
و  مهاجرت  تقاضای  جلوی  توان  نمی  که  هستند 

خروج نیروهای نخبه استان را بگیریم«.

مبدأ و مقصد مهاجرین 

مقصد بیشتر مهاجرین خوزستانی به ترتیب اصفهان، تهران، 
البرز و فارس است.

جدول شماره 2 : موازنه مهاجرت بین استانی در 5ساله منتهی به سال1395

مآخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 

دالیل مهاجرت از خوزستان؟

ملکشهر،  فوالدشهر،  مانند شاهین شهر،  اصفهان  برخي شهرهاي حاشیه  به  اگر سري 
استان قم، استان البرز، شهر کرج و شهرک هاي اطراف، استان فارس و مشهد بزنید، با 
انبوهي از شهروندان خوزستاني مواجه خواهید شد. مهاجرانی که در دهه های 50، 60 
و 80 و حاال 90 از خوزستان مهاجرت کرده اند. مهاجرتی که در دهه های 50 و 60 به 
علت ناامنی و جنگ تحمیلی و در دهه 80 و 90 به علت »مشکالت و معضالت« فزونی 

گرفته است.
اگر با این مردمان مهاجرت کرده به گفتگو بنشینید که چرا خوزستان را با وجود منابع 
غنی و آب فراوان و هوای چهارفصل ترک گفته اند؟ پاسخ ها به مواردی همچون بدي 
آب و هوا، گرد و غبار، امکانات رفاهي و تفریحي کم، وضعیت نامناسب عمران شهرها، آب 
شرب نامناسب و از بین رفتن و خشک شدن تدریجي رودخانه  هاي استان خصوصا کارون، 
عدم امنیت مناسب شهروندان، فرهنگ نامناسب شهروندي، خدمات ضعیف در ادارات و 

طرز برخوردها بر مردم، گراني و هزینه باالي زندگي بطور مشترک بیان مي گردد.
حال اگر در شهرهاي استان خوزستان از شهروندان تحقیق و تفحصی کرده و آمار دقیق 
اینکه تمایل به  یا  از مردم در صدد زمینه سازي مهاجرت بوده و  بگیرید که چه تعداد 
مهاجرت دارند ولي این امکان را ندارند حتماً به آمارهاي باالیي بر خواهید خورد که شما 
را شوکه خواهد نمود. بعد از تحقیق کامل این سوال برای شما پیش خواهد آمد که چرا 

اکثر مردم خوزستان تمایل به مهاجرت دارند و این روند در حال افزایش است؟
آمار دقیقی از علت اصلی مهاجرت از خوزستان در دسترس نداریم که همه مهاجران 
یا بخشی از آنها مشخصاً به یک عامل یا عواملی اشاره کرده باشند اما روندی که درباره 
آن صحبت می کنیم، روندی است که مستقیما با زندگی روزمره شهروندان یک کالن شهر 
ارتباط دارد. در شرایطی که یک استان به تنهایی بودجه کشور را تأمین می کند و 48 
درصد آب های سطح کشو در آن جاری باشد اما اکثر شهرهایش از آشامیدن آب شرب 
بی بهره اند و در عرصه های فوالد و نیشکر و کشاورزی حرف برای گفتن دارد اما بیکاری 
جوانان بی داد می کند و ریزگردها بر اثر انتقال افراطی آب آن، دید افقی را تا 20 متر 
و 50 متر محدود می کند، ماسک های تنفسی جواب نمی دهد، مدارس و ادارات پشت سر 
هم تعطیل می شوند و به دلیل خسارت به تأسیسات شهری، برق و آب و... قطع می شوند، 
شهروندان یک شهر تا اندازه ای می توانند این روند را تحمل کنند. تا چند سال قبل که 
روزهای اولیه درگیر با این مشکالت بود، اهواز یا سایر شهرها هنوز شهری برای زندگی 
بودند اما حاال دیگر مردم شهرهای استان خوزستان نمی توانند بگویند این شهرها برای 

زندگی است. 
عدم  آلوده،  هوای  و  گرما  ریزگردها،  شرب،  آب  عدم  بیکاری،  توان  می  کلی  بطور 
زیرساخت های ابتدایی در شهرها، کمبود امکانات رفاهی، کمبود مراکز تفریحی و مراکز 
از  مهاجرت  اصلی  های  علت  عنوان  به  را  درمان  و  بهداشت  امکانات  کمبود  آموزشی، 

خوزستان عنوان کرد.

رما و آلودگی هوا: مراکز رسمی اعالم کرده اند که بخش مهمی گ
از گرمای خوزستان به علت فعالیت های شرکت های نفتی و استخراج نفت 
است. قریب 50 درصد از آلودگی)غیر از ریزگرد( شهر اهواز و سایر شهرها 
به علت فعالیت فلرهای نفتی است. گرمای شدید خوزستان زندگی روزمره را مختل کرده 
است و مردم در طول روز امکان خروج از منازل برایشان مشکل است. در طول سال از 
مکان  ناسالم خوزستان  و  باشد. هوای گرم  روشن  باید  کولرها  آبان،  و  مهر  تا  اسفندماه 

مناسبی برای افراد مسن و  خیلی از بیماران نیست.

بیکاری: طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، استانهای چهارمحال ب
و بختیاری، کرمانشاه و خوزستان در تابستان سال 96 باالترین نرخ 
بیکاری را به میزان 18.3 درصد،  18 درصد و 14.9 درصد داشته اند. 
استانی که بیشترین منابع زیرزمینی را دارد و قریب 48 درصد آب های سطحی 
کشور در آن جاری است و بهترین خاک با ظرفیت کشت چهارفصلی را دارا می 
باشد اما جزو بیکارترین استانهاست! و قطعاً جوانان تحصیلکرده و نخبگان علمی 

برای کسب شغل از استان مهاجرت خواهند کرد

ریزگردها: معضل ریزگردها قریب 15 سال است که گریبان استان ر
را گرفته و باعث بیماری هایی چون آسم، آلرژی، افزایش سرطان و سایر 
بیماری ها شده است. ریزگردها در سال های اخیر به بیشترین حد خود 
رسیده تا جائیکه از 80-90 درصد روزهای سال استان خوزستان هوای ناسالم 
دارد. یقیناً آن دسته از مردمی که قدرت مالی مهاجرت داشته و امکان جابجایی 
شغل و مسکن برای آنها وجود داشته باشد برای فرار از ریزگردها و عامل بیماری 
های خطرناک و همچنین عامل تعطیلی همیشگی مدارس و ادارات، هیچ تعللی 

نخواهند کرد.

ب: کمبود آب شرب - مطابق آمار دقیق، قریب 48 درصد آب های آ
سطحی کشور در استان خوزستان جاری است. اما جالب اینجاست که 
ندارند. در تمامی شهرهای  از شهرهای خوزستان آب شرب  هیچ کدام 
خوزستان، مردم یا تصفیه آب خانگی خریداری کرده و یا مجبورند روزانه از تصفیه 
خانه ها آب شیرین برای شرب تهیه کنند! این در حالی است که در اکثر کالن 
شهرها و شهرهای کوچک کشور، آب شیرین و قابل شرب از طریق لوله کشی در 
تمام منازل قابل استفاده است! با این وجود باز خیلی از شهرها و مناطق خوزستان 
از همین آب معمولی که باید با دستگاه خانگی تصفیه شود محروم اند! این حجم 

از محرومیت از نعمت فراوانی چون آب یکی از عوامل جدی مهاجرت است.

رده ک لحاظ  به  خوزستان  استان  آموزشی:  مراکز  مبود 
بندی آموزش و پرورش جزو 5 استان آخر جدول رتبه بندی استان 
هاست! کمبود 7 هزار معلم در خوزستان، کمبود مدرسه)دبستان و 
متوسطه(، کمبود امکانات کامپیوتری و تجهیزات هوشمندسازی در مدارس یکی 
پیشرفت  که  مردم  از  دسته  آن  است.  مردم خوزستان  مهاجرت  عوامل  از  دیگر 
علمی و آموزشی فرزندانشان برایشان اهمیت ویژه دارد خوزستان را برای سکونت 

مناسب نمی دانند!

نوجوانان ک و  جوانان  تفریحی:  و  رفاهی  مراکز  مبود 
رفاهی  و  ورزشی  تفریحی،  مراکز  کمبود  دچار  به شدت  خوزستانی 
هستند. هنوز عمده جوانان و نوجوانان این استان برای دسترسی به 
یک سالن فوتبال، یک استخر، سالن والیبال و ... دچار مشکل اند و این مسئله نیز 

خانواده ها را دچار سردرگمی کرده است. 

آمار مهاجرین وارد شده و خارج شده از شهرهای استان به تفکیک
جدول شماره 3 : خالص مهاجرت شهرستان های استان خوزستان در سال های 1390-95

عواقب مهاجرت بر خوزستان
از عواقب این مهاجرت هاي بي رویه می توان به 

چند نکته اشاره کرد:
تمامي  در  کیفي  نیروهاي  از  استان  تهي شدن 
بخش ها: نخبگان اقتصادی که می توانند با ایده یا 
سرمایه گذاری نقش ویژه ای در پیشرفت و آبادی 
استان داشته باشند، نخبگان علمی و مدیریتی که 
می توانند در مدیریت استان و شهرها و همچنین 
ایجاد  تحول  استان  در  علمی  برنامه  و  طرح  ارائه 
فرهنگ  توانند  می  که  فرهنگی  نخبگان  کنند، 
و  کرده  حفظ  بیگانه  فرهنگ  هجوم  از  را  استان 
نخبگان  نمایند،  ترویج  را  ایرانی  اسالمی  فرهنگ 
سیاسی که در همه دنیا نقش ویژه ای در تحول و 
تغییرات دارند و نخبگان سایر حوزه ها، وقتی همه 
با هم خوزستان را خالی کنند کمااینکه این روند 
بدتر  جز  ای  نتیجه  اجراست،  حال  در  سالهاست 

شدن اوضاع نمی توان تصور کرد!
تمایل  عدم  مردم،  عمده  سرمایه هاي  خروج 
احساس  عدم  خصوصي،  بخش  گذاري  سرمایه 
تعهد دیگر شهروندان نسبت به دیار خود، احساس 
ناامیدی که بدترین ضربه برای یک جامعه است و 
صدها عارضه جدي دیگر را ذکر نمود که از عواقب 
مهاجرت غیرطبیعی از خوزستان هستند؛ متأسفانه 
و  بخار  بی  های  دانشگاه  سوی  از  زمینه  این  در 
و  اساسی  پژوهشی  اداری  یا  فرهنگی  مراکز  سایر 
دقیق انجام نشده؛ وگرنه بررسی عواقب و ضربات 
سیاسی و اقتصادی موج مهاجرت از خوزستان طی 
دو دهه اخیر می تواند یکی از مهم ترین عناوین 
پایان نامه ها، مقاالت و پژوهش های علمی باشد. 
دقیق  بررسي هاي  با  باید  موضوع  این  که  البته 
انجام  اندیشمندان  و  صاحبنظران  نظر  کارشناسي 
به  و  انجام گیرد  و عملي  علمي  پژوهشهاي  شود، 
دور از هر گونه تعارف و پنهان کاري، سمینارهاي 
علمي برگزار کرده و مسئولین و جامعه را از عواقب 
شوم مهاجرت های بی رویه آگاه نموده و برای حل 

این معضل فکر و چاره ای جدی اندیشیده شود.
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کره  مختلف  مناطق  در  همیشه  مهاجرت  پدیده 
و  در حال سفر  مدام  ها  انسان  و  بوده  زمین مطرح 
از حالت  گاه مهاجرت  اما  بین  این  اند. در  مهاجرت 
طبیعی و منطقی خارج شده و یک منطقه بصورت 
غیرمنطقی به علت هجوم مهاجران یا در حال انفجار 
است که مهاجرپذیر نام می گیرد شبیه شهر تهران و یا 
به علت خروج مردم، مهاجرفرست نام می گیرد چون 

استان خوزستان. 
خروج نخبگان علمی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
و همچنین مردم عادی از خوزستان به نقطه نگران 
کننده ای رسیده و حال و آینده استان را دچار چالش 
جدی خواهد کرد. استانی که بیشترین منابع و ظرفیت 
های کشوری را داراست اما کارش به جایی رسیده که 

امروز مهاجرفرست ترین استان کشور است!
به  شماره  این  در  خوزستان  فریاد  نامه  دوهفته 
برای  و  پرداخته  خوزستان”  از  “مهاجرت  بررسی 
اهلل  لطف  سید  آقای  سراغ  به  مسئله  این  تشریح 

هاشمی رفته است. 
چون  هایی  مسئولیت  هاشمی،  اله  لطف  سید 
مدیرکلی دفتر آمار و اطالعات استانداری خوزستان، 
بازرسی  مدیرکلی  استانداری،  حوزه  مدیرکلی 
استانداری و رئیس بازرسی ستاد انتخاباتی استان در 
دوره های مختلف را در کارنامه خدمت خود برعهده 

داشته است.
هاشمی تاکنون چندین مقاله علمی پژوهشی در 
تحریر  رشته  به  را  خوزستان  از  مهاجرت  خصوص 
فریاد  خبرنگار  خواندنی  گفتگوی  است.  آورده  در 

خوزستان را با وی در زیر می خوانید:

با عرض سالم؛
1(آقای هاشمی، مهاجرت ها بصورت کلی چرا شکل 

می گیرد؟
با سالم؛ مهاجرت معموالً بعلل فقر، کمبود غذا، بالیای 
طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت صورت می گیرد. 
انسان ها برای بدست آوردن امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش 
بهتر، آب و هوای بهتر و درآمد بیشتر در مقصد مهاجرت 

می کنند.

2( مهاجرت طی چند دهه اخیر در خوزستان به چه 
شکل بوده است؟

استان خوزستان در سال های 1350-95 )غیر از دهه 
1365-75(، مهاجر فرست و در دهه 1365-75 به دلیل 
بازگشت مهاجرین جنگ تحمیلی، استان خوزستان مهاجر 
پذیر بوده است. در دهه 1355-65 )عمدتاً( به دلیل وقوع 
جنگ تحمیلی تعداد 349 هزار نفر از مردم استان خوزستان 
به سایر استانهای کشور مهاجرت کردند ولی تعداد مهاجرین 
وارد شده )که اغلب، مهاجرین بازگشتی بودند( به استان 
خوزستان در دهه بعد )که جنگ خاتمه یافت 278.3 هزار 

نفر بوده است.
تعداد مهاجران وارد شده به استان خوزستان از سایر استان 
های کشور در 5 ساله -55 1350، بیش از هر یک از دوره 
های زمانی 5 ساله 1385-90و 95 1390- بوده است.      

3( اینکه می گویند مهاجرت از خوزستان در دوره 

به  گذشته(  سال   5(  95-1390
بیشترین حد خود رسیده تا چه 

حد به واقعیت نزدیک است؟
در  این دوره زمانی، تعداد مهاجرین 
استان  داخل  در  شده  جا  به  جا 
خوزستان 105395 نفر و مهاجرین 
وارد شده از سایر استان ها به استان 
است.  بوده  نفر   53632 خوزستان 
ارقام نسبت به دوره 90-1385  این 
به ترتیب 35.1 درصد و 12.2 درصد 

کاهش یافته است.  
از  شده  خارج  مهاجرین  تعداد 
نسبت  که  بوده  نفر  استان135491 
به 5 ساله قبل،  17.2 درصد افزایش 
یافته است. در نتیجه خالص مهاجرت 
) تفاضل مهاجرین وارد شده و خارج 
پنج ساله  نفر در  از -54530  شده( 
1385-90 به  -81859 نفر در پنج 
که  یافته  افزایش   95-1390 ساله 
بیشترین رقم خالص مهاجرت منفی 

در بین استان های کشور بوده و از این رو استان خوزستان در 
5 سال گذشته مهاجرفرست ترین استان است.

4( مهاجرین وارد شده به استان افزایش داشته یا 
کاهش؟

تعداد مهاجرین وارد شده از استان های کشور به استان 
خوزستان نسبت به مهاجرین خارج شده از این استان از 61.2 
درصد در دهه 1375-85به 52.8 درصد در سال های -90
1385 و 39.6 درصد در 5 ساله 1390 تا 95 کاهش یافته 

است.
هایی  استان  چه  خوزستانی  مهاجران  مقصد   )5

بوده؟ 
حدود 60 درصد از مهاجرین خارج شده در زمان اجرای 
سرشماری سال1395، در  استان های اصفهان، تهران، البرز  
فارس ساکن بوده و 39.4 درصد مهاجران واردشده از سایر 

استان های کشور از استان های مذکور بوده اند. 
6( آمار مهاجرت های درون استانی چگونه بوده؟

از مهاجرین درون استانی، تعداد 19152 نفر از آبادی ها 
به شهرها، 9019 نفر از شهرها به آبادی ها، 71267 نفر از 
شهرها به شهرها و 5354 نفر از آبادی ها به آبادی های استان 
مهاجرت کرده اند و محل اقامت قبلی 603 نفر اظهار نشده 
است. کسانی که به مراکز نظامی و انتظامی و سایر سازمان 
های واقع در آبادی ها به منظور انجام خدمت وظیفه اعزام 
شده اند، جزء مهاجرین وارد شده به روستاها قلمداد گردیده 

اند.
در  بیشتر  خوزستان  به  شده  وارد  مهاجرین   )7

شهرها ساکن شده اند یا روستاها؟
86.6 درصد از مهاجرین واردشده به استان خوزستان در 
نقاط شهری و 13.4 درصد در نقاط روستایی ساکن بوده اند.

8( نسبت جنسی مهاجران چگونه است؟
نسبت جنسی مهاجران وارد شده به شهرها و روستاهای 
استان به ترتیب 94.2 و  150.5 بوده است. این ارقام نشان 
می دهد که در جمعیت مهاجران وارد شده به شهرهای 
استان، زنان بیشتر از مردان و در روستاهای استان،  مردان 
1.5 برابر زنان بوده اند. باال بودن این نسبت در روستاها به 
دلیل فزونی مردان مهاجر )نسبت به زنان( از شهرها )به ویژه 
از سایر استان های کشور( به روستاهای استان می باشد. از 
135491 نفر مهاجران خارج شده از استان خوزستان به سایر 

استان های کشور، 71633 نفر مرد و 63858 نفر زن بوده اند. 
در نتیجه نسبت جنسی در این مهاجران، 112.2 بوده است. 

9( بیشترین مهاجرین در چه بازه سنی هستند؟
سن 45 درصد از مهاجران درون استان خوزستان، 50.1 
درصد از مهاجران وارد شده از سایر استان های کشور به 
استان خوزستان و 42.4 درصد از مهاجران خارج شده از این 
استان به مقصد سایر استان های کشور بین 20 تا 34 سال 

بوده است که سن تحصیالت عالی، کار و ازدواج می باشد. 

از  کدامیک  به  مربوط  مهاجرین  بیشترین   )10
شهرهای استان هستند؟ البته به لحاظ درصد نه تعداد.

از نظر شاخص “میزان خالص مهاجرت”، شهرستان های 
مسجد سلیمان با میزان-6.6 درصد،  ایذه  با میزان -5.3 
درصد و باغملک و آغاجاری با میزان -5 درصد  بیشترین 
شاخص منفی )بیانگر بیشترین شاخص مهاجر فرستی( را 
در بین شهرستان های استان دارا بوده اند. در  5 ساله -90

1385 و دهه منتهی به سال 1385 نبز شهرستان مسجد 
سلیمان بیشترین شاخص مهاجر فرستی را در بین شهرستان 

های استان خوزستان دارا بوده است.
11( چه عواملی برای مهاجرت از خوزستان وجود 
دارد؟ کدام  عوامل بیشترین سهم را در ایجاد انگیزه 

مهاجرت دارد؟ 
باید دید مهم ترین دافعه هایی که در مبدأ یعنی خوزستان 
باعث تشدید مهاجرت در 5 سال گذشته شده، چه چیزهایی 
اصلی  عوامل  سال 95  سرشماری  در  متأسفانه  اند.  بوده 
مهاجرت مشخص نشده است اما به نظر می رسد عواملی 
چون نرخ باالی بیکاری، مسائل زیست محیطی، کم آبی، باال 
بودن هزینه های زندگی، دمای باال، کمبود امکانات درمانی 
و رفاهی و تفریحی باشد. نکته مهم این است که نسبت 
مهاجرین وارد شده به خارج شده سیر نزولی داشته است و 

سیر مهاجرفرستی تشدید شده است.

پرونده ویژه  فریاد
مدیرکل سابق حوزه استانداری خوزستان در گفتگو با فریاد خوزستان

خوزستان مهاجرفرست ترین استان در کشور است
راه های جلوگیری مهاجرت مردم خوزستان

در پرونده ویژه این شماره موضوع مهم مهاجرت از خوزستان را انتخاب کرده ایم؛ وضعیت را مطابق با آمارهای رسمی 
ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران شرح داده ایم و عوامل این پدیده غیرطبیعی را نیز بررسی کرده ایم. نظرات یکی از 
کارشناسانی که سال ها خود مسئولیت هایی در سطح استان نیز داشته است پرسیدیم. حاال به ارائه راهکارها برای کنترل 

این موضوع می پردازیم.
کار خوزستان از پیشگیری گذشته و حاال زمان درمان این اپیدمی است. ارائه راهکار و نسخه درمانی منوط به شناخت 
عوامل بیماری است. برای تک تک این عوامل باید فکری اساسی کرد. پدیده ای که دو دهه درحال شکل گرفتن بود قطعاً 
درمان آن هم با برنامه ریزی یکی دو سال امکان پذیر نیست و نیاز به یک نسخه 5 ساله، 10 ساله و 20 ساله است. هیچ 

دولت یا مسئولی نمی تواند دم از حل این معضل در یک یا دو سال بزند!
اول؛ باور مشکل و دیدن واقعیت موجود: شاید بتوان گفت قبل از اینکه هر راهکاری ارائه و اجرا شود مهم ترین مسئله 
باور این مشکل است. دیدن واقعیت خود بخشی از راه حل است. دولت مرکزی و همچنین نمایندگان دولت در استان، 
دستگاههای حاکمیتی در مرکز و استان، مجلس و سایر دستگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیر، دستگاه های اطالعاتی و 

امنیتی، در وهله اول می بایست اصل قضیه را بپذیرند که خوزستان دچار بحران شده است. 
بعد از اینکه آمار رسمی مرکز آمار کشور بعد از سرشماری سال 95 مشخص شد که خوزستان مهاجرفرست ترین استان 
در سالهای 95-90 بوده، انتقادات زیادی به دستگاههای دولتی وارد شد. متأسفانه برخی از نمایندگان عالی دولت فکر می 
کنند برای حل مشکل باید صورت مسئله را پاک کرد! بطور مثال غالمرضا شریعتی استاندار فعلی خوزستان سال گذشته 
در سمینار ملی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اظهارنظری عجیب گفت: »گزارش ها نشان می 
دهد مهاجر فرستی در سال 95 از خوزستان متوقف شده است«. پس نکته اول باور و اعتقاد به وجود مشکل است وگرنه 

کسی که اصل مشکل را منکر می شود معلوم است تالشی برای حل مشکل نخواهد کرد.
دوم، مشکالت عدیده خوزستان اعم از عدم آب شرب، کمبود آب کشاورزی، رتبه سوم بیکاری در کشور، رتبه افتضاح 
در آموزش و پرورش، مشکالت بهداشت و درمان، مشکالت حمل و نقل زمینی و جاده ها، ریلی و هوایی، مهاجرفرست 
ترین استان و غیره لزوماً جدا از هم و تفکیک شده نیستند. این مشکالت با هم مرتبط بوده و زنجیروار استان را به زنجیر 
کشیده اند. پس باید برای حل این بحران ها، نگاه کالن و هلی کوپتری داشت. مسائل استان را باید یکجا و کالن باهم دید و 
باید برای حل این بحران، اتاق بحران ویژه تشکیل داد و چند برنامه کالن کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در همه حوزه 
ها در نظر گرفت. بدون برنامه ریزی کالن و واحد برای استان که همه حوزه ها را در کنار هم ببیند مشکل حل نخواهد شد. 
سوم، بعد از طراحی برنامه کالن، هرکدام از حوزه ها را باید به تفکیک ویژه بررسی کرده و برای آن حوزه هم برنامه 
ریزی کرد. شغل، درآمد و امکانات سه فاکتور مهم برای کاهش مهاجرت است اما حل این مشکل در کوتاه مدت امکان 

ندارد. در ذیل برای هرکدام از عوامل راهکارهایی ارائه خواهد شد.
چهارم، عدم آب شرب؛ کمبود آب شرب برای انسان ها، دام ها و کشاورزی و همچنین صنعت نخستین و ریشه 
ای ترین مشکل خوزستان است. مطابق با نقشه های زیست محیطی، قریب 48 درصد آب های سطحی کشور باید در 
خوزستان جاری باشد اما هیچکدام از شهرهای خوزستان آب برای شرب ندارند. برای حل این مشکل فجیع، مهم ترین 
راهکار توقف فوری انتقال آب به استان های کویری برای مصارف صنعتی و کشاورزی است. مطابق اسناد 95 درصد آب 
های انتقالی از سرشاخه های کارون، جهت مصارف صنعتی و کشاورزی در استان های مرکزی است! توقف طرح های 
پیشین و توقف فوری طرح هایی چون کوهرنگ3، بهشت آباد و ونک سولگان که در حال حاضر در حال اجرا هستند 
بسیار ضروری است. در کنار این تخصیص اعتبارات کالن از نفت خوزستان برای بازطراحی روش های آبیاری در کشاورزی 

خوزستان و کشت های جایگزین و مفید راهکاری برای حل مشکل آب است.
پنجم؛ گرما و خاموشی های گسترده: ایجاد چندین نیروگاه سیکل ترکیبی در شهرهای شمال و  شرق استان جهت 
تأمین برق مورد نیاز استان جدا از اینکه مشکل خاموشی و تعطیلی های گسترده در تابستان را حل می کند کمک بزرگی 

به اشتغال جوانان بومی است.
ششم: 71 درصد جمعیت خوزستان در 76 شهر است و 29 درصد در 4300 روستا! وقتی در روستاها شغل و درآمدی 
نباشد روستائیان به حاشیه شهرها پناه می برند. اگر شهر مقصد کمبود نیروی کار و امکاناتی برای جذب نیروداشته باشد، 
مهاجرت مفید است اما وقتی خود جمعیت ساکن مشکل شغل دارند و رکود اقتصادی وجود دارد این مهاجرت بیمارگونه 
است و مشکالت شهر مقصد را بیشتر می کند. ترافیک، آلودگی هوا، کمبود منابع آبی، کمبود امکانات رفاهی و آموزشی 
و فرهنگی و بهداشتی هم شهرهای استان را آزار می دهد پس نخبگان خوزستانی به استان های دیگر پناه می برند! پس 
باید کارهای اساسی در زمینه حل مشکالت روستاها انجام شود. امروز یکی از معضالت ساختاری کشور مهاجرت از روستا 

به شهر و از شهرهای میانی به کالنشهرهاست. برای کاهش مهاجرت روستاها به شهرها باید این کارها انجام شود:

1. تنظیم استراتژی کالن توسعه روستایی و کارآفرینی: بدون شک بدون وجود استراتژی توسعه روستایی و کارآفرینی 
کالن نمی توان انتظار توسعه روستایی و کارآفرینی را در مناطق روستایی کشور و منطقه ای را داشت

2. بررسی علمی مناطق روستایی استان ها از نظر استعداد سنجی در زمینه تولید و اشتغال در زمینه کشاورزی ، صنعت 
و خدمات و توریست

3. شناسایی فرصتهای کارآفرینی در روستاهای استان 
4. شناسایی مناطق روستایی پایدار استان از طریق مطالعه علمی بر حسب شاخص ها و مولفه های گوناگون از نظر 

جمعیتی ، منابع تولیدی ، نیروی انسانی و
5. توسعه زیرساختها و زیربناهای اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی پایدار استان ها 

تهیه بانک اطالعاتی کارآفرینی و مشاغل روستایی که شامل کارآفرینان روستایی و فعالیت آنها، فرصتهای کارآفرینی 
و اشتغالزایی در روستا ، منابع تولیدی در روستا ، امکانات و تاسیسات روستاها و ... باشد اگر قرار است جلوی مهاجرت از 

روستا به شهر گرفته شود، باید زمینه اشتغال در روستاها فراهم شود.
6. کاهش شکاف درآمدی روستا نسبت به شهر

7. توسعه فن آوری و دانش و علم در مناطق روستایی
8. تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب و بهینه جهت حمایتهای مالی ، فنی ، مشاوره ای و ... از کارآفرینان روستایی 
9. گازرسانی روستایی ، آب آشامیدنی و راه روستایی،  خطوط انتقال آبرسانی، بازسازی و ترمیم مدارس و محرومیت 

زدایی بصورت جدی از روستاها بسیار مهم است
10. یکی از راهکار های موثر در این زمینه استقرار مراکز خدماتی مانند بیمارستان ها و حتی دانشگاه ها و سایر مراکز 
مشترک شهر و روستا، در حاشیه روستاها است. به دلیل قیمت پایین زمین در روستا قیمت تمام شده برای ساختمان ها 
کاهش یافته ، دسترسی روستائیان به این مرکز را تسهیل نموده و از مسافرت های بی مورد آنها به شهر جلوگیری می کند.

11. افزایش بهره وری بخش کشاورزی از طریق یکپارچه سازی و کشت اشتراکی، تغییر الگوی کشت متناسب با شرایط 
روز، حل مسائل و مشکالت مربوط به ماشین آالت کشاورزی و استفاده از ارقام مناسب بذور، توجه به فعالیت های غیرزراعی 

روستایی همچون پرورش زنبورعسل، قارچ، صنایع تبدیلی و... با توجه به توانایی هر روستا
12. باید به دنبال فعالیت هایی بود که جوان پسند باشد زیرا آنان اکنون تمایلی به انجام دادن فعالیت های کشاورزی 

ندارند و به دنبال فعالیت های صنعتی، خدماتی و اقتصادی هستند.
هفتم: برای جلوگیری از خروج نخبگان از استان: تقویت مراکز تحقیقاتی، علمی و پژوهشی دانشگاهها و مهیا کردن 
امکانات الزم برای آنها، برقراری ارتباط با دنیای علمی در سطوح بین المللی و ایجاد فرصتهای مطالعاتی و شغلی از جمله 
راهکارهای عنوان شده است. ایجاد انگیزه های الزم مادی و معنوی برای ماندن این افراد در استان از طریق در اختیار 
گذاشتن تسهیالت رفاهی و تقویت پایه های اعتقادی و عالقه به مردم استان خود نیز از دیگر راهکارهایی است که مورد 

بررسی قرار گرفته است.
هشتم: بیکاری و اشتغال؛ برای حل مشکل اشتغال در خوزستان نیاز به همت جدی دولت مرکزی و مسئولین محلی 
است. بطور مثال در یکی دوسال قبل مبلغ کالنی برای ارائه تسهیالت به کارآفرین ها در شهرها و روستاهای خوزستان 
مصوب شد اما طبق آمار حتی 5 درصد آن محقق نشده است! لذا در اینجا به دنبال ارائه راهکار تخصصی نیستیم بلکه 
بصورت کلی نیازمند تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در این زمینه از سوی شورای اشتغال استان و دولت 

مرکزی است. 
نهم: ریزگردها؛ به اذعان کارشناسان محیط زیست بیش از 70 درصد کانون های بحران زا در داخل کشور است و طرح 
هایی چون نهال کاری و همچنین مالچ پاشی و بیابان زدایی تأثیر 5 درصدی هم در کنترل این کانون ها نخواهد داشت و 
تنها راه کنترل کانون های داخلی، توقف انتقال آب از سرشاخه است. در صورت رهاسازی آب از سرشاخه ها، قطعاً تاالب 
ها مجدد آب گیری شده، بیابان ها زیر آب خواهد رفت و این کانون ها ظرف چند سال کنترل خواهند شد. از طرفی 
دیپلماسی فعال دولت مرکزی و حتی محلی با دولت های همسایه جهت مدیریت کانون های بیرون از مرزها هم این بحران 
قابل کنترل است. در حال حاضر ریزگردهای خوزستان در برخی از روزهای سال قریب 20 استان دیگر را هم درگیر می 
کند. حاکمیت و دولت برای حل این بحران راهی ندارد به جز توقف انتقال آب که برای مصارف صنعتی و کشاورزی به 

استان های اصفهان، کرمان و یزد منتقل می شود.
دهم: آلودگی هوا؛ کارشناسان محیط زیست مدعی اند 50 درصد آلودگی هوای خوزستان بعلت استخراج نفت و 
فلرهای نفتی است. از طرفی وزارت نفت تاکنون حاضر نشده جهت بحران زیست محیطی و آلودگی هوا که در خوزستان 
ایجاد کرده، اعتبارات الزم را بپردازد! به نظر می رسد موظف کردن وزارت نفت به تخصیص و پرداخت اعتبارات کالن مورد 

نیاز حل مشکالت آلودگی هوا و محیط زیست خوزستان راهکار دیگری است که فقط مجری مقتدر می خواهد.
راهکارهای دیگری به صورت کلی نیز موجود است که نیاز است استانداری خوزستان اساساً کارگروهی ویژه جهت 
بررسی پدیده مهاجرت از خوزستان و ارائه راهکارهای دقیق تخصصی تشکیل دهد. امید است گزارش ویژه مهاجرت از 
خوزستان که توسط دوهفته نامه فریاد خوزستان ارائه شده است تغییر و تحولی در اراده مسئولین و شخصیت ها و نخبگان 

استان ایجاد نماید.

سن 45 درصد از مهاجران درون استان، 50.1 
درصد از مهاجران وارد شده از سایر استان های 
کشور به استان و 42.4 درصد از مهاجران خارج 

شده از استان بین 20 تا 34 سال است. یعنی سن 
تحصیالت عالی، کار و ازدواج!

خالص مهاجرت ) تفاضل مهاجرین وارد شده و 
خارج شده( از منفی54530  نفر در پنج ساله -90
1385 به منفی  81859 نفر در پنج ساله 95-1390 
افزایش یافته که بیشترین رقم خالص مهاجرت منفی 

در بین استان های کشور است.
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رمالی و فالگیری توسط خاله وزی
بیا فالت بگیرُم

ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند/هر آن که خدمت جام 
جهان نما بکند

ای صاحب فال دیگه همه میدونند باید روسریاشون رو بر دارند، حتی 
حضرت حافظ هم طرفدار آزادی یواشکیه. من میگم دختران ایران... ایشون 
میگه نه، همه حتی ملکوت هم باید به کمپین نه به حجاب اجباری 
بپیوندند. خالو من که از روی عقده و به خاطر پول کمپین نمیزنم، همش 

پشتوانه فکری و ادبی داره.
حجاب راه تویی حافظ از میان برخیز/خوشا کسی که در 

این راه بی حجاب رود
ای صاحب فال برو کنار بذار باد بیاد، جلو دید را نگیر، بذارملت پشم و 
پیله م رو ببینند، خوشی یعنی بی حجاب تو خیابونا راه بری و با گوشیت 
از خودت فیلم بگیری بدی من بذارم تو پیجم، مدیونی فکر کنی  پولت 

رو نمیدم.
است/جان  دل  دیوانش  که  است  نهان  سلیمان  چون 

محجوب از او مفخر حجاب شدست
ای صاحب فال این یکی از شعرهای حکومتی است توی آن به من 
مفخور حجاب گفته، مفخور خودشه وهفت جد آبادش مگه 230 هزاردالر 
پولیه!! اصال مگه بده برای آزادی زن ایرانی از بند حجاب یه پولی هم من 
بگیرم به نظر من که از شیر مادر حالل تره هر چند حالل و حرومی هم 

کار حکومته!

من  المشتکی/قد خرجتم  هذا  نعم  البکاء  بعد  اضحکوا 
حجاب و انتبهتم من رقاد

ای صاحب فال، حضرت توصیه کردن مشت بزن، هر موقع حجاب 
برداشتی وحشی بازی در بیار تا کاریت نداشته باشند

تیغ حجابست رها کن حجاب/بر رخ من گرم بزن یک دو 
مشت

ای بی حجاب، حکومت در این شعر  تهدید میکنه که مشت بزن کی رو 
میترسونی؛ پس برنامه عوض شد، خودت رو بزن و با گوشیت طوری فیلم 
بگیر که انگار ریژژژژیم دارد زیر مشت و لگد لهت میکند، جیغ و کولی بازی 

فراموش نشود.
احسان مالیی

فرهنگ و هنر

طنز - بی حجابی

آشنایی با شاعر خوزستانی؛ مرتضی حیدری آل کثیر

کاپیتان تیم ملی و بچه های بسیج چمرانرهبر انقالب ابوذیه ا م را با ابوذیه عاشقانه جواب داد

یک کار تمیز فرهنگی از بچه های بسیج چمران 

بحران  گذشته  های  هفته  در   - خوزستان  فریاد  گزارش  به 
ناراحت کننده ای  اتفاقات  آبادان و خرمشهر موجب  شوری آب 
شد. تصاویر دردآور مردمی که با بشکه های خالی در گرمای 48 
ایستاده  طوالنی  های  صف  در  شیرین  آب  دریافت  برای  درجه 
بودند ونیز صحنه های تجمعات اعتراضی مردم آبادان و خرمشهر 
که از طوالنی شدن بی ابی به تنگ آمده بودند،جامعه را بسیار 
متأثر کرده بود و واکنش های فراوانی از مردی و چهره ها را در 

سراسر کشور بدنبال داشت. 
در کنار این صحنه های ناراحت کننده، اتفاقات خوب و امیدآور 
نیز پیش آمد که تصاویرش اندکی تسکین دهنده آالم جامعه بود. 
تصاویر تالش شبانه روزی نیروهای قرارگاه خاتم االنبیای سپاه 
که از روز اول بحران شوری آب، پای کار تکمیل خط لوله آب 
رسانی به آبادان و خرمشهر آمدند و با سه شیفت کار، زودتر از 

موعد آب را به خانه های مردم آبادان و خرمشهر رساندند؛ 
نیم  و حتی  پروژه  بر سر  امام جمعه خرمشهر  تصاویر حضور 
در  انقالبی  روحانیت  دهد  نشان  تا  او  نمادین  ساعت جوشکاری 
برابر مشکالت مردم بی تفاوت نیست و تا حل کامل مشکل مردم 

آرام نمی گیرد؛ 
صحنه های جمع آوری و توزیع پک های آب معدنی توسط 
بچه های جهادی مرحمی بر درد مردم ناراضی از بی آبی آبادان 

و خرمشهر بود؛ 
تجمع مردم خرمشهر در محکومیت اغتشاشات اخیر که نشان 
گله  و  رنجیده  شرایط سخت،  این  از  که  باوجودی  مردم  میداد 
اجازه  ضدانقالب  به  و  اند  ایستاده  نظام  پای  همچنان  ماندند، 

جوالن روی مطالباتشان را نمی دهند... 
در این میان بچه های بسیج دانشگاه شهید چمران اهواز اتفاق 
مسعود  است.  الگوگیری  و  تقدیر  قابل  که  زدند  رقم  را  جالبی 
شجاعی بازیکن تیم ملی فوتبال در واکنش به مشکل آب خرمشهر 
و آبادان مطالبی در فضای مجازی منتشر کرد که بسیار بی ربط 
بود. او ضمن همدردی با مردم آبادان و خرمشهر علت کم توجهی 
به خوزستان را فعالیت های جمهوری اسالمی در عراق و سوریه، 
کمک های مالی در اعتاب مقدسه و سفرهای زیارتی مردم دانسته 
بود. البته این حرفها تازگی ندارد و مدت هاست که دشمنان نظام 
سعی می کنند به مردم القا کنند دلیل مشکالت اقتصادی کشور 
این موارد است. عده ای سلبریتی ناآگاه و حتی برخی مسئولین 
و نمایندگان مجلس عیناً همان حرف ها را تکرار میکنند و باعث 
شدند تا حدی این باور در عده ای از مردم شکل بگیرد. در حالی 
که واقعیت چیز دیگری است و با اندکی تبیین برای مردم روشن 
می شود حضور نظامی در عراق و سوریه برای جلوگیری از ورود 
کشورهای  در  عمرانی  فعالیت های  است.  کشور  درون  به  ناامنی 
به دنبال آن  اقتصادی دارد و هر کشور قدرتمندی  دیگر منافع 
است و موجب ورود ارز می شود و کمک ها به اعتاب مقدسه هم 
از نذورات مردم عاشق اهل بیت است نه از بودجه جاری کشور. 
علت مشکالت خوزستان بی برنامه گی دولت ها برای خوزستان و 

فشلی مدیران مسئول استانی است نه چیز دیگر. 

مسعود  اظهارات  این  به  مجازی  فضای  در  زیادی  های  پاسخ 
شجاعی داده شد. عده ای عکس خانه میلیاردی و ماشین الکچری 
شجاعی را منتشر کردند ؛ عده ای تصاویر استقبال عاشقانه مردم 
به  اباعبداهلل در سال  را91  از ضریح حضرت  آبادان  و  خرمشهر 
عنوان جواب این حرف ها به نمایش گذاشتند. عده ای هم تبیینی 
اما از همه جالبتر حرکت بچه های بسیج دانشگاه  پاسخ دادند. 
چمران بود که درس بزرگی برای امثال مسعود شجاعی و الگوی 
خوبی برای دوستان انقالبی بود. آنها با فرستادن دعوتنامه برای 
شجاعی از او خواستند در اردوی جهادی آبرسانی به آبادان حاضر 
شود و در فعالیت های جهادی کمک کند. با انتشار این دعوتنامه 
در فضای مجازی شجاعی ناچار به این دعوتنامه جواب مثبت داد 
از طرف  داد  و قول  اردوی جهادی حاضر شد  بعد در  و دو روز 
خودش و تیم ملی هزینه تامین سه دستگاه آب شیرین کن در 
آبادان و خرمشهر را بپردازد. بچه های جهادی شجاعی را وادار 
کردند به جای نشستن پای فضای مجازی و از دور اظهار نظر و 
قضاوت کردن پای کار حل مشکل بیاید. مانند بچه های جهادی 
که بدون حرف و ادعا فقط پشتیبان مردم و در کنار مردم هستند 
و یک لحظه آرام نمی گیرند. باید از این حرکت موفق و نتیجه 
دیده  به  عالقه  آنان  گرفت.  الگو  چمران  بسیج  های  بچه  بخش 
شدن در سلبریتی ها را که همیشه برای کشور هزینه ساز بوده به 
سمت خدمت به مردم هدایت کردند.  به این می گویند یک کار 

تمیز و خودجوش فرهنگی! 

از برق هم می شود کار فرهنگی درآورد
یک کار فرهنگی در جهت همدلی و مدیریت مصرف برق

فریاد خوزستان - کار فرهنگی را خیلی ها خالصه می بینند در بروشور 
و همایش و بنر و .. .حال آنکه می شود فرهنگ سازی کرد برای تمام عرصه 

های زندگی فردی و اجتماعی آن هم از روش های گوناگون.
این روزها گرمای هوا آن هم در خوزستان همیشه تابستان، نقل مجالس 
است و یافتن راه هایی که به کاهش مصرف برق و در نهایت کم شدن دفعات 
سرمایشی  های  سیستم  از  استفاده  به  نیاز  اوج  روزهای  این  در  برقی  بی 

دغدغه خیلی هاست.
این میان باز هم مسجدی ها پا پیش گذاشته اند برای ترویج یک معروف.

 نمازگزاران مسجد حضرت ابوالفضل العباس )ع( شهر گتوند با همت امام 
جماعت و اجازه و استقبال امام جمعه ی محترم شهرستان گتوند، تصمیم 
در  را  نماز  هفته  یک  مدت  به  برق  مصرف  در  جویی  صرفه  برای  گرفتند 

مسجد محله همسایه اقامه کنند. 
و هفته آینده میزبان نمازگزاران آن مسجد باشند و بناست این روند تا 
دو ماه ادامه یابد. به این صورت هر روز از روشن شدن تعداد زیادی کولر و 
چراغ و پنکه و سیستم صوتی جلوگیری می شود و اگر این طرح نیک مورد 
استقبال و استفاده سایر مساجد و حسینیه های شهر و استان و کشور قرار 

گیرد، به میزان قابل توجهی در مصرف برق، صرفه جویی خواهد شد.
دو  فاصله  گاه  که  دزفول،  نظیر  خوزستان  شهرهای  سایر  در  بخصوص 
مسجد به یک کوچه هم نمی رسد و با توجه به تعداد باالی مساجد نزدیک 
به کم  هم  روزهایی  در چنین  نمازجماعت  برگزاری  تجمیع  امکان  هم  به 
شدن مصرف برق و هم آشنایی و وحدت بیشتر بین نمازگزاران مساجد و 

هم شکوه باالتر صفوف نمازجماعت کمک می کند.
اداری کشور و  و  الگوبرداری سایر مکان های فرهنگی و دینی  امید  به 

استان از این کار فرهنگی تمییز و تأثیرگذار.

حضور فیلم  مشاهده   برای 
با آبادان  در  شجاعی   مسعود 
 هر نرم افزار بارکدخوانی می
توانید بارکد روبرو را بخوانید

ست  خدادادی  استعداد  شاعرانگی 
شعور  و  لذت  احساس  دیرباز  از  که 
جان  و  ذهن  در  را  معرفت  و  شور  و 
می داشته.  نگاه  زنده  مخاطب  و  شاعر 
شاعر میراث گران سنگ کالم و معرفت 
گذشتگان را با خود دارد و این میان زیاد 
نیستند آنانی که شعر و شاعری خود را 
در خدمت اعتقادات پاک و اهداف واالی 

انسانی و ایمانی قرار می دهند. 
مرتضی حیدری آل کثیر، شاعری 
ست از جمله دغدغه مندان نسبت 
فرهنگی.  و  اجتماعی  مسائل  به 
گره  پاکی  به  را  هایش  عاشقانه 
می زند و با زبان زیبای شعر، از درد 
مردم می گوید و شعور انقالبی را در 
سیمای ابیاتش به تصویر می کشد. 

آل کثیر خود را برایمان این گونه 
معرفی می کند: 

مرتضی حیدری آل کثیر هستم، شاعر 
شهرستان  در   1362 متولد  مترجم  و 
ارشد  کارشناسی  دانشجوی  و  شوش 
یک  در  من  فارسی.  ادبیات  و  زبان 
روستای محروم و فاقد کتابخانه زندگی 
می کردم و اوایل فقط دیوان حافظمی 
خواندم. در واقع انس من با حافظ باعث 
شد که استعداد خودم در سرایش شعر 

را شکوفا کنم.

عضو  شدم  دانشگاه  وارد  که  بعدها 
انجمن شعر شوش شدم و آشنایی من با 
و مرحوم  خانواده ی محترم میرشکاک 
محمود صفارزاده و بقیه ی دوستانی که 
در انجمن حضور داشتند سبب شد که 
شاعری  و  شعر  عرصه  در  امروز  بتوانم 
در  شرکت  با  بعدها  کنم.  پیشرفت 
فراخوانهای ادبی از جمله فراخوان دفتر 
شعر جوان در زمان مرحوم قیصر امین 
پور و از محضر سایر اساتید برجسته نیز 

بهره ها برده ام.
که  شعری اش  موفقیت های  از 
بلندباالیی  فهرست  با  می پرسیم، 
را  افتخار  حس  که  می شویم  روبرو 
در وجودمان از بودن درکنار چنین 

هم استانی توانمندی برمی انگیزاند:
بین  جشنواره  زرین  سرو  -برگزیده 
آییني سال  بخش  در  فجر  المللي شعر 

86
المللي  بین  جشنواره  اول  -برگزیده 

شعر نبوي مشهد سال 85
مقدس  دفاع  سال  کتاب  -برگزیده 
جمهوري اسالمي ایران با کتاب »سرفه 

خونین تفنگي در باد« سال 86
جشنواره  دوره  دو  در  اول  -نفر 

سراسري شعر و داستان جوان حوزه ي 
هنري در سالهاي 85و 86

جشنواره   20 از  بیش  در  اول  -نفر 
دانشجویان کل کشور  سراسري شعر   

از سال 82 تا 86
-انتخاب کتاب »خورشد در عباي تو 
پیچیده ست« جزء 7 کتاب برتر جایزه 

قیصر امین پور درسال 86
-نفر اول در 3 دوره کنگره سراسري 

شعر دفاع مقدس
مقام  محضر  در  خواني  شعر  -افتخار 
زبان  به   86 سالهاي  در  رهبري  معظم 

فارسي و در سال 90 به زبان عربي 
شعر  استاني  ي  کنگره   2 -دبیري 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  خزاعي  دعبل 
اسالمي و داوري در بیش از 10 کنگره 

استاني و 1 کنگره کشوري
تعداد کتابهاي چاپ شده اش برای 
شاعری شهرستانی در سن و سال او 
خود نشانی از موفقیت بسیار ایشان 

است:
باد«  در  تفنگي  خونین  1-»سرفه 
مجموعه مستقل شعر دفاع مقدس سال 

85
پیچیده  تو  عباي  در  »خورشید   -2

ست« مجموعه غزل آییني سال 86
غزل  و  آزاد  شعرهاي  مجموعه   -3

»پایتخت جهان« درسال 87
4- دیر آمدي بهار   انتشارات توسعه 

کتاب ایران سال 88
در  »تشنه  ادبي  نثر  ي  مجموعه   -5
در  ایران  کتاب  توسعه  انتشارات  ابر« 

سال 89
هاي  نوحه  مجموعه  سه  چاپ   -6
و  نام»دموع  با  عربي  زبان  به  عاشورائي 
دماء« در موسسه هالل سازمان تبلیغات 

اسالمي  
تسلط کامل به زبان عربي و ارائه ده 
ها ترجمه شعر عربي از شاعران معاصر 
احمد  درویش،  محمود  جمله  از  عرب 
و  البیاتي  عبدالوهاب  قباني،  مطر،نزار 
الفبا،  شعر،  تخصصي  مجالت  در  غیره 
چندین  برگزاري  غیره،  و  سوره  راه، 
کارگاه شعر و نقد شعر معاصر و بررسي 
به کشورهای قطر و  اعزام  غزل معاصر، 
برای  کویت  و  عراق  و  لبنان  و  سوریه 
و  المللی  بین  های  کنگره  در  شرکت 
شعرخوانی از دیگر توانایی ها و موفقیت 

های آل کثیر می باشند.
در  او  حضور  درباره  او  از  وقتی 
انقالب  رهبر  رمضانی  دیدارهای 

پرسیدیم، گفت:
 96 تا   86 سالهای  از  10بار  حدود 
انقالب  رهبر  با  دیدار  در  حضور  توفیق 
کردم.  شعرخوانی  بار   3 داشتم که  را 
سال  شعرخوانی،  بار   3 این  میان  از 
دیدار  این  در  بود.  تر  انگیز  90خاطره 
یعني شعرخواني من و صحبت هاي رهبر 
حدود پنج دقیقه طول کشید اما چیزي 
که در رسانه دیده مي شود در حد یک 
جواب  مستقیم  ایشان  و  است  دقیقه 
شعرهاي  شنیدن  از  بعد  ایشان  ندادند. 
من کمي در مورد قالب »ابوذیه« براي 
امام  به  من  شعر  دادند.  توضیح  حضار 
زمان )عج( تقدیم شده بود و یک فضاي 

شعر آئیني فارسي در جلسه ایجاد شده 
بود.

گفته  من  به  مجري  جلسه  از  قبل 
بود که دوست داریم شعر عربي شما را 
بشنویم و من هم از این موضوع استقبال 
نکنه  که  بودم  این  نگران  تنها  و  کردم 
متوجه  شعرم  بودن  عربي  بدلیل  حضار 
توکل  خدا  به  نهایت  در  نشوند،  شعر 
از  قبل  اما   خواندم  را  شعرم  و  کردم 
قالب  در  شعر  این  که  دادم  توضیح  آن 
»ابوذیه« است و مي دانستم رهبر از این 

قالب اطالع دارد.
شد،  تمام  خوانیم  شعر  اینکه  از  بعد 
قرار  رهبر  تشویق  و  استقبال  مورد 
توضیحاتي  به  رهبر  آن  از  بعد  گرفتم. 
درباره این قالب شعر پرداختند و سپس 
گفتند که من در سال 42 با تعدادي از 
و  بودم  زنداني  خوزستان  عرب  شاعران 
این ابوذیه را از شاعران عرب خوزستاني 
شنیدم و خیلي از آن خوشم آمد. رهبر 
ابوذیه  این  هایشان  صحبت  خالل  در 
باعث  خوانندکه  مي  را  عرفاني  عاشقانه 

بهت همه جلسه شد:
إلبدر شع ابجبینک واهلل لیله
إلبرد بشفاک یدعج واهلل لیله
مضت لیله ابوصالک واهلل لیله

عثربیها الدهر واحواک لیه

ماه کامل در حسن تو تابید و نمایان 
به  تو  لبان  بر  باران  دانه های  شد/و 

گوهرهای گرانبها می مانست
بر من گذشت که  تو شبی  در وصل 
با همه ی شب ها تفاوت داشت/شبی که 
روزگار حواسش نبود و تو را نصیب من 

کرد
و من واقعا شگفت زده شدم که رهبر 
با  ابوذیه  قالب  از  دقیق  و  کامل  اینقدر 
خبر باشند و دیگر اینکه ابوذیه اي با این 
عنوان و این مذمون در جواب من بدهند 
و از ابوذیه لذت بردم، چون این ابوذیه تا 

حدودي عاشقانه بود.
شعر،  تأثیر  که  پرسیدیم  او  از   
تحوالت  در  را  عربی  بخصوص شعر 

امروز جهان چگونه می بینید؟ 
آن چه  گوید:  می  کثیر  آل  حیدری 
رخ  عربی  شعر  در  اخیر  سال  صد  در 
داد عیناً در شعر فارسی هم اتفاق افتاد. 
میرزا  ایرج  و  بهار  پروین،  تأثیرپذیری 

نسل  تأثیرپذیری  همان  تفاوت هایی  با 
و  است  ابوماضی  ایلیا  و  شوقی،  احمد 
تأثیرپذیری فروغ، شاملو و سپهری همان 
عبدالوهاب  الحاوی،  خلیل  تأثیرپذیری 
آدونیس در شعر عربی است.  و  البیاتی 
بنابراین ما در یک بازه زمانی، به همان 
شیوه شاعران عرب از غرب اثر گرفتیم و 

به شعر نو و نیمایی رسیدیم.
امروزه هیچ ادبیاتی نمی تواند منحصر 
به خودش باشد، عربی نیز چنین است. 
ادبیات زنده باید هم این طور باشد. شعر 
عربی متأثر از اجتماع است. نزار قبانی را 
شاعر زن و شراب می گویند اما شعرهای 
سیاسی متعدد و برجسته دارد که تاثیر 
جهان  روزهای  آن  تحوالت  بر  شگرفی 
به  نمی تواند  عربی  شعر  داشت.  عرب 
به  و  نباشد  حساس  سیاسی،  حوادث 

تحوالت جهان واکنش نشان ندهد.
به عنوان آخرین سوأل، از موانع و 
مشکالت پیش روی شاعران سئوال 
بنده  که:  شنیدیم  پاسخ  و  کردیم 
از  و  هستم  فرهنگی  نهاد  یک  کارمند 
نظر اداری موظف هستم که به شاعران و 
ادیبان بپردازم. به عنوان یک کارشناس 
فرهنگی در اداره همیشه دغدغه این را 
داشته ام که به انجمن های ادبی و وضع 
شاعران کمک کنم.  منتها اصل مشکل 
استانی  و  شهرستانی  مؤسسات  در 
نیست، مشکل در خود وزارت می باشد.

ی  دهه  در  مخصوصا  کنم  می  فکر 
اخیر از نظر امکانات و بودجه در ارتباط 
با شعر و شاعران، بسیار ضعف و کمبود 
کاری  آن  شعر،  درحوزه  واقعا  و  داریم 
که باید انجام شود صورت نگرفته. حاال 
این وسط یکسری مؤسسه هایی هستند 
که   مختلف  جاهای  در  یا  تهران  در 
کار  دارند  مردمی  بصورت  یا  خصوصی 
می کنند و فکر می کنم اتفاقات خوبی 

را رقم زده اند.
 من حس می کنم فضای شعر و ادبیات 
ما به گونه ای رها شده است و این میان 
ازمشکالت  به خیلی  فضای مجازی هم 
باعث  و  است  زده  دامن  شاعران  صنف 
و  شعر  مخاطبان  از  خیلی  سردرگمی 
شاعران جوان و مبتدی شده و می طلبد 
برگزاری  با  فرهنگی  های  مؤسسه  که 
اساتیدی  با حضور  مستمر  های  کارگاه 

که درواقع همه جانبه نگر هستند و در 
پی جذب خط خاصی نیستند، صرفا به 
دعوت  را  ها  این  باید  بپردازند.  ادبیات 
کرده و در کارگاه های توجیهی خیلی از 
مسایل مطرح و بررسی و آسیب شناسی 
شوند تا الاقل شاعران از این سردرگمی 
خارج شوند. البته مهمتر از آن پرداختن 
به مسایل مادی شاعران است. یک شاعر 
مالی  فقر  و  از کمبود  وقتی که  حقیقتا 
رنج می برد، مطمئنا نمیتواند آن طوری 

که باید به هنر بپردازد.
برای  مشکل  نوع  دو  ما  حقیر  بنظر 
شاعران می توانیم متصور بشویم. مشکل 
اصناف  بقیه  شامل  که  مشکالتی  اول 
مثل   بازیگران  مثل  می شود؛  هم  هنری 
اهالی موسیقی و اهالی تئاتر. مشکالتی 
بیمه،  قضیه  مالی،  مشکالت  جمله  از 
این ها هم  فضای اجرا، فضای جلسه و 
همیشه  مشکالت  هرحال  به  که  هست 

وجود دارد. 
اما مشکل اصلی که من فکر می کنم 
باید دنبال حل آن بود مشکلی ست که 
خود شاعران بعضی وقتها درواقع متوجه 
این نقیصه نیستند و آن عدم وجود یک 
استاد و یک منتقد موثق است. کسی که 
از  استفاده کرد  او رجوع کرد،  به  بشود 
نظراتش و از آن علمی که دارد، بخاطر 
در  بداند  و  کند  پیشرفت  اینکه شخص 
کجای ادبیات قرار دارد. این خیلی مهم 
است چون اکثرا شاعران ما جوان هستند 
و شاعران جوان طبیعتا برای رسیدن به 

پختگی نیازمند یک پیر هستند.

در ادامه نمونه ای از اشعار ایشان 
روزهای  این  روز  و  بیان حال  که  را 

خوزستان است، با هم میخوانیم.

فریاد اگر صریح شود بر ستم چه باک
بختت بلند باد! هال نخل سینه چاک!

از پرسش تو آه نیاکان شود بلند 
وز جوششت هالکوی رخوت شود هالک

حاجت به اشک نیست،که برگونه های شهر
مانده ست رد  سیلی کارون خشمناک 

گفتند:گردو خاک مکن، داد کم بزن
از دید ما، عذاب الهی ست،گردو خاک 

ما آمدیم، ماست بمالیم با نهال
از سینه ی تو نفت بدوشیم اگر چه باک!

تونل به هم زدیم که خیرت به ما رسد 
باید گذاشت هستی تان را به اشتراک

آه ای دیارتشنه.. دیار شهید من!
از تو چه مانده است به جز چفیه و پالک

شاعر: مرتضی حیدری آل کثیر

تنظیم کننده مصاحبه:
زهرا آراسته نیا
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عیبش چو گفتی، هنرش نیز بگو

رشد و توسعه راههای ارتباطی مجازی، خوبی ها و بدی هایی 
در کنار خود داشته. آفاتی که بیشتر به دلیل استفاده سوء و عدم 
سنخیت با فرهنگ ملی و دینی ما، گریبانگیر جامعه شده است. 
در کنار آفات و معایبی که فضای مجازی و شبکه های پیام رسان 
ارتباط جمعی دارند، اما باز زمینه ساز اتفاقات خوبی هم در دنیا 
به  سریع  دسترسی  و  اطالعات  گردش  اند.  بوده  ما  کشور  در  و 
انبوه اطالعات در موضوعی خاص، تسهیل زندگی و رفاه بیشتر 
الکترونیک  دولت  الکترونیکی،  مشاغل  الکترونیکی،  خدمات  با 
از  یکی  محاسن  این  کنار  در  است.  محاسن  این  از  بخشی   .. و 
تاثیرگذارترین استفاده های فضای مجازی در کشور ما، همگانی 
شدن یک موضوع و تبدیل به مطالبه عمومی شدن آن است. زیر 
ذره بین بودن مسئولین و دوربین را به صف اول بردن باعث شده 
تا خیلی از مسائل و تابوهای اشتباهی که تا به امروز به یک رویه 
بیهوده ای  بود به چالش کشیده شود. تقدس های  تبدیل شده 
که برخی به دور خود تنیده بودند در فضای آزاد گردش اطالعات 
امروز زیر سوال رفته و شکل جدیدی از مطالبه گری را به نمایش 
گذاشته است. فضای مجازی و عرصه ارتباطات الکترونیکی، می 
تواند فرصت خوبی برای احیای صفات پسندیده ای مثل عدالت، 
ای که  بازی  باشد. هر چند  انقالب  آرمان های  و  مردم ساالری 
دشمن در این قالب طراحی کرده جهت سلطه رسانه ای خود بر 
دنیاست، اما با نگاه فرصت جویانه میتوان این تهدیدها را تبدیل 
به فرصت کرد. طرح آرمان های انقالب و تبدیل کردن آن به یک 
مطالبه عمومی در فضای مجازی، باز بودن فضای نقد و اظهارنظر، 
بر عملکرد مسئولین و دستگاههای مختلف، کم  نظارت مستمر 
کردن فاصله بین مردم و مسئولین و رساندن صدای مستضعفین 
از فرصت هایی است که فضای مجازی و پیام  عالم به کل دنیا 
رسان های اجتماعی در اختیار دلسوزان نظام و انقالب می دهد.

از طرفی با بومی سازی پیام رسان ها و قوی کردن خدمات و 
با ایجاد فضای امن و حریم خصوصی   تکنولوژی آنها از یکسو و 
در  سازی  مصون  هم  میتوان  دیگر،  سوی  از  شرع  تعالیم  طبق 
اعتماد  جلب  باعث  هم  و  داد  انجام  دشمن  های  توطئه  برابر 
عمومی نسبت به پیام رسان های بومی شد. آستانه تحمل در بین 
مسئولین و دستگاههای مختلف نیز باید باال رود تا فضای آزاد نقد 

و اصالح وجود داشته باشد.
زیور پرستش

چرا فرزندان مسئولیت خود را انجام نمی دهند؟

فرزندان بعد از تولد و در دوره کودکی در وابستگی کامل به سر 
می برند و فقط دست گیرنده دارند. پدر و مادر از این دهندگی و 
کمک به فرزند احساس خوبی دارند؛ ولی اگر این دهندگی ادامه 
به  آنان  و  یابد، روند طبیعی رشد کودکان درست طی نمی شود 
وابستگی عادت می کنند، در صورتی که فرزندان باید به تدریج از 
وابستگی کامل به سوی استقالل پیش بروند. بنابراین وظیفه پدر 
و مادر است که کمک کنند تا فرزندشان این مراحل را به درستی 

بگذرانند.
والدین باید بتوانند به فرزندشان صبر کردن را یاد بدهند و به او 
تفهیم کنند که قرار نیست خواسته هایش بالفاصله برآورده شود 
و او نبایستی فقط نقش آدمی غیرفعال و گیرنده را داشته باشد. 
و  بدهد  انجام  باید  او  که  کاری هم هست  والدین،  نقش  برابر  در 
انتظاراتی هم هست که او باید برآورده کند .والدینی که همه چیز 
را برای کودکانشان آماده و مهیا می کنند، به طوری که حتی قبل 
گذارند،  می  اختیارش  در  را  آن  بخواهد  کودک چیزی  که  آن  از 
فضای فکری خوبی برای او ایجاد نمی کنند تا او کمبودهای خود 
باید  نیازهای خود  برطرف کردن  برای  که  بفهمد  و  کند  را حس 
که  کسی  باشد.  خواستن  فقط  قدم  این  اگر  حتی  بردارد.  قدمی 
فضای خواستن را درک نکرده یا خواست هایش بدون اینکه قدمی 
در جهت آنها بردارد، برآورده شده و به معنی واقعی مصرف کننده 
بوده، احساس می کند زندگی و اجتماع به او بدهکار است و فکر 
می کند پدر و مادر وظیفه دارند تا آخر عمر جور او را بکشند و 
هر چه او خواست برایش فراهم کنند. شخصیت چنین فردی رشد 
نکرده است و او خود را مسئول هیچ چیز نمی داند و احساس نمی 
کند که باید در برطرف کردن نیازهای خود و خانواده نقشی داشته 
باشد، و یک نوع  طلبکاری مزمن و مفرط از جامعه و بزرگترهایش 
پیدا می کند و مثل یک نوزاد سه ماهه که مسئولیتی ندارد، فقط 
می خواهد بخورد، بخوابد و تفریح کند، و هر وقت جیغ زد نیازش 

فوری برآورده شود.
این  آورد.  می  بار  طلبکار  را  فرزند  مادران،  و  پدران  رفتار   
هزار  و  کودکی  دوران  در  والدین  زندگی  شیوه  و  نوع  به  مسئله 
و یک محرومیتشان در آن دوران برمی گردد. آن ها می خواهند 
فرزندشان این محرومیت ها را نداشته باشد. نتیجه این می شود که 
هرگز انگیزه خواستن و تالش برای کسب چیزی، در بچه ها ایجاد 
نمی شود .قبل از اینکه فرزندان چیزی بخواهند برایشان فراهم می 
شود و آنها فکر می کنند زندگی همین است. والدین ترجیح می 
دهند فوری همه چیز را برای او فراهم کنند تا ساکت شود. ولی 
نتیجه اش این خواهد شد که بچه فکر می کند زندگی قرار است 
این گونه ادامه یابد. بنابراین اگر پدر و مادر به کودک کمک نکرده 
حالت  از  و  بگذارد  سر  پشت  را  شدن  مستقل  مراحل  که  باشند 
وابستگی بیرون بیاید، وقتی فرزندشان به سن نوجوانی برسد تازه 
متوجه می شوند که حاصل رفتارشان چه بوده است. نوجوان فکر 
می کند همان شرایطی که در یک سالگی وجود داشته، همچنان 
به طور  باید  کرد  اراده  را  تا چیزی  یعنی  باشد.  داشته  ادامه  باید 

خودکار و با سرعت برایش فراهم شود.
و  کودک  رشد  دوران  با  متناسب  باید  مادر  و  پدر  رفتار  پس 
منطبق بر مرحله سنی او باشد و  فرزندان را طلبکار و وابسته بار 
نیاورند؛ با مدیریت و کنترل مطالبات کودک و در زمانی نیز عدم 
به  تا کودک  باعث می شود  به درخواست های فرزند  پاسخگویی 
این نتیجه برسد که برای بدست آوردن چیزی باید تالش و کوشش 
نماید. پدر و مادر باید انعطاف داشته باشند. قرار است پدر و مادر پا 
به پای بچه ای که به دنیا می آورند و بزرگ می کنند، رشد کنند 

و به بلوغ عاطفی برسند.
حسین رئیسی
کارشناس ارشد مشاوره خانواده

جامعه و خانواده

مشاوره خانواده
من هم همینطور!

رج زدن نقش تولید داخلی بر تاروپود اقتصاد کشور
کارآفرینی در منزل توسط بانوی ماهشهری

آیا مهدکودک ها را بپذیریم؟
با توجه به نوع سبک زندگی و شرایط پیش آمده از جمله 
تک   ، ها  خانواده  پراکنده  زندگی  زنان،  اشتغال  شهرنشینی، 
برای  فامیلی، فضا  ارتباطات محدود  و  یا فرزند کم  و  فرزندی 
تربیت فرزند مشکل و متفاوت شده است. دیگر مثل گذشته 
بچه را نمی شود نزد مادربزرگ خود یا در تعامل با خواهر و 
برادر بزرگ کرد. مهدکودک ها بعنوان جایگزینی برای تمام این 
نسبت های خانوادگی ارمغان دنیای مدرن برای ما بوده است. 
در کنار تمامی معایبی که مهدهای کودک و سپردن فرزند به 
مهدکودک دارد اما اجبار شرایط پیش آمده را نمیتوان نادیده 
گرفت. ما چه بخواهیم چه نخواهیم شرایط زندگی به سمتی 
پیش رفته است که خانواده ها ناگزیر از گذاشتن فرزندان خود 
نگاه  یک  در  هستند.  مهدها  به  شیرخوارگی  سنین  از  حتی 
آرمانی و باالتر باید تا جایی که می شود باید فضا را به سمتی 
پیش ببریم که این نیاز کمتر شود، اما در عین حال برای مواقع 

اضطرار و ناچاری نیز باید چاره ای اندیشید.
آموزی  دانش  مقطع  از  کم  مهدهای کودک  اهمیت  امروزه 
در  کودکان  هست.  هم  بیشتر  بسا  چه  و  نیست  دانشگاهی  و 
فضای  باید  بلکه  نیستند  تحصیل  و  آموزش  دنبال  به  مهدها 
سالم تربیتی و رشد سالم و پویای کودکان در مهد فراهم شود. 
تربیت  و  مراقبت  محبت،  بکند.  را  خود  کودکی  باید  کودک 
توامان باید برای کودک هزینه شود. در یک کالم مهدها باید 

شرایط خانه دوم کودک را داشته باشد.
به  فرزندان  و رشد  تربیت  از  بخشی  میتوان گفت  نوعی  به 
دولت ها سپرده شده. نظارت بر مهدهای کودک باید بیش از 
پیش شود. افراد متخصص و متعهد باید در این حیطه مشغول 
بکار شوند. کسانی که هم سواد و آموزش کافی جهت برخورد 
و تربیت کودک را داشته و هم انسان های دلسوز و متعهدی 
باشند که بار تربیتی رشد کودکان ما را بخوبی بردارند. همان 
واحد  ترین  اصلی  عنوان  به  خانواده  نهاد  برای  که  اهمیتی 
اجتماعی و جایگاه رشد و تعالی افراد جامعه قائل هستیم باید 
بار  از  بخشی  که  چرا  بگیریم  نظر  در  هم  مهدها  برای  برای 
تربیتی فرزندان ما بردوش آنها رفته است. در نوع آموزش ها 
و روشهای تربیتی بکارگرفته شده درمهدها باید تربیت دینی 
نه  بگیرد.  قرار  سرلوحه  عنوان  به  ایرانی  اسالمی  فرهنگ  و 
اینکه متاسفانه شاهد مواردی ازین دست باشیم: دادن شربت 
و کم کردن سروصدای  برای خواباندن  به کودکان  آور  خواب 
رعایت  عدم  موسیقی،  و  رقص  با  ها  بچه  کردن  سرگرم  آنها، 
به اختالط جنسیتی در مهدها و آسیب  بهداشت، عدم توجه 
محدود  شود،  می  ما  کودکان  معصومیت  گریبانگیر  که  هایی 
کردن بچه ها و در نظر نگرفتن نیازهای اولیه و اساسی مرتبط 
با رشدشان مثل بازی، آزادی، امنیت و محبت. اما مهم تر از 
همه، واگذاری صفر تا صد مهد کودک ها به بخش خصوصی 
بدون هیچ گونه نظارت است که انسان را نگران می کند هرچند 
برخی دستگاههای نظیر سازمان بهزیستی یا سایرین وظایفی 
در این زمینه ها دارند. بدین شکل هرکسی با هر تفکر و سلیقه 
و روشی، برای خود مهد کودک زده؛ بدون آنکه صالحیت وی 
در  کننده  نگران  وضعیت  این  البته  گیرد؛  قرار  بررسی  مورد 
سطح مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم هم مطرح است و 

معلوم نیست کی قرار است فکری شود!
این رهاشدگی و وادادگی در عرصه مهدکودک ها برخی از 
متدینین و دلسوزان را برآن داشته تا در کنار مهدها و پیش 
دبستانی های مختلف و رنگارنگی که بوجود آمده اند، اتفاقات 
بزنند  رقم  را  تربیتی  و مهدهای  قرآنی  مبارکی مثل مهدهای 
و به خوبی توانسته اند جا باز کنند. این یک فرصت و آزمون 
خوبی است که با حمایت مسئولین و همت خود جوانان انقالبی 
باال  را  کیفیت خدمات  و  یابد  و گسترش  ادامه  باید  دلسوز  و 
ببرد تا اعتماد عمومی را به این سمت معطوف کند. برای مثال 
تبلیغات  سازمان  نظیر  انقالبی  دستگاههای  و  فرهنگی  مراکز 
اسالمی، دفتر تبلیغات حوزه های علمیه، حوزه علمیه خواهران، 
بسیج و سایر ارگان ها می توانند برای عالقمندان به این حوزه 
–مهدکودک ها- دوره های کوتاه مدت و مفید برگزار کرده و با 
آموزش های روانشناسی کودک و تربیت فرزند و مبانی تربیت 
دینی، مربیانی را پرورش داده و نیروی الزم و متعهد متخصص 
به سمت و  تربیت کند که هر کدام  این مهدها  اداره  برای  را 
سوی دائر کردن مهدکودک در تراز انقالب بروند. این امر هم 
دغدغه  از  بخشی  و  نیاز  هم  و  شود  می  زایی  اشتغال  موجب 
های خانواده ها را مرتفع می کند. دولت نیز وظیفه دارد که در 
راستای اعطای مجوز تاسیس و گزینش مربی های مهدکودک 
ها، سختگیری بیشتری اعمال و نظارت و بازرسی خود را دقیق 

تر و بیشتر کند.
زیور پرستش

»از من سوال کردند که شما در مقابل آنچه 
که غربی ها درباره مسئله زن در کشور می 
دفاع  ما  گفتم  من  دارید؟  دفاعی  چه  گویند 
از  زن  مسئله  در  ما  داریم!  هجوم  ما  نداریم! 
غرب طلبکاریم... آنها هستند که دارند به زن 
ظلم میکنند!« بیانات مقام معظم رهبری در 
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تصویری که ما به واسطه رسانه ها از زن در 
زنان  از  برخی  برای  و  دریافت کرده ایم  غرب 
را  غربی  خوشبخت  زن  رویای  ما  دختران  و 
ساخته، تصویر زنی زیبا و جذاب، آزاد، مقتدر 
موسسات  مدنی  قوانین  که  است  مستقل  و 
او  از  زنان  حقوق  مدافع  و  بشری  حقوق 
جامعه  در  باالیی  جایگاه  و  می کنند  حمایت 
دارد. اما وقتی به آن نزدیک می شوید و بدون 
شده  ارائه  های  واقعیت  با  رسانه ها  واسطه 
توسط سازمان ملل متحد یا حتی موسسات 
تحقیقاتی و برخی رسانه های واقع گرای خود 
غرب با آن روبه رو می شویم، متوجه میشویم 
بازیگران  گریم شده  مانند صورت  تصویر  آن 
زن هالیوود است که وقتی چهره بدون گریم 
و روتوش او را میبینی، هیچ اثری از آن همه 

جذابیت و خوش ترکیبی نیست. 
کشور سوئد که به عنوان نمادی از پیشرفت 
جوانان  از  بسیاری  آمال  کعبه  به  رفاه  و 
آمار  باالترین  دارای  شده،  تبدیل  خاورمیانه 
تجاوز به زنان و افسردگی و خودکشی در اروپا 
است. به طوری که از هر چهار زن در سوئد به 
یک نفر تجاوز جنسی صورت گرفته و سوئد 
را به مکان خطرناکی برای زنان تبدیل کرده. 
به گزارش تلویزیون سی ان ان، در آمریکا 
از هر سه زن یک زن در طول زندگی خود، 
حداقل یک بار مورد تجاوز و خشونت جنسی 
به پلیس  قرار گرفته که 68 درصد تجاوزات 
گزارش نمی شود. بریتانیا رتبه بعدی آمار در 
تجاوز است که در کنار آمار خشونت باال نشان 
می دهد این کشور هم مکان امنی برای زنان 
نیست. کانادا، دانمارک و فنالند هم رتبه های 
داده اند.  اختصاص  به خود  را در غرب  بعدی 

فرانسه نیز شرایط مشابهی دارد.
 بعد از رسوایی اخالقی یکی از تهیه کنندگان 
همینطور«   »منم  جنبش   هالیوودی، 
)metoo( در بین زنان در غرب راه افتاد که 
آنان را تشویق می کرد به افشای آزار و اذیت 
های جنسی اعمال شده بر خودشان بپردازند. 
آمار باالی زنان بازیگر و حتی سیاسیون زن 
که به این جنبش پیوستند، نشان داد تجاوز 
در غرب اختصاص به زنانی با طبقه اجتماعی 
جوامع  زنان  همه  گیر  دامن  و  ندارد  پایین 
غربی شده است. نتیجه این رفتار با زنان، آمار 
بارداری  افزایش  ها،  خانواده  فروپاشی  باالی 
ها  میلیون  جنین،  سقط  و  پایین  سنین  در 
افزایش  خیابان،  در  شده  رها  نامشروع  نوزاد 
آمار  ایدز،  چون  مقاربتی  بیماریهای  هولناک 
به  ناچار  زندگی  ادامه  برای  که  زنانی  باالی 
 ... و  هستند  افسردگی  ضد  داروهای  مصرف 
شده است. این آمار و ارقام در حالی است که 
وانمود می شود زنان در غرب به دلیل تحت 
حمایت بودن قانون، کمتر در معرض خشونت 
به  تعرض  و  تجاوز  و  خشونت  و  دارند  قرار 
توسعه  کمتر  کشورهای  به  اختصاص  زنان 
می گوید  ما  به  آمار  که  حالی  در  دارد.  یافته 
کشورهای غربی غالباً محیط خطرناکی برای 
در  خود  حق  اولین  از  زنان  و  هستند  زنان 
امنیت جنسی  »امنیت« خاصه  یعنی  جامعه 

و جسمی محروم اند. 
است  این  آید  می  پیش  اینجا  که  سوالی 
که این همه کمپین و تشکل و قانون حمایت 
که  موسسه  و  میتینگ  و  اجالس  و  زنان  از 
همه به نام »حقوق زنان« شکل گرفته و حتی 
ایران  مثل  کشوری  در  زنان  حقوق  مدعی 

عنوان  همه  این  وجود  با  می کند؟  چه  است 
های اغواکننده، چرا وضع زن غربی در آمار و 
ارقام آنقدر بغرنج است؟ جواب اینجاست که 
منافع سیاسی  یکسری  دلیل  به  غرب  جهان 
به  را  غربی  فعلی  زندگی  سبک  اقتصادی،  و 
ها  برق  و  زرق  و  ها  جاذبه  با  و  آورده  وجود 
و ماشین های تبلیغاتی سعی کرده نواقص و 
عیوب آن را بپوشاند و به اهدافش که همان 
اکنون  برسد.  بود  جهان  بر  سلطه  و  قدرت 
حتی این همه عناوین به سود زنان، نتوانسته 
زنان و در واقع خانواده ها را در غرب از عواقب 

این سبک زندگی مصون بدارد. 
دلیل  گفت  ایتالیایی  کشیش  یک  وقتی 
افزایش آمار تجاوز، دامن های کوتاه و لباس 
های نامناسب زنان است، سازمان های دفاع 
ایتالیا علیه او اعالم جرم  از حقوق بشر زنان 
کردند و گفتند او به زن ها توهین کرده! غرب 
چنان در منجالب سبک زندگی خود ساخته 
اش غرق شده که حتی نمی تواند علت درد 

خود را تشخیص دهد تا بلکه نجات یابد. 
تحقیق انجام شده توسط موسسه ای بنام

opinion matters  در انگلیس نشان داد 
جنسی  تجاوز  و  خشونت  افتادن  اتفاق  علت 
است:  شرح  این  به  کشور  این  در  زنان  علیه 
»لباس های محرک زنان 29 درصد، نوشیدن 
مشروبات الکلی 69 درصد، اقدامات جنسی از 
سوی زنان 73 درصد، رفتارهای تحریک آمیز 
از سوی زنان 21 درصد، رقص تحریک آمیز با 
مردان در کلوپ های شبانه 22 درصد دلیل 

تجاوزات رخ داده بوده است«. 
علت  غرب،  آمیز  تحریک  سراسر  زندگی 
زنان  علیه  خشونت  و  تجاوز  باالی  آمار  این 
اند  برخاسته  زنان  علیه  زنان  غرب  در  است. 
این گوشه ای از تمدن مدرن جهانی است که 
یعنی  خویش  ابتدایی  حقوق  از  را  ها  انسان 
کرده  منع  روانی  و  جنسی  جسمی،  امنیت 
آزادی  کاریکاتور  نیست!  آزادی  این  است. 

است! 

فضای مجازی

هنر  هم  شغلها  بعضی   - فریاد خوزستان 
است هم اقتصاد. هم انعکاس یک زیبایی اصیل 
سفره  سر  که  حاللی  نان  هم  و  اند  سنتی  و 
هنرپرورانش به رزق می رود. قالیبافی یکی از 
ایرانی  اصیل  و  هنرمندانه  خانگی  مشاغل  آن 
است که آمیزه ای از هنر و اقتصاد مقاومتی در 

تاروپودش نقش بسته است.
سخت  و  هنرمند  زنان  از  یکی  خدمت  در 
کوش حرفه قالیبافی هستیم. کسی که تار ذوق 
و سلیقه را گره می زند به پود پشتکار و همتی 
و  کارآفرینی  عرصه  بر  ماندگار  نقشی  تا  بلند، 

مشاغل خانگی زنان جامعه ایجاد کند.
1(سالم و روز بخیر خدمت حضرتعالی. 
خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید که از 

کی شروع به کار قالیبافی کردید؟
فرحناز شیرزاد هستم متولد آبادان واز سال 
 1376 سال  از  شدم.  ماهشهر  ساکن   1363
کارگاه قالیبافی خود را با مجوز از اداره جهاد 
فعالیت  به  وشروع  ایجاد  ماهشهر  سازندگی 
تشکیل  فرش  اتحادیه  که  بعد  سالهای  کردم. 
به  فرش  رشته  در  کسب  جواز  گرفتن  با  شد 
نائب  ای  دوره  در  و  دادم  ادامه  خود  فعالیت 
رییس اتحادیه فرش دستباف ماهشهر بودم و 
فنی  در  فرش  اتحادیه  نماینده  حاضر  درحال 
ماهشهر  فارس  خلیج   4 شماره  ای  وحرفه 

هستم.
فعالیت  به  از کی شروع  کارگاهتون   )2
کرده و از کی به سراغ کارآفرینی رفتید؟

در سال 90 با هدف کار آفرینی تعاونی فرش 
کژال بانو را تاسیس کردیم. از همان سال در 
کنار تولید با گرفتن مجوز طرح استاد شاگردی 
دادن  و  آموزش  به  موفق  ای  حرفه  و  فنی  از 
در  شدیم.  نیز  بافندگان  به  مهارت  گواهینامه 
سالهای 92 تا 96 بعنوان کار آفرین برترانتخاب 
از ما فیلم  از تهران شبکه مستند  گردیده که 
و مصاحبه تهیه و در آن شبکه پخش گردید. 

3( هزینه شروع کارتون رو از چه راهی 
شده؟  حمایت  شما  از  آیا  کردید؟  تامین 

چه دستگاههای حمایت کرده اند؟
در شروع کار با هزینه شخصی و با همراهی 
خانواده هزینه های جاری کارگاه را تامین می 
کردم. از آنجا که همه اعضا این کارگاه بسیجی 
هستند ارگان بسیج سازندگی ماهشهر و بسیج 
اصناف پس از بازدید از کارگاه قالیبافی کژال 
بانو با دادن  وامهای کم بهره به نیروهای شاغل 

در کارگاه، ما را در ارتقا کار خود و اشتغالزایی 
افراد بیشتر یاری رساندند که با لطف وحمایت 
 96 سال  در  آفرین  کار  جهادی  بعنوان  آنها  
معرفی شدم و این حمایت از سال 95 از سوی 
بسیج ماهشهر شروع شده و تا هم اکنون نیز 
آنها  از  بسیار  که  هستند  رسان  یاری  را  ما 

سپاسگزارم. 
برگزاری  در  هم  سپاه  سوم  دریایی  نیروی 
نمایشگاه در حسینیه ثاراهلل و پارک خورسیف 
و موکب قمر بنی هاشم ماهشهر در ایام اربعین 
در شناساندن این کارگاه تولیدی نیزبه ما یاری 
رسانده اند. با حمایت بسیج سازندگی توانایی 
ما شکوفا و دیده شد تا جایی که شورای شهر، 
شهرداری و فرمانداری ماهشهر نیز امسال نگاه 
است  قرار  و  داشته  مجموعه  این  به  ای  ویژه 
انشاهلل مساعدتهایی از بابت مکان به ما داشته 
باشند تا بتوانیم با هدف کارآفرینی واشتغالزایی 

خدمت بیشتری انجام دهیم. 
هنری  جایگاه یک حرفه  بنظر شما   )4
مثل قالیبافی در اقتصاد مقاومتی کجاست 

و چه نقشی دراین راستا دارد؟
و  ماست  کار  لوحه  سر  مقاومتی  اقتصاد 
تمام  با  و  داریم  ایمان  انقالب  رهبر  بفرموده 
فرش  گلیم،  فرش  میکنیم.  عمل  آن  به  توان 
)تاپستری(  تابلویی  گلیم  و  فرش  تابلو  و  گبه 

تولید میکنیم و آموزش هم داده می شود. 
مسئولین  بویژه  و  عزیز  استانیهای  هم  از 
این  داشتن  نگاه  زنده  و  فرش  به  دارم  تقاضا 
هنر اصیل و ارزنده نگاه ویژه ای داشته و مورد 
ارزنده  از  یکی  زیرا  دهند  قرار  بیشتر  حمایت 
ترین کاالهایی است که میتوان با صادرات آن 
و  باشیم  داشته  به کشور  آوری خوبی  ارز  هم 
هم میتوان درخانه هر ایرانی مانند سابق یک 
بجای  ارزشمان  با  وقت  تا  کرد  برپا  قالی  دار 
تلف شدن پای اینترنت به یک کاالی ارزشمند 
الیاف  از  استفاده  محاسن  از  وهم  تبدیل شود 

طبیعی به سالمت خانواده کمک کنیم. 
دیده  و  ارتقا  برای  پیشنهادی  چه   )5
چه  ها  دستگاه  دارید؟  حرفه  این  شدن 

وظایفی دارند؟
ارزش  و  شناسد  می  دنیا  را  ایرانی  فرش 
برایش قائل است اما متاسفانه در داخل کشور 
سالهاست به آن بی توجهی شده. از مسئولین 
خصوصا استاندار خوزستان تقاضا دارم ادارات 
با هر روشی که صالح می دانند  خوزستان را 
ترغیب به خرید تولیدات داخل استان نمایند. 
بندری  ادارات  و  پتروشیمی  در  خصوصا 
محیا  شهر  هر  تولیدات  ارائه  برای  جایگاهی 
دائمی  کوچک  نمایشگاه  یک  بصورت  گردد. 
به  که  خارجی  کارشناسان  یا  و  بازرگانان  که 
آشنا  تولیدات  این  با  میکنند  سفر  خوزستان 
شوند. زیرا آنها فقط در محیط پتروشیمی ها 
تردد دارند و بهترین جایگاه برای دیده شدن 

محصوالت خوزستان است.
توانمند  در  نقشی  چه  شما  تعاونی   )6
داشته  کار  جویای  و  نیازمند  افراد  کردن 

است؟
بنده 31 سال است که در حرفه فرش بافی 
مشغول خدمت هستم. تاکنون به تعداد زیادی 
از مددجویان معرفی شده از بهزیستی، کمیته 
امداد، خانواده زندانیان و یا بانوان بی سرپرست 
فرمانداری  سوی  از  که  سرپرست  بد  یا  و 
با  اند  گردیده  معرفی  ارگانها  سایر  و  ماهشهر 
آموزش رایگان و ایجاد شغل برای آنها همکاری 
نیز  تاکنون  این همکاری  ام و  ویژه ای داشته 

ادامه داشته است. 
حرکت  این  در  که  مشکالتی  از   )7
اقتصادی سر راهتون هست برای ما بگید؟

و  بوده  بزرگترین مشکل من همیشه مکان 
از آنجایی که اجاره بها بسیار باالست کارگاه را 
در منزل استیجاری خود برگزار کرده ام ولی 
از مقاومت دست بر نداشتم. گرچه تحمل سر 
سخت  فرزندم  و  همسر  برای  کارگاه  وصدای 
حالل  نان  بردن  و  کارم  نتیجه  به  ولی  است 
به سفره همنوع آنها نیز گالیه نمی کنند و به 

کارم و هدفم احترام می گذارند. 

حد  از  بیش  سختگیری  ما  دیگر  مشکل 
تامین اجتماعی به حضور بافندگان در کارگاه 
در  بافنده  حضور  قانوناً  که  صورتی  در  است 
مهم  و  نیست  الزامی  کارگاه  در  بازدید  زمان 

میزان بافت آنهاست.
است  ماهشهر  برق  سازمان  بعدی  مشکل 

تعاون  اداره کل  تایید  با  که علیرغم داشتن مجوز مشاغل خانگی 
اداره کل صنعت و معدن وتجارت خوزستان و مجوز  خوزستان و 
اقدام به تجاری نمودن برق محل سکونتم  بافنده  داشتن تعدادی 
نموده اند و بنده به گناِه کارآفرین بودن، با وجود اینکه در کارگاه ما 
برای تولید از هیچ وسیله برقی استفاده نمیشود بابت 4 ساعت کار 
در صبح تمام 24 ساعت برق منزلم را تجاری حساب می کنند که 

این هزینه و فشار غیر منصفانه ای است. 
از  حمایت  در  دادند  دستور  انقالب  فرزانه  و  معظم  رهبر  وقتی 
تولید ایرانی تالش کنیم تا دشمن را از پا بیندازیم ایکاش ادارات 
به این فرمایشات توجه می کردند و سنگ جلوی پایمان نیندازند. 

8( در پایان اگر نکته ای دارید بفرمائید
از عنایتی که به اینجانب داشتید و فرصت بازگو کردن مشکالت 

و معرفی مجموعه فرش کژال بانو سپاسگزارم. 
تهیه کننده: صادق ساعدی



 فریاد

پایه  بر  آن  مناسبات  و  روابط  تمام  که  دنیایی 
مادیات و قدرت استوار است، با ملت های ضعیف و 

متکی به اغیار، هرگز سر سازگاری ندارد.
 در دورانی که مستکبران دنیا، تمام کشورهای 
پذیر  سلطه  و  گر  سلطه  دسته  دو  در  را  جهان 
خواسته اند، ملت ما زمانی از بند سلطه گری های 
قدرت های ظالم رهایی می یابد که مستقل باشد 
آنسوی  در  را  نیازهای خود  تأمین  اسباب  هرگز  و 
بهانه  ما،  نیاز  هر  نبیند.  جغرافیایی خود  مرزهای 
پای  به  تا  وبوم  مرز  این  در دست دشمنان  ایست 
استقالل  ضرورت،  و  احتیاج  آن  کردن  برآورده 
سیاسی ما را که زاییده انقالب اسالمی ماست ذبح 

کنند.
اگر ما با تکیه به آن ظرفیت هایی که در درون 
خود داریم، چنان به بنای اقتصاد خویش، مقاومت 
با  بنایی  چنین  که  بودیم  بخشیده  استحکام  و 
تکانه های اقتصادی جهان همچون لرزش پایه های 
چون  متخاصم  های  تکانه  نیز  و  لیبرالی  اقتصاد 
و  لرزید  نمی  پیمانانش،  و هم  آمریکا  تحریم های 
دچار به هم ریختگی نمی شد، دیگر نقطه ضعفی 
که  ماند  نمی  باقی  کشور  این  دشمنان  دست  در 
دست روی آن بگذارند و به تهدید دریغ کردن آن 
را  تحریم  دهنده  آزار  و  بدآهنگ  آواز  دائما  ما،  بر 
از  کنند  مجبورمان  و  کشند  عربده  گوشمان  در 
پیشرفت های علمی درون زای خود همچون انرژی 
عقب  دارد  زندگی  در  کاربرد   3000 که  ای  هسته 

نشینی کرده و آن را با بتن پرکنیم!
امروز، آن چه که اقتصاد ما را در عرصه جهانی، 
دچار فروریختگی و تزلزل میکند، نفت است. کاالی 
اما  گرانبهایی که در دست ما و متعلق به ماست 
امروز،  دنیای  در  نیست.  ما  در دست  آن  سیاست 
و  ها  کمپانی  المللی،  بین  های  سیاست  به  نفت 
مستکبران عالم وابسته است. یک روز قیمت آن را 
باال می برند تا کشوری پولدار شود، روز دیگر قیمت 
تنگنای  در  را  کشوری  تا  آورند  می  پایین  را  آن 
اقتصادی قرار دهند و یک روز هم خرید نفت از یک 
کشوری را تحریم می کنند تا به واسطه آن، رفتار 
سیاسی اش را مهار کنند! و این خطای بزرگی است 
پایه چنین کاالیی  بر  را  اقتصاد خود  که کشوری، 
که سیاست بازان فریبکار دنیا، سرنوشت آن را رقم 
میزنند، قرار دهد و حقیقت تلخ آن است که اقتصاد 

ما بر همین بنای کج و در حال ریزش تکیه دارد.
چرخاندن  و  ناچیز  بهایی  به  خام،  نفت  فروش 
ترین  ناپخته  آن،  درآمد  واسطه  به  کشور  اقتصاد 
رفتاریست که یک کشور در قبال منابع و امتیازات 
طبیعی و ارزشمند ملی خود و برای مدیریت اقتصاد 
چرخاندن  شیوه  این  باشد.  داشته  تواند  می  خود 
یک  که  آنجا  است  سرانجام  بد  چه  کشور  اقتصاد 
یا  آمد  پایین  نفت  قیمت  بگیریم که  عزا  باید  روز 
عزا بگیریم که فروش نفت ما با تحریم های دشمن 
مواجه شد. عادت کرده ایم به این اقتصاد بیمار و 
ساده انگارانه، فروش بیشتر نفت خام را مایه رونق 

اقتصاد می دانیم، کشور را بی نیاز از پرداختن به 
راه های درآمدزایی دیگر تصور می کنیم و تالش 
برای کنار زدن تحریم فروش نفت خام را، تنها راه 

حل مشکالت اقتصادی خویش می دانیم.
به فروش  تا کی می خواهیم دل خوش کنیم 
نفتی که قیمتش را بیگانگان برنامه ریزی میکنند 
کنیم  روزگار حمایت می  این  در  مظلومی  از  تا  و 
دهیم،  می  افزایش  را  خودمان  دفاعی  قدرت  یا 
یا  بندند  بر ما می  را  راه فروش آن  قلدرهای عالم 
ارز حاصل از فروش آن را در جایی بلوکه می کنند؟ 
تا کی می خواهیم این ذلت را به جان بخریم که 
آمریکا و اروپا، هر گاه اراده کنند می توانند نفت ما 
با جان  انواع کاالهای ضروری را که بعضا  و فروش 
ملت سر و کار دارند، بر ما تحریم کنند؟ چرا یکبار 
برای همیشه هر چند با سختی و مشقت، با رونق 
بخشیدن به تولید و اقتصاد درونی، خود را از این 

سر گردنه بگیران جهانی بی نیاز نکنیم؟
اگر امروز، تالش نکنیم تا به مرحله ای برسیم که 
اختیار نفت خود را به دست بگیریم و اقتصاد خود 
را بر پایه »تولیدات منهای نفت« و محصوالت نفتی 
با ارزش افزوده باال بنا نهیم، تا همیشه تاریخ باید از 

تشرهای تحریم کنندگان بهراسیم.
باید از همان روز که تحریم شدیم، دل قوی می 
آنچه  هر  و  خود  های  داشته  و  همت  به  داشتیم 
می  شدیم  بهره  بی  آن  از  تحریم  بهانه  به  که  را 
اگر  و  شدیم  می  دیگران  از  نیاز  بی  تا  ساختیم، 
احیاناً به دالیل منطقی اقتصادی مجبور می شدیم 
برای  آنها  کنیم،  وارد  کاالیی  دیگر  کشورهای  از 
تامین کاالی استراتژیک دیگری به ما وابسته بودند، 
و  استقالل سیاسی  نتواند  دنیا  قدرتی در  تا هیچ 
غرور ملی ما را به مسلخ باج خواهی های بی پایان 

خود بکشاند.
به  مبتال  ملت  اگر  که  است  زهری  آن  تحریم 
آن، خودباوری و همت داشته باشد، پادزهر خود را 
باید  راه، مجموعه دولت و ملت  این  می سازد. در 
و  رنج  از  تا در یک دوره مهم و حساس،  بکوشند 
آزاری که تحریم ها تحمیل می کنند بگذرند. مردم 
به میدان تولید و کارآفرینی بیایند و دولت اسباب 
حمایت از کار و تولید آنها را فراهم کند و به تامین 
هر  تا  ورزد  مبادرت  آنها  کار  ضروریات  و  مقدمات 
کنند  می  دریغ  ما  از  دیگر  کشورهای  که  را  آنچه 

خود بسازیم.
و اینکه ما ملت باید امور خود را به دست کسانی 
و  ملی  اقتصاد  تقویت  بر  عزمشان  که  بسپاریم 
توانمندسازی تولید ملی باشد نه اینکه تمام داشته 
کردن  راضی  پای  به  را  داخلی  استعدادهای  و  ها 
دشمن بدعهد و بی آبرویی که عمر دشمنی اش با 
ما فراتر از عمر انقالب ماست، به وعده لغو تحریم 
ها قربانی کنند! ما ملت باید تبعات انتخاب های 
خود را بپذیریم؛ هیچ ملتی از دشمنان همیشه ی 

خود، انتظار وفای به عهد ندارد!

اقتصاد
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علم ثروتی بی پایان و تمام نشدنی است که 
اگر برای رفع نیازمندی های اساسی یک کشور، 
توسعه  و  پیشرفت  اسباب  گرفته شود،  کار  به 
آن کشور را فراهم می کند. آن سرمایه ای که 
برای یک ملت، همیشگی است و هیچ قدرت 
با زور و قلدری صاحب آن  زورگویی نمی تواند 
شود، فکر ها، ایده ها و خالقیت هاست که بر 
مبنای علم استوارند و چنین سرمایه ای را نه 
نیاز است آن  نیاز است که ما وارد کنیم و نه 
تفکر  و  اندیشه  در  بلکه  فروشی کنیم.  را خام 
ودیعه  به  این سرزمین  انسانی  عظیم  ظرفیت 

گذاشته شده است.
اما این ظرفیت راهگشا، در پیچ و خم های 
تکراری سازمان ها، ادارات و مراکز آموزشی بی 
نسبت با ایده پردازی و تکنولوژی، فرصت بروز 
به جایگاهی ویژه  نیاز  و  نداشته است  و ظهور 
و  رشد  برای  راهگشا  امکانات  و  ها  حمایت  با 
بالندگی دارد. شرکت های دانش بنیان، بستری 
های  پردازی  ایده  توسعه  و  رشد  برای  مناسب 
فناوری  و  تکنولوژی  به  ها  آن  تبدیل  و  علمی 

های برتر هستند.
بنیادین  و  اصلی  سرمایه  که  هایی  شرکت 
همین  پایه  بر  است  قرار  و  است  علم  ها  آن 
ذیل  خدمات  و  کاالها  هزینه  کم  تولید  علم، 
تئوری  نوین،  های  فناوری  و  تکنولوژی  تعریف 
و  انسانی  و  صنعتی  مسائل  حل  برای  پردازی 
برای  و موثر  راهکارهای کم هزینه، علمی  ارائه 
عهده  بر  را  ملت  یک  روی  پیش  های  چالش 

داشته باشند.
در واقع این شرکت ها حلقه واسطه بین ایده 
و تکنولوژی هستند که می توانند ایده ها را در 
و  کنند  هدایت  تکنولوژِی  به  رسیدن  مسیر 
گاهی اوقات خود همین شرکت ها هم می توانند 

ایده خودشان را به تکنولوژِی تبدیل کنند.
جذب  برای  مناسب  بستری  ها  شرکت  این 
دانشگاه  علمی  هیئت  اعضای  کارگیری  به  و 
ها  دانشگاه  التحصیالن  فارغ  و  پژوهشگران  ها، 
هستند و ایده های نخبگانی این قشر جامعه 
قالب شرکت های  قابل جذب و پی گیری در 

دانش بنیان است.
مجموعه،  این  علمی  های  ایده  و  ها  طرح 
به  تبدیل  راستای  در  و  نوآورانه  که  زمانی  تا 
تکنولوژی باشد و نه صرفا تئوریک، بلکه قابل به 
کارگیری و عملیاتی شدن باشند، زیر مجموعه 
ایده های دانش بنیان و در حیطه حمایت ها 
بنیان  دانش  های  شرکت  از  ها  پشتیبانی  و 

هستند.
دارد  فراوانی  های  ظرفیت  خوزستان  استان 
که متخصصین، پژوهشگران و فارغ التحصیالن 
میتوانند  ها  عرصه  این  از  کدام  هر  به  مربوط 
را  شدن  عملیاتی  قابل  و  نوآورانه  های  ایده 
گیری  پی  بنیان  دانش  های  شرکت  قالب  در 
ارتقاء  و  انتقال  و  تولید  های  عرصه   )1 کنند. 
فناوری در زمینه صنایع نفت، گاز، پتروشیمي 
های  فرآورده   )3 بیوتکنولوژی  و  کشاورزی   )2
پزشکی و دارویی 4( شیالت و صنایع تبدیلی  
5( فوالد و صنایع وابسته 6( انرژی و منابع آب 

7( فناوري اطالعات، ارتباطات.
است  شده  اشاره  آنها  به  که  هایی  حوزه 
واسطه  به  و  دارند  ای  عدیده  هرکدام مشکالت 
عدم حل این مشکالت و عدم توسعه آنها، استان 
است.  های جدی شده  چالش  دچار  خوزستان 
هرکدام از این عرصه ها ظرفیتی دارند که می 
توان در هر عرصه به اندازه یک استان یا کشور 
ارزش افزوده تولید کرد و مشکالت اقتصادی اعم 
از بیکاری و تولید را مرتفع کرد. نگاه تخصصی 
همراه  به  استان  فناوری  و  علم  پارک  مجموعه 
و  بنیان  دانش  های  شرکت  از  دولت  حمایت 
تخصیص اعتبارات مورد نیاز در این حوزه قطعا 
عدیده  مشکالت  این  از  را  خوزستان  تواند  می 
به  بنیادی  و  نگاه علمی  نجات دهد. بی شک 
مسائل و مشکالت تنها چاره حل آن مشکالت 
است که شرکت های دانش بنیان با تولید ایده 
و راهکار و نوآوری در تکنولوژی می توانند بخش 
مهمی از راه حل برون رفت از وضعیت موجود 

باشند.
زهره باقریان
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کسب و کاری که هیچوقت اشباع نمی شود
و  موبایل  های  گوشی  کاربران  افزون  روز  افزایش 
می  نشان  دستگاه،  این  از  جامعه  اقشار  همه  استفاده 
دهد که تعمیرات موبایل می تواند یک کسب و کار پر 
درآمد و همیشگی باشد. تعمیرات گوشی موبایل، شامل 
تعمیر سخت افزار و نرم افزار دستگاه های موبایل است. 

مقدمات کسب و کار:
محله  آن،  اطراف  و  موبایل  بازار  راسته  یابی:  مکان 
استراتژی  فراخور  به  های  مکان  و  آمد  و  رفت  پر  های 

بازاریابی.
و کار در دو دسته  این کسب  تجهیزات  تجهیزات: 

قرار می گیرد.
هیتر،  تغذیه،  منبع  چون  تجهیزاتی  افزار:  سخت 

هویه، لوپ، نقشه مادربورد و ...
و  تعمیراتی  های  باکس  چون  تجهیزاتی  افزار:  نرم 

دانگل ها
دوره های آموزشی: می توانید در دوره های سازمان 
آموزشی  مراکز  و  آزاد  های  دوره  یا  و  ای  حرفه  و  فنی 
تری  مناسب  و  تر  پایین  قیمت  اولی  که  کنید  شرکت 
قریب 200 هزار تا 250 هزار تومان دارد و مراکز خصوصی 
نوع  این  البته  باالست.  به  تومن  هزار   500 تقریباً  هم 
باید  حتما  تجربه  کسب  برای  و  نیست  کافی  اموزش 

آموزش عملی نزد یک تعمیرکار با تجربه هم ببینید
به  مربوط  مدارک  باید  مجوز  کسب  برای  مجوز: 
این  برای  دهید.  ارائه  را  آموزشی  های  دوره  گذراندن 
منظور باید به اتحادیه صنف دستگاه های  مخابراتی و 

لوازم جانبی مراجعه کنید.
فضایی  اجاره  ماه،  در  تومان  میلیون   2 تا   1 مکان: 
حداقل 6 متر مربع. البته بستگی به شهر شما و سطح 
بازاری که میخواهید به عنوان مکان انتخاب کنید هزینه 
ها متفاوت است. بطور مثال شاید در مغازه یک آشنا یا 
کرایه  با  تعمیر  میزکار  یک  فقط  غریبه،  و حتی  رفیق 
200-300 هزارتومان کار شما راه بیافتد. هزینه های رهن 
مکانی  توانید  نمی  ابتدا  از  اگر  بگیرید.  نظر  در  هم  را 
برای کار خود تهیه کنید، با مراجعه به مغازه های فروش 
موبایل، بررسی کنید که چه کسانی در محل کار خود 

می توانند میز کار به شما اجاره دهند
افزاری  سخت  تجهیزات  برای  تجهیزات:  هزینه 
افزاری  نرم  تجهیزات  برای  و  تومان  میلیون  قریب5/1 

مبلغ کمتری می توان در نظر گرفت.
تومان هزینه کسب  هزار  تا 800  هزینه مجوز: 700 

مجوز از اتحادیه. 
هزینه تبلیغات خود را در فضای واقعی و مجازی هم 

در نظر بگیرید.
راهکارهای افزایش سود تعمیرات موبایل:

رفت  پر  های  محله  در  مناسب:  مکانی  موقعیت 
و آمد و شلوغ و همچنین محله هایی که ساکنین آن 
وضع مالی بهتری دارند، تعمیرات موبایل بهتر جا می 

افتد.
باال بردن کیفیت خدمات: هر چه کیفیت خدمات 
شما بهتر باشد، اعتماد مشتریان به شما بیشتر خواهد 

بود.

هر  که  دارند  تمایل  شما  مشتریان   : عمل  سرعت 
آنها تعمیر شود. پس زمان را هدر  چه سریعتر گوشی 
ندهید و خوش قول باشید. این مسئله رضایت و اعتماد 

مشتریان را در پی دارد.
تعمیرکاران  اکثر  ها:  واسط  دست  کردن  کوتاه 
موبایل، برای تامین قطعات سخت افزاری مورد نیاز خود، 
از یک شرکت واسط کمک می گیرند. این شرکت از این 
کار سود به دست می آورد. در عین حال سبب افزایش 
هزینه های شما و کاهش سرعت عمل شما می شود. 
افزاری  قطعات سخت  مستقیما  کنید خود  پس سعی 
به  حتما  توانید  نمی  اگر  و  کنید  تامین  را  نیاز  مورد 
سرعت  که  بدهید  قطعه  تامین  سفارش  هایی  شرکت 

عمل خوب و قیمت مناسب دارند.

نکاتی که باید رعایت کنید:
کسب اطالعات جدید: برای اینکه جدید ترین و به 
ابزار  و  به گوشی های جدید  مربوط  اطالعات  ترین  روز 
و روش های جدید تعمیر را به دست آورید می توانید 
های  پایگاه  در  موجود  آموزشی  ویدئوهای  و  مقاالت  از 
جدیدی  های  گوشی  روز  هر  کنید.  استفاده  اینترنتی 
روانه بازار می شوند که ساختار متفاوت و نحوه تعمیر 
متفاوتی دارند. پس باید به روز باشید و روش های تعمیر 

جدیدترین گوشی ها را بدانید.  
حرفه ای شدن: بهتر است که در یک دوره آموزشی 
ارزان قیمت شرکت کنید و پس از آن چند ماه نزد یک 

تعمیر کار ماهر شاگردی کنید.
فناوری  از  ها  گوشی  جدید  نسل  حوصله:  و  دقت 
های پیشرفته و پیچیده بهره برده اند و ریزه کاری فراوان 
باالیی  کاری  ظرافت  و  حوصله  و  دقت  باید  پس  دارند. 

داشته باشید.
اطالعات  که  ای  دوره  در  مشتری:  اعتماد  جلب 
به  مشتریان  دارد،  قرار  ها  گوشی  در  کاربران  شخصی 
دنبال تعمیر کاری هستند که حافظ اطالعات آنها باشد 
و از محتویات گوشی آنها سوء استفاده نکند. باید امانت 

دار خوبی باشید.
آموزشی،  های  دوره  در  شرکت  اصولی:  یادگیری 
پیش از یادگیری تجربی نزد استاد، سبب می شود که 

کار را راحت تر و اصولی تر آموزش ببینید.

مرتبط  تحصیالت  که  افرادی  مرتبط:  تحصیالت 
بهتر  دارند،  تی  آی  کامپیوتر،  الکترونیک،  مدرک  چون 

و راحت تر و به شکل قوی تری وارد این کار می شوند.
عدم نیاز به سرمایه زیاد: مشاغل مبتنی بر حرفه 
همچون تعمیرات موبایل هیچ وقت نیاز به سرمایه های 
بزرگ ندارند و بیشتر بر قابلیت های حرفه ای شخص 

استوارند.
کار در منزل: یک امتیاز این کار این است که می 
توانید قسمتی از کارهای خود را در منزل انجام دهید تا 
از حجم کار در محل کسب خود بکاهید و سرعت کار 

خود را باال ببرید.
تعمیر کار ماهر: تعمیرکاران موبایل کم نیستند اما 
تعمیرکاران ماهری که بتوانند هر گره از مشکالت گوشی 
های مشتریان را به صورت کامال حرفه ای باز کنند زیاد 
نیستند. پس سعی کنید در کار خود منحصر به فرد 

باشید.
دقت  موبایل  تعمیرکاری  کار:  و  کسب  ریسک 
خاطر  به  حال  عین  در  و  طلبد  می  فراوان  حوصله  و 
حساسیت فوق العاده گوشی ها ریسک باالیی دارد. پس 

با عالقه و دانش و تجربه فراوان وارد این عرصه شوید.
موبایل  های  گوشی  الزم:  ابزارهای  تمام  داشتن 
همیشه  پس  هستند.  پذیر  آسیب  و  حساس  بسیار 
تالش کنید به روز ترین ابزارآالت مربوط به کار خود را 
داشته باشید تا مجبور نشوید از ابزارهای غیر تخصصی 

برای کار روی یک گوشی استفاده کنید.
به کارگیری قطعات مرغوب: همیشه در کار خود از 
قطعات اصلی یا اصطالحا اوریجینال استفاده کنید چرا 
که نصب یک قطعه بی کیفیت در گوشی می تواند به 
وارد  گوشی  به  ناپذیری  جبران  های  آسیب  زمان  مرور 

کند و مشتریان شما را پراکنده می کند.
تکیه بر دانش و تجربه: باید همیشه اطالعات شما 
به روز باشد و همیشه برای کسب دانش در این حرفه 
همچون  ای  پیچیده  الکترونیکی  ابزارهای  بکوشید. 

گوشی را نمی توان فقط با تکیه بر تجربه تعمیر کرد.
بازاریابی:

بدون  در عین حال  و  مرتبط  و  مناسب  نام  1( یک 
پیچیدگی برای کسب و کار خود انتخاب کنید.

نکات و خدمات خاصی که  به  تبلیغات خود  2( در 
ارائه می دهید اشاره داشته باشید.

3( خدمات اضافه مثل گارانتی قطعات تعویض شده، 

به  منجر  مدت  کوتاه  در   ... و  پیک  با  گوشی  تحویل 
نهایت سبب  در  اما  می شود  های شما  هزینه  افزایش 

جذب مشتریان و افزایش درآمد شما می شود.
او  به  و  با مشتری درباره موبایلش صحبت کنید   )4

اطالعات بدهید.
 ... و  قلم  هندزفری،  برچسب،  مثل  جانبی  لوازم   )5

داشته باشید و به مشتریان ارائه کنید.
6( درباره اطالعات و فایل های روی گوشی، به شکلی 

قوی برای مشتری خود اطمینان و اعتماد ایجاد کنید.
و  تعمیر، سیم کارت  برای  7( هنگام تحویل گوشی 
حافظه جانبی را به مشتری عودت دهید تا اعتمادسازی 

کنید.
انجام  مشتری  جلوی  را  تعمیر  کار  از  قسمتی   )8

دهید.
های  نرخ  موبایل،  تعمیرکاران  امروز،  آزاد  بازار  در   )9
به  مشتری  شرایط،  این  در  کنند.  می  اعالم  متفاوتی 
دنبال مناسب ترین قیمت است. پیشنهاد قیمت مقرون 

به صرفه تر برای جذب مشتری بسیار راهگشاست.

10( از تخفیف دادن های گهگاهی غافل نشوید.

مثل  شده  شناخته  و  آمد  و  رفت  پر  مناطق  در  اگر 
بازار موبایل و مراکز شهرها که بازار کسب و کار تعمیر 
بیاندازید  راه  را  خود  کار  و  کسب  است،  داغ  موبایل 
تا 5 میلیون  الی 8 ساعت کاری  ازای 7  می توانید به 
تومان در ماه درآمد داشته باشید و در محله های کمتر 
شناخته شده می توانید به ازای همین ساعت کاری تا 3 

میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشید.
تهیه کننده: زهره باقریان

با تحریم چه کنیم؟
تحریم؛ زهری که پادزهر خود را می سازد بازار آینده هیچ کاالیی را تضمین نمی کند

یکی از علل و عوامل رشد و شکوفایی اقتصادی در هر کسب و کاری، 
کیفیت کاال و خدمات است. چرا که این مسئله سبب جلب رضایت 
و اعتماد مشتریان و در نتیجه تقاضای روز افزون آن کاال و خدمات 

می شود. اگر بخواهیم به شکل ساده و به دور از اصطالحات پیچیده 
اقتصادی، مسئله را بیان کنیم باید بگوییم که کیفیت همان مرغوبیت 
و مطلوبیت است. یعنی ویژگی هایی که سبب می شود کاال یا خدمات، 

مورد توجه و تقاضای مشتریان قرار می گیرد.
پس می توان گفت که وجود ویژگی های مورد نیاز و مورد توجه مشتری 
که همه ذیل مفهوم کیفیت کاال یا خدمات در اقتصاد قرار می گیرند، 
نقش اساسی در بازاریابی یک کسب و کار دارد. امروزه در بازار، برندهای 

تولیدی بسیار متنوعی وجود دارد و طبیعتا هر چه تنوع در بازار بیشتر 
باشد، رقابت میان این برندها نیز شدید تر است.

در چنین بازار رقابتی که در آن برندهای مختلف با ویژگیهای گوناگون، 
باید  مشتری  جذب  در  موفقیت  برای  خوانند،  می  خود  به  را  مشتریان 

استراتژی خود را از افزایش سودآوری به افزایش رضایتمندی تغییر داد.
یکی از عواملی که تاثیر بسیار شدیدی در نگرش مشتری نسبت به یک 
برند دارد، کاهش کیفیت محصول یا خدمات، پس از افزایش فروش است. 
یعنی اینکه تولید کننده کاال یا ارائه دهنده خدمات، پس از آنکه به هدف 
افزایش فروش کاال یا ارائه خدمات برسد برای افزایش سودآوری از طریق 

کاهش هزینه های جاری، کیفیت کار خود را کاهش دهد.
بازار  در  رقیبی  هیچ  شده،  ارائه  خدمات  یا  تولیدی  کاالی  اگر  حتی 
نداشته باشد، هرگز تولیدکننده کاال و ارائه دهنده خدمات نباید تصور کند 
که افت کیفیت محصول، موجب از دست دادن مشتریان نمی شود. این 

مسئله نشانه عدم شناخت صحیح از بازار و اصول بازاریابی است.
یا  کاال  هیچ  آینده  و  ندارد  امنیت  خدماتی  یا  کاال  هیچ  برای  بازار   
خدماتی را صددرصدی، همیشگی و در هر شرایط کیفی تضمین نمی 
کند. مطمئن باشید که کوچکترین نارضایتی مشتری از کاال یا خدمات، 
سبب کاهش مقبولیت و بازار پسندی آن می شود و رفته رفته مشریان 

خود را از دست می دهد.


