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 فـریاد
دوهفته انهم فرهنگی سیاسی 

خوزسـتان

»جنگ؛ تهدید نامعتبر«
از  خود  دشمنان  ترساندن  برای  همواره  اول  از  بشر 
می  استفاده  نظامی  ابزارآالت  و  روانی  عملیات  ترفندهای 
کرده است؛ جنگ، چنان پدیده ی مرارت بار و پُررنجی است 
که جمیع ملل، خاصه ملت هایی که درگیر جنگ شده باشند 
با یادآوری خاطرات تلخ جنگ، همواره از آن گریزانند؛ همین 
تلخی و رنج ها و خاطرات مانده از جنگ است که ملت ها از 
آن می ترسند و موجب شده »تهدید به جنگ« در زمره ی 
کردن  وادار  برای  زورگو  قدرت های  مؤثر   و  رایج  تهدیدات 
دولت ها و ملت های هدف به عقب نشینی و تمکین در برابر 

خود، قرار بگیرد. 
تمام  جنگ  یک  درگیر  اسالمی  انقالب  از  بعد  ما  کشور 
عیار و تحمیلی شد که قدرت های جهانی و منطقه ای برای 
که  جنگی  بودند.  کرده  سازماندهی  اسالمی  انقالب  نابودی 
از بین رفتن سرمایه های  انجامید و باعث  8 سال به طول 
این مرارت ها  انسانی و زیرساخت ها شد. هرچند در کنار 
برکات زیادی هم داشت. اما یادآوری جنگ و آن سختی ها و 
تلخی ها باعث شده است تا یک جریانی در داخل کشور که 
همواره مسئولیت ها را در اختیار داشته است با »ترساندن 
مردم ازجنگ« بدنبال حفظ حضور خود در قدرت باشد! الزم 

است نکاتی را ذکر کنیم:
»جنِگ  اگر  است.  خسارت  یک  محاسبات  در  خطا   .1
تهدید  روانی  »عملیات  یا  بگیریم  نادیده  را  وقوع«  حال  در 
یک  دچار  بیاوریم  به حساب  قطعی«  را »جنگ  به جنگ« 
خطای در محاسبات خواهیم شد و تصمیم درستی نخواهیم 
نفهمیم  را  وقوع«  حال  در  »جنِگ  اگر  است  روشن  داشت! 
غافلگیر خواهیم شد و اگر »عملیات روانی و تهدید به جنگ« 
را جنگ قطعی بدانیم دچار ترس و وادادگی و کوتاه آمدن در 
برابر دشمن خواهیم شد و نتیجه جری تر شدن دشمن است. 

پس باید محاسبات دقیقی داشته باشیم.
صالحیت،  و  شأن  بهترین  مسئول،  یا  نهاد  کدام   .2
یا غیرجنگی« را دارد؟ در طول  »تشخیص وضعیت جنگی 
سه دهه اخیر تنها جایگاهی که نشان داده محاسبات دقیقی 
دچار  همواره  دیگران  و  است   بوده  فقیه  ولی  است  داشته 
خطا شده اند. چرا که مطابق اصل 110 قانون اساسی، هم 
فرماندهی کل نیروهای مسلح بر عهده ی ایشان است و هم 

اعالن جنگ و صلح و بسیج نیروها.
و  آمریکا  که  را  فارس  خلیج  اول  جنگ  بیاورید  یاد  به 
متحدانش برای خارج کردن عراق از کویت، عملیات »طوفان 
وضعیت  آن  در  و  زدند  کلید  زمستان 1369  در  را  صحرا« 
امروز،  اصالحات  مدعیان  و  روز  آن  چپ  به  مشهور  جریان 
مصراً خواستار ورود ایران به جنگ در حمایت از صدام بود! 
و حتی بی توجه به تصمیم شورای عالی امنیت ملی مبنی بر 
بی طرفی ایران در جنگ آمریکا و عراق، هر روز در مجلس و 
دانشگاهها و حوزه ها به مسئولین ارشد نظام فشار می آورده 
که »شما ترسو هستید«! خاتمه این محاسبات غلط، مواضع 
رسمی امام خامنه ای بود که با تبیین صحیح وضعیت، حمله 
آمریکا به مردم بی دفاع عراق را محکوم کرده و بر بی طرفی 
ایران تأکید کرد. ایشان در پایان، صراحتاً گفتند: »این طور 
نیست که یکی الهی و یکی هم ماّدی است. جنگ اسالم و 

کفر نیست. این، موضع ملت ایران ماست.« )4/11/1369(
از حمله  بعد  افغانستان؛  مزار شریف  به  طالبان  یا حمله 
شمسی(،   1377( 1998م  در  شریف  مزار  به  طالبان 

سرکنسولگری ایران نیز در مزار شریف مورد حمله واقع شد 
و 11 ایرانی شهید شدند. پس از این اقدام طالبان، شورای 
عالی امنیت ملی به ریاست سیدمحمد خاتمی تشکیل جلسه 
فوری داده و حمله به طالبان )افغانستان( مصوب شد. بعد از 
این مصوبه قریب صد هزار نیروی نظامی ایران در مرزهای 
شرقی آماده حمله به طالبان شدند. اما باز این رهبر انقالب 
بود که با ورود هوشمندانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی 
مصوبه  این  با  منطقی  و  مستدل  بصورت  و  نکرده  تأیید  را 
مخالفت کرد و بدین ترتیب برای دومین بار رهبر انقالب از 
ورود ایران به یک جنگ قطعی جلوگیری کرد. دو جنگی را 
که توسط جریان چپ دهه شصتی و مدعیان اصالحات دهه 

70 برنامه ریزی می شد!
مدعی  و  دهه شصتی  جریان چپ  همان  دنباله  حال   .3
اصالح دهه هفتادی که همواره تنها راه حل مشکالت کشور 
آمریکا« و »ورود سرمایه گذاران  با غرب خاصه  را »ارتباط 
خارجی« در پی این ارتباط و »اجرای بی کم و کاست نسخه 
غرب«  از  شده  کپی  توسعه  و  مدیریتی  و  اقتصادی  های 
دانسته و سعی کرده با »ترساندن مردم از جنگ« و »وعده 
ارتباط با کدخدا و رفع تحریم ها« از مردم رأی بگیرید حاال 
به  شروع  »برجام«  ماجرای  در  مفتضحانه  شکست  از  بعد 
برجام کرده و مدعی رفع سایه جنگ  برای  دستاوردتراشی 
از کشور و رفع تحریم ها شده است! و بعد از خروج آمریکا 
از برجام بدنبال مذاکره با دولت های اروپایی است که شاید 

بتواند از این طریق مشکالت کشور را حل نماید!
به  ورود کشور  از  که  رهبری  گوئیم همان  اما می  ما   .4
در  هوشیاری  با  البته  و  کرده  جلوگیری  قطعی  جنگ  دو 
طول سه دهه ایران را در یک جهان و منطقه ناامن به امن 
ترین کشورها مبدل ساخته؛ این رهبر نه تنها اهل تنش و 
قاطعانه  مدیریت  و  تدبیر  با  همواره  بلکه  نبوده  ماجراجویی 
هم کشور را از خطر جنگ امن نگهداشته و هم گستره نفوذ 
این رهبر حکیم خطرات  است. حال  داده  افزایش  را  کشور 
اصلی و تهدیدها و عملیات های روانی را خوب شناخته و در 
سخنرانی 14 خرداد امسال، تالش برخی عناصر خارجی و 
داخلی برای ارتباط دادن »وقوع جنگ« با »برجام« را اشتباه 
خواندند و فرمودند: »امروز هم کسانی درصدد این هستند 
کنند؛  تحمیل  کشور  بر  را  برجام  از  معیوب  شکل  یک  که 
دولتهای خارجی دنبال این هستند و یک عّده ای در داخل 
تبلیغ میکنند که اگر این نشود، جنگ خواهد شد؛ نه آقا، این 

دروغ است، این تبلیغ به نفع دشمن است«.
ها  ده  طریق  از  اطالعاتی  اشراف  با  انقالب  بنی  علمدار 
کانال اطالعاتی دقیق از منطقه و جهان و البته با تجربه ای 
به عنوان فردی که  از گذشته و همچنین  بیشتر  به مراتب 
همواره بر روی شناخت از دشمن تأکید کرده، وقوع جنگ 
به خاطر تن ندادن به برجام یا FATF یا سایر قراردادهایی 
که در این دولت رونمایی می شود، دروغ واضح و آشکار می 
خواند؛ حداقل 5 دلیل مهم برای این دروغ می توان بر شمرد: 
به هدف  و  افغانستان  و  آمریکا در عراق  اول، شکست های 
نرسیدن در این کشورها تا جائیکه امروز در عراق یک دولت 
بسیار نزدیک با ایران روی کار آمده است. دوم، شکست در 
جنگ  روزه،   22 روزه،   33 جنگ  مانند  نیابتی  های  جنگ 
سوریه، عراق، یمن و... . سوم، نفوذ منطقه ای ایران در عراق، 
لبنان، سوریه، یمن، بحرین و غیره. چهارم، بدهی های کالن 
آمریکا. آمریکا با 21 تریلیون دالر بزرگترین بدهکار جهانی 
روسیه  اروپا،  چین،  با  آمریکا  امروز  اقتصادی  جنگ  است. 

و  شمالی  کره  عهده  از  حتی  آمریکا  تا  شده  باعث  غیره  و 
تهدیدهای کیم اون بر نیاید! به اذعان ترامپ تاجر که خوب 
خوانندش،  می  دیوانه  دیگران  و  کند  می  کتاب  و  حساب 
آمریکا با هزینه 7 تریلیون دالری در منطقه به هیچ کدام از 
اهداف خود نرسیده است. پنجم، قدرت بازدارندگی و دفاعی 
جمهوری اسالمی که امروزه دشمنان منطقه ای و فرامنطقه 
اگر  است.  رانده  عقب  به  و  ترسانده  شدت  به  را  ایران  ای 
آمریکا ذره ای می دانست و می توانست طی 30 سال اخیر 

به ایران حمله می کرد!
نظامی  حمله  ایران  به  صورت  یک  در  تنها  آمریکا  لذا 
مهم  عنصر   4 ایران  که  است  زمانی  هم  آن  و  کرد  خواهد 
ای«،  منطقه  »نفوذ  موشکی«،  و  دفاعی  نظامی،  »قدرت 
»انسجام و اتحاد داخلی« و »ایمان به خدا و مکتب شیعه« 
روانی  جنگ  در  که  است  دلیل  همین  به  باشد.  نداشته  را 
نقاط  و  اقتدار  این عناصر  و خارجی، مدام  دشمنان داخلی 
قوت، به صورت عجیبی نقطه ضعف جلوه داده شده و اینها 
را دلیل وضعیت موجود دانسته اند! به دروغ نقاط قوت نظام 
را زیر سؤال برده تا به بهانه های کاذب، برجام ها را پذیرفته 
و یکی یکی از عناصر اقتدارمان کوتاه بیاییم تا در یک حمله 

کوتاه و برق آسا کار ایران را تمام کند! 
قوت  نقاط  اگر  چیست؟  موجود  وضعیت  علل  اما   .5
فروپاشی  و  تورم  و  گرانی  عامل  ای  منطقه  نفوذ  و  دفاعی 
اقتصاد نیستند پس کدام عوامل باعث علت این گردن کجی 
غرب  برابر  در  نخبگان  و  ها  دولتی  و  مسئولین  از  بخشی 
سوءتدبیر،  داخلی،  عوامل  معتقدیم  ما  اند؟  شده  آمریکا  و 
اجرای نسخه های ناکارآمد غربی در اقتصاد و بانک ها، عدم 
اختالس ها و گشادبازی  و  تولید، عدم شفافیت  از  حمایت 
حضرت  است.  شده  مشکالت  این  باعث  مسئولین  برخی 
اینگونه  را  این مسئله  امام خمینی )ره( چندده سال پیش 
پاسخ می دهد: »اگر این تشریفات پرخرج و این ریخت  
کسر  مملکت  بودجه ی  نبود،  اختالس ها  و  وپاش ها 
نمى  آورد تا در برابر آمریکا و انگلیس خاضع شوند ... 
مملکت به خاطر این ریخت و پاش ها و اختــالس ها 
محتاج شده است؛ و گر نه نفت ما کم است؟ یا ذخایر و 
معادن نداریم؟ همه چیز داریم، لکن این مفت خوری ها 
و اختالس ها و گشادبازی هایى که به حساب مردم و از 
خزانه عمومى مى  شود مملکت را بیچاره کرده است. 
از این جا راه  اگر این ها نبود احتیاج پیدا نمى  کرد که 
)رئیس  مردک  آن  میز  برابر  در  آمریکا،  برود  بیفتد 
کمک  ما  به  مثاًل  که  کند  کج  گردن  امریکا(  جمهور 
کنید. از طرف دیگر، تشکیالت اداری زاید و طرز اداره 
توأم با پرونده   سازی و کاغذ بازی که از اسالم بیگانه 
است، خرج هایى بر بودجه مملکت تحمیل مى  کند که 
از خرج های حرام نوع اول کمتر نیست. این سیستم 
که  زاید  تشریفات  این  است.  بعید  اسالم  از  اداری 
ندارد  برای مردم جز خرج و زحمت و معطلى چیزی 
از اسالم نیست. مثاًل آن طرزی که اسالم برای احقاق 
حقوق و حل و فصل دعاوی و اجرای حدود و قانون جزا 
تعیین کرده است بسیار ساده و عملى و سریع است. 
اینهاست که مملکت را محتاج مى  کند، و جز زحمت و 

معطلى اثری ندارد«.
والیت فقیه)حکومت اسالمی(، امام خمینی، ص: 47

داود مدرسى یان
مدیر مسئول فریاد خوزستان

بازنشستگی زوری یا داوطلبانه مدیران خوزستان!
فریاد خوزستان بررسی می کند:

مردم از مبارزه با فساد استقبال می کنند

صفحه 2

گزارش ارسالی از شوش

آیا احداث زیرگذر ورودی شوش متوقف می شود؟
صفحه  3

»دهدز« در کنار ۲ سد عظیم آب خوردن ندارد 
صفحه  3

هور می سوزد و می سوزاند
خبری از کالنتری نیست!

صفحه  3
کابینت سازی؛ حرفه هنر و خالقیت با درآمد باال

صفحه  6
مرز آزادی زنان غرب

صفحه  7
این آغوش های نامهربان

صفحه  7
حفظ یا حذف آثار دفاع مقدس

گزارشى از وضعیت موزه دفاع مقدس دزفول
صفحه  8

پرونده ویژه:

سهم خوزستان از مراکز تفریحی
صفحه4 و 5

یادداشت مدیر مسئول

گشادبازی و اختالس و دروغی که به نفع دشمن است

گفتگوی خواندنی با همسر شهید موسی اسکندری
 شب عروسی از

مجلس غیبش زد

صفحه 7

معرفی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور

در گفتگو با حجت االسالم سیدعلی جزایری:
از مدیریت چند مدرسه ابتدایی و دبیرستان تا 

چندین مسجد و مؤسسه فرهنگی

صفحه 8

صفحه 3

گفتگو با موسی شاعری، کارشناس مدیریت شهری:
آبادی جای دیگر با تخریب خوزستان

خیانت است

گفتگو با اسکندر لطفعلی زاده،عضو شورای شهر اهواز:
تشکیل کمیسیون سرمایه گذاری برای اولین بار 

در شورای شهر اهواز

تبلیغات خود را در دوهفته نامه فریاد خوزستان انجام دهید 
ادارات و نهادها

موسسات و تشکل های مردم نهاد
فروشگاه ها و مغازه ها

بیمارستان ها، کلینیک ها و مطب  پزشکان
و سایر

با بیشترین گستره توزیع در استان خوزستان
تبلیغات و آگهی خود را در فریاد خوزستان ببینید

دوهفته نامه فریاد خوزستان
جهت اطالعات بیشتر و رزرو:

09031299045

سایت:
کانال ایتا:

کانال سروش:

www.faryadkhz.ir
Eitaa.com/faryad_khz
Sapp.ir/faryad_khz

کاری از گروه رسانه شهید غالمرضا رهبر
  واحد مستندسازی گروه جهادی شهید چمران 

اهواز
روایت مردم غیوری که بین دو نهر آب، به دلیل 

بی تدبیری مسئولین آب ندارند

شما میتوانید جهت دانلود این مستند با کیفیت ها و 
حجم های متفاوت به لینک زیر در آپارات مراجعه کرده یا از 

طرق نرم افزار بارکدخوان، بارکد روبرو را بخوانید:
https://www.aparat.com/v/kOUf9

 مستند »دوباره ایستادگی« را حتمًا ببینید

 وضعیت فعلی استان، برآیند عملکرد مدیرانی است که بیش از یک دهه مدیریت حوزه های اقتصادی، سیاسی، آب، برق، کشاورزی، نفتی،
 فرهنگی و غیره را در دست دارند؛ حال این مدیران فقط 60 روز از زمان ابالغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان فرصت دارند تا داوطلبانه
 کناره گیری نمایند. از اینکه ما نمی توانیم بیش از این از خدماتشان استفاده کنیم ناراحت و نگرانیم! کاش این سروران ما را ببخشند که قانون

آنان را مجبور به ترک صندلی می نماید

#خسته_نباشید
ادامه در صفحه 3     
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اخبار جهان و ایران
کمک 300میلیون دالری سعودی ها به شاهزاده پهلوی

طی دیدارهایی که اخیرا در نیویورک بین سفیر عربستان سعودی 
است،  پهلوی صورت گرفته  با رضا  ارشد سعودی  مقامات  برخی  و 
فرزند شاه سابق ایران، درخواست حمایت مالی از فعالیت های خود 
علیه حکومت ایران را مطرح کرده است که این درخواست با مؤافقت 

عربستان سعودی روبرو شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بازداشت شد
در ادامه رسیدگی به پرونده تخلف در ثبت سفارش 6400 خودروی 
لوکس یکی از معاونین وزیر صنعت بازداشت شد. متهم پس از انجام 

تحقیقات ابتدایی با قرار وثیقه آزاد شده است!

بکارگیری 30 هزار نیروی حق التدریس در سال تحصیلى جدید
رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات آموزش و 
پرورش: سال گذشته حدود 60 هزار نیروی حق التدریس یا نیروی شاغل 
غیرموظف را به کار گرفتیم. امسال پیش بینی ما این است که این 
تعداد به عددی معادل 90 هزار نفر برسد، یعنی 30 هزار نفر دیگر را 

برای جبران کمبودها بکار می گیریم.

رائفى پور: باال رفتن قیمت ارز هیچ ربطى به تحریم ها ندارد!
سوریه چند برابر بیشتر از ایران تحریم و کشورش در جنگ با داعش 
با خاک یکسان شده اما پول ملی سوریه سقوط نکرده. مشکل جای 

دیگر است!

وزیر کشور: ۱۵ استاندار تغییر مى کنند
عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر عدم 
بکارگیری بازنشستگان در عرصه های مدیرتی گفت: حدود 15 تن 
از استانداران تغییر خواهند کرد که به معاون سیاسی وزارت کشور 
ماموریت داده شده تا نیروها و افراد باتجربه از مجموعه وزارت کشور 
با اولویت معاونان فعلی استانداران جهت تصدی گری پست استاندار 

معرفی کنند.

بازداشت دو متهم حین انتقال ارز به عراق
سخنگوی سازمان تعزیرات : 2 نفر در کرمانشاه شناسایی و بازداشت 
شدند که قصد داشتند 58 هزار دالر را از طریق جاسازی در یک خودرو 
به کشور عراق انتقال دهند. دالرها ضبط و به نمایندگان بانک مرکزی 

تحویل داده شد.

ذوالنور: فشار دولت به نماینده ها شبیه آتش تهیه دشمن 
در کربالی۴و۵ بود!

مجتبی ذولنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت: 
حجم فشار دولت به نمایندگان برای پس گرفتن امضا طرح سؤال مرا 
به یاد حجم آتش تهیه دشمن در عملیات های بدر و خیبر و کربالی 
4و5 انداخت. امضاهای نمایندگان جهت طرح سؤال از رئیس جمهور به 
علت وضعیت اقتصادی و بی ثباتی دالر و ارز و بازار و ناکارآمدی دولت، 

به سختی جمع آوری شد.

بیانیه شدیداللحن و تند آیت اهلل مکارم شیرازی خطاب به 
دولت و دستگاه قضایى 

بسیاری از مردم از طرق مختلف با ما تماس می گیرند و می گویند 
چرا مشکالت ما از طریق مراجع، به مسئولین تذکر داده نمی شود؟ 
آن ها معتقدند، تیم اقتصادی دولت ضعیف است. چه اصراری دارند 
که مشکالت به دست آن ها حل شود؟ چرا این تیم ضعیف را عوض 
نمی کنند؟ چرا صاحب نظران باتجربه اقتصادی را فرا نمی خوانند؟ چرا به 
جای اینکه کارخانه ها را فعال کنند و جوانان ما را به کار دعوت نمایند، 
ثروت های مردم را از گردش اقتصادی خارج کرده و به صورت سکه 
و دالر در خانه ها محبوس می کنند؟ مردم از دستگاه قضایی نیز به 
شدت شکایت دارند. می گویند اگر آن ها با قاطعیت، شجاعت و سرعت 
با مفسدان اقتصادی برخورد کنند این جرثومه های فساد به سرعت 
برچیده می شوند. اگر در مسأله چهار، پنج هزار خودروی قاچاق که 
اسناد آن کامالً در دست است، در چند هفته حکم صادر و اجرا شود، 

دیگران جرأت آن سوء استفاده های کالن را نخواهند کرد.

اخبار خوزستان
انتظار مرگبار بیماران سرطانى برای پرتودرمانى در خوزستان

رئیس هیئت مدیره انجمن پرتونگاری خوزستان می گوید صف های 
طوالنی بیماران سرطانی برای پرتو درمانی در خوزستان در برخی از 
اوقات منجر به مرگ می شود. با وجود این متأسفانه همچنان دستگاه 
پرتودرمانی دولتی بیمارستان گلستان که مدت ها است خراب شده 
جایگزین نمی شود و با وجود پیگیری های مسئوالن بیمارستان وزارت 
بهداشت همچنان اصرار دارد این دستگاه توسط بخش خصوصی 

تأمین شود.

روستاهای هندیجان کمبود آب شرب دارند
فرماندار هندیجان با بیان اینکه بیشتر روستاهای این شهرستان به 
طور متوسط روزانه فقط یک ساعت آب شرب دارند گفت: در صورت 
تامین آب مصرفی روستاهای  روند کاهشی دبی سد آسک،  ادامه 

هندیجان با مشکل جدی روبرو خواهد شد.

بهمن ماه منتظر خشکسالى شدیدتر باشید!
برق  و  آب  سازمان  آب  منابع  از  برداری  بهره  و  حفاظت  معاون 
خوزستان گفت: براساس پیش بینی های انجام شده، برای فصل بارش 

آتی و بهمن ماه خشکسالی شدید پیش رو است.

قوانین کافى برای جلوگیری انتقال آب در قانون وجود دارد 
حجت االسالم ناصری نژاد  عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
نگران  آب  انتقال  به  نسبت  مردم خوزستان  اسالمی گفت:  شورای 
هستند و در بحث انتقال آب قوانین خوبی برای جلوگیری انتقال آب 
داریم که جامعه حقوقدانان و وکال استان خوزستان باتوجه به قوانین 

موجود باید در این زمینه اقدامی انجام دهند 

ادامه آبرسانى با تانکرهای سیار در برخى از مناطق ایذه
مدیر آبفا خوزستان روزگذشته درجلسه بررسی مشکل آب ایذه و 
دهدز گفت: در بهترین حالت طرح انتقال آب کارون به ایذه سال1402 

به نتیجه می رسد

از  سؤال کننده  خوزستانی  نمایندگان  نهایی  فهرست 
رئیس جمهور/چه کسانی امضایشان را بازپس گرفتند+ اسامی

سؤال اقتصادی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی صبح 
امروز چهارشنبه پارلمان توسط علی الریجانی اعالم وصول شد. موضوعات 
محوری این سؤال وضعیت اقتصادی کشور، بی ثباتی قیمت ارز و دالر و بازار 

و دالیل ناکارآمدی دولت در این زمینه است.
این سؤال از سوی 80 نماینده مجلس به امضا رسیده است؛ عالوه بر این 
80 نفر تعداد 11 نفر از نماینده مجلس نیز امضای خود را از سؤال مذکور 

پس گرفتند.
مشترک  )جلسه   1397.5.2 تاریخ  از  که  خوزستان  نمایندگان  اسامی 
نمایندگان رئیس جمهور با امضاکنندگان سؤال در کمیسیون اقتصادی( تا 

تاریخ 1397.5.9 امضای خود را پس گرفته اند:
اقبال محمدیان - رامهرمز

هدایت اهلل خادمی - ایذه
اسامی نمایندگان خوزستانی که سوال از رئیس جمهور را امضا کرده اند:

علی گلمرادی - بندرماهشهر
قاسم ساعدی - دشت آزادگان

سیدراضی نوری - شوش و دانیال
مجید ناصری نژاد - شادگان

عامر کعبی - آبادان
جلیل مختار - آبادان

علی عسگر ظاهری - مسجدسلیمان
فریدون حسنوند - اندیمشک

عباس پاپی زاده - دزفول
 

مشترک  )جلسه   1397.5.2 تاریخ  از  که  خوزستانی  نمایندگان  اسامی 
اقتصادی(  کمیسیون  در  سؤال  امضاکنندگان  با  جمهور  رئیس  نمایندگان 
پیوستند،  جمهور  رئیس  از  سؤال کنندگان  جمع  به   1397.5.9 تاریخ  تا 
الحاق اسامی آنان به فهرست 80 نفره  از قبول  لکن هیأت رئیسه مجلس 

سؤ ال کنندگان ) به استناد نامه داخلی مجلس( استنکاف نمود.
عبداله سامری - خرمشهر
سهراب گیالنی - شوشتر

لطفًا از پیشنهاد یک دیوانه ذوق زده نشوید! 

فریاد خوزستان - رکود و بالتکلیف رها کردن وضع اقتصادی کشور طی 
چند سال گذشته موجب شده مردم این روزها تحت فشار سنگین اقتصادی 
قرار بگیرند. افزایش روزافزون قیمت کاالهای اساسی مردم را نگران کرده 
و دستشان را خالی. همه با دلهره می پرسند قرار است چه اتفاقی بیافتد و 

چرا دولت کاری نمیکند و جوابگوی مردم نیست؟ 
در این شرایط اگر به آنان القا شود فالن راهکار برای برون رفت از این 
شرایط موثر است، قطعا خواهان آن هستند و حاضرند برای رسیدن به آن 
فشار بیاورند و هرکس را که در راه اجرای آن مانع ایجاد کند، مقصر و عامل 

مشکالت خواهند خواند. 
چند روز پیش ترامپ در کنفرانس خبری در سوال خبرنگاری گفت که 
خواهان مالقات بدون پیش شرط با مقامات ایرانی است. ترامپی که ایرانیان 
را تروریست و رییس جمهورمان را دروغگو خطاب کرده بود. ترامپی که 
از روز اول انتخاب شدنش گفته بود برجام را پاره خواهد کرد و چند ماه 
پیش با اعالم خروج آمریکا از این توافق بین المللی اعالم کرد تحریم های 
بی سابقه ای علیه ایران اجرا خواهد کرد و برای لغو آنان پیش شرط های 
عجیب و غریب که کل هویت نظام جمهوری اسالمی را زیر سوال می برد 
وضع کرد. ترامپی که به گفته هموطنانش در طول 558 روز بعد از شروع 
ریاست جمهوری اش روزانه بیش از 7 دروغ گفته و هر معاهده ای را که 
توانسته زیر پا گذاشته. حتی معاهداتی که خودش امضا کرده و وعده هایی 

که خودش داده! 
حاال این ترامپ درخواست مذاکره بدون پیش شرط با مقامات ایرانی را 
مطرح کرده و وزیر خارجه اش یک ساعت بعد، برای مذاکره بدون پیش 

شرط ترامپ، چند شرط اساسی گذاشته. 
واکنش ایرانی ها به چنین درخواست مضحکی چه باید باشد؟ آیا عقل 
ایجاب می کند برای قبول چنین درخواستی حتی لحظه ای تامل و تردید 

کرد؟ 
اما جماعتی که همواره غش کردن برای لبخند غربی ها عادتشان است، 
برای این درخواست ذوق زده شدند و بعضی شان چنان با عجله درخواست 
ترامپ را بدون توجه به خط و نشان یک ساعت بعد پمپئو، تیتر کردند 
که ناچار شدند روزنامه آن روزشان را دوباره اصالح و چاپ کنند. همان 
و  کردند  نفرت می  ابراز  و  میخواندند  دیوانه  را  ترامپ  دیروز  تا  که  هایی 
سخن از دشمنی او با ایران میراندند، - کانه دولت های آمریکایی قبل از 
ترامپ چه گلی به سر ما زده بودند - امروز شروع کرده اند به بزک کردن 
آمریکا و از این پیشنهاد به عنوان فرصت استثنایی برای نجات از شرایط 
سخت فعلی یاد میکنند. حتی در میان آن ها چهره هایی مثل ناطق نوری 
هم دیده می شود. ناطق گفته ایران نباید ابتدا به ساکن پیشنهاد مذاکره 
در  و  تامل  با  موضوع  این  است  الزم  کند.  رد  را  آمریکا  رئیس جمهوری 

شورای عالی امنیت ملی مورد بحث  قرار گیرد.
آیا عقل می پذیرد دشمنی که بارها آزموده شده را مورد محک و آزمون 
امیدوار  را بالتکلیف و منتظر و  آیا پسندیده است دوباره مردم  قرار داد؟ 
به کم شدن دشمنی دشمنان کرد و کشور را در رکود انتظار نتایج مسیر 

مذاکرات با عاقبت نامعلوم قرار داد؟ 
فقط کمی دشمن شناسی الزم است تا کسی بفهمد ترامپ دنبال تسلیم 
است نه گفتگو! توقع است کسانی که در این انقالب محاسن سفید کرده 
اند و تجربه های بلندی در دوست و دشمن شناسی اندوخته اند، پخته تر 
و سنجیده تر اظهار نظر نمایند و مالحظه شکنندگی احساسات مردم را 
بنمایند. اکنون که مقام معظم رهبری مذاکره با آمریکا را بی فایده دانسته 
و رییس جمهور مذاکره را دیوانگی می داند، هم نوا شدن اشخاصی چون 
ناطق نوری با غرب گراها آشکار شدن واقعیات برای مردم را مشکل میکند. 
القای چاره ساز بودن مذاکره با ترامپ به مردم، مطالبه ناحقی را در بین 
مردم تحت فشار ایجاد می کند و این زمینه را برای شیطنت سوءاستفاده 
گران فراهم می سازد. درحالیکه عاقالنه ترین راهکار در شرایط فعلی توجه 
به درون، کنترل واردات و تقویت تولید است که البته این اتفاق جز با تغییر 
باید مطالبه  نیست.  اقتصادی ممکن  تیم  و  رویه  و  نگاه  اساسی دولت در 
ترامپ  با  مذاکره  بی سروتهی چون  راهکارهای  نه  باشد  این  مردم  اصلی 

دیوانه! 

سیاست  فریاد

عبرت های تاریخی

انقالبی که سر از دیگ پلو سفارت انگلیس درآورد
خودت  تو  »خدایا 
شاهد باش که من آنچه 
را که باید بگویم به این 
تو  خدایا  گفتم.  مردم 
که  باش  شاهد  خودت 
به  مردم  این  برای  من 
قرآن تو قسم یاد کردم. 
خدایا تو شاهد باش که 
باز  آخر هم  این دم  در 
می گویم  مردم  این  به 
اساس،  این  که مؤسس 

المذهبین هستند«
شیخ  صدای  این 
نوری  اهلل  فضل  شهید 
چوبه  پای  از  که  است 

دار به گوش میرسد
که  است  عالم  کدام  مسلمانان  »ای 
می گوید مجلسی که تخفیف ظلم نماید و 
نباید  و  است  بد  کند،  اسالم  احکام  اجراء 
باشد. تمام کلمات راجع است به چند نفر 
قیدی  شریعت  احکام  که  بی دین  المذهب 
که  نگذارند  می خواهند  آن ها.  برای  است 
رسماً این مجلس مقید شود به احکام اسالم 

و اجراء آن.«
در  شاه  مظفرالدین  حکومت  سالهای 
علما تالش  علمداری  به  مردم  است.  ایران 
استثمار  و  استبداد  ظلم  بار  زیر  از  دارند 
اند  آورده  فشار  حکومت  به  شوند  خارج 
که مجلس عدالتخانه می خواهند. سالهای 
سختی سپری می شود و کشمکش سیاسی 

فراوان است.
ناراضی  مردم که از وضع موجود شدیداً 
اند با هدایت و همراهی علما، سید محمد 
طباطبایی و سید عبداهلل بهبهانی در حرم 
عبدالعظیم تحصن می کنند. مردم متقاضی 
با  علما  هستند.  عدالتخانه  مجلس  تشکیل 
احترام از تحصن خارج می شوند و مطالبات 
که  الدوله  عین  اما  شود.  می  پذیرفته  آنها 
پذیرش خواسته ها، قدرتش را محدود می 
و  کرد  مخالفت  آنها  های  خواسته  با  کرد 
پرداخت.  طلبان  عدالت  تبعید  و  زندان  به 
مردم نیز مبارزات خود را تشدید کردند و 
به رهبری روحانیان دست به راهپیمایی و 
تظاهرات زدند. در این جریان یکی از طالب 
رسید.  شهادت  به  عبدالحمید  سید  نام  به 
به  شهر  در  برداشته،  را  شهید  پیکر  مردم 
راهپیمایی پرداختند و پس از آن در مسجد 

جامع متحصن شدند.
بهبهانی  اهلل  آیت  و  طباطبایی  اهلل  آیت 
که رهبری نهضت عدالت طلبی را به عهده 
داشتند، از قدرت و نفوذ شیخ فضل اهلل در 
به  وی  با  رو  این  از  داشتند  آگاهی  جامعه 
گفتگو پرداخته و از او درخواست همکاری 
کردند. شیخ نیز برای همراهی و حمایت از 

نهضت عدالتخانه به مبارزان پیوست. 
علما به قم بازگشته بودند ولی وضع بازار 
به هم ریخته و مردم نگران بودند. در اینجا 
انگلیس که درصدد بود جای روسیه را که 
همه کاره دربار بود پر کند با نفوذ نوکران 
که  کرد  شایعه  مردم  میان  در  اش،  ایرانی 

و جایی  دارد  را  به شما  دولت قصد حمله 
امن تر از سفارت انگلیس برای شما نیست. 
پناه  انگلیس  به سفارت  مردم دسته دسته 
برده، چادر زدند و متحصن شدند تا جاییکه 
هزار  بیست  تا  پانزده  به  کنندگان  تحصن 
بهترین  بزرگ  اجتماع  این  رسیدند.  نفر 
زمان برای شبهه روشنفکران و غربزده هایی 
چون تقی زاده و ایادی اش بود. امثال او که 
مدت ها بود با درس پس دادن نزد غربیها 
میرزا  چون  پیشکسوتانی  نظرات  مطالعه  و 
چنین  برای  را  خود  طالبوف  و  خان  ملکم 
روزی آماده کرده بودند مردم را به سفارت 
انگلیس هدایت کرده و نقش کلیدی در این 

انحراف بزرگ را بازی کردند.
ایجاد  با  شاه  روز،   21 از  پس  سرانجام 
شکست.  تحصن  و  کرد  موافقت  عدالتخانه 
اما اینجا بود که دیگر عدالتخانه به مجلس 
مشروطه به سبک انگلیسی تغییر کرده بود 
بود روشنفکران  اینکه تحصن شکسته  با  و 
و غربزده ها از تحصن خارج نشدند تا اسم 
تغییر  نیز  ملی  مجلس  به  اسالمی  مجلس 
علما  دیروز  تا  که  نهضت  علمداران  کرد. 
با غرب زده  باید جای خود را  امروز  بودند 
هایی که فقط به فکر وطن فروشی و داللی 
می  تعویض  بودند،  ظالمانه  قراردادهای 
کردند! از اینجا بود که فریاد شیخ فضل اهلل 
از دیگ پلو  بلند شد که: »مشروطه ای که 
سفارت انگلیس سر بیرون بیاورد به درد ما 

ایرانی ها نمی خورد«!
همچون  ولی  بود  شده  تشکیل  مجلس 
انگلیسی  قوانین  محتوای  آن  انگلیسی  نام 
شده بود. روشنفکران قصد کرده بودند که 
ترجمه  را  غربی  کشورهای  اساسی  قانون 
صدای  باز  کنند.  اجرا  ملت  برای  و  کرده 
شیخ به گوش میرسد: »چرا از روی قانون 
قرآن رفتار نکنیم و از روی قانون آلمان و 
انگلیس وضع قانون نماییم ... آن همه هورا 
کشیدنها و آن همه کتیبه  های زنده باد زنده 
باد و زنده باد مساوات و برابری و برادری، 
می خواستید یکی را هم بنویسید: زنده باد 

شریعت، زنده باد قرآن، زنده باد اسالم.«.
قانون  متمم  که  دارد  می  اعالم  شیخ    
اساسی باید بر مبنای اسالم نوشته شود و 
عده ای از علما باید بر قوانینی که تصویب 
می شود نظارت کنند. دیگر به صالح غربی 

ها و غرب زده ها نیست 
حتی  شیخ  صدای 
گوش  به  ای  لحظه 
انگلیسی  فتنه  برسد. 
ترور  مشغول  که 
بود  شیخ  شخصیتی 
شیخ  همدستی  اتهام 
با دربار را آنقدر تقویت 
می کند تا صدای شیخ 
همیشه  برای  انقالبی 

بریده شود.
در  شیخ  سرانجام 
و  ریاست  با  دادگاهی 
غرب  روحانی  قضاوت 
زنجانی  ابراهیم  زده، 
می  اعدام  به  محکوم 
قشر  و  گشته  خاموش  شیخ  فریاد  تا  شود 
محقر غرب زده به راحتی به اهدافش برسد.

های  کرده  تحصیل  پرسید  باید  حال 
کشور و آحاد مردم تا چه زمانی می خواهند 
هدف نفوذ غربیها باشند و وقتی باور کنند 
که کار از کار گذشته است؟ باید پرسید: که 
چرا عالمان طراز اول آن زمان آنچه را شیخ 
نکرده  یاری  را  او  و  ندیدند  دید  افقش  در 
به جایی رسید  کار  تا  بلکه شماتت کردند 
کردند؟  اعدام  را  شیخ  و  تبعید  را  آنها  که 
زمان  آن  اول  طراز  علمای  از  بعضی  چرا 
نیامدند   مردم  میان  به  و  ماندند  نجف  در 
آنگونه  را  اخبار  و  شوند  خبری  بایکوت  تا 
جایی  تا  بشنوند  کنند  اراده  ها  نفوذی  که 
رسد که شیخ را تهدید به سکوت کنند و 
وقتی نفوذ انگلیسی ها را احساس کنند که 
دیگر صدای شیخ به گوش نمیرسد؟ علما و 
بزرگان طراز اول چرا به حداقل ها و کار در 
بستر غربی، رضایت دادند که غرب زدگی 
را  انقالبشان  اصول  و  اساس  موریانه  چون 

بخورد؟
شیخ  شهادت  شب  که  شنید  باید  اما 
سفارت  به  کردند  پیشنهاد  او  به  وقتی 
وقتی  و  نپذیرفت  شود  پناهنده  روسیه 
گفتند حداقل رضایت بده تا پرچم روسیه 
را بر بام خانه ات نصب کنیم گفت: »اسالم 
آیا رواست که من  نمي رود.  بیرق کفر  زیر 
براي  را  محاسنم  که  سال  هفتاد  از  پس 
زیر  بروم  بیایم  حاال  کرده ام  سفید  اسالم 

بیرق کفر؟« 
باید شنید که پس از شیخ همانطور که 
پیش بینی کرده بود که »پس از من عمامه 
را  علما  دارند«  می  بر  شما  یکایک  سر  از 
به راحتی تبعید و اعدام کردند و سرانجام 
مجلس مشروطه هم به توپ بسته شدن و 

شکست شد.
چه  تا  اسالمی  ایران  پرسید  باید  حال 
زمانی باید تاوان غرب زدگی را پس دهد؟ 
از  رسد؛  می  گوش  به  شیخ  صدای  هنوز 
داالن های مجلس شورای اسالمی؛ برجام ... 
سند 2030 ... قراردادهای ipc ... کارگروه 
FATF و ... آیا تاریخ باز هم تکرار می شود؟
فاطمه نوایى

اخبار برگزیده یادداشت

ای مردم! من با این لباسی که بر تن دارم و مرکبی که سوار آن هستم وارد شهر شما شدم، پس اگر من از شهر شما 
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آیت اهلل  رهبری  آغاز  از  ماه  چند  هنوز 
دیدار  در  ایشان  که  بود  نگذشته  خامنه ای 
اینکه  بر  تأکید  با  قضائیه،  قوه ی  مسئوالن  با 
و  کرد  فی االهم   االهم  را   کشور  مسائل  باید 
فرمودند:   چنین  پرداخت  آنها  بااهمیت ترین  به 
جرایم  و  ارتشاء  و  فساد  جامعه  در  مثال  االن 
ضدانقالبی و براندازی و خدعه و تزویر و جعل 
موارد،  این  میان  در  دارد.  وجود  اینها  امثال  و 
می کنم  خیال  من  است؟  مهم تر  همه  از  کدام 
اگر بخواهیم دنبال اهم بگردیم، همین مسأله ی 
و  تزویر  و  ارتشاء  و  اخالقی  و  مالی  فسادهای 
امثال اینها، چیزهایی است که بخصوص از مردم 
سلب امنیت می کند و واقعا در رتبه های باال قرار 

می گیرند. )20/06/1368(
فرمان هشت ماده ای، آغاز فصلی نو در مبارزه 

با فساد
برخورد  لزوم  درباره ی  انقالب  رهبر  تذکرات 
مسئوالن با مقوله ی فساد همچنان ادامه داشت 
به تشکیل »ستاد  تأکیدات منجر  این  نهایتا  تا 
دهه ی  ابتدای  در  اقتصادی«،  مفاسد  با  مبارزه 
دهم  شد.  نظام  ارشد  مسئوالن  توسط   80
انقالب  رهبر  نیز  سال  همان  اردیبهشت ماه 
هشت  »فرمان  به  معروف  بعدها  که  پیامی  در 
و  رفته  موضوع  این  استقبال  به  شد،  ماده ای« 
اگر  نوشتند:   چنین  قوا  مسئوالن  به  خطاب 
از  سوءاستفاده کنندگان  و  مفسدان  دست 
امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان 
و زیاده خواهان پرمّدعا و انحصارجو، طرد نشوند، 
اشتغال طلب،  و  کننده  تولید  و  سرمایه گذار 
کرد...  نومیدی خواهند  و  ناامنی  احساس  همه 
برای  آنقدر  فساد،  با  مبارزه ی   )10/02/1380(
رهبر انقالب اهمیت و اولویت داشت که در بند 
هفتم این نامه، حتی منتسبین به خود را نیز از 
آن استثنا نمیدانند:  در امر مبارزه با فساد نباید 
هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد 
یا  استثنا شود. هیچ شخص  نباید  و دستگاهی 
یا  اینجانب  به  انتساب  عذر  با  نمی تواند  نهادی 
حساب کشی  از  را  خود  کشور،  مسئوالن  دیگر 

معاف بشمارد. )10/02/1380( 
چرا مبارزه با فساد اهمیت دارد؟ 

از آن زمان تا به امروز، رهبر انقالب نزدیک 

به 20 بار در بیانات خود، به این فرمان هشت 
بار،   150 به  نزدیک  و  داده اند  ارجاع  مادهای 
بیانات  در  اقتصادی،  مفاسد  با  مبارزه  موضوع 
ایشان تکرار شده است. سؤال این است که چرا 
مبارزه ی با فساد، تا این حد برای رهبر انقالب 
دستگاه  در  فساد  اینکه   برای  است؟  بااهمیت 
لوله ی  چندین  ما  که  است  این  مثل  اجرایی 
قطور آب به استخری وارد می کنیم؛ اما استخر 
می گیرد،  انجام  تالش  همه  این  نمی شود؛  پر 
مشاهده  را  خالی  زوایای  انسان  درعین حال 
مربوط  این،  از  عمده ای  بخش  که  می کند، 
اخالقی  رخنه های  به  و  مالی  فساد  به  می شود 
مختلف  سطوح  در  دستگاه  مجموعه ی  در  که 
وجود دارد. )04/06/1383( اما در راه مبارزه با 
فساد، چند نکته از نظر رهبر انقالب مهم است:

گرفتار  نباید  فساد،  با  برخورد  در  آنکه  اول 
مورد  در  شد:  تفریطی  و  افراطی  نگاه های 
تفریطی  و  افراطی  گرایش  دو  فساد  با  برخورد 
هست. بعضی ها وقتی صحبت از مبارزه با فساد 
می شود، تصّور می کنند که مبارزه با فساد، یک 
بهانه ی سیاسی برای برخورد با این و آن است؛ 
با  مبارزه ی  فساد،  با  مبارزه ی  است.  غلط  این 
فساد است! در هر جامعه ای اگر نقطه ی فاسد، 
شناسایی، کنترل و قلع وقمع شد، فساد متوّقف 
هم  بعضی  می کند...  پیدا  رشد  وااّل  می ماند، 
می کنند؛  افراط  آن طرف  از  مقابل  نقطه ی  در 
یعنی وقتی گفته می شود  فساد  خیال می کنند 
چنین  این  خیر،  است؛  گرفته  فساد  را  همه جا 
نیست. آنچه که ما را برمی انگیزد، وجود فساد، 
ولو در یک بخش، در یک گوشه و به وسیله ی 

افراد معدودی است)09/01/1381(
تصور  برخالف  فساد،  با  مبارزه  آنکه  دوم 
اقتصادی  سرمایه گذاری  مخل  افراد،  برخی 
با  برخورد  که  می کنند  خیال  بعضی  نیست.  
مفاسد اقتصادی، مخل امنیت اقتصادی است...  
این درست نقطه  ی مقابل حقیقت است. برخورد 
با مفسد اقتصادی موجب امنیت اقتصادی است 
اکثریت  کیست؟  غیرمفسد  غیرمفسد.  برای 
اقتصادی تعداد معدودی هستند؛  مردم. مفسد 
سوءاستفاده  چی ها. با اینها برخورِد سخت بشود 
امنیتند   دارای  کنند  احساس  مردم...  اکثر  تا 

)07/04/1386(

سوم آنکه برخورد با فساد، به »اقدام و عمل 
اسم  نه »شعار و حرف«:  دارد،  نیاز  به هنگام« 
به  راجع  زدن  می شود. حرف  آورده  زیاد  فساد 
فساد که فایده ای ندارد؛ با  دزد دزد  گفتن، دزد 
بله، روزنامه راجع  برنمی دارد...  از دزدی دست 
به فساد ممکن است حرف بزند، من و شما که 
دیگر  حرف  کنیم؛  اقدام  باید  هستیم  مسئول 
اقدام کنیم،  بلدیم  ]اگر[  بشوید؛  وارد  چیست؟ 
بگیریم   کلمه  واقعی  به معنای  را  فساد  جلوی 

)09/02/1394(
متولی  که  بخشی  مهم ترین  اینکه  نهایتا  و 
برخورد با فساد است، »دولت و قوه ی مجریه« 
فساد  با  می  شود  که  بخشی  مهم ترین  است:  
این  هم  دولت  خود  است.  دولت  کرد،  مبارزه 
است...گلوگاه  های  کرده  دنبال  و  دارد  قبول  را 
می  بینید  شما  اینکه  شود.  گرفته  باید  فساد 
جنسی نباید وارد شود، اما وارد می  شود؛ نباید 
داده می  شود؛  اما  داده شود،  امتیازی  به کسی 
باید  می  رسد،  انسان  ذهن  به  که  چیزی  اولین 
باشد.  فاسدی  اراده  ی  و  فساد  وجود  گمان 
گلوگاه  ها  باید  دولتی  دستگاه  های  در  بنابراین 
دلیل  همین  به   )19/04/1383( شود  گرفته 
هیأت  با  خود  اخیر  دیدار  در  انقالب  رهبر  هم 
متخلفین  با  قاطع  برخورد  ضرورت  بر  دولت، 
وقتی  فرمودند:   و  کرده  تأکید  دولت  سوی  از 
در  کنید...  قاطع  برخورد  می کند  تخلف  کسی 
همین شرکت های صوری ای که درست کردند 
دستگاه  گرفتند،  ارز  اینها  به عنوان  آمدند  و 
را  اینها  باشد،  فعال  کند،  دنبال  باید  امنیتی 
برخورد  اینها...  با  کند  برخورد  کند،  شناسایی 
این  از  می کنند  استقبال  مردم  بکنید.  جدی 
برخورد. آقای رئیس جمهور راجع به وارد کردن 
خودرو، یک دستور خوبی دادند که بسیار خوب 
از  می توانید  هرچه  روحانی!  دکتر  آقای  است. 
خوشحال  واقعا  را  مردم  این  بکنید؛  کارها  این 
کشور...  پیشرفت  به  می کند  کمک  و  می کند 
باید برخورد کنیم  با فساد مبارزه بشود...  واقعا 
بعد برخورد را به مردم بگوییم... برخورد قانونی 
قوی رضایت بخش بکنیم، بعد همین را به اطالع 
مردم برسانیم، بگوییم این کار اتفاق افتاد؛ این 
خوب است؛ این درست است  )24/04/1397(

مردم از برخورد با فساد استقبال می کنند

خوزسـتان
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خوزستان  فریاد
فریاد خوزستان بررسی می کند:

بازنشستگی زوری یا داوطلبانه مدیران خوزستان!
آیا احداث زیرگذر ورودی شوش متوقف می شود؟

بازهم میراث فرهنگی و سلب آسایش مردم
گزارش ارسالی از شوش

مدت هاست که ورودی شهر شوش به علت ترافیک باال و 
مشکالت عدیده مردم این شهر جهت احداث پل و زیرگذر 
تخریب شده است. اما متأسفانه تعلل در اجرای این پروژه 
مردم را باز نگران کرده است. شنیده ها حاکی از آن است 
مخالفت  دلیل  به  شوش  ورودی  زیرگذر  احداث  پروژه  که 
مدیران میراث فرهنگی منتفی شده و قرار است به جای آن 

یک میدان ساخته شود!
پیش  چندی  از  شوش  مردم  که   است  حالی  در  این 
و   بوده  مواجه  چهارراه  در  تردد  برای  بسیاری  مشکالت  با 
بار  از  تا  است  بوده   زیرگذر  احداث  آنها  مطالبه  نخستین 

ترافیک سنگین موجود در این نقطه بکاهد.
رفع  به  نسبت  غیربومی شهرستان  مدیران  میرسد  بنظر 
ندارند،  رغبتی  شهرستان  گذر(  زیر  پل  )احداث  مشکالت 
چرا که در آینده خانواده و اقوام آنان در شهرستان نیستند 
که ببینند چه حوادث ناگواری به دلیل بی تدبیری آنان به 

وقوع می پیوندد.
میراث فرهنگی همیشه در بسیاری از مناطق استان باعث 
سلب آسایش مردم شده است! مثاًل در یک شهر مردم حق 
طبیعی  حق  از  مردم  ای  منطقه  در  ندارند!  ساز  و  ساخت 
گازکشی یا لوله کشی یا فیبر نوری بی بهره اند یا حاال به 
بهانه ای مردم یک شهر باید درد ترافیک سنگین روزانه و 
آسیبی  فرهنگی  میراث  به  مبادا  تا  کرده  تحمل  را  شبانه 
میراث  از  باالیی  است که ساالنه حجم  این درحالی  برسد! 
فرهنگی کشور از سایر مناطق استخراج شده و قاچاق می 
شود اما تا نوبت به خدمت رسانی به مردم می رسد میراث 
انگار نمی دانند که  فرهنگی ژست مطالبه گری می گیرد! 

این مردم خود میراث فرهنگی اند!
لذا ما جوانان شوش به مسئولین متذکر می شویم که بی 
تدبیری و عدم پیگیری خودتان را با ساخت یک میدان که 

در آینده با هزار مشکل مواجه خواهد شد، توجیه نکنید. 

چرخش قدرت و تربیت مدیران جوان و راهبردی 
یکی از سیاست های کالن هر نظام سیاسی است. در 
کشورهای پیشرفته، مدیران بعد از سن بازنشستگی 
در چارچوب قانون، به مراکز اندیشه پردازی و انتقال 
تجربه رفته و با مشاوره به مدیران جوان آنان را در 

اداره بهتر کشور یاری می کنند.
انقالب  از  بعد  ایران  اساسی  معضالت  از  یکی 
عرصه  در  متعهد  و  باتجربه  مدیران  کمبود  اسالمی 
جامعه  رهبر  علت  همین  به  و  بود  کشور  مدیریت 
اعتماد کرده  به قشر جوان  )ره(  امام خمینی  یعنی 
و کشورداری شدند.  مدیریتی  وارد عرصه  و جوانان 
و  نظامی  سیاسی،  مسئولین  عمده  ترتیب  بدین 
اقتصادی کشور در بدو انقالب از جوانان کم سن و 

سال و عمده بین 20 تا 35 سال بوده اند.
خدمترسانی  و  بازسازی  به  نیاز  و  جنگ  از  بعد 
را در  به کشور همان جوانان که عرضه خود  بزرگ 
بحث جنگ و مدیریت کشور نشان داده بودند وارد 
مسئولیت های سیاسی و اقتصادی کشور شدند. اما 
نیاز کشور به تزریق مدیران نسل  اوایل دهه 80  از 
جوان در پست های مدیریتی کشوری و لشکری و 
می  احساس  ها  استان  های  مدیرکل  و  استانداران 
این راستا تحرکاتی در دولت سابق در حد  شد. در 
گرفت  صورت  ها  مدیرکل  و  ها  استانداری  و  وزرا 
عمر  از  سال   40 قریب  از  بعد  حال  ماند.  ناکام  اما 
انقالب اسالمی همان جوانانی که به لطف انقالب و 
اعتماد امام وارد چرخه مدیریت کشور شده اند حاضر 
نیستند که در راستای کارآمدی حوزه های سیاسی 
را  و عرصه  ها دل کنده  این صندلی  از  اقتصادی  و 
به مدیران جوان بسپرند! کأنّه این صندلی ها ارثیه 

پدری آنان است!

بی تردید بخش قابل توجهی از مسائل و مشکالت 
و  نخبگان  گردش  معیوب  چرخه  از  ناشی  کشور 
گپ انتقال ناقص تجربیات بین نسلی در حوزه های 
در  که  مدیرانی  است.  مختلف  سطوح  در  مدیریتی 
جسمی  های  بیماری  درمان  به  باید  پیری  دوران 
پرداخته، اما به صندلی چنگ انداخته اند؛ مدیرانی 
و  کشور  فعلی  وضعیت  آنان  عملکرد  خروجی  که 

خوزستان است.
و  ساختارسازی  جانشین پروری،  استعدادیابی، 
و  سیاست گذار  دوراندیش،  مستعد،  مدیران  تربیت 
امری حیاتی و  برای مدیریت آینده کشور  انگیزه  با 
ضرورتی است. خصوصا در حوزه های اشتغال، تامین 
اجتماعی،  تامین  و  رفاه  ایده آل،  و  مناسب  زندگی 
مسکن، مشارکت اجتماعی و... . متأسفانه در کشوری 
تحصیل کرده،  جوانان  و  خداوندی  نعم  همه  این  با 
بحث  کشور  دغدغه های  بزرگ ترین  از  یکی  امروزه 

بیکاری و مدیران فسیلی در مسند است.
که  یافت  می توان  را  خانواده ای  کم تر  امروزه 
نگرانی هایی در خصوص بیکاری فرزندانشان که حاال 
بیشترشان جوانانی تحصیل کرده نیز هستند، نداشته 
دولتمردان  روزه  هر  که  است  حالی  در  این  باشد. 
ایجاد  و  تامین  برای  زیادی  ظرفیت های  وجود  از 
آینده ای  در  کشور  در  بیکاری  موانع  رفع  و  اشتغال 
بیکاری  که  است  درست  می گویند.  سخن  نزدیک، 
در  مشکل  این  اما  کشورهاست  اکثر  بزرگ  مشکل 
ایران به حالت وخیم درآمده. به طوری که یکی از 
اهداف تمامی دولت ها در ایران حل این معضل بزرگ 
و  فساد  فقر،  اصلی  علت  دو  تورم  کنار  در  که  بوده 
بی عدالتی را تشکیل داده و بر مشکالت پیش روی 
جوان ایرانی و دغدغه های خانواده اش پیش از پیش 

افزوده است.
و  نشود  اعتماد  کشور  جوانان  به  که  زمانی  تا 
که  مدیرانی  دست  در  کشور  مدیریت  بسته  حلقه 

هستند  و  بوده  امور  مسند  بر  انقالب،  ابتدای  از 
دولت  در  ساله   70 مدیران  هم چنان  و  بماند  باقی 
شوند  گرفته  کار  به  حکومتی  دستگاههای  سایر  و 
قابض االرواح صادر  توسط  آنان  بازنشستگی  تا حکم 
خواهد  گسترده تر  موجود  مدیریتی  فاجعه  شود، 
مدیران  با خالء  که کشور  فرا می رسد  روزی  و  شد 
متخصص و توانمندی که تجربه اجرایی الزم داشته 

باشند، روبه رو خواهد شد.
یکی از دالیل جدی وضعیت وخیم خوزستان در 
اشتغال،  و  بیکاری  برق، کشاورزی،  آب،  های  حوزه 
محیط زیست، معضالت اجتماعی، معضالت سیاسی 
که  باالست  سن  و  بازنشسته  مدیران  وجود  غیره  و 
حاضر نبوده با اختیار خود از این مناصب کنار روند. 
وضعیت امروز خوزستان، خروجی عملکرد اینهاست!

حال که کلیات قانون منع بکارگیری بازنشستگان 
توسط نمایندگان مجلس تصویب شده و جزئیات آن 
هم بزودی تصویب می شود فریاد خوزستان خطاب 
است  قرار  که  حاال  نماید  می  عزیزان عرض  این  به 
قانون جدیدی تصویب و ابالغ شود و بر مبنای آن، 
عذر شما بزرگواران را بخواهند و شما را عزل نمایند 
از  را  ما مردم  قانون جدید،  ابالغ  از  قبل  بهتر است 
ما  بگذارید  و  »بفرمائید«  محروم  خودتان  خدمات 
نابود شویم  ببریم و اصال  از عدم مدیریت شما رنج 
به خستگی  ببرد راضی  بین  از  را  ما  این وضعیت  و 
داریم  استدعا  مصرانه  لذا  نیستیم!  و کمخوابی شما 
خسته  این  از  بیش  را  خود  و  رفته  کنار  داوطلبانه 
خوزستان  مردم  از  خوزستان  فریاد  نفرمائید. 
مى خواهد جهت تشکر از این عزیزان هشتگ 
#منع_بکارگیری_ #خسته_نباشید،  های 
#فریاد_خوزستان را در فضای  بازنشستگان و 

مجازی داغ کنند.
استانداری خوزستان

1.علی عماد مدیرکل حوزه استانداری خوزستان

2.قدرت اهلل دهقانی معاون امنیتی استاندار
استانداری  عمرانی  معاون  هاشمی زاده  3.فرامند 

خوزستان
4.عبداهلل حسینی مدیرکل امور روستایی و شوراهای 

استانداری خوزستان
سازمان ها و نهادها:

محمدرضا شمسایی مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  چنگلوایی  کیخسرو 

خوزستان
نوراهلل حسن زاده مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت

درویش علی کریمی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستایی

بیژن عالی پور مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب
حمد مطیعی مدیرعامل منابع طبیعی و آبخیزداری 

خوزستان
امید حاجتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سیروس خدادادی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
آموزش وپرورش استان خوزستان

حجت االسالم بلک مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی 
خوزستان

یداهلل شمایلی - مدیر عامل موسسه جهاد نصر
سید فرزاد حسینی - مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان

حسن کریمی پور - قائم مقام اداره غله و خدمات بازرگانی 
اهواز

و  نصر  جهاد  موسسه  معاون   - بند  عالقه  حسن 
مدیر طرح 550 هزار هکتاری خوزستان

نبی اهلل خون میرزائی مدیرکل شیالت استان

محمدرضا شمسایی
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان

قدرت اله دهقان
معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان

بیژن عالی پور
ریاست محترم شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

کیخسرو چنگلوائی
مدیریت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

هوشنگ حسونی زاده
معاون مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان

علی عماد
مدیرکل حوزه استانداری خوزستان

مصطفی شبه
معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان

سیروس خدادادی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش خوزستان

فرامند هاشمی زاده
معاون محترم عمرانی استاندار خوزستان

درویشعلی کریمی
مدیرعامل آبفا روستایی خوزستان

نوراله حسن زاده
ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

امام جمعه دهدز:
»دهدز« در کنار ۲ سد عظیم آب خوردن ندارد

حجت االسالم سید مراد حسینی امام جمعه دهدز در نشست 
مدیریت بحران که در ایذه تشکیل شده بود، گفت: وقتی دهدز 
را با دیگر شهرستان ها مقایسه می کنیم متوجه اوج بحران در این 

شهرستان می شویم.
وی با اشاره به تامین آب شرب خرمشهر و آبادان در چند روز 
گفت: وقتی کاری چند ساله را در چند روز انجام می دهید گواهی از 
توانایی باالی شما در انجام آن است پس برطرف کردن مشکل دهدز 

هم امکان پذیر است.
حسینی افزود: با توجه به توانایی های مدیریت بحران استان باید 

حلقه های مفقوده پیدا و مشکالت مردم برطرف شود.
امام جمعه دهدز با انتقاد از وضعیت وخیم آب دهدز گفت: در 
کنار دو سد عظیم هستیم و آب نداریم و روی آب هستیم ولی آب 

خوردن نداریم.
وی با بیان اینکه روستاهایی در دهدز وجود داشته که فاقد جریان 
برق است تصریح کرد: روستای فالح یک و نیم کیلومتر با سد کارون 

سه فاصله دارد اما آب خوردن ندارند.
امام جمعه دهدز با انتقاد از مدیران ضعیف افزود: دشمن داخلی ما 

دوستانی هستند که با کار نکردن به ایران خیانت می کنند.
حسینی با اشاره به عدم تحقق برخی از وعده های که به دهدز داده 
شد، گفت: باید یک ایستگاه برق در دهدز احداث شود که تاکنون این 
مهم نادیده گرفته شده است که با احداث آن دیگر شاهد قطعی مکرر 

برق در دهدز نباشیم.
وی در پایان با انتقاد از عدم ارتباط زمینی روستاهای دنباله رود 
با دهدز اظهار کرد: مقرر شد پل سه بلوطک تا پایان امسال تکمیل 
شود که انجام نشده است و انتظار ما از مسئوالن مربوطه فراهم آوردن  

تمهیدات الزم جهت شروع به کار دوباره این کارگاه است.

هورالعظیم در جنوب غربی کشور و در استان خوزستان قرار 
دارد همچنین در حوزه شهرستان های دشت آزادگان و هویزه 
واقع شده؛ بخش وسیعی از این تاالب به دلیل خشک کردن 
آب توسط شرکت نفت جهت استخراج نفت، خشک سالی و 
کاهش شدید آب رودخانه کرخه و خشک شدن انهار ورودی، 

خشک شده است.
طبیعت که خشمگین شود حیات انسان را به تبع طبعش 
که  است  زیادی  سال های  می  کند.  روبه رو  مشکالتی  با 
فعاالن محیط زیستی و برخی مسئوالن دلسوز، مسئوالن 
تصمیم گیرنده را از خشم طبیعت هراسانده اند اما همانند اکثر 
اوقات باز هم دود بدهکار نبودن گوش این مسئوالن به چشم 

مردم رفت.
حدود یک ماه است که آتش به جان یکی از بزرگترین و 
مهم ترین تاالب های کشور افتاده و گستره آتش هزاران هکتار 
از این تاالب را سوزانده و حیات جانداران و جانوران بی شماری 
را به خطر انداخته است و در رأس همه مشکالت به وجودآمده 
نیز مردم برخی از شهرهای اطراف هورالعظیم در پی دود و 
بوی نامطبوع ناشی از حریق در هور با مشکالت جدی  روبه رو 

شده اند.
  بخش عمده آتش در هورالعظیم به قسمت عراقی هور 
مرتبط بوده و بخشی دیگر نیز در قسمت داخلی هور رخ داده 
است. دود حاصل از آتش سوزی نیزارهای هورالعظیم موجب 
تنگی نفس بین بیماران تنفسی شده و تاکنون عده ای را نیز 

راهی بیمارستان کرده است.
بیشتر در شب ها  بو و دود آتش  به دلیل شرایط جوی 

واضح می شود و دود در برخی از شب ها پس از درنوردیدن 
اهواز و ماهشهر تا خلیج فارس هم رسیده است، در این میان 
رایزنی هایی توسط مسئوالن ایرانی با کشور عراق به منظور مهار 
آتش صورت گرفته و 2 بالگرد آبپاش نیز از ایران به کشور عراق 
اعزام شده که البته شرایط پرواز این بالگردها هم خاص است 
به طوری که در دمای بیش از 50 درجه نمی توانند پرواز کنند 
بنابراین دمای فصل سوزان تابستان و گرمای آتش شرایط 

سختی را می تواند برای پرواز بالگردها رقم بزند.
    احمدرضا الهیجان زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خوزستان ضمن بیان اینکه حدود 200 هزار هکتار از عرصه 
تاالبی هورالعظیم در عراق خشک و مستعد آتش سوزی است، 
مسئله ای که مهار این آتش سوزی را با مشکل روبه رو کرده 
چنین عنوان می کند که »تمام بخش تاالبی هور العظیم در 
عراق، در دوران جنگ تحمیلی مین گذاری شده و امکان تردد 
برای خاموشی آتش در این تاالب وجود ندارد، به خالف بخش 
ایرانی تاالب هور العظیم که دارای مسیر تردد است بخش عراقی 

تاالب اصالً از امکان تردد برخوردار نیست«.
    وی همچنین با اشاره به اینکه نامه ای به سفیر عراق ارسال 
شده و همکاران بخش امور بین الملل اداره کل حفاظت محیط 
زیست خوزستان حضور مستمر در کنسولگری عراق داشتند 
و نشستی نیز با استاندار بصره در خرمشهر برگزار شده است، 
می افزاید: مقرر شد وزارت خارجه نیز این موضوع را پیگیری کند 
که با ناآرامی ها در عراق همزمان شد و با توجه به این وضعیت 

اعزام امکانات به عراق از عهده استان خارج بود.
گفته می شود خشک شدن انهار و تاالب هورالعظیم زندگی 

13 هزار رأس گاومیش در دشت آزادگان را تهدید می کند و در 
همین زمینه تصاویری مبنی بر زنده  زنده سوختن گاومیش ها 

در نزدیکی هور منتشر شده است
خشم هور

و  داخلی  بخش  دو  در  آتش سوزی  نیز  پیش  چندی 
خارجی تاالب هورالعظیم و دود منتشر شده در پی آن ادارات 

3 شهرستان را به تعطیلی کشاند اما سرانجام در تاریخ سوم 
مرداد ماه خبری به  نقل از کیامرث حاجی زاده مبنی بر مهار 

آتش سوزی هورالعظیم منتشر شد.
که  بود  گفته  خوزستان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
»آتش سوزی در تاالب هورالعظیم مهار شد و 95 درصد از 
نیزارهای آتش گرفته در هور به طور کامل خاموش شدند اما با 

توجه به افزایش دما امکان آتش سوزی مجدد نیزار در بخش 
عراقی تاالب وجود دارد«.

دیری نگذشت که بار دیگر و این بار 4 روز پس از آخرین خبر 
درباره هورالعظیم بار دیگر این هور در رسانه ها آتش به پا کرد و 
اخبار مربوط به شعله ور شدن حریق در هورالعظیم همچون دود 
منتشره، فضا را احاطه کرد. مدیرکل محیط زیست و مدیرکل 
مدیریت بحران استان هر دو رهاسازی آب را چاره این مشکل 
می دانند، با این حال همه این وقایع در حالی رخ می دهد 
که خبری از موضع گیری کالنتری رئیس سازمان حفاظت 
از محیط زیست در برابر خودسوزی های یکی از مهمترین 

تاالب های کشور نیست.
    کالنتری که برای قوچ های پیر به دلیل اینکه »آب زیاد 
می خورند« حکم قصاص و مرگ توسط شکارچیان آمریکایی  
را می برد تاکنون حتی برای آتش هورالعظیم دست به دعا هم 
نشده و همانند رفع آلودگی ها مسئله را به دعا برای آمدن باد 
و باران حواله نکرده است. این حجم از بی تفاوتی برای مسئولی 
که باید حافظ محیط زیست کشور باشد بی شک اگر نشان از 
ناکارآمدی او نباشد ولی قطعاً نشان دهنده بی توجهی وی نسبت 

به مسائل مهم حوزه کاری خویش است.
مسئله اهمیت آتش هورالعظیم در دو بعد داخلی و خارجی 
در حال اوج گیری است که لزوم توجه مسئوالن را می رساند 
مردم نیز در پیام های ارسالی به کانال های ارتباطی با خبرگزاری 
تسنیم در خوزستان خواستار اطفای هر چه سریع تر حریق هور 
هستند تا آتش و دود هور نیز باری اضافه بر ریه های خسته 

خوزستانی ها از خاک بی تدبیری نباشد. تسنیم

هور می سوزد و می سوزاند؛  خبری از کالنتری نیست!

امید حاجتی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سرچشمه همه مصیبت هایی که ملت ها می کشند این است که متصدیان امورشان از قشر مرفه و 
از اشراف و اعیان - به اصطالح خودشان - از آنها باشد.            صحیفه امام؛ جلد16؛ صفحه443

خوزسـتان
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ضرورت  تفریح
تفریح امری است که لزومش برای شهروندان هر جامعه ای 
غیر قابل انکار است. تفریح، رابطه مستقیمی با شادی و نشاط، 
احساس سالمت روان، احساس رضایت و زندگی فعال دارد و از 
شاخص های مهم کیفیت زندگی می باشد. وقتی در جامعه امکانی 
برای تفریحات سالم، تخلیه صحیح هیجانات، مکان هایی برای 
کنار هم بودن خانواده ها و کسب آرامش از داشتن لحظاتی شاد 
به گونه ای که برای همه سنین و همه اقشار درآمدی قابل استفاده 
باشد، موجود باشد، آن جامعه بسیاری از سوپاپهای اطمینان را 

برای حفظ تعادل دارد.
و  خوب  احساس  از  برخورداری  معنای  به  روان،  بهداشت 
خوشایند و روحیه ای آرام و سازگار بودن با محیط اطراف و 
نداشتن خشونت و تعارض با اعضای خانواده است. هنگامی که 
فرد بتواند بین جسم، روح و ذهن خود هماهنگی ایجاد کند، با 
برخورداری از همین سالمتی وجود دارای بهداشت روان بوده و 
در برقراری تعامالت با دیگر اشخاص خانواده و جامعه و محیط نیز  

سازگارتر خواهد بود.
به همین دلیل است که در دهه های اخیر بحث بهداشت روان 
در همه جهان بسیار حایز اهمیت  است و می تواند به باال رفتن 
کیفیت زندگی افراد خانواده کمک زیادی کند. در واقع تفریح یکی 
از مقوله هایی است که می تواند باعث نشاط و حال خوش شود، 
ضمن اینکه بهداشت روان با مسائل بسیاری در هم تنیده شده 

است و سالمت جسمی و روحی را به ارمغان می آورد.
پژوهش ها نشان می دهند که تفریح و گذراندن اوقات فراغت 
به شیوه فعاالنه و سالم، به داشتن ُخلق مثبت افراد کمک بسیاری 
می کند و عالوه بر القای ُخلق مثبت و احساس خوشایند آرامش و 
شادی، به سازگاری بهتر اشخاص با محیط اطراف و داشتن جامعه 
سالم تر کمک می کند و به این ترتیب بهداشت روان نیز شکل 
می گیرد. اما به طور یقین تا زمانی که خانواده های سالمی وجود 
نداشته باشد جامعه سالمی نیز به وجود نخواهد آمد و باید خانواده 

برای برقراری و حفظ نشاط تالش کند.
نوع  موارد  بعضی  در  و  است  مهم  تفریحات  انتخاب  شکل 
نامناسب تفریحات مضراتی را نیز به دنبال دارد. تفریح فعاالنه و 
سالم در فضای خانواده فواید بسیاری را به همراه  دارد به طوری 
که یکی از مهم ترین ارکان اجتماعی خانواده ایجاد تفریحات سالم 
است که این وظیفه و برنامه ریزی در سه بُعد اوقات فراغت روزانه، 

شبانه و آخر هفته و تعطیالت بزرگ نمود می یابد.
متاسفانه پژوهش ها نشان می دهد که بیش از 60 درصد 
از خانواده های ایرانی، برنامه ریزی منظمی برای اوقات فراغت 
ندارند و بدون آگاهی الزم و داشتن برنامه منظم اوقات را سپری 
می کنند به طوری که گاهی اوقات اعضای خانواده خسته، کسل، 
بی حوصله و عصبانی هستند و شروع به دعوا و بحث می کنند و 
همین اتفاقات موجب ایجاد تعارض در بین اعضای خانواه شده تا 
جایی که منجر به کشمکش های طوالنی خانوادگی و حتی طالق 
والدین خواهد شد. متاسفانه عدم وجود تفریح، بزرگ ترین خال در 

برنامه ریزی های اقتصادی است
با  مختلف  عمومی  فضاهای  و  دارد  گوناگونی  انواع  تفریح 
فضاهای  دارد؛  وجود  کردن  تفریح  برای  متفاوتی  کارکردهای 
فرهنگی مثل سینما یا تئاتر، فضاهای ورزشی مثل باشگاه ها، 
فضاهای تغذیه مثل رستوران ها و کافی شاپ ها، فضاهای بازی 
مثل پارک های بازی،  فضاهای عمومی دیگر مثل پارک ها و 

بوستان ها و فضاهای طبیعی مثل جنگل ها و ساحل. 

پرونده ویژه  فریاد
گزارش پرونده ویژه 

آسیب های عدم تفریح یا تفریح نامناسبسهم خوزســـتان از مـراکز تفـریحی
نوع  همه  تفریح  برای  را  عمومی  متنوع  فضاهای  بتوانیم  باید 
شخصیت، سن و طبقه اجتماعی فراهم کنیم. اگر زمینه تفریحات 
سالم و تخلیه بدون خطر هیجانات فراهم نشود، ناخودآگاه عده ای 
از افراد در هنگام فراغت به سراغ تفریحاتی می روند که ممکن است 
ناهنجاری هایی می  گاها سراغ  ها  باشد. جوان  زا  آسیب  و  افراطی 
روند که ممکن است به جسم و روح شان آسیب بزند. مانند رانندگی 
قهوه خانه ها  بلوار ها، حضور در  های پرخطر و الیی کشیدن در 
و... . در مسیر درست قرار گرفتن تفریحات و هیجانات جوانان نه 
تنها برای خودشان بلکه برای جامعه نیز سازندگی دارد. در عوض 
استفاده ناصحیح موجب خسارت فرد و جامعه است. همین آسیب 
بانوان، کودکان و خانواده ها  در سطوح  برای  تفریح  با کمبود  ها 

دیگر وجود دارد.
جوانان  تفریح  بهترین  که  کند  ادعا  تواند  می  کسی  امروز  آیا 
خوزستانی چیست؟ همه ما وقتی از پارک های محله خود یا سطح 
شهر عبور می کنیم با منظره بسیار زشت حلقه نوجوانان و جواناِن 
قلیان بدست مواجه می شویم! و یا حلقه های بازی با پاسور! منظره 
را  و خواهر خود  اینکه همسر، دختر  از  کند  ابا می  انسان  که  ای 
اعم  تفریحی  مراکز  از  خوزستان  مردم  ناچیز  سهم  ببرد!  پارک  به 
از فرهنگی، ورزشی، پارک آبی و فضای سبز  باعث شده تا بخش 

مهمی از جوانان به قهوه خانه ها کشیده شوند.
بدون تعارف همه می دانیم ورود جوانان به قهوه خانه زمینه ساز 
کشیده شدن به سمت مواد مخدر یا آشنایی با برخی جرایم است. 
اندرونی و حیاط خلوت داشته و در  قهوه خانه هایی که درونی و 
پشت پرده آنها چه فجایعی که صورت نمی گیرد! حادثه قهوه خانه 
در  قهوه خانه ها  قارچ گونه  رشد  پدیده  سمت  به  را  توجه ها  نوارس 
سطح اهواز جلب کرد اما این هشدار هنوز جدی گرفته نشده است. 
اگر تفریحات جذاب و کم هزینه در شهرها موجود باشد، چرا جوانان 
دورهمی هایشان را به قهوه خانه با آن همه آسیب ببرند؟ در این 
جایگزین  باید  بلکه  نیست.  راهگشا  چندان  سلبی  برخورد  زمینه 

مناسب به جوانان معرفی شود.

آبادان 
محرومیت  گرفتار  اهواز  مانند  اما  آبادان  شهرستان 
شدیدی در این امر- در کنار سایر موارد محرومیت- می 
دارد؛  جمعیت  نفر  هزار   300 به  نزدیک  آبادان  باشد. 
اما تنها یک شهربازی آن هم فاقد استانداردهای کافی 
دارد که البته به مدت طوالنی تعطیل بود. سرانه فضای 
شهرستان  این  دیگر  شهرهای  و  آبادان  شهر  در  سبز 
شهربازی  هرچند  است.  پایین  به شدت  چوئبده  چون 
سرپوشیده جزیره تیمبو و پارک ساحلی اروند که جدیدا 
راه اندازی شده اند، قدری تالش کرده این محرومیت 
را جبران کند. اما به هیچ وجه کافی نیست و مردم و 
جوانان آبادان از کمبود شدید تفریحگاه رنج می برند و 
کودکان آبادانی در حسرت فضاهای بازی ایمن هستند. 
عضو شورای شهر آبادان می گوید پارک های آبادان از 
نابسامان دارد.  نظر نور و نگاه زیبایی شناختی شرایط 
بانوان آبادانی هم پارک ویژه خود را به تازگی از دست 
داده اند. چرا که با شکایت شرکت برق منطقه و حکم 

دادستانی دیوار این پارک تخریب شد. 
سایر شهرها

این توصیفی از سه شهرستان بزرگ خوزستان بود. 
شوش،  خرمشهر،  چون  شهرستانها  سایر  در  اوضاع 
شوشتر، رامهرمز و... به مراتب وخیم تر است. به عنوان 
از  به شدت  به دلیل کمبود آب  مثال مسجد سلیمان 
نظر فضای سبز شهری فقیر است - در حد 2 متر مربع 
برای هر نفر! - و پارک هایش به گفته ساکنان تنها نام 
پارک را به یغما می کشند و به خوبی نگهداری نشده اند. 
رامهرمز اصال چیزی به نام شهربازی ندارد و تنها چند 

پارک فرسوده جور شهر را می کشند. 

ظرفیت های تفریحی خوزستان 

این محرومیت ها درحالی است که استان ظرفیت های فوق العاده ای برای ایجاد 
تفریحگاه دارد. تنوع طبیعت، تنوع اقوام و آداب و رسوم، ظرفیت فوق العاده ای 
را در خوزستان به وجود آورده. خوزستان دارای کوه، دریا، دشت، آبشار، آبهای 
استان  یک  در  تنوع  همه  این  است.  و...  کویر  تاالب،  آرام،  رودخانه  خروشان، 

درکمتر جای دنیا یافت می شود. این همه ظرفیت یکجا کم نظیر است. 
اول، سواحل رودخانه ها؛ اولین ظرفیت مهم خوزستان، برخورداری از ساحل 
از  رودخانه ای  یا  که  برخوردارند. چرا  از ساحل  اغلب شهرهای خوزستان  است. 
شهرهای آن میگذرد، یا در جوار ساحل خلیج فارس هستند، یا مانند شهرهای 
شمال استان در کنار دریاچه سد ها قرار دارند. ساحل ظرفیت مهمی برای ایجاد 
تفریحگاه و تفرجگاه است. امکانات تفریحی زیادی هست که در دنیا و حتی برخی 

نقاط کشور در سواحل ایجاد شده. 
شاتل سواری، فالی برد، اسکی روی آب، جت اسکی، تیوب های تندرو، قایق 
سواری... تنها بخشی از تفریحات آبی جزیره کیش است که همگی قابل اجرا در 
آبهای خوزستان هستند. در صورتی که چنین تفریحاتی در رودخانه ها و دریاچه 
های استان سرمایه گذاری و اجرا شوند، جوانان خوزستانی حسرت زده امکانات 

نقاط دیگر کشور یا کشورهای دیگر نخواهند بود. 
دوم، آب برای فضای سبز؛ ظرفیت بعدی وجود آب برای ایجاد فضای سبز است. 
در بسیاری از شهرهای کشور با آب شیرین لوله کشی فضای سبز شهری آبیاری 
شده و شادابی و نظم و طراوت خاصی به شهر داده اند. در شهری مانند اهواز به 
راحتی می توان با استفاده از آب تصفیه نشده کارون، فضای سبز را گسترش داد. 
سرکار خانم مجتهد نجفی فعال محیط زیست و نویسنده کتاب  »اقتصاد مقاومتی 
محیط سالم تر« یک طرح 12 بندی برای بهبود فضای سبز شهرها دارد که در 
سفر به اهواز این ایده را متناسب با شرایط آب و هوایی خوزستان به خوزستانی 
ها ارائه کرد. این طرح مفصل که به نام باغ قرآنی - اسالمی - ایرانی ارائه شده، 
برای نهال کاری درختان قرآنی نخل، انگور، سدر، کنار، زیتون، انار، انجیر و موز 
را بومی خوزستان و احیا کننده محیط زیست این استان معرفی کرده و با ذکر 
مفصل شرایط رشد و پرورش، بیان می کند چگونه کاشت این نهالها محیط زیست 
در  تغییری  اجرای همچین طرحی چه  کنید  تصور  میدهد.  نجات  را  خوزستان 

چشم انداز تفرجگاه های خوزستان بوجود می آورد. 
مناسب  که  است  استان  شرق  و  شمال  های  کوه  بعدی  ظرفیت  کوه؛  سوم؛ 
هم  مورد  این  در  است.  و...  پاراگالیدر  الین،  زیپ  کابین،  تله  چون  تفریحاتی 
ایجاد  به  منجر  تا  نگرفته  صورت  چندانی  گذاری  سرمایه  و  ابتکار  و  خالقیت 
چون  کوچکتر  شهرهای  حتی   - کشور  جای جای  در  که  چنینی  این  تفریحات 
همدان- وجود دارد، شود. کمکاری و عدم سرمایه گذاری در همچنین فضاهایی 

منجر می شود به تشکیل تور های غیر رسمی و غیر قانونی می شود. 
ظرفیت های فراوان دیگری هم در خوزستان وجود دارد که بررسی و نام بردن 
همه آنها در این مجال نمی گنجد ولی باید تک تک مورد بررسی کارشناسان و 

مسئولین قرار بگیرد و معرفی و تبلیغ شود. 

پروژه های در دست احداث اهواز 

فروردین ماه امسال کتانباف شهردار اهواز از 
آغاز احداث پارک 12 هکتاری با هدف توسعه 
سرانه فضای سبز و ساماندهی وضعیت ورودی 
های شهر در ورودی اهواز از سمت اندیمشک 
خبر داد. وی گفت  بنا داریم در این پارک 7 
ایجاد  گیاهی  متنوع  های  گونه  از  نهال  هزار 
کنند. وی همچنین سال گذشته از برنامه نصب 
به  اتصال شرق  و  در جاده ساحلی  کابین  تله 
غرب اهواز خبر داد که البته بیان کرد این طرح 

مشروط به پیدا شدن سرمایه گذار است.
شورای  اعضای  از  یکی  که  دیگری  پروژه   
در  هکتاری   15 پروژه  داده  خبر  آن  از  شهر 
شهربازی  برای  که  کیانشهر  منطقه  حوزه 
در  آن  اولیه  زیرساخت های  و  یافته  اختصاص 
حال انجام است و این پروژه نیز هنوز سرمایه 

گذار ندارد. 
عامل  مدیر  فرد  امیری  حمید  همچنین 
سازمان پارک ها و فضای سبز اهواز در خصوص 
بیان  اهواز  بانوان  پارک  نواقص و مشکالت دو 
کرد: این دو پارک، نواقص و مشکالتی داشتند. 
با روی کار آمدن شهردار جدید اهواز، مشکالت 
شده  تقریبا حل  گلستان  منطقه  بانوان  پارک 
است و همچنین حل مشکالت پارک شهروند 
از قبیل بحث فضای سبز، روشنایی و ... نیز در 

حال پیگیری است تا حل شود.
توسعه  ساله  پنج  برنامه  در  همچنین 
پارک  دو  احداث  اهواز،  کالنشهر  شهرداری 
بانوان جدید در شرق و غرب اهواز پیش بینی 

شده است.
از پروژه هایى که احیانًا در شهرستان ها 

در دست است، خبری به ما نرسیده. 

کلکسیون  کنار  در  تفریحی  امکانات  خوزستان  استان  در  متاسفانه   
جهت  از  گرچه  است.  برخوردار  بسیاری  ضعف  از  کمبودها  و  ضعف ها 
فضاهای رستورانی یا فست فود، شهرهای ما - مخصوصا شهرهای بزرگتر 

استان - کمبودی ندارند و به وفور در هر خیابانی رستوران، کافی شاپ و فست فود یافت می شود. اما نگاهی گذرا به 
امکانات تفریحی ورزشی، فضای سبز و پارک ها در اهواز و دیگر شهرهای خوزستان به ما می گوید خوزستانی ها نسبت به 

بسیاری از استان های دیگر کشور از امکانات تفریحی کافی محروم اند.
تعداد  ندارد. گرچه رئیس هیئت شنای خوزستان معتقد است  از نظر استخر هم وضعیت چندان مطلوبی  خوزستان 
استخرهای فعال خوزستان کافی است! اما مردم به خصوص در شهرهای کوچک چنین برداشتی ندارند و از نداشتن استخر 

با کیفیت مناسب گله دارند. 
چندی پیش استاندار خوزستان گفته بود سرانه استخر دانش آموزی در 
خوزستان صفر است و یک میلیون دانش آموز خوزستانی حتی یک استخر 
مخصوص به خود ندارند. البته دانش آموزان در زمینه اردوگاه ویژه دانش آموزی نیز محرومند. در حالی که میانگین کشوری 
برای اردوگاه 4 متر است، دانش آموزان خوزستانی از این سهم تنها1/1 مترمربع بهره برده اند که آن هم پراکندگی مناسبی 
در استان ندارد. این را مهدی رفیعی دهکردی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان گفته و مشکل 

را کم بودن میزان اعتبارات دانسته.

دالیل کمبود ها چیست؟ 
بررسی ها و پرسش ها ی ما با کارشناسان ما را به فهرست 
های  کاستی  و  کم  علل  از  بخشی  تنها  قطعاً  که  رساند  زیر 

خوزستان در امر تفریحگاه است:
1.کاهش سرمایه گذاری: این عنوان امروز تبدیل به یکی از 
علل بسیاری از نارسایی های خوزستان شده که باید در جای 

خود به طور مفصل مورد بررسی قرار گیرد. 
2. شرایط آب و هوایی: سختی شرایط آب و هوایی که به 
نظر می رسد روز به روز بیشتر شده و ریسک سرمایه گذاری 
را در خوزستان باال برده است. البته شرایط آب و هوایی که 
در حال حاضر در پیشانی مشکالت خوزستان قرار گرفته، تنها 
یکی از علل است. علل دیگری هم وجود دارد که ریشه آن 
ها تصورات و قضاوت های غلط نسبت به خوزستان است. در 
دهه های گذشته پس از جنگ برخی افراد سبب ممنوعیت 
سرمایه گذاری در مناطقی از خوزستان که به زعم آنها هنوز 
ناامن محسوب می شد، بودند. البته در دهه 80 این ممنوعیت 
ها برداشته شد. اما سایه این توهم باعث شد همچنان برخی 
بحرانهای  ببینند.  امنیتی  را  خوزستان  گذاران،  سرمایه 
ساخته  بیشتر  که  عربی  خلق  و  وهابیت  شده  بزرگنمایی 
که  عراق  های  ناامنی  نیز  و  واقعیت  تا  بود  مسموم  تبلیغات 
هم مرز با خوزستان بود، باعث شد این سایه از سر خوزستان 
امنیت  به لطف حافظان  امنیتی  کم نشود. هرچند بحرانهای 
از سر خوزستان کم شده، اما سایه توهم بحران خوزستان را 
برخی  توهم  این  با  پایتخت  در  عده ای  هنوز  و  نمی کند  رها 

سرمایه گذاری ها در خوزستان جلوگیری می کنند.. 
3. عدم توجه به ظرفیت ها: بسیاری از ظرفیت های خوب 
کردیم،  بررسی  و  عنوان  گزارش  در  را  تعدادی  که  استان 
اراده ای بر توجه به آنها و بررسی کارشناسی دیده نمی شود. 
یکی از تور لیدر های خوزستانی می گوید در خوزستان هیچ 
تعریفی برای تورهای رودخانه ای نداریم و هیچ بستر مناسبی 
تفریحات در آب های استراتژیک مان فراهم  این گونه  برای 

نکردیم. 
این درد بزرگی است. به این فکر کنید که اگر استانی مانند 
اصفهان یا تهران یا خراسان، آب های خوزستان را داشتند چه 
قطب  به  تبدیل  و  می شد  ایجاد  آنجا  در  گردشگری  امکانات 
اما  درخوزستان  شد.  می  کشور  گردشگری  صنعت  مثال  بی 
ظرفیت ها به خوبی دیده نمی شوند و معدود سرمایه گذاری ها 

روی پروژه هایی با اهمیت و بهره کمتر تمرکز می یابد. 
4. ضعف در بهسازی پارک ها: بسیاری از پارک ها به علت 
ضعف نگهداری، بهسازی و بروزرسانی تجهیزات، دچار کاهش 
کیفیت و مشکالت ایمنی می شوند و به مرور به حالت تعطیل 
یا نیمه تعطیل در می آیند یا اینکه با کاهش اقبال شهروندان 
روبرو می شوند. سال گذشته پارک شهربازی پادادشهر اهواز 
با دستور دادستان عمومی و انقالب اهواز به دلیل ایمن نبودن 
و  تعطیل شد  برق  استاندارد  غیر  و سیم کشی  بازی  وسایل 
تاخیر در برطرف نمودن نقص ها موجب شد آن تعطیلی 5 
ماه طول بکشد و مردم اهواز مدت طوالنی از داشتن یک شهر 

بازی هم محروم باشند. 
5. اختالف نظرها: یک مشکل در توسعه امکانات تفریحی، 
اختالف بین شهرداری ها و اداره استاندارد و سایر دستگاهها 
است. مثاًل شهرداری میخواهد مجوز نصب تجهیزات بازی و 
پارک های محلی را بدهد. اما از نظر اداره استاندارد تجمیع 

آنها در محلی به نام شهربازی  نظارت را آسان تر می کند. 
6. سوءتدبیر و کج سلیقگی ها: می بینیم بسیاری از پارک 
ها احداث می شوند؛ اما  فارغ از نگاه زیبایی شناختی! خیلی 
از پارک ها مشکل روشنایی دارند. فضای سبز بسیاری پارک 
ها و بوستان ها ضعیف، شلخته و فاقد زیبایی است و به علت 
طور  به  رود.  می  بین  از  سنتی  و  قدیمی  آبیاری  شیوه های 
کلی بسیاری از پارکهای ما در خوزستان فاقد جذابیت کافی 

هستند. 

کمبود مراکز تفریحی در اهواز و سایر شهرهای خوزستان

اهواز
یک  حدود  جمعیت  با  کالنشهری  عنوان  به  اهواز 
میلیون و نیم و مرکز استان، امکانات تفریحی قابل قبولی 
ندارد. تنها مامن مردم شهر برای تفریح و هواخوری جاده 
در  و  مجهز  و  مناسب  نقاط  برخی  در  که  است  ساحلی 
بسیاری نقاط بخاطر نور ضعیف، کیفیت بسیار بد چمن، 
مبلمان شهری و نبود درخت نامناسب است یا محل تجمع 
باید گفت نورپردازی  البته  مصرف کنندگان قلیان شده. 
برای  دلنشین  فضای  هفتم،  پل  زیبای  آبنمای  و  ها  پل 
ایجاد  ها  پل  اطراف  در  خانواده ها  نشینی  و شب  تفریح 
کرده؛ اما نقص ها را هم باید دید و بیان کرد. اهواز با این 
گستردگی تنها یک شهر بازی دارد که آن هم هر چند 
وقتی به دالیل مختلف مدتی تعطیل می شود. شهربازی 

پادادشهر سال گذشته به مدت 5 ماه تعطیل بود!
هوای گرم خوزستان می طلبد در این شهر مجتمع های 
وجود  مناسب  سرمایش  و  تهویه  با  سرپوشیده  تفریحی 
داشته باشد. اما اهواز تنها دو یا سه پارک سرپوشیده دارد 
آنها هم  ارگانها است و همه  به  آنها متعلق  از  که برخی 

مطابق استاندارد ها و مجهز و مطلوب نیستند. 
اهواز گرم ترین مرکز استان کشور است که این شرایط 
این شهر  اما  پرطرفدار می سازد.  را  آبی  تفریحات  هوایی 

تنها یک پارک آبی، آن هم تقریبا در خارج شهر دارد.
 وضعیت فضای سبز شهری اهواز هم با وجود داشتن 
قبول  قابل  وجه  هیچ  به  شهر  وسط  در  بزرگ  رود  یک 
سایر  به  هایشان  سفر  در  همواره  و  نیست  اهوازیها 
شهرهای کشور باید حسرت بخورند که چرا شهرشان صفا 
بلوارهای گلکاری  و  ها  و شادابی فضای سبز دیگر شهر 
را  کشیده  فلک  به  سر  درختان  با  هایی  خیابان  و  شده 
ندارد. سرانه فضای سبز در اهواز 14 متر مربع است که با 

سرانه کشوری - 25 متر مربع - 11 متر مربع فاصله دارد. 
به گفته فرامند هاشمی زاده معاون عمرانی استانداری 
خوزستان، متوسط سرانه فضای سبز شهری در خوزستان 
معادل 7/8 مترمربع است که با توجه به استاندارد 12 تا 
14 مترمربع فاصله زیادی با استاندارد سرانه فضای سبز 
گذشته  سال  ده  در  خوزستان  سبز  فضای  سرانه  داریم. 

12 بوده است.
از نظر تعداد و کیفیت بوستان ها، آب نماها، استخر ها 
و امکانات ورزشی عمومی هم اوضاع همین است. امکانات 
پیست  و  بال  پینت  بولینگ،  مانند  تفریحی  ورزشی 
به تفریحات سالم جوانان اضافه  کارتینگ هم که جدیداً 
شده، بسیار کم تعداد و گران قیمت هستند. مجموع اینها 
به ما می گویند کالنشهر اهواز که جزو 10 شهر پرجمعیت 
و  ایران  نفتی  میدان  بزرگترین  داشتن  با  است،  کشور 
امکانات  نظر  از  کشور،  نفت  استخراج  از  سهم  بیشترین 
تفریحی در محرومیت به سر می برد. البته این تنها وضع 
از سایر شهرهای استان  مثاًل بهتر  اهواز است که قاعدتاً 

محسوب می شود

دزفول 
وضعیت دزفول به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت 
است.  بهتر  سبز  فضای  سرانه  نظر  از  حداقل  خوزستان 
باالی  جمعیت  برای  بازی  شهر  یک  داشتن  چند  هر 
از  دزفول  در  رسد  می  نظر  به  اما  است؛  کم  شهر  این 
بیشتری  استفاده  میان شهر  از  عبوری  رودخانه  فرصت 
نسبتا  تفریحی  امکانات  از  دزفول  پارک ساحلی  و  شده 
که  ها  َکت  دزفول،  پرندگان  باغ  است.  برخوردار  خوبی 
قایق  این شهر هستند،  گرمای  جاذبه گردشگری فصل 
سواری پارویی و موتوری و تیوب سواری در رود دز _ که 
تفریحات آبی رایج این شهر هستند_ سطح گردشگری 
این شهر را باالتر از سایر همتایانش در استان قرار داده 
کوه  از ظرفیت آب های خروشان،  باید گفت  اما  است. 
های بکر و آبشار های باالدست دز برای ایجاد تفریحات 
هیجان انگیز ایمن استفاده چندانی نشده و همین خالء 
بدون  که  شده  مجوز  بدون  تورهای  برای  ای  زمینه 
رعایت استانداردها و ایمنی الزم تفریحاتی مانند تیوپ 
سواری در آب های خروشان را ارائه داده و گاهی سبب 
اتفاقات ناگوار شده اند. سال گذشته تور طبیعت گردی 
 4 بود، سبب کشته شدن  مجوز  فاقد  که  مهربان  اهواز 
خوزستانی در ارتفاعات چال کندی دزفول شد و استان 

را سخت متاثر کرد.

به بررسی کمبود های  این پرونده که اختصاص  ایجاب میکند در  نمایی  از سیاه  انصاف و دوری 
امکانات تفریحی خوزستان دارد، در کنار ضعف ها به نقاط قوت هم اشاره کنیم.

نقاط قوت استان در امکانات تفریحی 

پارک آبی اهواز، راپل 250 متری پارک 
کوهساران، باشگاه پینت بال سورنا، پارک 
چوبی کیانپارس، بولینگ بوستان، پیست 
کارتینگ غدیر و سورنا، پارک جزیره و... 
از جمله امکانات تفریحی مناسب اهوازی 

ها هستند. 

تفریحی  کشتی  کابلی،  پل  آبادان،  در 
اروند کنار، شهربازی  رانیا، پارک ساحلی 
های جذاب  مکان  و... جزو  تیمبو  جزیره 

برای گذران اوقات فراغت مردم هستند. 

پارک ساحلی دز، باغ پرندگان، باشگاه 
از  بعثت...  شهربازی  تراپ،  تیراندازی 
بحساب  دزفول  خوب  تفریحی  امکانات 

می آیند. 

در شوشتر اخیرا پارک شهربازی بعثت 
های  سازه  تاریخی،  مناطق  شده.  تجهیز 
آبی شوشتر، بوستان داریون و پارک آبی 
دیگر شهر  تفریحی  های  مکان  هم  روباز 

هستند.

برای بهبهانی ها پالژ تفریحی ورزشی 
مارون، باشگاه سوارکاری توسن... بهترین 

مکان های تفریحی شهر هستند. 

راپل سواری در پارک کوهساران اهواز

مجموعه آبی تفریحگاه ساحلی دز

خود را با کار مداوم خسته نکنید و برای خود تفریح و تنوع قرار دهید ولی از کاری که در آن 
اسراف باشد یا شما را در اجتماع سبک کند پرهیز کنید. امام رضا )ع(- بحار االنوار، ج 78، ص 346 خوزسـتان
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فریاد خوزستان برای بررسی وضعیت مراکز تفریحی 
استان به سراغ آقای موسی شاعری یکی از کارشناسان 
مدیریت شهری و از مدیران سابق مجموعه شهرداری 
فرهنگی   - اجتماعی  امور  معاونت  است.  رفته  اهواز 
شهرداری کالنشهر اهواز به مدت 4 سال و ریاست کمیته 
تدوین برنامه 5 ساله توسعه و چشم انداز 20 ساله شهر 
اهواز بخشی از سوابق شاعری است. متن ذیل حاصل 

گفتگوی فریاد خوزستان با وی است:

فعلی  بفرمایید وضعیت  اول  آقای شاعری   .1
به  نسبت  خوزستان  استان  تفریحی  مراکز 

استانهای دیگر چگونه است؟
واقعیت این است که در حوزه گردشگری تفریحی 
رفاهی وضعیت ما در کل ایران وضعیت مناسبی نیست 
و با حد مطلوب فاصله زیادی دارد. مراکز اقامتی ما بسیار 
محدود هستند خدمات رسانی شان بسیار پایین است و 
این نقیصه ای است که در کشور به طور کلی داریم. اگر 
مثال جزیره ای کیش را فاکتور بگیریم - که آن هم به 
نسبت سرمایه گذاری و چشم اندازی که برایش تعریف 
شده که باید قطب گردشگری منطقه شود و با آن نقطه 
نیز فاصله دارد - بقیه ایران جز میراث تاریخی کشور و 
طبیعت بکرش هیچ کار جدی در این حوزه انجام نشده. 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان متولی این 
امر بسیار ضعیف عمل کرده. کشورهای دیگر از این حوزه 
درآمد باالیی کسب می کنند. کشور مالزی سرمایه گذاری 
کرده بود 20 میلیون گردشگر را جذب کند. اگرمسائل 
سیاسی و فرهنگی و عقیدتی جمهوری اسالمی در دنیا 
را فاکتور بگیریم و از آن بگذریم، ما در داخل هم در 
این حوزه کم کار کردیم. شما ببینید زیرساخت های 
ما بسیار ضعیف است؛ از شمال کشور تا تاریخی ترین 
مناطق، هتل های ما قابل قبول نیستند و کیفیت و تعداد 
خدمات رسانی در راه ها از نظر مراکز اقامتی و رفاهی 
بسیار ضعیف است. حتی سرویس بهداشتی که ابتدایی 
ترین چیزهاست در کل ایران مشکل دارد. ما ظرفیت 
های طبیعی با قابلیت های منحصر به فردی در ایران 
داریم. کشوری چهارفصل هستیم. اماکن تاریخی بسیار 
قابل توجهی داریم. اما هیچ ظرفیت سازی مناسبی برای 
معرفی این ها در دنیا و در داخل و برای بهره برداری و 

استفاده داخلی صورت نگرفته.
 حاال در استان خوزستان که سه تا یونسکوسایت 
دارد، سه مجموعه در خوزستان میراث بشریت اند و ثبت 
جهانی شده اند. سازه های آبی شوشتر، محوطه باستانی 
شوش و زیگورات چغازنبیل را سازمان ملل متحد به 
عنوان میراث بشریت معرفی کرده. ما کمتر استانی را 
داریم که سه اثر ثبت شده جهانی داشته باشد. بسیاری 
از کشورهای دنیا تالش می کنند یک اثر را ثبت جهانی 
کنند. اما خوزستان سه اثر ثبت شده جهانی دارد. اما یک 
هتل پنج ستاره ندارد. فقط یک هتل 4 ستاره دارد که 
اگر با مقیاس های جهانی دیده شود، شاید سه ستاره 
بیشتر نگیرد. وضعیت شهرستان ها که اسفناک است 

اصالً هتل به معنای واقعی وجود ندارد. 
2. بحث مراکز تفریحی بخشی از آن گردشگری 
و تاریخی است، بخش دیگری هم پارک و فضای 
سبز و غیره. وضعیت این بخش از نظر شما به چه 

شکلی است؟
در این بخش هم وضعیت ما وضعیت بسیار بدی 
است. مردم خوزستان که شرایط اقلیمی بدی دارند، از 
این نظر هم وضع خوبی ندارند. شما در شهر اهواز می 
بینید که خیابان چمران )کیانپارس( که بهترین نقطه 
اهواز هست، تماماً اشغال شده با رستوران ها و فست 
فودها و دارد تسری پیدا می کند به شهرهای دیگر. 
مهمترین تفریح مردم خوزستان شده رستوران گردی. 
حاال متناسب با سطح معیشتی شان. عمالً هیچ مجموعه 
گردشگری و رفاهی و فرهنگی که مردم بتوانند از آن 

بهره ببرند نداریم. 
در اهواز چند سالن سینما داریم که همه قدیمی 
هستند. در بعضی شهرها هم سالن بسیار کوچک داریم 
که تازه راه افتاده اند. پالتو تئاتر؛ با این که اهواز که 
کالنشهر است و هنرمندان زیادی هم دارد فقط یکی 

دارد. شهرهای دیگر هم ندارند. 
وقتی درباره فضای سبز مثالً شهربازی حرف میزنیم، 
در اهواز که مرکز استان هست فقط یک شهربازی پاداد 
نیست. چون  شهر هست و شهرهای دیگر هم عمالً 
وسایل بازی چندانی ندارند. چیزی که در اهواز هست 
غیراستاندارد است و بارها تعطیل شده. فضا محدود است. 

وسایل بازی قدیمی و غیر استاندارند. 
3. مهمترین عوامل وضعیت موجود چیست؟

من اعتقادم این است که نگاه دولت های مختلف به 
استان خوزستان در اولویت بندی ها نامناسب بوده. یک 
بار مرحوم هاشمی بعد از ریاست جمهوری اش گفت که 
ما می پذیریم در فرهنگ نگاهمان نگاه استراتژیک نبوده 
و کاری نکردیم. این مضمون صحبتهای ایشان است در 

سال 76. دولت های بعدی هم نگاه خوبی نداشتد. 
ظلمی که در حق مردم خوزستان می شود همیشگی 
بوده. مسائل خوزستان به هم پیوسته است. آب، بیکاری؛ 
در برخی شهرها بیکاری 42 درصد است. من نمی خواهم 
خیلی با بدبینی نگاه کنم. اما نمی توانم با خوش بینی هم 
نگاه کنم. گاهی حس می کنم نگاهی وجود دارد که باید 
حواس ها پرت شود و ذهن ها درگیر مسائل و کمبودها 
شود و مردم از بدیهی ترین حقوق محروم شوند. وقتی 

نگاه دولت در زمینه سرمایه گذاری و تخصیص بودجه و 
اعتبارات نگاه بی انصافانه و ظالمانه است، طبیعتاً مدیران 
استان که ناتوان هستند، چنان درگیر مباحث بیکاری و 
انتقال آب و ریزگردها می شوند که نمی توانند به مسائل 
برسند. وقتی یک منطقه ای آب  تفریحی  و  فرهنگی 
ندارد، دیگر نمی توانی برایش به فکر ایجاد مراکز فرهنگی 
و تفریحی بیفتی بلکه باید مشکل آب اش را حل کنی. 
وقتی مردم مشکل اشتغال دارند، باید مشکل بیکاری و 
امنیت اش را حل کنی و از مسائل دیگر غافل می شویم. 
اگر بخواهیم تیتر وار علل را بیان کنیم اول دولت 
ها را مقصر می دانم. همه دولتها. چون نگاه استراتژیکی 
در این مسئله ندارند. دوم نخبگان خوزستان؛ نمایندگان 
خوزستان در مجلس؛ مدیریت ارشد خوزستان در ادوار 
مختلف نه فقط این دور و مدیران استان در این بخش 
هم مقصر هستند و در نهایت اصحاب رسانه را مقصر می 
دانم که نوک پیکان و پیکان توجه و انتقاد و پیگیری 
ایشان گاهی اوقات به سمت و سویی می رود که از اصل 

می ماند.
4. نقش مردم چیست؟

اّن اهلل ال یغّیر ما بقوٍم ٍحتی یغیروا ما بانفسهم. مردم 
خوزستان مردم نجیبی هستند. مردمی هستند که در 
می  زندگی  کشور  های  استان  ثروتمندترین  از  یکی 
به  نگاهش  برخوردارند. دولت  از حداقل ها  اما  کنند؛ 
مردم خوزستان باید این باشد که این مردم سالهاست با 
نجابت دارند تحمل می کنند. ولی وقتی از درون نگاه می 
کنیم می  بینیم که ما مردم خوزستان مردم مطالبه گری 
نبوده ایم حقمان را مطالبه نکرده ایم. یاد نگرفته ایم که از 
راه های قانونی و منطقی مسالمت آمیز مطالبه گر باشیم 
و از مسئولین بخواهیم. به حداقل ها راضی می شویم به 
راحتی نگاهمان به مسائل عوض می شود و می گذریم. 
این بحث جدی است تا زمانی که مردم خوزستان تغییر 
رویکردی نداشته باشند، نسبت به مسائل شان تغییر 
خاصی اتفاق نمیافتی. ما فرزند خوزستانیم. اینجا متولد 
شده ایم سرزمین آبا و اجدادی ماست به آن تعلق خاطر 
داریم. اما اکنون وضع به جایی رسیده و به خاطر مسائلی 
به محض  به آن صحبت کردیم، هر کسی  که راجع 
اینکه یک بستری پیدا کند، اولین چیزی که به ذهنش 
می رسد این است که از اینجا برود. وظیفه دولت است 
که مانع شود. اما همانطور که دولت وظیفه دارد، ما هم 
موظفیم دغدغه توسعه استان را داشته باشیم. فرض 
بگیریم همه به محض اینکه فرصت پیدا کنند از این 
جا بروند. خوب کشورمان هم به نسبت برخی کشورها 
سطح پایین تری دارد پس از ایران هم باید برویم. اما 
اینجا وطن ماست. زادگاه ماست. هیچکس نمی تواند 
آن را بسازد جز خودمان و موقعی می توانیم این کار را 
بکنیم که اتحاد و انسجام داشته باشیم و مسائل قومی 
را کنار بگذاریم. بصیرت و هوشیاری داشته باشیم. تحت 
تاثیر جوسازی های خارجی قرار نگیریم. مطالبه کنیم. 
اصول و اعتقادات و نظام و کشوری که به خاطرش خون 
داده ایم و مسئولین باید احساس کنند در امان نیستند 
از تیغ تیز انتقادات مردم و باید بدانند که با مردمی طرف 
هستند که به حقوقشان آشنا شدند. مطالبه می کنند. 
موقعی می توانیم مطالبه گر خوبی باشیم که به حقوقمان 

آشنا باشیم. 
نخبگان  که  داریم  را  استانها  از  خیلی  ما   .5
آن استان وقتی به مقامی رسیدند به فکر مردم 
خودشان هستند. مثل کرمان یزد اصفهان. روسای 
جمهور و وزرای ما خیلی هاشان از استان های 
کویری اند و هر وقت به جایی رسیده اند، به فکر 
استان خودشان بوده اند و خالف قانون هم نبوده. 
توجه کردند، کار کردند. اما استان ما چنین نیست 
خیلی از نخبگان ما وقتی به جایی میرسد استان را 

راه کامل رها می کنند. 
این هم برمی گردد به مسائل فرهنگی. خدا لعنت کند 

کسانی را که در استان خوزستان مباحث قومی را پررنگ 
کردند و به آن دامن زدند و این شد مبنایی برای آدم 
های فرصت طلب و سوء استفاده گر و منشاء خیلی از 
اختالفات. این یک واقعیت است. من تاسف میخورم از 
افرادی که از این مردم بودند و از ظرفیتی که این مردم 
در اختیارشان گذاشتند رشد کردند و پیشرفت کردند 
و پشت سرشان را نگاه نکردند. این عدم تعلق خاطر و 
هضم شدن در جریان های دیگر آفتی است که وجود 
دارد. واقعیت این است که دولتی ها وقتی از خوزستانی 
ها استفاده می کنند، از دو چیز مطمئنند: اول اینکه 
خوزستانی ها به عقبه شان کار ندارند و عامل فشار نمی 
شوند مثل اصفهانی ها و کرمانی ها و حتی شمالی ها. 
دوم اینکه خوزستانی ها هیچ وقت با هم منسجم نمی 

شوند. 
قائم مقام یکی از وزرا در دولت قبل که خوزستانی بود 
برایم نقل می کرد که ما یک کسی را از استان اصفهان 
می خواستیم در کشور به مسئولیتی نصب کنیم. طبق 
روال قانونی استعالم گرفتیم. بعد متوجه شدیم ایشان 
پرونده ای در فالن اداره ی اصفهان داشته اما آن اداره 
اصفهان به خاطر این که قرار بوده این فرد مسئولیت در 
دولت بگیرد پرونده اش را نگه داشته و ارائه نداده. چرا 
چون یکی از اصفهان آنجا مسئولیت بگیرد و برای استان 
اصفهان مفید باشد. اما اگر ما بخواهیم یک خوزستانی 
را به عنوان مسئول انتخاب کنیم، نیاز نیست از جایی 
استعالم بگیریم. کافیست در جلسه ای اعالم کنیم که 
این فرد قرار است این مسئولیت را بگیرد دسته دسته 
می آیند علیه او حرف میزنند و او را تخریب میکنند، نامه 

می نویسند، پیام میدهند.
این واقعیتی تلخ در خوزستان است. اینکه مردم در 
ندارند؛ یکدلی و پیوستگی  انسجام الزم را  خوزستان 
ندارند؛ نخبگان خوزستان جفا کردند. این هم برمی گردد 
به تعلق خاطر افراد به زادگاهشان. یک مثالی بزنم. در 
خوزستان از نسل های قدیم اگر بپرسید، اگر یک نفر در 
تهران از یک آبادانی می پرسید کجایی هستید، میگفت 
آبادانی! با افتخار می گفت و روی آن تعصب داشت. هنوز 
در نسل های قدیمی این را پر رنگ می بینیم. چرا این 
تعلق خاطر اینقدر پررنگ وجود دارد؟ علت این است که 
یک زمانی آبادانی بودن کالس بود. عروس خلیج فارس 
بوده بهترین و زیباترین و باکالس ترین بندر ایران بود. 
طرف افتخار میکرد بگوید آبادانی ام. االن کسانی که از 
دهات های اطراف رفته باشند تهران و شش ماه در تهران 
زندگی کرده باشند، وقتی از آنها بپرسی کجایی هستی 
می گوید تهرانی. چون احساس می کنند مرتبه اجتماعی 
خود را باال می برند. آن زمان هم درباره آبادان اینگونه بود.  
6. سهم استان در تولید ناخالص ملی باالست 
اما در کابینه دولت خصوصاً برای وزارتخانه های 
اقتصادی یا سیاسی و مهم نمی بینیم از نخبگان 

استان کسی باشد.
اصال فراتر از اینکه شما می گویید از نخبگان استان 
در کابینه نمی بینیم، در کل کشور و حتی مدیریت 
این استان هم از نخبگان استان نمی بینیم! در همین 
ماهشهر تمام مدیرانشان پروازی هستند. همه اینها از 
جاهای دیگر آمدند. فراموش نمی کنیم شرکت توسعه 
نیشکر در تبریز آگهی استخدام کارگر داده بود! اینها درد 
است! یعنی شما دارید از سهم ما از کابینه در سطوح 
ملی می گویید. من از سهم خود خوزستان در سطوح 
صنعتی می گویم! مدیرعامل فوالد خوزستان کیست؟ 
مدیرعامل پتروشیمی از کجا آمده؟ مدیران پروازی داریم 
که حتی سه روزی که در استان هستند هم بیشتر 
دغدغه ی بیزینس های شخصی خود را دارند. تعداد 
تهران می  از  داریم. مشاور می خواهند  اینجور  زیادی 
آورند! کارشناس هایشان از تهران می آید! فالن شخص 
را از اصفهان و تبریز می آورند در اینجا که هیچ تعلق 
خاطری به استان ندارد. من وقتی به ماهشهر میروم دلم 

میسوزد. یک مجموعه خشک و بی روح نماد استثمار 
داخلی. یعنی در یک  صنایع عظیم پتروشیمی به غیر 
از چند نفر کارگر بومی همه غیر بومی اند. بعد آمده 
اند برای اینها برای اقامت موقت اینها، بدون اینکه هیچ 
توجهی به شرایط اطراف داشته باشند شهرک هایی 
ایجاد کرده اند. این جنایت است لوله نفت از یک روستا 
که مردمش در بدبختی زندگی میکنند عبور میکند. این 
جنایت است که جوان استان بیکار است و به جرم و 
جنایت و دزدی گرفتار شود آمار طالقش باال رود بعد 
نیروهای کار از خارج استان بیاید. نمیشود شما استان 
دیگری را به قیمت نابودی جای دیگر آباد کنی. امسال 
زمینهای کشاورزی مردم از بین رفت. اینجا آب داشت 
زمین کشاورزیش از بین رفت که آب برای کارخانه فوالد 

که آنجا آباد شود! 
این غلط است! شما غلط کردید کارخانه فوالد را در 
اصفهان ساختید! کارخانه را در هرمزگان، ماهشهر یا 
بندر امام خمینی میساختید. شما به همه مردم ایران، 
به امنیت ملی خیانت کردید. مدیران استان که برای 
این  در  اند  سهیم  کردند،  سکوت  جایگاهشان  حفظ 
خیانت. دولتی که نگاهش اینگونه ظالمانه است به یک 
منطقه سهیم است در این خیانت. هیچ توجیه سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی ندارد که در جایی در استانی ده ها 
شرکت پتروشیمی وجود داشته باشد، نیروهایش از خارج 
استان وارد شوند؛ در حالیکه جوانانش در فقرو مشکالت 
معیشتی باشند. درحالیکه مردم در کنار این ثروتی که 
دارد توزیع می شود جاده آسفالت نداشته باشند. این 

استثمار داخلی است.

7. علت اینکه در مراکز تفریحی سرمایه گذاری 
نمیشود چیست؟

وقتی شما از سرمایه گذاری حرف میزنی، نمیتوانی 
توقعی غیر از مباحث اقتصادی و سرمایه ای داشته باشی. 
چند چیز برای سرمایه گذار مهم است. اول تسهیل 
کار و انجام سریع امور اداری، دوم امنیت اقتصادی و 
سوم تضمین بازگشت سرمایه و درآمد قابل قبول. ما 
نظریم.  تنگ  گذارها  سرمایه  به  نسبت  در خوزستان 
نظام بروکراتیک ما برای جذب سرمایه گذار مناسب 
نیست. من در حوزه مدیریت شهری به شما میگویم 
هفت سال پیش در تبریز شهردار اعالم کرد پنج هزار 
پروژه مشارکتی تعریف کرده ایم این در حالیست که 
در خوزستان تنها پروژه مشارکتی پارک آبی اهواز است.

سرمایه گذار وقتی وارد استان ما میشود، اولین حسی 
که به او دست میدهد این است که نادان فرض شده 
است و میخواهند پولش را باال بکشند. استان ظرفیت 
سیاست  و  گیری  اما جهت  دارد.  فراوانی  بالقوه  های 
گذاری مدیران و دستگاه های نظارتی که در مباحث 
اقتصادی و امنیتی ورود میکنند مشکل دارد. نگاه خوبی 
ندارند.  در استان جاذبه و امنیت را برای سرمایه گذار 

فراهم نمیکنند. 
مدتی پیش در اهواز همایش جذب سرمایه گذاری 
بین المللی  برگزار شد. این عملکرد، خنده دار است. در 
شرایطی که کشور در وضعیت تحریم است و در حوزه 
سرمایه گذاری ناتوان است، همایش می گیرید خرج 
میکنید ناهار و شام به یک عده می دهید که در استان 
سرمایه گذاری کنند؟! این بیشتر عوام فریبی است. شما 
نتوانستید سرمایه گذار داخلی جذب کنید حاال می 

خواهید خارجی جذب کنید؟
کسی که میخواهد سرمایه گذاری کند، نگاه می کند 
می بیند باید یک سال برای اینکه از شما امضا بگیرد، 
دوندگی کند. از آن طرف می بیند دوشیده می شود. از 
طرف دیگر دستگاه های مرتبط نگاه منطقی ندارند. برای 
چه سرمایه گذاری کند؟ اگر میخواهیم توسعه پیدا کنیم 

این ها را حل کنیم.
با ریسک موجود در کار، با شرایط اقلیمی استان در 
حوزه گردشگری - رفاهی، به دلیل جمعیت، به دلیل بکر 
بودن، به دلیل کمبودهای زیادی که در این حوزه وجود 

دارد  باید نگاه حمایتی باشد. 
 از سوی دیگر باید یک دفاعی هم از مسئوالن داشته 
باشیم. برای اجرای بهتر به یک همدلی نیاز داریم .یاری 
مسئوالن ارشد استان، دستگاههای نظارتی، امنیتی و 
قضایی هم چنین بزرگان و علما، در کنار هم باید کار 
کنیم. وقتی من میدانم اگر فالن برنامه را امضا کنم، ده ها 
انگ به من میخورد قلمم نمیچرخد. اینها واقعیات است. 

نگاه ها جناحی و سیاسی است. 
استان ما شرایط خوبی دارد. در کدام استان میتوانی 
دستگاه  سال  ماه  نه  در  اینکه  بدون  بزنی  آبی  پارک 
گرمایشی نیاز داشته باشی؟ استان ما کوهستان و دشت 
و رمل و رودخانه آرام و خروشان و...همه را با هم دارد. 
مزیت هایی که یک موردش برای یک کشور منبع درآمد 
بازگشت  این بخشها  است. سرمایه گذاری در  زیادی 
خوبی دارد. بازگشت بین المللی دارد ولی ما نگاه خوبی 

نداریم. 
ببینید در کشور امارات می آیند شترسواری راه می 
اندازند. جیپ سواری در ماسه راه می اندازند. طرف از 

آمریکا می آید که جیپ سواری کند.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور نباید از دولت توقع 
کاری داشته باشیم. باید بخش خصوصی تقویت شود؛ 
باید سرمایه گزاری تسهیل شود. باید احساس امنیت 
ایجاد کرد و این نیازمند رفاه و همدلی و نگاه استراتژیک 

است. نگاه کالن و بلند مدت. 

پرونده ویژه  فریاد
موسی شاعری، کارشناس مدیریت شهری:

آبادی جای دیگر با تخریب خوزستان خیانت است

در زمینه مراکز تفریحی اهواز موفق شدیم سواالتی را از دکتر اسکندر لطفعلی زاده یکی از 
اعضای شورای شهر اهواز و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری این شورا پرسیده و از وضعیت مراکز 

تفریحی در اهواز مطلع شویم. 

 1. امکانات تفریحی اهواز را متناسب با جمعیت، شرایط آب و هوایی و شرایط 
فرهنگی آن میدانید؟ و آیا قابل مقایسه با سایر مراکز استانهای کشور هست؟ 

باسالم و احترام
همانگونه که مستحضرهستید زندگی شهری ملزومات و زیرساخت های الزم خود را میطلبد 
و از طرفی شهرنشینان جهت دریافت انواع خدمات شهری و امکانات تفریحی میبایست هزینه 
پرداخت نمایند.طی بررسی های به عمل آمده و بازدیدهایی که از سایر کالنشهرها داشتیم 
مشارکت مردمی در پرداخت به موقع عوارض و تعامالت اجتماعی و از  طرفی دیگر سرمایه 
گذاری بخش خصوصی یکی از مهمترین عوامل توسعه امکانات تفریحی در آن شهرها بوده 
که در دوره پنجم شورای شهر در صدد آن هستیم با افزایش تعامالت اجتماعی و بستر سازی 

مناسب امکان افزایش امکانات تفریحی به وجود آید.
عالوه بر آن طرح جامع شهری اهواز که مربوط به 30 سال گذشته بود با پیگیری و همت 
اعضای شورای پنجم و شهردار منتخب و مسئولین مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت که در 
کنار برنامه های مصوب در شورای پنجم ، امکان توسعه امکانات تفریحی و سایر خدمات رسانی 
نقش بسزایی ایفا خواهد نمود که تا حدودی خالء نبود برنامه جامع در ایجاد زیرساخت ها 

جبران خواهد شد.
2. آیا پارک های شهر از استاندارد های الزم برخوردارند؟ 

پارکها با توجه به موقعیت قرارگیری، دسترسی ها، مساحت، امکانات و موارد دیگر به دسته 
بندی های مختلفی با کاربردهای متفاوت دسته بندی میشوند که نظر به قرارگیری در هر دسته 
بندی ها الزمه استانداردهای خاصی جهت بهره مندی شهروندان می باشند. آنچه مسلم است 
در قدم اول تعداد پارکها و سرانه های فضای سبز در اهواز متناسب با جمعیت نبوده و در کنار 
افزایش کیفیت فضاهای سبز فعلی، به دنبال ایجاد پارکهای جدیدی در سطح شهر هستیم و 
مقدمات کار با تعیین بعضی محل های مناسب انجام شده و ان شاءاهلل به زودی شاهد احداث و 

بهره برداری از آنها در نقاط مختلف شهر خواهیم بود.
3. سال گذشته برخی اعضای شورای شهر از شروع پروژه های احداث پارک مثال 
در زردشت و روبروی کیانشهر خبر داده بودند. این پروژه ها در چه وضعیتی هستند 
و کی به بهره برداری میرسند؟ همچنین شنیده شده 4 پروژه تفریحی در ساحل نیمه 

کاره مانده اند 
اعضای شورای شهر در همان ابتدای شروع بکار با عظمی راسخ جهت خدمات رسانی جهادی 
پا به عرصه مدیریت شهری نهادند که پروژه های مذکور از جمله این اقدامات بوده و کماکان با 
جدیت در حال پیگیری هستند.مشکالتی از قبیل تصرفات غیر مجاز و وجود برخی معارضین در 
محل های پروژه ها روند اجرا را کند نموده که با همت مسئولین امر موانع امر در حال برطرف 
شدن هستند و ان شاءاهلل در همین دوره شورای شهر شاهد بهره برداری از پروژه های مذکور 

خواهیم بود.
4. چرا پارک های اهواز اینقدر کمند؟ درحالیکه با توجه به جمعیت و شرایط آب و 
هوایی اهواز مطمئناً از پارک های سرپوشیده و پارک های آبی متعدد استقبال زیادی 

می شود! 
ایجاد و احداث پارک و فضاهای سبز که از گذشته می بایست مورد توجه قرار میگرفت، 
بستگی به سرانه های اختصاص یافته، خاک مساعد و آب مناسب دارد که در این دوره شورای 
شهر با برنامه ریزی انجام شده، افزایش سرانه های فضای سبز، تامین خاک نباتی و توسعه شبکه 
آب خام در دستور کار قرار دارد که موجب افزایش تعداد پارکها و فضاهای سبز خواهد شد. ایجاد 
پارکهای آبی نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده و در کمیسیون سرمایه گذاری شورای 
شهر به عنوان یکی از اولویت های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده تا بتوان با بوجود آوردن 

شرایط مناسب و هرنوع همکاری قانونی نسبت به جذب سرمایه گذاری اقدام نمود.
5. علت عدم عالقه سرمایه گذاران برای حضور در خوزستان و اهواز چیست؟ 

چگونه میتوان آنان را جذب کرد؟ 
قطعا عوامل مختلفی در این میان تاثیرگذار بوده که بخشی از آن به مجموعه مدیریت شهری 
و بخشی دیگر سایر عوامل می باشد. در حوزه مدیریت شهری شورای پنجم برای اولین بار اقدام 
به تشکیل کمیسیون سرمایه گذاری نمود تا در کنار مسئولین شهری بتواند ضمن حمایت از 
سرمایه گذاران، با بررسی موضوعات سرمایه گذاری نسبت به ارائه راهکارهای قانونی جهت رفع 
مشکالت و موانع سرمایه گذاری اقدام  شود و بستر توجیه سرمایه گذاری و اطمینان از آن بیش 
از پیش فرهم شود.الزم به ذکر است برگزاری اولین همایش سرمایه گذاری در اهواز با همت 
شهرداری اهواز در روزهای اخیر حاصل پیگیری های اعضای شورای شهر بوده که با موفقیت 
هایی همچون عقد سه تفاهم نامه با شرکت های معتبر خارجی به پایان رسید و این آغازی برای 

سرمایه گذاری عظیم در سطح شهر اهواز بود.
6. علت تعطیلی شهربازی الله واقع در ساحل شرقی کارون چیست؟

تجهیزات مورد استفاده در پارک شهربازی اغلب فرسوده و فاقد استانداردهای الزم بوده که 
جهت حفظ جان و امنیت شهروندان تعطیل گردیدند و ان شاءاهلل با تدابیر اتخاذ شده شهربازی 

های به روز و وسیع تری در سطح شهر ایجاد خواهد شد.
7. کتانباف آذرماه ۹6 از پروژه نصب تله کابین در جاده ساحلی خبر داده بود و 

گفته بود بشرط پیدا شدن سرمایه گذار. این پروژه در چه مرحله ای است؟
پروژه نصب تله کابین در شهر اهواز یکی از موضوعات مورد توجه کمیسیون سرمایه گذاری 
بوده که تاکنون چند طرح برای اجرای آن مورد بررسی قرار گرفته و سرمایه گذاران در حد 
مذاکرات اولیه مراجعه نموده اند ولیکن تاکنون سرمایه گذار جدی برای اجرای این پروژه پای کار 
نیامده و همانگونه که شهردار محترم نیز اظهار نموده در صورت مراجعه سرمایه گذار با آغوش باز 

پذیرای آنها خواهیم بود و هرگونه مشکالت قانونی را مرتفع خواهیم نمود. 

در بررسی ها پیرامون موضوع مهم ضعف امکانات تفریحی استان خوزستان، 
به گفتگو با کارشناسان پرداختیم و سخنان و دالیل مسووالن را نیز شنیدیم. 
همه به اهمیت و اولویت دار بودن و نیز به ضعف شدید خوزستان در این امر 

اذعان و اعتراف دارند. اما چه باید کرد و چاره چیست؟ 
و  ها  بیان ضعف  بر  انقالبی عالوه  مطالبه گری  در مسیر  فریاد خوزستان 
ارائه  به  خوزستان،  نجیب  مردم  مانده  زمین  بر  حقوق  مطالبه  و  ها  کاستی 
راهکار هایی برای برون رفت از وضع فعلی می پردازد که همه این راهکار ها 

نتیجه تحقیق و بررسی علمی و گفتگو با کارشناسان و مسووالن امر است. 
و  ها  کاری  کم  علل  از  یکی  ها.  گذاری  سیاست  در  مدت  بلند  نگاه  اول، 
برنامه  در  که  است  بودن  فوری  سود  دنبال  و  مدت  کوتاه  نگاه  ها  کوتاهی 
ریزی ها، طرح هایی اولویت پیدا میکنند که سوددهی سریعتری داشته باشند. 
درحالیکه خصوصاً در طرح های تفریحی و گردشگری سوددهی زمان بر است. 

این نگاه باید تغییر کند. 
از  استان؛ یکی  تفریحی  مراکز  ویژه  یا سازمان  دوم، تشکیل یک کارگروه 
یا  سازمان  نبودن  مشخص  استان،  سطح  در  تفریحی  مراکز  جدی  مشکالت 
نهاد یا اداره ای بعنوان مسئول و داعیه دار مراکز تفریحی است. اگر چه میراث 
فرهنگی و امور گردشگری و همچنین شهرداری ها در هر شهرستان وظایفی 
پیگیری  عدم  و  انسجام  عدم  و  پراکندگی  با  اما  دارند  برعهده  زمینه  این  در 
مسائل تفریحی و گردشگری، نیاز به یک کارگروه ویژه با شأن راهبردی )نه 
اجرایی( جهت رصد و مدیریت و کار کارشناسی بسیار ضروری است. در صورت 
تشکیل این کارگروه خیلی از مسائل کارشناسی البته با ضمانت اجرایی در آنجا 

پیگیری می شود.
سوم، تخصیص اعتبارات کالن برای رفع محرومیت ها بصورت فوری؛ این 
مراکز  زمینه  رفع محرومیت خوزستان در  برای  است که دولت  بدیهی  نکته 
تفریحی موظف است برای جبران این همه مشکالت بصورت فوری مبلغ کالنی 
را تخصیص دهد. با این اقدام قطعاً جهش بزرگی در استان ایجاد خواهد شد. 
چهارم، مطالبه گری؛ مردم خوزستان باید در زمینه هایی که کم کاری وجود 
دارد مطالبه گر باشند. دولت و شهرداری ها موظفند در دورترین و کوچکترین 
تکلیف  و  به حق خود  آگاهی  با  مردم  کنند.  ایجاد  تفریحی  امکانات  مناطق 
دولت باید این را از دولت، شورای شهر و شهرداری طلب کنند. مطالباتی که 
در اولویت های بعد از مطالبات معیشتی و امنیتی قرار دارند، تنها با فشار و 

اصرار مردم محقق می شوند وگرنه مغفول می مانند. 
پنجم، نقش مردم در حفظ و نگهداری امکانات تفریحی؛ مردم باید امکانات 
تفریحی شهر و روستای خود را از آن خود بدانند و رفتاری که با آن دارند، 
مانند وسایل شخصی خود باشد و این را به فرزندان خود آموخته و مورد تاکید 
از مدتی  بعد  و  باال ساخته می شود  با هزینه های  پارکی  قرار دهند. گاهی 

میبینیم صندلی ها شکسته، نرده ها آسیب دیده و چمن از بین رفته است. 
ششم، توجه به زیباسازی شهری؛ باید روی موضوع زیبا سازی و نمای شهر 
ها کار کنیم. شهری که در جای جایش از بلوار ها گرفته تا دیوارهای بزرگ، 
فلکه ها، پیاده روها و... از سازه های هنری، آبنما، دیوارنگاره و به طور کلی 
تزئینات شهری - که هزینه چندانی ندارند و فقط قدری سلیقه و بهره گیری از 
هنرمندان می خواهد - استفاده شده، به خودی خود برای شهروندانش جذاب 

است و قدم زدن و دور خوردن در خیابان هایش هم تفریحی خواستنی برای 
مردم است. 

هفتم، نوسازی و بهسازی پارک های محله ای؛ در اکثر شهرهای ما پارکهای 
محله ای وجود دارد. اما خیلی مطلوب مردم نیست. با کمی توجه به مبلمان 
شهری، کاشت نهال و گل های فصل، تعبیه سایه بان و آبنما برای نجات مردم 
بهترین  به  را  ای  پارک های محله  این  به روشنایی، میتوان  از گرما و توجه 
مامن برای مردم منطقه تبدیل کرد که اوقات آرامش بخش و و پرنشاطی را 

برای آنان بسازد. 
و  اسکیت  پیست  مثل  امکاناتی  باید  موجود؛  های  پارک  تجهیز  هشتم، 
دوچرخه سواری مخصوص و مناسب بانوان، کودکان و جوانان ایجاد کرد. اضافه 
کردن  تر  مطلوب  در  زیادی  تاثیر  موجود  های  پارک  در  امکانات  این  کردن 
رضایتمندی  و  رضایتمندی  و  آنها  کردن  رضایتمندی  و  رضایتمندی  و  آنها 

شهروندان دارد. 
ورود  برای  را  زمینه  باید  ها  شهرداری  گذاری؛  سرمایه  زمینه  ایجاد  نهم، 
سرمایه گذار در این بخش فراهم کند تا عالوه بر ایجاد درآمدزایی پایدار برای 
شرایط  به  توجه  با  باشیم.  بازی  های  پارک  شرایط  بهبود  شاهد  شهرداری 
اقتصادی کشور نباید از دولت توقع کاری داشته باشیم. باید بخش خصوصی 

تقویت شود؛ باید سرمایه گزاری تسهیل شود. 
در  بخش  این  مقدس؛  دفاع  ویژه  گردشگری  بخش  به  ویژه  نگاه  دهم، 
خوزستان بسیار مغفول و مظلوم است. درحالیکه پر است از ظرفیت و فرصت. 
موزه های دفاع مقدس نظیر آنچه در همدان یا تهران می بینیم، مکانی ست 

که بسیاری از فاکتورهای الزم برای گذران اوقات فراغتی مفید و لذت بخش 
برای خانواده ها و حتی مهیج برای کودکان و جوانان را دارد.

آبرسانی فضای  برای  باالی رود کارون کارون  از ظرفیت  استفاده  یازدهم، 
برای فضای سبز شهری، وجود رودخانه کارون  آبرسانی  سبز شهری؛ درباره 
- گرچه آب آن به مقدار سابق نیست - کمک شایانی به توسعه فضای سبز 
شهری دارد که از ظرفیت آن بهره کافی برده نمی شود. شهری مانند اصفهان 
که ادعا می شود کمبود آب دارد، چند برابر شهرهای دیگر فضای سبز دارد. 
البته در سال های اخیر اقدامات خوبی برای فضای سبز اطراف ساحل کارون 
صورت گرفته. اما هنوز شلختگی و بی توجهی به نهال کاری و عدم رسیدگی 

در خیلی از نقاط ساحل، حال انسان را می گیرد. 
نادیده گرفته شده خوزستان؛  دوازدهم، بهره گیری بیشتر از ظرفیت های 
همانطور که در گزارش بطور مفصل بررسی شد، خوزستان سرزمینی سرشار 
مصداق  اینکه  بر  عالوه  آنان  به  توجهی  بی  که  است  نعمات  و  امکانات  از 
کفران نعمت است، محروم کردن مردم نیز بشمار میرود. گفتیم که سرزمین 
چهارفصل خوزستان، با داشتن تمام جلوه های طبیعی چون کوه و جنگل و 
ساحل و دریا و رود و آبشار و دشت و... بی نظیر و ایده آل است. بهانه هایی 
گذاری،  سرمایه  مقدمه  چون  نیست.  قبول  قابل  گذاری  سرمایه  نبود  چون 
این ظرفیت  برای  تعریف طرح  و  قرار دادن  کار کارشناسی و در دستور کار 
هاست. دولت باید ظرفیت های نهان و آشکار خوزستان را ببیند. دانشگاه ها و 
کارشناسان گردشگری نیز بسیار میتوانند در معرفی و دیده شدن این ظرفیت 

ها موثر باشند. 

12 راهکار پیشنهادی فریاد خوزستان برای حل مشکالت مراکز تفریحی استان

دکتر اسکندر لطفعلی زاده، عضو شورای شهر اهواز:
برای اولین بار در شورای شهر اهواز، کمیسیون سرمایه گذاری تشکیل شد

نظام جمهوری اسالمی، نظامی است که باید در زیر سایه ی پرمهر آن هرگونه ناکامی و تلخکامی از قشرهای 
محروم برطرف شود و فاصله ی بین قشرهای مختلف جامعه کم گردد؛ امام خامنه ای - 17/02/1384

خوزسـتان
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ریسک پذیری؛ راز موفقیت در بازار آزاد
حضور در بازار آزاد همچون بسیاری از امور مهم و سرنوشت ساز زندگی، با چالش 
ریسک پذیری همراه است؛ چه شخص در کسوت کارآفرینی باشد که از سرمایه و 
توانایی های خود در راستای اشتغالزایی، بهره می برد و چه شخصی که سرمایه یا 

توانایی اش را تنها در راستای اشتغال خود به کار می گیرد.
پذیرفتن ریسک، چالشی تعیین کننده است که حاشیه امن شخص را که مدت 
هاست با آن خو گرفته به خطر می اندازد و معادالت بدون چالش قبل را به هم می 
ریزد اما اگر شخص، بر این چالش غلبه کند و از پس آن در معادالت جدید کاری، 
موفق شود منطقه آسایش، میدان عمل و محدوده بهره وری اقتصادی خود را گسترده 
تر کرده است. این از مزایای غیر قابل چشم پوشی خطر کردن و پذیرش ریسک ها 

در عرصه تصمیمات کاری مهم و آینده ساز است.
دلیل بسیاری از رکودها،بی تحرکی ها، عدم تالش برای تغییر وضع نا بسامان و 
بی امکانات فعلی و نیز بهانه تالش برای قرار گرفتن در مشاغل تکراری پشت میزی، 
فرصت های شغلی با درآمدهای پایین اما همیشگی و مشاغلی که هیچ ابتکار،نوآوری، 
تولید و خرق عادتی در آنها نیست، گریختن  ما از رو به رو شدن با چالش ریسک 

پذیری است.
چرا که تصور می کنیم باید از سرمایه، اعتبار و آبرو و یا کاری که تا کنون بر سر 
آن بودیم هر چند با شرایط نامطلوب، بگذریم و به آینده ای که تنها در تصور ماست 

بیاندیشیم.
البته در کنار ریسک پذیری های هوشمندانه و آینده ساز، ریسک پذیری های 
غیر منطقی هم وجود دارد که حاصل عمل بدون پشتوانه فکری و تجربی و بدون 

برآوردهای صحیح کاری است که هیچ کس آن را توصیه نمی کند.
ریسک گریزی ما حاصل دست به دست هم دادن یک سری عوامل بازدارنده است:

هنگام ارزیابی ریسک، به دلیل اضطراب و نگرانی، احتمال شکست خوردن را بیشتر 
از احتمال پیروزی می دانیم چون ذهن هراسان ما دائم بر شکست تمرکز می کند و 

پیروزی را نامحتمل می ببیند...
هنگام اندیشیدن به شکست در مسیر خود، عواقب این شکست را شدید و غیر 

قابل کنترل تصور می کنیم انگار که هیچ ابتکار عملی در دست ما نیست...
هنگام فکر کردن درباره وقوع بحران در کاری که پیش گرفته ایم، توانایی های 
خود را برای مدیریت بحران و مبارزه با پدیده های غیر قابل پیش بینی، نادیده می 
گیریم...و بدتر از همه اینکه به وضعیتی که پیش از دست زدن به هر ایده همراه با 
ریسکی در آن به سر می بریم راضی و قانع هستیم و همیشه آینده خود را با بقای 

همین وضعیت تصور می کنیم...
تصور میکنیم که تمام ریسک پذیری ها غیر منطقی و بی هیچ پشتوانه فکری 
است در حالی که بسیاری از ریسک ها شناخته شده اند و از طریق تحقیق و جستجو 

درباره ایده کاری مورد نظر، تا حدود زیادی قابل پیش بینی هستند...
اگر می خواهیم عادت کنیم که برای رسیدن به اهداف متعالی در عرصه کار و 
تالش اقتصادی، از ریسک کردن نهراسیم و با سختی ها و ریسک های پیش رو مواجه 

شویم و در نهایت پیروز میدان عمل باشیم باید:
هدف خود را دقیق مشخص کنیم و بزرگی آن هدف را باور کنیم. در این صورت 
دیگر در صورت شکست راه را گم نمی کنیم و برای رسیدن به هدف تعیین شده 

خود بی انگیزه نمی شویم.
به یکباره سراغ ریسک های بزرگ و خارج از توان خود نرویم بلکه ریسک های 
کوچکتر را تجربه کنیم تا روح و اندیشه خود را با چنین مفهومی آشنا کنیم و هراس 

آن را از خود دور کنیم. 
شکست را امری غریب که وقوعش به معنای رسیدن به آخر راه است تصور نکنیم 
و آنقدر از آن نهراسیم که انگار اگر رخ داد پایان تمام امید ها و شکست تمام ایده 
هاست. در عین حال تصور نکنیم که تمام عرصه ها و ایده های جدید محکوم به 

شکست هستند. 
از یاد نبریم که پذیرفتن ریسک ها برای عبور از شرایط موجود و رسیدن به شرایط 
بهتر امری ضروری است و اگر همیشه از هراس مواجهه با آن ها دست به هیچ تغییر 
و ایده کار و تولید و کارآفرینی نزنیم، جامعه ما و زندگی شخصی ما همیشه در مرحله 

ای که هست می ماند و هیچ چیز بهتر از آنچه که هست نمی شود.

اقتصاد

مهارت های فنی و حرفه ای؛ راه میانبر ورود به بازار کارکـابینت سـازی؛ حـرفه هـنر و خـالقیت با درآمـد بـاال

تجربه ی این سال های سیستم آموزشی کشور، به خوبی نشان 
می دهد که مدارک دانشگاهی، به تنهایی برای دستیابی به فرصت 

های شغلی، کافی نیست.
 با نگاهی به جامعه و وضعیت دستیابی فارغ التحصیالن دانشگاه ها 
به فرصت های شغلی به خوبی می توانیم این مشکل اساسی کشور را 

با تمام وجود درک کنیم.
نیازهای  با  زیادی  فاصله  ما  دانشگاهی  آموزش  شیوه  متاسفانه 
اقتصادی کشور دارد و قابلیت های نیروهای آموزش دیده این نظام 

آموزشی نیز، فاصله زیادی با تقاضای بازار کار دارد.
 نیروی انسانی جویای کار، در کنار آموزش های عمومی، باید به 
توانایی های دیگری نیز مجهز باشند تا بتوانند کارآمدی خود را به 
صاحبان سرمایه و کارفرمایان ثابت کنند و بتوانند پاسخگوی نیازهای 

بازار کار باشند.
امروز یکی از تغییرات عمده ای که باید در نظام آموزشی کشور 
رخ دهد، برنامه ریزی برای مهارت آموزی در کنار آموزش های نظری 
به  بتوانند مهارت های مرتبط  اینکه دانشجویان  دانشگاهی است. 
رشته های تحصیلی خود و البته مورد نیاز بازار کار را به دست آورند. 
اما متاسفانه هنوز برای این مسئله برنامه ریزی خاصی صورت نگرفته 

است. 

در چنین شرایطی، آموختن مهارت های فنی و حرفه ای، اگرچه 
پاسخگوی نیازهای علمی و تخصصی صنعتی نیست اما راهی مناسب 
برای ورود به بازار کار و پاسخ به نیازهای روزمره و عمومی اقتصادی 

جامعه است.
اگر چه دولت ها موظفند که تمام امکانات مادی موجود در کشور 
را ، برای دستیابی قشر جویای کار در فرصت های شغلی به کار 
بگیرند اما این حقیقت نیز که انباشت مدارک دانشگاهی بی ارتباط 
با نیاز جامعه، اشتباهی راهبردی و هدر دهنده سرمایه های عظیم 

کشور است قابل چشم پوشی نیست.
با یک حساب ساده هم میتوان متوجه شد که وقتی تعداد مدارک 
دانشگاهی بی رویه افزایش می یابد، امکان قرار گرفتن صاحبان این 
مدارک در جایگاه هایی که متناسب با تحصیالت آنهاست کمتر می 
شود. حال کاربردی نبودن بعضی از مدارک دانشگاهی و بی ارتباط 
بودن آموزش های مربوط به آنها نسبت به بازار کار را هم به این درد 
بزرگ اضافه کنید. در چنین شرایطی، آموختن مهارت های مورد 
نیاز بازار کار، راهکاری موثر جهت برون رفت از بحران بیکاری است.

 با نگاه دقیقی به اطراف خود، می بینید افرادی که حرفه و مهارتی 
خاص دارند راحت تر و سریعتر به کار مشغول می شوند که دلیل آن 

نیازهای جامعه به مهارت های کاربردی است.
اقتصادی  نیازهای  تامین  راستای  در  ای،  و حرفه  فنی  سازمان 
کشور، که شامل نیازهای تولیدی، کارآفرینی و خدماتی است و بر 
طبق نیازسنجی بازار کار، افراد متقاضی آموزش مهارت ها و حرفه 
های گوناگون را طی دوره های آموزش نظری و عملی، برای ورود به 

بازار کار آماده می کند.
مزیت این دوره های آموزش مهارت و حرفه نسبت به دوره های 
آموزش عمومی و دانشگاهی، مربوط به ویژگی های این نوع آموزش 

هاست.
اینکه کوتاهتر هستند و در کوتاه مدت یا میان مدت به مرحله 
تر  هزینه  کم  کار  انسانی جویای  نیروی  برای  رسند،  می  بازدهی 
هستند و به دلیل برخورداری از عملیات کارگاهی از نظر هماهنگی 
با نیازهای بازار کار و جذب بازار کار شدن بر آموزش های عمومی 

برتری دارند. 
سازمان فنی و حرفه ای خوزستان نیز چنین شرایطی را برای 
متقاضیان آموزش های حرفه و مهارت به وجود آورده است و دوره 
تولیدی،  نیازهای  راستای  در  را  کاربردی  و  متنوع  آموزشی  های 

خدماتی و کارآفرینی برگزار می کند.
متقاضیان می توانند در این دوره های آموزشی که در پایگاه های 
مختلف شهری و روستایی ثابت و سیار، برگزار می شوند شرکت کنند 
و با فراگیری مهارت های مورد عالقه خود با هزینه هایی به مراتب 
کمتر از آموزشگاه ها و مراکز آزاد آموزشی، مقدمات ورود به بازار کار 

را در خود ایجاد کنند.
استان خوزستان، با توجه به شرایط طبیعی، منابع و نیروی انسانی 
خود؛ ظرفیت ها، فرصت ها، نیازها و تقاضاهایی دارد که میتواند در 
فرآیند نیازسنجی و ظرفیت سنجی سازمان فنی و حرفه ای استان، 
مورد توجه قرار بگیرد تا در طراحی استراتژی آموزشی سازمان، موثر 

باشد.
برگزاری دوره های کسب و کار، اخالق حرفه ای، کارآفرینی و 
استراتژی کسب و کار تولیدی در کنار دوره های مهارت آموزی، 
در نقاط مختلف شهرها و روستاهای استان، گزینه مناسبی برای 
سازمان فنی و حرفه ای خوزستان است تا بتواند گام های قویتری را 

در راستای گسترش فرهنگ تولید، کارآفرینی و اشتغالزایی بردارد.
بی شک اگر مدیران و طراحان برنامه های آموزشی سازمان فنی 
تا این دوره های آموزشی، برنامه  و حرفه ای استان، تالش کنند 
ریزی مدونی داشته باشند، زمان مناسب و کارشناسی شده ای برای 
هر دوره در نظر گرفته شود، امکانات کارگاهی مناسب در اختیار 
متقاضیان قرار بگیرد، مربیان مجرب و با انگیزه، مسئولیت آموزش 
ها را به عهده بگیرند و سهم آموزش نظری و عملی برای هر دوره به 
صورت کارشناسی شده مشخص شود، دوره های مورد نظر، کیفیت 
باالتری خواهند داشت و در نتیجه استقبال جویندگان کار نیز از این 

دوره ها افزایش می یابد.

هیچ پرنده ای را تنها با یک بال، فرصت و توان پرواز کردن و اوج 
برای یک کشور در حکم همان  اقتصاد و فرهنگ،  گرفتن نیست. 
دو بالند که اگر با هم باشند و با هم اوج بگیرند، موجب اعتالی آن 
اقتصاد و هیچ  این هیچ فرهنگی بدون  بر  کشور می شوند. عالوه 

اقتصادی بدون فرهنگ، فرصت رشد و بالندگی ندارد.  
اقتصاد هر سرزمین، بر پایه فرهنگ حاکم بر ذهن ها و دل ها 
استوار است و به واقع منشاء تحوالت عرصه های مختلف جامعه، از 
جمله اقتصاد یک کشور، فرهنگ آن کشور است. ما نیز اگر بخواهیم 
اقتصاد خود را از ابتالئاتی که به آنها گرفتار است رهایی بخشیم و 
در راستای اصالح نظام اقتصادی خود گام برداریم، باید در عرصه 

فرهنگ جامعه، به دنبال راه چاره باشیم.
حتی اگر هدف ما از تالش های اقتصادی، تنها توسعه اقتصادی 
بود، باز هم بدون فرهنگ سازی محقق نمی شد، چه برسد به اینکه 
هدف نهایی ما برقراری عدالت اجتماعی و الگوسازی نظام مند در 
برابر دیدگان جهانیان است و توسعه اقتصادی ابزاری برای رسیدن 
به این امر مقدس است. پس از هر سو که می نگریم به تالش و 

استقامت بر ساختن و اصالح فرهنگ عمومی می رسیم.
کشور  آن  کالن  تصمیمات  کننده  تعیین  کشور،  یک  فرهنگ 
تولیدی؛  و  مدیریتی  اقتصادی، سیاسی،  گوناگون   های  در عرصه 
شکل دهنده ذهنیت و رفتارهای فردی و اجتماعی مردم و طراح 

سیاستهای آموزشی آن کشور است. 
ارتباط  اقتصاد یک کشور  با  به نوعی  بنابراین هر عرصه ای که 
دارد و حتی می توان مدعی بود که نقش تعیین کننده در بنای 
زیر ساخت های اقتصادی آن کشور دارد، به نوعی متاثر از فرهنگ 

حاکم بر ذهن و روح مردم آن کشور است. 
پایه  بر  اقتصادی  های  بنیان  تقویت  و  استحکام  که  ملتهایی 
حمایت از تولید ملی را برای سرزمین خود رقم زدند، تمام پیشرفت 
های اقتصادی خود را مرهون فرهنگی هستند که راه صحیح تحکیم 

و بومی سازی اقتصاد به معنای تمام کلمه را به آنها نشان داد.
بودن  نامرغوب  پیش،  دهه  چند  تا  که  ژاپن  مثل  کشوری  اگر 
به  امروز  بود،  تولیداتش، مایه طعن و سرزنش ملتهای دیگر شده 
جهانیان  زبانزد  محصوالتش  باالی  کیفیت  که  است  رسیده  جایی 
بازارهای بزرگ دنیا به  شده است و کاالهای تولیدی آن در تمام 
تولیدات کشورهای دیگر ترجیح داده می شود ، به دلیل جا افتادن 
را  ژاپنی  کنندگان  مصرف  که  بود  داخلی  کاالی  مصرف  فرهنگ 
متعهد ساخته بود تا به اجناس خارجی با کیفیت در بازار، بی توجه 
کاالی  بین  انتخاب  شرایط  در  گرفتن  قرار  هنگام  حتی  و  باشند 
با کیفیت خارجی و کاالی بی کیفیت داخلی، اجناس داخلی بی 
کیفیت را خریداری کنند که به تولیدکنندگان خود یاری برسانند 
و تولید ملی را تقویت کنند و نیز جا افتادن فرهنگ کار و تولید و 
وجدان کاری در میان تولیدکنندگان ژاپنی بود که آنها را متعهد 
ساخته بود که هر چه بیشتر می توانند در باال بردن کیفیت اجناس 
تولید داخلی با هزینه های کمتر بکوشند و با توسعه، بهبود و به 
روز کردن ویژگی های محصوالت خود سپاسگزار اعتمادی باشند 
که مصرف کنندگان داخلی به پای بارور کردن تولید ملی ریختند.

اقتصادی، مردم  برای شکوفایی  اینکه در دوره های تالش  یا   «
این کشور افتخار می کردند به اینکه اجناس با کیفیت تولید داخل 
را به خارج از مرزهای خود صادر می کردند و اجناس بی کیفیت و 
یا دارای امتیازات و امکانات کمتر را خودشان استفاده می کردند. 
رفتاری که نمونه بارز آن استفاده مردم ژاپن از تلویزیون های سیاه 
و سفید بود، آن هم درست، زمانی که تلویزیون های رنگی ساخت 
کشورشان در بازارهای بزرگ مشتریان سر تا سر جهان را به خود 
مشغول کرده بود. این رفتار، حاصل حاکمیت فرهنگ گذشتن از 
اقتصاد  توسعه  و  رشد  به  رسیدن  برای  شخصی  مطلوبیت  و  رفاه 

ملیست.«
» یا با اینکه بیش از 25 سال طول کشید تا محصوالت تویوتا 
از  آنها  دادن  عودت  سبب  که  خود  نامناسب  و  پایین  کیفیت  از 
این  تمام  در  اما  رسید  باال  کیفیت  به  بود،  شده  دیگر  کشورهای 
دوران، گفتمان حمایت از تولید ملی بر گفتمان های منتقد ساخت 
این محصوالت، پیروز شد و ژاپن در این بازه زمانی طوالنی حاضر 
نشد به بهانه کیفیت پایین تولید تویوتا و طوالنی شدن دوره اصالح 
های  اختیار شرکت  در  را  بازار خود  محصول،  کیفی  های  ویژگی 
شدن  حاکم  حاصل  همه  ها  این  دهد.  قرار  خارجی  ساز  مشابه 
فرهنگ حمایت از تولید ملی و برتری دادن مصالح ملی و همیشگی 
آیینه عبرتی  نتیجه اش،  بود که  بر مصالح شخصی و کوتاه مدت 

برای تمام ملتهاست.«
» یا اگر کشوری همچون چین، به جایی رسیده است که حجم 
تولیدات داخلی آن آنچنان باالست که بازارهای بسیاری از کشورها 
را از آن خود کرده است، به دلیل این است که از  شروع دوره تحول 
در  چنان  تولید،  و  کار  فرهنگ  امروز،  به  تا  کشور  این  اقتصادی 
اندیشه و ذهنیت آن ملت جا افتاد که حتی فکر تولید و ساختن، تا 

عمق خانه های آنها نیز نفوذ کرد.«
انگیزه  نیز  و  کاری  وجدان  و  کار، جدیت  روح  توانستیم  ما  اگر 
نسبت  تعصب  و  خود  تولیدکنندگان  در  را  کار  اتقان  و  استحکام 
رغبت  و  میل  از  گذشتن  و  درونی  ظرفیتهای  و  ملی  تولیدات  به 
شخصی برای تامین مصالح عمومی را در مصرف کنندگان جامعه 
ایجاد کنیم، می توانیم انتظار رشد و توسعه اقتصادی را برای آینده 

سرزمین خود داشته باشیم.
مسائل فراوانی در عرصه اقتصاد هستند که می توان با فرهنگ 

سازی، بخش قابل توجهی از آنها را اصالح کرد: 
برای  نداشتن  عزم  خارجی،  برندهای  به  تفاخر  گرایی،  مصرف 
گوناگون  های  عرصه  در  کار  در  نداشتن  تولیدی، جدیت  کارهای 
اقتصادی همچون ادارات و کارگاه ها و کارخانه ها، بی رغبتی به 

کارهای گروهی و ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی.
با  توانند  نمی  و  مسئولند  مهم  و  عرصه حساس  این  در  دولتها 
نیست که  مهم  و  دارد  فرهنگی  باالخره یک جامعه  اینکه  اندیشه 
حاصل جهت گیری این فرهنگ خاص چه باشد، دست روی دست 
بگذارند و در اندیشه اصالح فرهنگ عمومی و برطرف کردن نقاط 
ضعف و اشکاالت آن یا تقویت نقاط مثبت آن نباشند. دولت ها باید 
از  باشند و  ناهنجاری های فرهنگی جامعه پاسخگو  برابر تمام  در 
تمام اختیارات و امکانات خود برای ساختن فرهنگ عمومی جامعه 

استفاده کنند.
و ما نیز باید مجاهدت فرهنگی کنیم تا تمام آحاد مردم جامعه 
به این باور عمیق برسند که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان رابطه 
ای متقابل دارند و به یکدیگر نیاز دارند. اگر هر یک از آنها بخواهد از 
رسالتی که بر دوش دارد شانه خالی کند و نفع شخصی و زودگذر را 
بر مصالح ملی ترجیح دهد، اقتصاد این کشور هرگز به سامان نمی 
رسد و ما تا همیشه گرفتار آفت ها و آسیب های نظام اقتصادی 

خود خواهیم بود.
زهره باقریان

و  کسب  از  یکی  سازی،  کابینت 
همیشگی  دلیل  به  که  است  کارهایی 
و  ساختمانی  سازهای  و  ساخت  بودن 
ادارات  و  منازل  چندگاه  از  هر  نیاز  یا 
به خرید یا نوسازی وسایل و تجهیزاتی 
و  ها  فایل  انواع  و  کابینت  میز،  چون 

کمدها، رونق خوبی دارد.
اف،  دی  ام  های  ورقه  میان  این  در 
بیشترین میزان تقاضا را به عنوان ماده 

اولیه این تجهیزات شامل می شوند.
مزیت کسب و کار کابینت سازی این 
اولیه  نتوانید سرمایه  اگر شما  است که 
خرید یا رهن و اجاره و راه اندازی کارگاه 
کابینت سازی را که میزان قابل توجهی 
برای  توانید  می  کنید  فراهم  دارد  هم 
مدت مشخص کار روی پروژه ها، کارگاه 
های کابینت سازی سطح شهر را اجاره 
کنید و تنها با سرمایه اندکی به کسب و 

کار خود رونق دهید.
اندازی  راه  کار  و  کسب  طرح   
قسمت   3 سازی،  کابینت  کارگاه 

اساسى دارد:
۱. مکان: 

برای شروع کار، یک کارگاه 70 یا 80 
متری کافی است.  این کارگاه می تواند 
در خارج از شهر باشد و اصال نیاز نیست 
که به دنبال مکانی لوکس در مرکز شهر 

باشید.
اگر امکان خرید یا رهن و اجاره محلی 
برای کارگاه را ندارید، می توانید کارگاه 
های فعال دیگر را برای مدت مشخص 

کار بر یک یا چند پروژه ، اجاره کنید.
2. سرمایه: جدا از مکان، این بخش 

مربوط به دو قسمت است:
اول؛ تهیه تجهیزات:

های  دستگاه  آالت:  ماشین  الف؛ 
دستگاه  و  برش  دستگاه  کار  این  اصلی 
صورت  به  که  است  چسبان  لبه  نوار 
حدودی 100 میلیون تومان هزینه دارد.

ب؛ ابزارآالت دستى کوچکتر : مثل 
ابزار و دستگاه های برقی دستی  جعبه 

به صورت حدودی، 10 میلیون تومان
ج؛ ابزار برقى بزرگتر و پیچیده تر: 
مثل دریل و منحنی زن و ...، به صورت 

حدودی 20 تا 30 میلیون تومان
اگر در کارگاه های فعال سطح شهر 
کار کنید، نیازی به خریدن ماشین آالت 

کابینت سازی را ندارید.

به  پروژه  برای هر  اولیه:  دوم؛ مواد 
ورقه  که  اولیه  مواد  جداگانه،  صورت 
می  خریداری  هستند  اف  دی  ام  های 
شود. نگران این قسمت نباشید چرا که 
از مبلغ اولیه دریافتی قرارداد کاری شما 

با مشتری تامین می شود.
اگرچه سرمایه اولیه ی کار، رقم قابل 
مالحظ ای است اما درآمد حاصل از آن 
باالست و در صورت رونق کار، سرمایه 

اولیه در مدت کوتاهی برمی گردد.
کار  شروع  برای  انسانى:  نیروی   .3
به  پا  اما  نیاز است.  نیرو  نفر  حداقل دو 
پای پیشرفت کار می توان تعداد نیروها 
را  کاری  تا هم هر کس  داد  افزایش  را 
که در آن تبحر دارد بر عهده بگیرد، هم 
سرعت عمل باال برود و زمان هر پروژه 
کمتر شود و هم امکان پذیرفتن سفارش 

های بیشتر وجود داشته باشد.

محاسبه بازگشت سرمایه؛ مجربین 
عرصه کابینت سازی می گویند:

 - به طور میانگین، بازگشت سرمایه 
درصد   40 تا   30 بین  سازی  کابینت 

است. 
موفق،  سازی  کابینت  کارگاه  یک   -
هر  که  دارد  سفارش   10 تا   8 ماهیانه 
 5 تا   4 بین  میانگین،  طور  به  سفارش 

میلیون تومان است. 
های  سفارش  کل  حجم  واقع  در   -
تومان  میلیون   50 تا   45 بین  ماهیانه 

است. 
سفارش  حجم  کل  میزان  این  از   -

برای  اولیه  مواد  خرید  هزینه  ماهیانه، 
سفارش ها، هزینه استهالک دستگاه ها 

و حقوق و دستمزدها کسر می شود.
- به طور میانگین، 30 درصد حجم 
ماند که سود  باقی می  ها  کل سفارش 

خالص کارگاه است.
- در این مورد، سود خالص کارگاهی 
15 میلیون تومان می شود که اگر 3 نفر 
همکار باشید در واقع درآمد ماهیانه هر 

یک 5 میلیون تومان است.

نکات مهم و قابل توجه راه اندازی 
کارگاه کابینت سازی:

کارگاه  اگر  اندک:  سرمایه  با  کار 
با  اجاره کنید  را  های فعال سطح شهر 
میلیونی   10 تا   5 پایین  بسیار  سرمایه 
راه  را  خود  کار  و  کسب  توانید  می 

بیاندازید.
کابینت سازی؛ کسب و کار اشتراکى: 
اگر تمایل به راه اندازی کارگاه مستقل 
دارید بهتر است که به صورت اشتراکی 
کار  آشنایان  یا  دوستان  از  نفر  چند  با 
اولیه  سرمایه  تا  کنید  شروع  را  خود 
کارگاه  در  و  شود  تامین  سریعتر  کار، 
نباشید. اصوال کابینت  نیز بدون همکار 
سازی، یک کسب و کار اشتراکی است.

خرید دستگا های اصلى: اگر اصرار 
خود  سرمایه  با  کارگاه  اندازی  راه  بر 
سرمایه  کاهش  برای  توانید  می  دارید 
مورد نیاز اولیه، ماشین آالت اصلی کار 

را دست دوم خریداری کنید.
آشنایى با زیر و بم کابینت سازی: 

- شرکت در دوره های آموزشی فنی 
و حرفه ای یا مراکز آزاد معتبر

های  فایل  و  ویدئوها  از  استفاده   -
آموزشی اینترنت 

و  کابینت سازی  کارگاه  در  - حضور 
حداقل 6 ماه شاگردی کردن

یا  شما   کاری  تیم  ها:  مدل  طراح 
می تواند یک طراح مستقل داشته باشد 
طراحی  را  کار  های  مدل  خودتان  یا  و 

می کنید.
مزیت های شاگردی کردن در کارگاه 
کار  به  شروع  از  پیش  سازی،  کابینت 

مستقل:
- آموزش عملی ساخت و ساز

- شناخت بازار
فعاالن  با  گسترده  ارتباطات  ایجاد   -

حوزه مسکن 
- آشنایی با انواع قراردادها 

دوره های پیشرفته: در یک سری 
مراکز، دوره های پیشرفته کابینت سازی 
آموزش داده می شود که حتی جزئیات 
کار هم آموزش داده می شود. با شرکت 
در این دوره ها نیازی به شاگردی کردن 

نیست.
نیروی انسانى جوان: همکاران شما 
باید نیروهای جوان و پر قوا باشند. اصوال 
تواند  می  مدیریتی  بخش  در  کار،  این 
بخش  در  اما  شود  اداره  باال  سنین  در 
جوان،  نیروهای  توانایی  بر  عملیاتی 

استوار است.
رونق و توسعه کسب و کار: بهترین 
این  رونق  هدف  به  رسیدن  برای  راه 
کسب و کار و همچنین بهترین راه برای 
توسعه این کسب و کار، تنوع و نوآوری 

در مدل ها و طراحی هاست.
و  کسب  این  در  سازی:  شخصى 
کار، هر چه کاری که ارائه می دهید به 
باشد  نزدیکتر  مشتری  میل  و  خواست 
مشتری  با  خوب  باید  پس  است.  بهتر 
می  چه  که  ببینید  و  کنید  صحبت 

خواهد.
توانید  می  طراحى:  در  خالقیت 
از  فراوانی  آماده  های  مدل  و  ها  طرح 
اینترنت بگیرید و داشته باشید. عالوه بر 
این سعی کنید از خودتان طراحی های 

هنری، خالقانه و به روز داشته باشید.
کاری  دوام  و  استحکام  کار:  اتقان 
بعضا  که  بازاری  در  دهید  می  ارائه  که 

کارهای ضعیف و بی قوت ارائه می شود، 
در کنار نوآوری و خالقیت در طرح ها 
بهترین تبلیغ برای کسب و کار شماست.

شرایط و درآمد: کابینت سازی یک 
کسب و کار سهل الوصول و ساده نیست، 
تحرک، کار بدنی و تحمل گرد و غبار و 
دارد  باالیی  درآمد  اما  دارد  چوب  ریزه 
و ظرفیت اشتغالزایی آن بسیار باالست. 
به طوریکه یک کارگاه 100 متری، می 
تواند برای 20 نفر شغل ایجاد کند: رنگ 
.درآمد   ... و  کارگر  نصاب،  طراح،  کار، 
که  ای  گونه  به  باالست  سازی  کابینت 
میلیون   2 ماهیانه  تواند  می  آن  کارگر 

تومان دستمزد داشته باشد.
عالوه  ها:  گسترده کردن سفارش 
دیگر  های  ایده  سازی،  کابینت  بر 
همچون کمد، میز، فایل و انواع وسایلی 
از این دست را می توانید بسازید و دایره 

کار خود را گسترده کنید.
یک کابینت ساز حرفه ای باید:

- با اصول اندازه گیری اولیه آشنایی 
داشته باشد.

روی  و  دستی  صورت  به  بتواند   -
کاغذ، یک نقشه کابینت ترسیم کند.

- بتواند با کامپیوتر، یک نقشه کابینت 
سه بعدی و رنگی حرفه ای طراحی کند.

- نقشه طراحی شده را در محل پروژه 
با دقت تمام چک کند.

- فاکتور صادر کند و هزینه های کار 
خود را محاسبه کند

      بازاریابى:
تحقیقات بازار و بازاریابى حضوری: 
که  ای  بالقوه  دقیق مشتریان  شناسایی 
می توانیم آن ها را جذب کنیم و جمع 
ها،  آن  به  مربوط  اطالعات  بانک  آوری 
مثل  آدرس.  و  تماس  تلفن  همچون 
اجرا،  دست  در  ساختمانی  های  پروژه 
انبوه  مدیران و پیمانکاران شرکت های 
های  نمونه  مسکن.  های  تعاونی  ساز، 
کاری خود را به صورت کاتالوگ جذاب 
یا در تبلت و لب تاپ به این مشتریان 

بالقوه نشان دهید.
پخش کاتالوگ محصوالت و نمونه 

کارها:
فرد  به  منحصر  و  جذاب  های  طرح 
خود را به همراه ویژگی های متمایز آنها 

در بازار هدف منتشر کنید.
زهره باقریان

چرخ اقتصاد  همواره بر محور فرهنگ می چرخد

اگر چنانچه »تولید ملّی« را همه تعقیب کنند و دنبال گیری کنند، بسیاری از مشکالت اقتصادی، مشکالت معیشتِی 
مردم -هم مسئله ی اشتغال، هم مسئله ی سرمایه گذاری و بقّیه ی چیزها- حل خواهد شد. امام خامنه ای 29/12/1396

خوزسـتان
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این آغوش های  نامهربان!
مروری بر عملکرد زنان سیاستمدار جهان

زیور پرستش

امسال و حواشی که رئیس جمهور زن  فینال جام جهانی فوتبال 
کرواسی با رفتار خود بوجود آورد، بازخوردهای متفاوتی در سطح جهان 
و ایران داشته است. درکشور ما نیز طبق معمول عده ای ظاهربین از 
هول حلیم به دیگ افتادند و درمدح و ستایش و نیت سنجی آغوش 
باز کولیندا گرابار که روزگاری معاون بی رحم ترین سازمان نظامی 
یعنی ناتو بود، سخن ها راندند و افسوس ها و ای کاش ها سر دادند. 
یعنی  زنان سیاسی کشورمان  از  اما موضع گیری یکی  میان  این  در 
معاون اسبق رییس جمهور، خانم زهرا احمدی پور، ازهمه جالب توجه 
تر بود. وی عشق مادری این زن را در به آغوش کشیدن بازیکنان تیم 
کشورش تحسین و آرزو کرد: »کاش دنیا رهبران زن بیشتری داشت.«

و  اخالق  رفتار خالف  و  جهانی  جام  فینال  مراسم  از  بعد  هرچند 
عرف که موجب انتقاد گسترده رسانه های اروپایی و کروات به رئیس 
از  بعد  پرزیدنت  بود، مشخص شد که خانم  جمهوری کرواسی شده 
زیاده روی در نوشیدن شراب، بدمست شده بود و همه مردان را در 
زمین به با رفتار عجیبی به آغوش کشانده بود، اما برای بررسی این 
آرزوی خانم معاون رئیس جمهور ایران در مورد رفتار ریاکارانه رئیس 
جمهور مست کرواسی که روزگاری معاون سازمان نظامی ناتو بوده و 
دستانش به جنایات و کشتار میلیون ها زن و کودک عراقی و افغانی 
آلوده است، برآن شدیم تا عمکلرد سیاسی چندی از زنان سیاستمدار 
دنیا را از نظر بگذرانیم ببینیم درآغوش سیاسی زنان سیاستمدارغرب، 

تا چه اندازه عشق مادری موج می زند.
بانوی روسیاه کاخ سفید

زن  نخستین  و  سیاسی  علوم  دکترای  ساله،   63 رایس،  کاندولیزا 
امنیت  مشاور  شد.  مسولیت  دارای  سفید  درکاخ  که  پوستی  سیاه 
سیاسی  های  سمت  از  بوش  جورج  دولت  خارجه  امور  وزیر  و  ملی 
مهم وی می باشد. پرونده سیاسی این بانوی سیاستمدار کاخ سفید، 
سیاهه ای است از جنایاتی که دولت جورج بوش در راه اندازی جنگ 
مبارزه  بهانه  به  هایی که  است. جنگ  آورده  بار  به  وافغانستان  عراق 
یازده  واقعه  از  بعد  جمعی،  کشتار  های  سالح  حذف  و  تروریسم  با 
سپتامبر2001، به خاورمیانه کشیده شد و میلیون ها غیرنظامی  و 
افغانستان کشته و آواره شدند. سوء تغذیه،  زن و کودک در عراق و 
های  بمب  از  ناشی  ژنتیکی  مشکالت  و  سرطان  وبا،  بهداشت،  عدم 
فسفری بکارگیری شده در این جنگ ها، تنها گوشه ای از مصایبی 
بود که بر مردم و کودکان این سرزمین ها به ارمغان آورده شد. هم 
چنین دستور استفاده از روش بیرحمانه »غرق مصنوعی« در شکنجه 
زندانیان گوانتانامو، توسط دستان پُرمهر این بانو! امضا شد. البته در 
کنار این جنایات جنگی، افشای فساد اخالقی و هم جنس بازی این 

خانم سیاستمدار نیز نقل محافل رسانه ای غرب شده بود.
بانوی اول ایاالت متحده

و  کلینتون  همسربیل  ساله،  کلینتون،71  رادام  داین  هیالری 
بانوی اول ایاالت متحده در دوره ریاست جمهوری همسرش. سناتور 
این پیرزن سیاستمدار،  اوباما.  اول  دموکرات و وزیرامورخارجه دولت 
در حیات سیاسی خود در زمان وزیری اش ، پیشرو برخورد با موج 
بیداری اسالمی در کشورهای عربی و مدافع اصلی مداخله نظامی به 
لیبی بود. وی موافق مسلح کردن جنگجویان شورشی سوریه یا همان 
انتخاباتیشان  مناظرات  در  که  بود  اسد  بشار  برکناری  برای   داعش، 
اوباما  این حقیقت که داعش دست پرورده وی ودولت  از  نیز ترامپ 
بوده پرده برداشت. حمایت از بمباران یوگسالوی توسط ناتو در سال 
1999، حمایت از اسراییل در جریان جنگ 33 روزه و 22 روزه علیه 
غزه و لبنان، حمایت از فتنه گران وآشوبگران داخلی ایران در جریان 
اغتشاشات 88، و حامی اصلی تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران از 
سوابق سیاهی است که از آغوش مهربانانه این مادربزرگ سیاستمدار 

برخاسته است.
صدراعظم حمایت ازاسراییل

آنگال مرکل، 64 ساله، دبیرکل اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان و 
نخستین بانوی صدراعظم آلمان. میگویند قدرتمندترین بانوی جهان 
هشت،  گروه  ریاست  اروپا،  شورای  ریاست  است.  سیاست  درعرصه 
بحران  حل  در  وی  کننده  تعیین  نقش  و  تجاری  پیمانهای  تقویت 
اقتصادی اروپا او را به لقب قدرتمندترین زن رسانده است. این بانوی 
قدرتمند خیلی گرایش به سمت آمریکا و برقراری رابطه با آمریکا دارد 
و در زمان جنگ عراق هم حسابی به کمک و پشتیبانی آمریکا در رقم 
مورد  بشدت  علت هم  به همین  و  پرداخت  آن جنایات جنگی  زدن 
انتقاد قرار گرفت. وی درمورد حذف سالح های اتمی در آلمان گفت 
تا بقیه اعضای ناتو امضا نکنند آلمان هم زیربار حذف سالح های اتمی 
نمی رود. این زن قدرتمند همچنین تمام قدرت و محبتهای مادرانه 
خود را برای حمایت از رژیم کودک کش اسراییل به کار می بندد و 
انتقاد از اسراییل برای وی  و هم حزبی هایش حکم خط قرمز را دارد.

ساکت دربرابر نسل کشى
آنگ سان سوچی، 63 ساله، سیاستمدار دیپلمات نویسنده و مدافع 
حقوق بشر برمه ای. مشاور دولت میانمار و رییس اتحادیه ملی برای 
دموکراسی است. وی بخاطر مخالفت با دولت نظامی میانمار، بیش از 
بانوی  این  برده است.  به سر  را در حصر خانگی  از عمرش  15 سال 
بشر  ببخشید  اش،  دوستانه  ای  برمه  های  فعالیت  سبب  به  بودایی 
صلح  جایزه  هم  مهمترینش  که  گرفت.  زیادی  جوایز  اش،  دوستانه 
نوبل است. وی همچنین در سمت وزارت امورخارجه وزارت آموزش و 
پرورش و تا حد نخست وزیری در دولت میانمار خدمت کرده است. در 
میان انبوه فعالیت های بشر دوستانه و جوایزش اما، سکوت و همراهی 
این مادربودایی در برابر نسل کشی وحشیانه مردم مسلمان روهینگیا 
و  برانگیخت  را  بشری  حقوق  فعاالن  خشم  مسلکانش،  هم  توسط 
خواستار پس گرفتن جایزه صلح نوبل از وی شده اند. اما گویا در این 
روزگار، حقوق فقط مختص بشرهای خاصی است که باید زورگویان 
دنیا، بشریت آنها را تایید کنند. عکسی که درآن آغوش مهربان آنگ 
سان سوچی برای اوباما، پس از اخذ جایزه صلح نوبل گشوده است از 

طنزهای تلخ تاریخ ماست.
با  از زنان عرصه سیاست در جهان است.  اینها مروری بر تعدادی 
از  سیاستش  که  دنیایی  در  فهمید  توان  می  آنها  عملکرد  به  نگاهی 
اخالق و انسانیت بدور است، در انجام جنایت فرقی بین زن و مردش 
وجود ندارد. در این آشفته دنیای بی عدالتی و ظلم، از مهر و عطوفت 
خبری  دیگر  شده  گذاشته  ودیعه  به  زنها  فطرت  در  که  هم  مادری 
نیست و خوی گرگ منشی پشت این کت و دامن های اتوکشیده و 
اودکلن زده لبخند به لب خوابیده است. افسوس که اینها ملکه برخی 

اذهان پوسیده غرب زده در کشور ما هستند.

جامعه و خانواده

شب عروسی از مجلس غیبش زدیادداشت
گفتگوی خواندنی فریاد خوزستان با همسر شهید موسی اسکندری

مرز آزادی زنان در غرب

آنان که رفتند کار حسینی کردند و احیاء عند ربهم یرزقونند. اینها که 
مانده اند بار امانت به دوش باید زینب وار ایستادگی کنند تا پیام سرخ شهادت 
عزیزانشان را پاسدار و مبلغ باشند. همسران و مادرانی که نادیدنی ها را دیدند 
و با الهی ترین انسان ها زندگی کردند چگونه یعقوب وار پس از شهادتشان در 
سوگ فقدان چنان یوسفانی فغان و ناله سرندهند؟ چه کسی داغ دل آنها را 
درک تواند کرد که  »گفت حافظ من و تو محرم این راز نه ایم .. از می لعل 

حکایت کن و شیرین دهنان«.
در خدمت خانم رستگار هستیم همسرمحترم شهید بزرگوار سردار موسی 
از  یکی  فرمانده  رژیم ستمشاهی،  در  انقالبی  و  فرهنگی  فعال  اسکندری. 
واحدهای سپاه هفتم امام جعفرصادق)ع(، مسئول فرهنگی بنیاد شهید استان 
خوزستان، فرمانده تیپ امام حسن)ع( و رئیس ستاد لشکر 7 ولی عصر)عج( که 
در عملیات کربالی چهار به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و پس از ده سال 
انتظار پیکر مطهر ایشان به آغوش وطن بازگشت. خانم رستگار با بیان شیرین 
و لب خندانی داشتند با شور وشعف خاصی از آن دوران برایمان گفتند. آنگونه 

که »ما رایت اال جمیالً« را در قاموس ایشان یافتیم.
از  برای آغاز کالم  عرض سالم و وقت بخیر خدمت حضرتعالی. 

آشنایی و ازدواجتان برایمان بگویید؟ شهید را از کجا می شناختید؟
دوست  آقاموسی  دارم.  شماعزیزان  به  خداقوت  و  سالم  عرض  هم  من 
صمیمی برادرم آقااحمد بودند؛ آقا احمد رستگار از فیلمبرداران صداوسیما بود 
که در جنگ شهید شدند. به عالوه من با خواهر ایشان رفاقت صمیمی داشتم 
و در بحبوحه جنگ در ستادهای مردمی ومساجد کمک می کردیم و فعالیت 
داشتیم. رمضان سال 60 بود که ازدواج کردیم. من یک خاطره جالب بگویم 
همان شب عروسی ایشان از مجلس غیبشان زد و نبودند . تا آخر شب که یکی 
از دوستانشان گفت من می دانم آقاموسی کجاست حتما در مزار شهداست. 
و بعد فهمیدیم اول در مراسم دعای کمیل دوست شهیدش بود و بعد از آن 

رفتنن مزارشهدا! )همسرشهید می خندد( ما شب عروسی دنبال داماد بودیم!
 تمام خانه را از عکس شهید پرکرده بود! خانواده ما چنین روحیه ای 
نداشتند و برایشان عجیب بود. میگفت می خواهم در همه حال شهدا را ناظر 

اعمال خود بیابم.
از خصوصیات اخالقی ایشان بگویید چه روحیاتی داشتند؟

ایشان روحیه معنوی بسیار باالیی داشتند و در اوج بودند. یک چیز عجیبی 
بود. شب آخری که به خانه آمده بود و پس از آن شهید شده بودند، وقتی از 
در اتاق آمد داخل من یکهو یک نوری را پشت سرشان دیدم که جا خوردم و با 
حالت تحیر پرسیدم این نور چی بود؟ و ایشان با خنده و شوخی گفت: هیچی 
رعد و برقه! و نمی خواست چیزی به روی خود بیاورد. با قرآن و اهل بیت 

بشدت مانوس بودند. حفظ اسالم برایش از همه چیز واجبتر بود.
اهل کار خیر و گره گشایی  و انفاق بودند. در مسجد و کارهای فرهنگی و 
هنری در راه انقالب بسیار فعال بودند. یک روز پول کادوهای عروسی را از من 
بعنوان قرض گرفت. یکبار صحبتش با برادرم شد گفتم نمیدانم آقاموسی پول 

را برا کجا برد. برادرم خندید و گفت برو پولتو از خدا بخواه. چون آقاموسی با آن 
پول کتابخانه باالی مسجد را راه اندازی کردند.

در خانه وبا اهل خانواده رفتارشان چگونه بود؟
بسیار مودب و مهربان و رئوف بودند. با محبت با احترام. چه نسبت به من 
چه سایرافراد خانواده. به پدر و مادرشان بشدت احترام می گذاشتند. از در که 
می آمدند اول سراغ پدرومادر می رفت و دستشان را می بوسید. در خانواده 
خودشان هم مثل گوهری بودند که مورد توجه و عالقه همه افراد خانواده بودند. 
نسبت به من در خانه خیلی مهربان و خوش اخالق بودند. به دلم ماند که حتی 
یکبار از من تقاضا کند برایشان لیوان آبی ببرم. ظرف ها را حتی خودش جمع 
می کرد و می برد. گاهی اوقات هم می شست. )همسرشهیدمی خندد( ولی 
میگفت به مادرم نگویی! می خواهم بگویم که حواسش به همه چیز بود و همه 

را در جایگاه خودشان احترام و عالقه را رعایت می کرد.
خبرشهادت ایشان چطور به شما رسید و چه احساسی داشتید؟

بعد از شهادت برادرم من از لحاظ روحی خیلی ضربه خوردم و نمی توانستم 
به شهادت آقاموسی هم فکر کنم. دخترم چند ماهش بود و فرزند دوم را هم 
باردار بودم. به همین خاطر شبی که دوباره می خواستند برگردند جبهه من 
مانع شدم و گفتم نمیگذرام بروی. خیلی ناراحت شدند و گفتند انتظار نداشتم 
این را بگویی. ولی من از خدا می خواهم خودش بر زبانت اجازه رفتن من را 
جاری کند. این را گفت و از اتاق بیرون رفت. بعداز چند دقیقه در حالت نه 
خواب و نه بیداری نوری را گوشه اتاق مشاهده کردم و از ترس جیغ کشیدم و 
همسرم سریعا باالی سرم آمد و )باخنده می گوید(  من داد زدم گفتم: نه اشتباه 

کردم برو برو جبهه خدا بر زبانم انداخت!
سال 65 بود و من با یک دختریک سال ونیمه و یک پسر چند روزه، 
خبرمفقوداالثری ایشان را دریافت کردیم. ده سال انتظارکشیدیم تا خبر یافتن 
و بازگشت پیکر ایشان را به ما دادند. روزهای  سختی بود. تنهایی و از دست 
دادن تکیه گاه و همسرت و آن مرد خدایی یک طرف، مسئولیت سنگین 
تربیت و بزرگ کردن و پشتوانه دو فرزند کوچک بودن یک طرف. فقط کمک 

خدا وعنایت شهید به ما توان ادامه می داد.
به شهید هم توسل داشتید در طول زندگی؟ 

بله . شهدا زنده اند. با اینکه سالها گذشته ولی حس حضورشان برایم هنوز 
تازه و جاری است. یادم است شبی از فشار مشکالت به شهید گله کردم. اینکه 
ما را گذاشت و رفت با این همه مشکالت. شش ماه بود حقوق از بنیاد شهید 
دریافت نکرده بودیم. شب در خواب شهید را دیدم که گفتند: »من برای شما 
که پول گذاشتم. در کتابخانه پیش فالن کتاب.« من آنجا را مرتبا تمیز می 
کردم ولی پولی نبود. رفتم دوباره آدرسی که شهید دادند را گشتم دیدم بله؛ 
کلی اسکناس خشک و نو و تمیز زیرکتاب گذاشته بود! و خدا می داند آن پول 

چقدر برکت داشت و تا مدتها انگارتمام شدنی نبود.
در ازدواج فرزندان هم فقط با توکل به خدا و توسل به شهید بود که انتخاب 

کردیم. و خدا را شکر زندگی خوبی دارند.

شهید چه نکات تربیتی مد نظر داشتند؟
ایشان به تربیت دینی قرآن و مسجد خیلی تاکید داشتند و من هم تمام 
سعی ام را کردم تا در راه مد نظر شهید یعنی مسجد و قرآن بچه ها را تربیت 
کنم. همین االن هم سعی دارم همین روش را روی نوه هایم پیاده کنم. با زبان 

کودکانه و دردنیای خودشان مفاهیم اسالمی و الهی را به آنها بیاموزم.
چه پیامی برای نسل جوان و بخصوص خانم ها دارید؟

به راه شهدا و این عزیزانی که از جان خود گذشتند فکر کنند. اینکه شهید 
با ریختن خون خود چه رسالتی را بر دوش ما گذاشته. از آنها می خواهم راه 
اسالم را ادامه دهند. االن هم صف کفر و اسالم در مقابل همند. االن هم این 
نظام وانقالب نیاز به فدایی و روحیه جهادی دارد. خدا خیر دهد سردارسلیمانی 
را که اینگونه خود و نیروهایش مردانه ایستاده اند. خداوند به رهبری عزیز هم 
طول عمر و سالمتی دهد و این انقالب را به دست صاحب اصلی اش آقا امام 

زمان بسپارد.
صحبت پایانی اگر دارید؟

برای شما هم آرزوی سالمتی وعاقبت بخیری دارم . انشاهلل شهید به همه 
ما عنایت کنند.

زیور پرستش

و  مدح  اروپا  ویژه  به  غرب  در  آزادی  درباره 
ثناهای بسیاری شنیده ایم. اروپا مهد آزادی، تحمل 
مخالف و بستر ابراز همه نوع عقاید است. بارها از 
برخی مردم کشور خودمان شنیده ایم که به آزادی 
غرب غبطه می خورند و با آه و حسرت از آن یاد 
می کنند؛ با این تصور که گم شده آزادی تنها در 

اروپا به ویژه فرانسه مهد آزادی یافت می شود. 
بهترین راه اثبات یک مدعا یا یک تصور رجوع 
به مصادیق آن در جهان واقعی است. آیا زنان در 
غرب آزادند و هرطور بخواهند می پوشند و رفتار 

می کنند؟
نبود  آزادی  الزمه  آزادی،  از  غرب  تعریف  طبق 
عقیده،  انتخاب  در  افراد  برای  محدودیت  و  منع 
دین، سبک زندگی، پوشش و... است. آیا در غرب 

به ویژه اروپا این لوازم آزادی رعایت می شود؟ 
در سال 2004 مجلس فرانسه با تصویب قانون 
ممنوعیت استفاده از نشانه های مذهبی در مدارس، 
استفاده از حجاب اسالمی را در مراکز آموزشی و 
تربیتی رسما غیر قانونی اعالم کرد. البته پیش از 
دانش  به  سختی  به  فرانسه  مدارس  اغلب  نیز  آن 
آموزان خود اجازه می دادند با پوشش اسالمی در 

کالس های درس خود حاضر شوند. 
عده ای ناچار به این قانون تن دادند و عده ای 
ادامه  برای  کرده  وطن  ترک  شدند  مجبور  حتی 
تحصیل به کشورهای همسایه فرانسه بروند یا در 

مدارس خصوصی درس بخوانند. 
دریافت  برای  مسلمان  زنان  مدارس،  بجز 
باشند.  داشته  حجاب  بدون  عکس  باید  پاسپورت 
وزیر دادگستری فرانسه با افتخار از اخراج یکی از 
اعضای هیئت منصفه دادگاه بعلت داشتن حجاب 
فرانسوی  محجبه  دختران  گاه  کرد. حتی  می  یاد 
از حضور در مسابقات ورزشی منع می شوند. این 
سواحل  مثل  تفریحی  مراکز  در  حضور  برای  منع 
نیز وجود دارد . وقتی یک طراح لباس استرالیایی 
مسلمان،  بانوان  شنای  لباس  مشکل  حل  برای 
هم  را  فکرش  کرد،  بازار  وارد  را  بورکینی  مایوی 
نمی کرد این نوع پوشش در استخرها و سواحل، 
حتی مورد اعتراض سارکوزی رییس جمهور فرانسه 
در سواحل،  که  زنانی  با  فرانسه  پلیس  شود.  واقع 
کرد.  می  برخورد  بودند،  پوشیده  بورکینی  مایوی 
صاحبان هتل ها و استخرها به خود اجازه می دهند 
از ورود بانوان با این پوشش جلوگیری کنند. تصویر 
در  فرانسه  در  امنیتی  نیروهای  از  شماری  اقدام 
مجبور کردن یک زن مسلمان به درآوردن پوشش 
در  گسترده  صورت  به  ساحل  در  خود  بورکینی 
انتقاد  با  اجتماعی منتشر شد و حتی  شبکه های 

سازمان عفو بین الملل روبرو شد!
استفاده  »منع  فرانسه   در  قانون  این  اگرچه 
اما  دارد،  نام  عمومی«  اماکن  در  مذهبی  عالئم  از 
یهودیان،  و  شود  می  مقابله  حجاب  با  تنها  عمال 

مسیحیان، هندوها و... در نوع پوشش آزادند. 
فرانسه،  در  آزادی  دهد  می  نشان  رفتارها  این 
چنان که گفته می شود نیست و برخی شهروندان 
محرومند.  خود  حقوق  ترین  ابتدایی  از  فرانسوی 
سکوالریسم  حفظ  برای  ها  فرانسوی  ظاهراً 

حاکمیتی خود، بت دموکراسی  را شکسته اند! 
قانون ممنوعیت حجاب در  فرانسه به سرعت در 
سطح جهان مثل سایر کشورهای اروپایی، آمریکا و 
حتی در کشورهایی مانند ترکیه که اکثریت آن را 

مسلمانان تشکیل می دهند، رواج یافت.

اتریش   در  ها  رسانه 
برای  دولت  طرح  از 
پوشش  کردن  ممنوع 
مدارس  در  روسری 
ابتدایی و مهدکودک ها 
صدراعظم  دادند.  خبر 
اتریش هم از این طرح 
ضد اسالمی دفاع کرده 
و مدعی شد: »هدف ما 
شکل گیری  با  مقابله 
موازی  جامعه  هرگونه 

در اتریش است«.
پیش از این استفاده 
اتریش  در  روبند  از 
بود  شده  اعالم  ممنوع 
به  وادار  خاطیان  و 

پرداخت 150 یورو می شوند. 
طرح  براساس  که  است  کشوری  دیگر  بلژیک 
زنان  آن،  پارلمان  نمایندگان  برخی  پیشنهادی 
محجبه ای که از پوشیه یا نقاب در اماکن عمومی 
جریمه  و  شده  شناخته  مجرم  می کنند،  استفاده 

نقدی شده یا زندانی می شوند.
دولت هلند دیگر کشوری است که از سال 91 
در  زنان مسلمان  برای  را  بیشتری  محدودیت های 
پوشش  هرگونه  پوشیدن  و  اعمال  عمومی  اماکن 
را  چهره  که  روسری  و  برقع  جمله  از  اسالمی 
می پوشاند، ممنوع کرده است. در قانون مورد نظر، 
جریمه 500 دالری برای زنان مسلمانی که از این 

قانون امتناع کنند در نظر گرفته شده است. 
اروپایی  کشور  چهارمین  بعنوان  نیز  سوئیس 
رساند.  تصویب  به  را  حجاب  و  نقاب  ممنوعیت 
 77 برابر  در  موافق  رای   101 با  سوئیس  پارلمان 
اماکن  در  نقاب  نداشتن  به  نسبت  مخالف،  رای 
آزرده  باعث  امر  این  که  داد  رای  عمومی سوئیس 

خاطر شدن مسلمانان شد.
سوئیس  در  ها  دبیرستان  برخی  این  بر  عالوه 
به مدرسه  آموزان مسلمان محجبه  از ورود دانش 
عنوان  وی  پوشش  را  آن  علت  و  کرده  جلوگیری 

کردند. 
در  ممنوعیت حفظ حجاب  آلمان همچنین  در 
ایاالت آلمان، شامل  مدارس و دانشگاه های برخی 
بایرن، برمن، هسن، نیدرزاکسن، نوردراین وستفالن، 
و  اشلسویگ هولشتاین  سارلند،  تورینگن، 
براندنبورگ از سال 2007 اجرایی شد. برخی احزاب 
در آلمان بدنبال ایجاد ممنوعیت پوشیدن روسری 
در سطح ملی هستند. حتی معلمان حق ندارند با 
گفتنی ست  بپردازند.  تدریس  به  اسالمی  پوشش 
در آلمان، آزادی ادیان موضوعی تضمین شده در 

قانون اساسی ست!
این ممنوعیت ها در کشورهای اروپایی مستقیما 
با مفاد مربوط به آزادی ادیان که در اعالمیه جهانی 
حقوق بشر سازمان ملل مصوب سال 1948 و نیز 
های  آزادی  و  بشر  حقوق  از  حفاظت  کنوانسیون 
تضاد  شده  درج   1950 سال  مصوب  اروپا  اساسی 

دارد. 
این مصادیق به ما می گوید غرب چنان که ادعا 
سلیقه  و  نیست  افراد  مطلق  آزادی  تابع  میکند 
آزادی  میزان  کننده  تعریف  غرب  حکام  شخصی 
حقوق  های  اعالمیه  حتی  نه  و  است  شهروندان 

بشریت و کنوانسیون ها! 

این سلب آزادی زنان باحجاب در اروپا فقط از 
سوی  از  باحجاب  زنان  نیست.  ها  حاکمیت  سوی 
مانند  اجتماعی  های  گروه  جامعه،  افراد  برخی 
فمینیست ها، نژاد پرستان و اسالم ستیزان تحت 

فشار هستند. 
اروپا،  در  را  باحجاب  زنان  به  تعرض  خبر  بارها 
زنی  شربینی  مروه  ایم.  شنیده  کانادا  و  آمریکا 
مصری بود که در دادگاهی در آلمان با هجده ضربه 
چاقو کشته شد. ضارب شخصی بود که شربینی از 
او به اتهام اهانت به دلیل پوشیدن حجاب شکایت 

کرده بود. 
چندی پیش دو مرد در پاریس به زن باحجاب 
سعی  او  به  زدن  لگد  با  و  کردند  حمله  بارداری 
سقط  باعث  و  بردارند  از سرش  را  روسری  کردند 

جنین وی شدند. 
از این موارد بسیار در غرب اتفاق افتاده که کمتر 
بیشترین  اروپا  قاره  اخبار آن منتشر می شود. در 

تعرض به بانوان محجبه صورت می گیرد. 
به عنوان یک پوشش متعارف در  امروز حجاب 
مانع  جهت  این  از  یافته،  رواج  غربی  کشورهای 
تراشی ها علیه زنان مسلمان، نمی تواند مانع رعایت 
واهی  ادعای  تنها  و  آنان شود  اعتقادات  و  حجاب 
غرب درباره آزادی و حقوق بشر را زیر سوال خواهد 
برد. با افزایش روند رو به رشد تبعیض نژادی علیه 
حقوق  از  دفاع  مدعیان  سایر  و  فرانسه  مسلمانان ، 
چطور  که  می شوند  مواجه  سوال  این  با  انسان ها 
می توانند امنیت و آزادی را برای مسلمان در مهد 
آزادی و دموکراسی به ارمغان آورند؟ آنها که حتی 
به حقوق بشر ساخته دست خود نیز اعتقاد ندارند!

ذهن  به  سوالی  متن  این  پس  در  شاید  نکته: 
خوانندگان محترم برسد که در جمهوری اسالمی 
با قانون حجاب، همین محدودیت و اجبار بر افراد 
و  ها  غیرمسلمان  برای  حتی  شود.  می  تحمیل 
غیرایرانی هایی که قدم در خاک جمهوری اسالمی 

بگذارند و این نقض آزادی و حریم شخصی ست. 
پاسخ این است که ما با این متن قصد داریم به 
در  بپردازیم.  غرب  در  موجود  های  تناقض  اثبات 
غرب نظام ها بر اساس اومانیسم و لیبرالیسم شکل 
گرفته که بر اساس آن آزادی به خودی خود ارزش 
آزادی  مانع  نباید  چیز  هیچ  و  شود  می  محسوب 
و  کرده  ادعا  خودشان  که  ای  مسئله  شود  افراد 
گوش جهان را با این صدا هم َکر کرده اند. اما نظام 
جمهوری اسالمی بر اساس اسالم شکل گرفته که 
در اسالم، ادعای آزادی مطلق نمی شود بلکه آزادی 

در چهارچوب شرع و قانون اسالمی اعتبار دارد. 

والدین، اسوه های محیط خانوادگی

آن  انسان در  توجه کنید! هر محیطی که 
است.  »اسوه«  یک  دارای  شود،  می  تربیت 
فرزندان  اسوه  خانواده  در محیط  مادر  و  پدر 
این است  آنها  خود هستند. علت اسوه بودن 
که کودک هنوز به آن حد نرسیده است که 
استقالل پیدا کند. در واقع تحت تکفل والدین 
ابعاد مختلف رفتاری، اعم  باید در  است. آنها 
از دیداری، شنیداری و گفتاری، اسوه حسنه 
ای برای اوالد خود باشند. وقتی فرزند پیکره، 
می بیند،  را  خود  مادر  و  پدر  گفتار  و  رفتار 
بخواهند  مادر  و  پدر  می دارد.  بر  الگو  آنها  از 
فرزندانشان  آموزش  حال  در  نخواهند،  یا 
مسائل  از  یکی  مثال،  عنوان  به  هستند. 
محیط  در  والدین  پوشش  نوع  تربیتی،  مهم 
که  دارند  وظیفه  مادر  و  پدر  است.  خانواده 
پوششی  به  همچنین  و  خود  پوشش  نوع  به 
توجه داشته  فرزندانشان می کنند،  بر تن  که 
باشند. حیا، یکی از فطریات انسان بوده که در 
جای خود ثابت شده است، اما برخی والدین 
را در  الهی  این فطرت  نوع پوشش ]خود[  با 
والدین  می کنند.  سرکوب  فرزندانشان  وجود 
عفاف  و  حیا  خود،  پوشش  نوع  با  می توانند 
برخی  اما  را شکوفا کنند؛  فرزند خود  فطری 
بی  با  و  ندارند  التفاتی  مطالب  این  به  اصال 
تفاوتی تمام از کنار این موضوعات می گذرند.

نوع پوشش خود، محیط خانواده  با  انسان 
که  نگوید  یا شیطانی می کند. کسی  الهی  را 
را  خانواده  محیط  کردن  شیطانی  قصد  ما 
نداشتیم؛ زیرا همانطور که عرض شد، نیت ما 

دخالتی در روش دادن، ندارد.
و  خود  فطرت  با  همسو  والدین  اگر 
را  خانواده  محیط  نمایند،  رفتار  فرزندانشان 
الهی کرده اند؛ وگرنه خواهی نخواهی شیطان 

جایگزین خواهد شد.
حاج آقا مجتبى تهرانى

یکی  فرزندان  در  حیا  حفظ  نوشت:  پی 
بد  است،  فرزند  تربیت  اصول  اصلی ترین  از 
به  که  چیزهایی  به  کنیم  فکر  کمی  نیست 
از  حیا  گرفتن  یا  دری  پرده  مصادیق  عنوان 
فرزندانمان نقش دارد. ماهواره، فضای مجازی، 
آموزشی  نامناسب،  محتوای  آموزشی  فضای 
نامناسب )یادی کنیم از سند 2030(، فیلمها 
و انیمیشنهای مضر و هزار و یک مصداق دیگر

لحظه ای درنگ...
نامه  دوهفته  در  را  فرزندان  تربیتی  نکات 
همچنین  باشید.  پیگیر  خوزستان،  فریاد 

سؤاالت خود را در این زمینه از ما بپرسید.

اگر در کشوری، زنان آن کشور بتوانند به آن صفا و معنویت و رقاء و تعالی فکری برسند، هیچ مشکلی 
در آن مملکت باقی نمی ماند. امام خامنه ای- بیانات در دیدار جمعی از بانوان اندیشمند18/07/1377 خوزسـتان



 فریاد

قصه حجاب و چادر  و حیا و عفت قصه امروز و 
دیروز نیست قصه ای است به بلندای تاریخ خلقت 
انسان. از گذشته تا کنون در جوامع مختلف دینی، 
غیر دینی و در کشورهای مختلف همیشه موافقان 
متفاوت  رویکردهای  با  و  است  داشته  مخالفانی  و 
تاریخی و جامعه شناسی و روانشناسی توسط افراد 

زیادی مورد بررسی قرار گرفته است
بیان این مسائل هدف نیست بنابراین از ورود به 
این پیشینه  می گذریم و کمی به مباحث امروزی 

حجاب نگاهی می اندازیم.
باالخره حجاب محدودیت است یا مصونیت؟

در اینکه حجاب محدودیت هست، شکی نیست 
از  خاصی  چارچوب  رعایت  به  را  انسان  باالخره 
هست  این  بحث  اما  و  کند،  می  محدود  پوشش 
مگر هر محدودیتی بدی و جنبه سلبی دارد؟ چه 
بسا انسانی برای در امان و مصون بودن از خطر و 
اسیب و یا حتی براب حفظ آرامش او، موانعی سد 

راهش می شوند.
احیانا  و  سالمتی  حفظ  برای  مسن  فرد  یک 
خوردن  به  محدود  اش  غذایی  رژیم  عمرش  طول 
از خوردن مواد غذایی  و  غذاهای خاصی می شود 
حاوی قندی و چربی منع می شود. یک جوان برای 
موفق شدن در آزمون، خود را از خیلی چیزها حتی 
تفریحات سالم محروم می کند. یا راننده ای برای 
جلوگیری از خطر تصادف و حفظ جان از مسیری 
که احتمال ریزش کوه وجود دارد و یا جاده خوبی 

ندارد به مسافرت نمی رود. 
اما  شود  می  محدود  فرد  موارد  این  همه  در 
و  برای خود  روانی  و  مصونیت جسمی  در عوض، 

دیگران به ارمغان می آورد

»االنسان حریص علی ما منع« بر اساس چنین 
استداللی حجاب، مردان را حریص تر می کند؟

قبل از پذیرش یا رد این استنباط واستدالل، باید 
به دنبال این بود که آیا این مطلب »کلیت« دارد که 

انسان از هر چه منع شود، بدان حریص تر است؟ 
باید گفت این امر همیشه درست و قابل تعمیم 
نیست! بلکه ممانعت و بازدارندگی زمانی حرص به 
داشته  همراه  به  غفلت  و  جهالت  که  دارد  دنبال 
باشد. هیچ انسان عاقل و آگاهی سراغ مرگ موش 
نمی رود. و با وجود آنکه از مرگ موش منع شده 
نه تنها به آن حریص نمی شود بلکه از خوردن آن 

بشدت دوری می کند!
ازین گذشته اگر کسی بر اساس چنین استداللی 
به دنبال اثبات ارتباط حجاب و آزمند بودن جامعه 
باشد، بهترین مصداق بارز برای رد این ادعا، جوامع 
این  در  فحشا  و  تجاوز  میزان  و  غرب  بی حجاب 

کشورهاست.
سعیده جاللى

فرهنگ و هنر
شنبه، 13 مرداد 1397، 21 ذی القعده 1439، 4 آگوست 2018 - سال اول، شماره5

یک  شاید همین  نیست«   از شهادت  کمتر  یاد شهدا  داشتن  نگه   زنده   «
جمله مقام معظم رهبری کافی باشد تا به ضرورت پرداختن به حفظ و نگهداری 
آثار باقی مانده از دوران دفاع مقدس پی ببریم و بی شک با شنیدن نام جنگ 

و جبهه، خوزستان اولین منطقه ای است که نامش در ذهن تداعی می شود.
امروزه اما در گیرودار بی تدبیری ها و بی مهری ها، حال ابنیه ی یادگار دفاع 
مقدس در خوزستان خوش نیست. ساختمان سازی و بازسازی بی هدف و بی 
بازسازی کامل  از جنگ تحمیلی،  برنامه ی تمام ساختمان های آسیب دیده 
پل خرمشهر، برچیده شدن پل بعثت که از آن به شاهکار مهندسی جنگ یاد 
... همه و همه دست  و  قبور مطهر شهدا  می شد و طرح غلط یکسان سازی 
به دست هم داده اند که عمال چیزی برای رجوع نسل های بعد به خاطرات و 

واقعیت های دفاع هشت ساله ملت ایران در خوزستان باقی نماند.
 – فرهنگی  مواریث  حفظ  پیرامون  صریحی  نظر  امام)ره(  سیره حضرت  در 

و  تخریب  از  صحبت  که  آنجا  داریم،  معنوی 
»هر  فرمودند:  ایشان  و  بود  »دارالشفا«  بازسازی 
یک دانه از این خشت ها و آجرها که برای تعمیر 
دارالشفاء عوض شود و یک آجر جدید بیاید، به 
همان مقدار از قداست اینجا کاسته خواهد شد«. 
حال آیا نمی شد بخشی از ساختمان ها را به 
عنوان تاریخ مجسم جنگ، به همان صورت تیر 
و ترکش خورده نگاه دارند تا آیندگان لمس کنند 
دفاع مردمی خوزستانی ها را؟ یا مثال نمی شد 
پل خرمشهر که حماسه غرور آفرین ایستادگی 
را  عراقی  های  تانک  مقابل  در  ها  خرمشهری 
باقی می ماند و  روایت می کرد به همان حالت 

در کنارش پل جدیدی ساخته می شد؟ 
اش  اصلی  طراح  مهندس  که  بعثتی  پل  یا 
روزه اش صحبت  برچیده شدن یک  از  بغض  با 
پل  بیا  گفتند  که  من  به  گفت  می  و  می کرد 
را تخریب کن گفتم این پل هنوز و برای سالها 
خودتان  ندارم،  را  دلش  من  است.  استفاده  قابل 

انجام دهید! 
حاال جنگ خوزستان را در موزه خرمشهر باید 
و  داری  موزه  اصول  ترین  ابتدایی  با  که  ببینیم 

حفاظت اشیاء، کیلومترها فاصله دارد. تابلو های نفیس و بزرگ نقاشی که بدون 
هیچ حفاظی در معرض دید بینندگان قرار دارد و مسئوالن موزه دل خوش کرده 

اند به تأثیر تابلوهای »لطفا دست نزنید«! 
قصه پرغصه مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول هم که شنیدنی بسیار دارد! 
مرکزی که ما بچه بودیم و بنا بود موزه دفاع مقدس باشد و حاال بچه ها داریم 

و هنوز تکمیل نشده.
نگویم از هشت شهید گمنامی که در اوج مظلومیت بیش از بیست سال 
است در محل مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول دفن شده اند و اما از همان 
ابتدا آقایان حتی از ثبت اندک اطالعات هر پیکر از قبیل سن و محل کشف بر 
روی مزار عاجز بودند و حاال بعد از گذشت سال ها که با همت جوانان خودجوش 
اطالعات دوباره جمع آوری شده مشخص نیست که کدام مزار مربوط به کدام 
اطالعات است و اگر روزی با آزمایش دی ان ای خانواده شهیدی پیدا شد، یا باید 
بی خیال یافتن دقیق مزار فرزندش شود یا هر هشت شهید بزرگوار نبش قبر 
شوند و دوباره آزمایش از تک تک استخوان ها گرفته شود! بماند که در پس 
چندین سال بی مهری و عدم رسیدگی معلوم نیست استخوانی مانده باشد و 
باز هم بماند که در طراحی بنای جدید یادمان که چند سالی ست قرار است 
ساخته شود، تعدادی از مزارها در زیر راه پله قرار گرفته اند و برای هیچ مسئولی 
آقایان سال  که  مزار شهید می گذارد  روی  پا  زیارت  وقت  نبوده که  مهم  هم 

هاست عادت کرده اند به پا روی شهدا گذاشتن و باال رفتن!
چندین بار افتتاحیه نمایشی گرفتن و با کمال وقاحت به دروغ بنای موزه 
را تکمیل اعالم کردن و عکس و فیلم منتشر کردن از افتخارات آقایان همیشه 
حاضر مسئول فرهنگی استان و دزفول است، بعد هم که تصاویر و خبرشان 
شده  افتتاح  تازه  بنای  سراغ  به  شان  خانه  چندقدمی  در  مردم  و  شد  منتشر 

شهرشان رفتند و متوجه دروغ بودن ادعاها شدند، بهانه ها و توجیه ها به صف 
می شوند که نه! ما منظورمان تکمیل فالن فاز از فالن قسمت موزه بوده نه کل 

موزه!
بنای قدیمی یادمان شهدای گمنام را در کمال بی احترامی، با بیل مکانیکی 
تخریب می کنند به گونه ای که تا مدتها کاشی های مزین به آیات الهی و برگه 
های قران و کتاب های دعا روی زمین و بین سنگ ها و خاک ها و... افتاده بود 

و دم از احترام به اسالم و شهدا می زنند.
می گوییم چرا یادمان را تخریب کردید؟ می گویند: »بنای قبلی »مرمت« نیاز 

داشت!« آیا هرچه به مرمت نیاز داشت باید با بیل مکانیکی نابود شود؟
می گوییم خب پس چرا بنای جدید را نمی سازید؟ میگویند: بودجه نیست و 

فالنی و بهمانی قرار شده پول بدهند و دیر کرده اند و.... 
آقایان، آیا برای ساخت خانه خودتان هم ابتدا خانه را ویران می کنید و بعد 
دنبال تأمین مصالح و هزینه ساخت می گردید؟ آیا 
نباید ابتدا تجهیزات را آماده می کردید و بعد یادمان 
و مأوای دلدادگان غریب شهر را تخریب می نمودید؟ 
اند  حاال هم که مدتی ست دست پیش گرفته 
و با هر نقد و صحبت و اظهار نظری برخورد تند و 
نامحترمانه صورت می دهند و با بچه خطاب کردن 
سعی  بازخواست  و  شکایت  به  تهدید  و  منتقدین، 
در ساکت کردن دلسوزان دارند. مسئولینی که تازه 
شهر  شورای  رئیس  نظر  اظهار  شاهکارشان،  ترین 
دزفول در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
بوده که گفته است: »ما شهید زنده ایم. این بچه 
ها کجا بودند که حاال از ما که شهید زنده هستیم 
انتقاد می کنند؟ باید شورای فرهنگ عمومی آنها را 

بیاورد و توضیح بخواهد« 
قول  –به  ها  بچه  این  گفت  ایشان  به  باید 
شما- در این سال ها داشتند عدالت و مطالبه گری 
ی  تاخورده  های  برگ  البالی  در  را  ظلم ناپذیری  و 
مانده  برزمین  های  صحبت  و  شهدا  نامه  وصیت 
مقام معظم رهبری می آموختند و اتفاقا خوب هم 
آموخته اند که حاال در برابر تهدیدات شما ترس به 
دلشان راه نمی یابد و حفظ حرمت شهدای گمنام 

را بر خود واجب می دانند.
بد نیست به اطالع برسانم آن هایی که هنوز به چشم شما بچه اند، حاال هر 

کدام نزدیک چهل سال دارند و سال ها در کارفرهنگی مو سپید کرده اند
ولی متاسفانه دیگر کسی نیست که همچون آن روزهای شما، بهشان اعتماد 
کند و کارهای اجرایی را به دستشان بسپارد و بی هیچ سابقه آموزش نظامی 
به گذشته  است کمی  کند! خوب  و سپاهشان  یگان  و  گردان  فرمانده ی  ای 
خودتان هم نگاهی بیاندازید که هر چه دارید از برکت انقالب و اعتماد امام و 
خون شهیدانی ست که حاال می گویید یادمان مزارشان باید تخریب می شد تا 
با سازه موزه مان همخوانی داشته باشد! این موزه و ساختمان و خود شمایید که 

باید با شهدا همخوان باشید.
دفاع  موزه  آن طرف ترمان  کیلومتر  چند  همدان  همین  نرویم،  دوری  جای 
عظمتش  در  ای  ندیده  و جنگ  دیده  بیننده ی جنگ  هر  که  دارد  مقدسی 
متحیر می ماند و شک می کند که نکند هرچه تا کنون دیده ام و شنیده ام 

اشتباه بوده و این همدان است که خط مقدم جبهه ها بوده! 
آیا حق خوزستان نیست که یادگارهای دفاع مقدسش به شایستگی نگهداری 
شوند؟ آیا حق مادران داغدیده شهدا نیست که لباس خونی فرزندانشان را به 
جایی بسپارند که مطمئن باشند تا قرن ها از آن با احترام و دقت نگاهداری 

می کنند؟ 
ترورهای  ماجرای  در  شهید  و  جالد  جای  کردن  عوض  در  ای  عده  نامردی 
نباید نگران تحریف تاریخ دفاع مقدسمان در صورت  ایم، آیا  منافقین را دیده 

عدم نگهداری صحیح آثار آن باشیم؟
زهرا آراسته نیا

گفتگوی فریاد خوزستان با حجت االسالم سیدعلى جزایری، مدیر مجموعه طلیعه داران ظهور
مجموعه »طلیعه داران ظهور« اهواز را بیشتر بشناسیم/از مدیریت چند مدرسه ابتدایی و 
دبیرستان گرفته تا چندین مسجد و مؤسسه فرهنگی و قرآنی/کار جهادی در عرصه فرهنگ

دو هفته نامه فرهنگى-سیاسى فریاد خوزستان
 شماره ثبت: 809۱2

  صاحب امتیاز  و مدیرمسئول: داود مدرسى یان
 هیئت تحریریه: زهرا آراسته نیا، زیور پرستش، زهره باقریان،

حسین رئیسى، فاطمه نوایى
 صفحه آرا: گروه مشاوره تبلیغاتى زینب سافت

چاپ و لیتوگرافى نشر فرهنگ

www.faryadkhz.ir :سایت
Eitaa.com/Faryad_khz :ایتا
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0903۱2990۴۵ :ارتباط با ما

حفظ یا حذف آثار دفاع مقدس؟

جوانان  که  دارند  تأکید  همواره  انقالب  حکیم  رهبر 
انقالبی و مجموعه های انقالبی در سراسر کشور بصورت 
مستقل و خودجوش در هر نقطه ای که هستند بصورت 
آتش به اختیار فعالیت فرهنگی و انقالبی خود را محکم 

و قوی و تمییز ادامه دهند.
هر  در  خوزستان  فریاد  نامه  دوهفته  اهداف  از  یکی 
شماره، معرفی یکی از مجموعه های فعال فرهنگی در 

سطح استان خوزستان است.
در این شماره به سراغ یکی از مجموعه های انقالبی 
نام  به  ای  مجموعه  ایم؛  رفته  اهواز  سطح  در  فعال 
شخصیت  از  خیلی  تحسین  که  ظهور«  داران  »طلیعه 
عنوان  به  اهواز  سطح  در  و  برانگیخه  را  فرهنگی  های 
می  شمار  به  فرهنگی  های  فعالیت  علمداران  از  یکی 
رود؛ مسئولیت این مؤسسه را یکی از روحانیون انقالبی، 
فعال و پرکار برعهده دارند؛ حجت االسالم سیدعلى 
به  ظهور  داران  طلیعه  مجموعه  مسئول  جزایری 
فرهنگی  نخبگان  و  فعال  روحانیون  از  چندتن  همراه 
اهواز کاری کردند کارستان. متن ذیل پرسش و پاسخ 
خبرنگار فریاد خوزستان با حجت االسالم جزایری است؛ 

با هم می خوانیم:

طلیعه  مجموعه  آقا  حاج  تحیت؛  و  سالم  با   .۱
داران ظهور را معرفى کنید. موسسه از چه سالى 
شروع به کار کرده و در چه حوزه ای فعالیت مى 

کند
با عرض سالم و خداقوت به شما عزیزان در دوهفته 
داران  طلیعه  فرهنگی  مجموعه  خوزستان؛  فریاد  نامه 
مسجد  فرهنگی  ساله  دهها  سابقه  به  عنایت  با  ظهور 
توسعه  هدف  با   1389 سال  در  رسما  اهواز،  حجازی 
فعالیتهای فرهنگی، تاسیس گردید. در همین ابتدا یادی 
کنیم از  شهدای مسجد که 130 نفر هستند با محوریت 
و همچنین شهدای  اسکندری  موسی  آقا  سردار شهید 
و شهید حمید  پور  رشید  مدافع حرم؛ شهید مصطفی 

قنادپور. راهشان پررهرو باد ان شاءاهلل.

را  ظهور  داران  طلیعه  ها  فعالیت  آقا  حاج   .2
بصورت تیتروار بفرمائید

تربیت،  خانواده،  های  حوزه  در  ظهور  داران  طلیعه 
تبلیغ، هیئت داری، مدیریت مدارس ابتدایی و متوسطه، 
مدرسه علمیه، فعالیت های قرآنی و آموزشهای کاربردی 

جهت خواهران و برادران فعالیت می نماید.
طلیعه  به  وابسته  های  مجموعه  و  تشکلها   .3

داران ظهور را معرفى کنید
طلیعه داران ظهور زیر مجموعه های زیادی دارد. از 

و  ابتدایی  مدرسه  چند 
متوسطه گرفته تا حوزه 
علمیه و چندین مسجد 
فعال و همچنین چندین 
مؤسسه قرآنی و فرهنگی 
طلیعه  زیرمجموعه 
داران ظهور هستند. کار 
و  است  گسترده  واقعا 
همچون شجره طیبه که 
»اصلها ثابت و فرعها فی 
مجموعه  این  السماء«، 
است.  داشته  برکت 
برادران و خواهران فعال 
و انقالبی و مخلصی پای 

کار بوده اند.
۴. پس ما یکى یکى 
بپرسیم. حاج آقا اول 
به  وابسته  مدارس 
طلیعه داران ظهور رو 

معرفى بفرمائید
شاخه  از  یکی   
مرکز  مجموعه،  های 

آموزشی  وتربیتی  »استعدادهای ناب » است. 4 مدرسه 
زیرمجموعه این مرکز هستند. این مرکز با بیش از 600 
تربیت  با هدف  دانش آموز در 4 مدرسه دانش آموزی 
دانش آموزان مومن مجاهد بصیر در سال 1393 تاسیس 
به  است  توانسته  تربیتی  و  آموزشی  رویکرد  با  گردید. 
دست  آموزان  دانش  فرهنگی  ارتقای  و  تحصیلی  رشد 
یابد. نتایج خیلی خوبی هم در این سال ها داشته است. 
مدارس وابسته به شرح ذیل می باشد: دبیرستان پسرانه 
صابرین،  بهشت  قرآنی  پسرانه  دبستان  صالحین،  ناب 
دبستان دخترانه قرآنی بهشت قرآن و دبستان دخترانه 

قرآنی شهدای رضوان )شهید مقامیان زاده(.

داران  طلیعه  نظر  تحت  مساجد  کدام  و   .۵
هستند؟

مرکز امور مساجد هم 5 مسجد را زیر نظر دارد. این 
اجرای طرح های  به  اقدام  بسیج  پایگاه  بستر  مرکز در 
تربیتی از جمله بچه های بهشت، انصار المهدی و شهید 
بهشتی نموده است. این مرکز با سازماندهی 300 نفر از 
جوانان و نوجوانان در حلقه های تربیتی خود ، با هدف 

محله  اجرای طرح  و  اسالمی  انقالب  طراز  کادر  تربیت 
و جریان  اسالمی  انقالب  کادر  تامین  در صدد  اسالمی 
وابسته  مساجد  اسامی  است.  اجتماعی  و  محلی  سازی 
اهلل  مسجدآیت  حجازی،  مسجد  است:  شرح  بدین  هم 
اشرفی اصفهانی، مسجد ولیعصر کارون، مسجد ولیعصر 

کوی ایثار و مسجد طالب زاده.

انجام  علمیه  حوزه  زمینه  در  کارهایى  چه   .6
شده است؟

فعال  زمینه  این  در  ای)ع(  خامنه  امام  علمیه  حوزه 
و  انقالبی  تربیت طالب  هدف  با  حوزه  این  است.  شده 
ظرفیت  از  استفاده  با  اجتماعی  موثر  سازی  جریان 
حوزه  گردید.این  تاسیس   1390 سال  در  علمیه  حوزه 
با استعداد 60 نفر از طالب در سطوح یک و دو، اقدام 
و  تبلیغی  علمی،  های  طرح  اجرای  و  ریزی  برنامه  به 
رتبه  کسب  به  که  است  نموده  سال  طول  در  فرهنگی 
اول آموزشی در سطح استان و ارتقای سطح معرفتی و 

مهارتهای فرهنگی طالب انجامیده است.
7. برای خواهران و زنان بصورت جداگانه طلیعه 

اقدام  ظهور  داران 
کرده است؟

موسسه  یک  بله 
مؤسسه  عنوان  با  ای 
رضوان  فرهنگی 
تاسیس  معرفت 
ویژه  فقط  که  شده 
خواهران فعالیت کند. 
هدف  با  موسسه  این 
دینی  معارف  تبلیغ 
خواهران  تربیت  و 
در  جوان  و  نوجوان 
تاسیس   1389 سال 
با  مرکز  این  گردید. 
های  دوره  برگزاری 
مبلغ  و  مربی  تربیت 
و اجرای طرح تبلیغی 
رضوان  تربیتی 
مدارس  بستر  در 
شهرستان  دخترانه 
است  توانسته  اهواز 
جهت  مناسبی  مامن 
بگیرد.  قرار  و خواهران مربی خود  آموز  دانش  دختران 
خوب است یادی کنیم از 5 نفر از اعضای این موسسه 
در حادثه حله به شهادت رسیدند از جمله مدیر موسسه 
معاون  و  زاده  مقامیان  خانم  حاجیه  مقام  واال  شهیده 
تبلیغ موسسه حاجیه خانم کاظمی. خداوند متعال روح 
این شهدای واالمقام را با حضرت زهرا سالم اهلل علیها 

محشور گرداند.

8. در زمینه سبک زندگى و خانواده هم فرمودید 
که برنامه هایى برگزار کرده اید؟

 ، اجتماع  تربیتی  سلول  مهمترین  عنوان  به  خانواده 
است.  گرفته  قرار  دشمنان  فرهنگی  جنگ  طمع  مورد 
خوزستان  شعبه  خانواده  ملی  بنیاد  ما  زمینه  این  در 
مرکز  این  داریم.  را  صالحین(  زندگی  سبک  )موسسه 
نهادینه کردن  با رویکرد  بنیان خانواده  با هدف تقویت 
این  است.  شده  تاسیس  ایرانی  اسالمی  زندگی  سبک 
روابط  موضوع  با  همایش   60 از  بیش  اجرای  با  مرکز 
 5000 از  بیش  است  توانسته  فرزند  تربیت  و  زوجین 
تحت  اهواز  شهرستان  مدرسه   70 بستر  در  را  خانواده 

تاثیر برنامه های خود قرار دهد.
8. در زمینه های قرآنی و هیئت داری چه اقداماتی 

شده؟
وحی  حافظان  نام  به  قرآن  حفظ  موسسه  یک 
خوزستان هم زیر مجموعه داریم که به صورت تخصصی 
در زمینه حفظ قرآن فعالیت می کند. یک هیئتی هم به 
نام هیئت انصار المهدی )عج( الحمدهلل راه افتاده است 
و فعال است. با هدف استفاده از ظرفیت معنوی مجالس 
روضه اباعبداهلل الحسین)ع( و منبر و وعظ، جهت تعمیق 
 1385 سال  در  جامعه  عموم  بستر  در  دینی  معارف 
تاسیس گردید. از جمله برنامه های شاخص این مرکز 
برگزاری 20 شب مراسم نجوای بندگی با محوریت دعا 
با  رمضان  مبارک  ماه  های  شب  در  خوانی  مناجات  و 
حضور بیش از 1000 تفر در هر شب می باشد. همچنین 
مراسم بزرگ دعای عرفه با حضور بیش از 10000 نفر 
در معراج شهدای اهواز و اخیرا در مصالی کوت عبداله  
برنامه های هیئت  از جمله  از شهدا  استقبال  مراسم  و 

انصار المهدی )ع( می باشد.

9. حاج آقا در زمینه رسانه و فضای مجازی هم 
آیا ورودی داشته اید؟

بله ما یک مرکز رسانه ای زیر نظر طلیعه داران داریم 
با عنوان مرکز رسانه ای کوثر؛ که در حوزه رسانه و هنر 
به عنوان معاونت رسانه مجموعه ضمن مدیریت سایت و 
فعالیت  های فضای مجازی نیازمندی های مجموعه در 

حوزه گرافیک و طراحی را تامین می کند.
بابرکتی  و  بزرگ  واقعا خدا قوت میگیم؛ کار  ما   .10
است. ان شاءاهلل که این مجموعه روزبه روز بهتر و بهتر 
و  مجموعه  موانع  و  مشکالت  از  داشتیم  دوست  شود. 
هم  ها  دستگاه  و  مسئولین  از  شما  انتظارات  همچنین 
بشنویم. علی کل حال در پایان هر نکته و نظری دارید 

بفرمائید.
مردمی  و  انتفاعی  غیر  است  تشکلی  مجموعه  این 
مردمی  های  حمایت  طریق  از  خودگردان  بصورت  که 
و خیرین و نیز  دریافت شهریه بابت خدمات فرهنگی 
مهم  بسیار  مقوالت  از  جامعه  فرهنگ  و  میشود  اداره 
زیرساختی است که دولت ها و حاکمیت باید در جهت 
وضعیت  به  توجه  با  ما  توقع  نماید  تالش  آن  حفظ 
تا همه  اقتصادی موجود حمایت مادی و معنوی است 
سختی تامین هزینه ها بر عهده ما و مردم نباشد و ما 
هم با فراغت بیشتری بتوانیم خدمات فرهنگی و تربیتی 
دینی ارایه نماییم. در پایان از شما هم تشکر می کنیم 

که این فرصت را به ما دادید.

بله؛ حجاب محدودیت است!
اقیانوس مشرق

نویسنده مجید پور ولی کلشتری
انتشارات عهد مانا

افتد.  می  اتفاق  طوس  در  امام  حضور  زمان  در  که  رمانی 
شخصیت اصلی داستان جوانی که به دنبال چشمه آب حیات 
است، در بیایانی گرفتار می آید و به عنایت امام رضا ع از بیابان 
نجات پیدا کرده و با پیرمردی از شیعیان امام آشنا می شود. 
در مسیری با پیرمرد همراه می شود و با او و دیگران درباره امام 

رضا علیه السالم و مسئله امامت گفت و گو می کند.
افتد گفت و  اتفاق می  ماجراها و حادثه هایی که در رمان 

گوها را زیبا کرده و آنها را از حالت تصنعی خارج کرده است.
در بخش هایی از این کتاب می خوانیم: 

عمران بن داوود در جستجوی آب حیات است و در بیابانی 
شرح  با  داستان  ابتدای  می کند.  گم  را  راه  خراسان  مسیر  در 
بی رمق  حالتی  در  و خستگی  تشنگی  از  که  عمران  وضعیت 
است  تشنه  عمران  آغاز می شود.  افتاده  بیابان  در  آلود  وهم  و 
و خسته و مجروح از راه طوالنی. ناگهان مردی را می بیند که 
عمران  چانه  زیر  آهسته  را  دستش  سرش.  باالی  می زند  »زانو 
می گیرد و صورت عمران را باال می آورد. عمران در بهت نگاهش 
می کند. مرد می گوید: آیا تو ِعمران پسر داوودی؟ عمران در اوج 

درد می خندد...
-من تشنه ام. تشنه پسر تشنه... چنگی بی رمق می زند و با 
التماس می گوید: »به من بگو که سرابی. بگو که تو نیز َوهم 
گرمازده ای...در این برهوت بی سرانجام...مرد َمشکی پر از آب را 

به سوی عمران می گیرد...
-این هدیه ای است از علی بن موسی الرضا.

ِعمران با چشم های ناباور و با طمع به مشک نگاه می کند. 
رو  به  رو  الرضا  بن موسی  با خود علی  نمی داند که  عمران 
شده است. مشک را از آن مرد ناشناس می گیرد و از او می شنود 
که باید چهل قدم پیش برود و به خانه پینه دوز برسد. در آن 
بیابان و برهوت وسیع تا چشم کار می کند بیابان است و حتی 
روستایی از دور پیدا نیست اما عمران قدم چهلم را که برمی 
دارد خودش را بر در خانه ای می بیند و بیهوش می افتد. آنجا 
خانه همان پینه دوز است. او عمران را معالجه می کند. عمران 
از او نشانی چشمه آب حیات را می پرسد چشمه ای که هر کس 
از آن بنوشد هرگز نمی یرد. عمران برای پینه وز تعریف می کند 
را در یک  است که آب حیات  ناشناس شنیده  مرد  آن  از  که 
قلعه خواهد یافت. پینه دوز اما از علی بن موسی الرضا صحبت 

می کند از اعجازش و خصوصیاتش.
دست  در  همواره  را  امام  معجزه  ولی  نیست  شیعه  عمران 
دارد یعنی همان َمشکی که هر چقدر از آبش می نوَشد تمام 

نمی شود

معرفی کتاب

در این جنگ نرم،کافی است هواداران جبهه حق بیدار باشند و بیکار ننشینند چراکه زبان حق 
همیشه مؤثرتراز زبان باطل است. امام خامنه ای خوزسـتان


