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در اوقات فوق  ،جانب احتیاط را رعایت کنید

از البهالی رسانههای جمعی

دست باالی دست

ایرنا نوشت :به دنبال توقیف نفتکش کرهجنوبی حامل  ۷۲۰۰تن اتانول
با دستور دادســتانی هرمزگان که به اتهام آالینده بودن محموله آن در
آبهای خلیج فارس توقیف شــد ،کره جنوبی به تکاپو افتاد تا مذاکرات
خودش را با ایران برای رفع توقیف از آن شروع کند.
رسانههای کرهای روز گذشته از ورود هیئت مذاکره کننده کرهجنوبی
بــه تهران برای حل و فصل مســئله توقیف این نفتکــش خبر دادند.
در این خبرآمده بــود «یک تیم مذاکره کننده از ســئول وارد تهران
شدند تا با مقامات ایران درباره آزادی نفتکش کرهجنوبی که چند روز
پیش در تنگه هرمز توسط نیروهای ایرانی متوقف شد ،رایزنی کنند».
این هیئت قرار اســت در دیدارهای خود درباره اتهامات ایران مبنی بر
اینکه کشتی کرهای موجب آلودگیهای زیستمحیطی شده است نیز
رایزنی و این مســئله را به دقت بررســی کنند .اما در این میان مسأله
اصلی داراییهای بلوکه شــده ایران در آن کشور است که کرهای ها به
تبــع از آمریکا به بهانه تحریم ایــران ،توقیف کرده بودند و جوابی هم
نمیدادند !.حاال کرهایها خودشــان با پای خود آمدهاند تا بر ســر آن
مذاکره کنند.
داراییهای بلوکه شده ایران در حسابهای بانکی کرهایها بیش از هفتاد
میلیارد دالر برآورد میشــود .از قدیم گفتهاند دست باالی دست بسیار
است.

یک سوزن به خود ....

صادق زیبــاکالم از اصالح طلبانی که به ُرکگویــی و صراحت لهجه
مشــهور اســت دربارهی حضور محمدرضا عارف در انتخابات ریاست
جمهوری  ۱۴۰۰و آینده سیاســی او و جبهه اصالح طلبان و احتمال
حمایت اصالح طلبان از او گفت « :بارها و بارها به اصالحطلبان گفته و
نوشتهام که موضوع ،انتخابات نیست! اگر اصالحطلبان بدون برنامهریزی،
ارزیابی و جمعبندی از وضعیت جامعه در انتخابات ریاســت جمهوری
 ۱۴۰۰شرکت کنند ،مختصر اعتباری هم که برایشان مانده را از دست
میدهند .آقای عارف در انتخابات ســال  ۹۴سر لیست اصالح طلبان
بود و یک و نیم میلیون رأی آورد ۴ .سال بعد ،سر لیست اصالحطلبان
در تهــران ۸۰ ،هزار رأی هم نیاورد .چرا اصالحطلبان نمیخواهند این
را ببینند؟ اگــر ده درصد آنهایی که طرفدار اصالحطلبان بودند ،پای
صنــدوق میرفتند ،حداقل باید ۱۵۰هــزار رأی میآوردند .این اتفاق
نیافتاد .یعنی باالی نود درصد پایگاه اجتماعی خود را در تهران ،رشت،
تبریز ،اصفهان ،مشــهد و همه جا نیز از دست دادهاند .اما نمیدانم چرا
ایــن موضوع را نمیبینند .به جای اینکه به ایــن بپردازند که ما چرا
آنقدر ســقوط کردهایم ،میگویند استخاره خوب آمد و اصالحطلبان
میخواهند در انتخابات شــرکت کنند ».در همین حال عبدا ...گنجی
از فعاالن رســانهای مخالف سیاســی زیباکالم در واکنش به اظهارات
زیباکالم گفت :زیباکالم باالخره یک سوزن هم به خود زد.

مسابقه تیم های استقالل و پرسپولیس ساعت  16/35روز دوشنبه  22دی ماه برگزار می شود.
کدام تیم برنده نودوچهارمین دربی پایتخت خواهد شد؟

رییس جمهوری
که کار خودش
را یکسره کرد

واقعۀ روز چهارشنبه  17دی  1399در واشنگتن
آمریکا یعنی هجوم هواداران و حامیان دونالد ترامپ
به ساختمان کنگره (مجلسین نمایندگان و سنا) و
با هدف جلوگیری از تشریفات نهایی انتخاب جو
بایدن به ریاســت جمهوری  -در تاریخ به عنوان
«حادثۀ  6ژانویه» ثبت خواهد شــد .به نام مردی
که با هیچ معیاری شایستۀ چنین جایگاهی نبود
و نمیتوانست از قدرت دل بکند و باور کند بازی
تمام شده است .از این اتفاق با تعابیر متفاوتی یاد
شده و همچنان دربارۀ آن خواهند گفت و نوشت.
از «کودتای مضحــک» تا «دلقک بازی خونین».
حدس میزدیم او در روزهای پایانی کاری دست
ما ،خودش یا آمریکا بدهد خوشبختانه کار دست
خودش داد .تحلیلگران سیاســی البته معتقدند

میدادند هم انتقاد دارند و این اتفاق نشاندهندۀ
رسوایی دموکراســی آمریکایی است که از آن به
عنوان دموکراسی لیبرال یاد میکنند و جوری این
حرف را تکرار میکنند که انگار رییس مهاجمان
که چند ساعت کنگره را تصرف کرده بودند پیروز
شده و از رادیو ملّی آمریکا پیام فرستاده« :الو ،الو!
بایدن خائن برکنار شده است» و حاال حکومت را
در دســت دارند .مثل صدای نحسی که روز 28
مرداد  1332از رادیو ایران پخش شد /عصر ایران

تصویری که دیدیم نــه از «ترامپ دیوانه» که از
ترامپ حسابگری
«ترامپ عاقل» یا دســتکم،
ِ
بــود که با این کار تضمینهــای الزم را گرفت تا
بعد از ریاست جمهوری کاری به او نداشته باشند
و برایش پرونده قضایی تشــکیل ندهند .البته اگر
دموکراتها بر اســتیضاح و برکنــاری او ولو یک
روز مانده به اتمام دوره ُمصر باشــند این تحلیل،
محــل تأمل خواهد بود .از این ســو رادیکالهای
راست ایرانی که آشکارا ترامپ را بر بایدن ترجیح

نگاه آخر

در حاشیه یک کلیپ جنجالی
بیژن ادبی

در روزهای خیر کلیپی از حجت االسالم حاج شیخ
مهدی دانشــمند واعظ مشــهور ایرانی در مهدیه
منتشــر شــد که در آن ،وی طبق شیوه همیشگی
خود ،انتقادت نســبتاً تندی به برخی رویدادها و مسئوالن در سیرجان
داشت به طوری که با احتساب برخی جمالتش ،سخنرانی وی جنجالی
از کار در میآید .بیرون آوردن گوشــههایی از سخنان این واعظ ایرانی از
هر منبر و پخش و توزیع نکات جنجالی آن در کشــور مسبوق به سابقه
است و ایشان از این جهت جایگاه ویژهای را در فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی تصاحب کرده است .در این کلیپ اما بحثهای اخالقی ،اعتقادی
و انتقاداتی تند پیرامون مشــکالت شهر و عملکرد مسئوالن شهرستان
مطرح شده که نگارنده صالحیت قضاوت در مورد آن را ندارد.
کلیپی که کامنتگذاری برخی کاربران ،له یا علیه این سخنان را به دنبال
داشت که برخی آن را بازارگرمی برای جلب مخاطب بیشتر و برخی نیز
عین دلســوزی برای حل مشــکالت مردمی نامیدند که با وجود داشتن
شهری ثروتمند ،اما از حداقلهای رفاهی و زندگی خوب شهری برخوردار
نیستند .واکنشها البته به اینجا ختم نشد که برخی مسئوالن محلی نیز
به آن واکنش نشان دادند از جمله رییس شورای شهرستان که بر اساس
آنچه از واکنش وی در فضای مجازی منتشــر شد ،وی خواستار برخورد
قضایی با گوینده به دلیل آنچه «توهین به مســئوالن و مردم سیرجان
دانست» شده بود که البته تحلیل سخنان دوطرف و واکنشها بر موضوع
بر متخصصان امر است که به تدبر و تحلیل در آن بپردازند.
ذکــر این نکته ضروری اســت کــه از دیرباز تاکنون ،ســنت نق ِد مصلحانه
ناهنجاریهــا از منابر به عنوان زیطلبگــی و در قالب اصل امر به معروف و
نهی از منکر ،رویهی غالب روحانیون و واعظان بوده و اصطالحاً مســبوق به
ســابقه اســت .بر پایه اینکه معلمان اخالق ،نقد و راهکاری داشته باشند،
امری پســندیده و از عالئم یک جامعه سالم اســت .سخنان آقای دانشمند
در ســیرجان با آنکــه از ظرفیتهای انتقادی خوبی بــه مثابه یک منبری
دلســوز برخوردار اســت اما به زعم من در گوشــههایی از کالم ایشان ،در
برخی مسائل ،بزرگنمایی و اغراق دیده شد .بیشک سیرجان به عنوان یک
شهرســتان زرخیز از منابع و ذخایر و پتانسیلهای بیشمار برخوردار است و
میبایســت این ظرفیت در مسیر توسعه متوازن و در راستای منتفع شدن
جدی و مشهود در خدمات و مناظر
همه شهروندان قرار گیرد .البته ایرادات ّ
جدی نه ایشان که همه ما به شمار میآید.
شهری ســیرجان ،واقعاً دغدغه ّ
نیاز نیست که حتماً متخصصان مهندسی شهرسازی ،تمامی زوایایِ تجربهی
زیست شهری را در سیرجان بررسی کنند تا متوجه شویم که برای دستیابی
به استانداردهای توسعهیافتگی ،چشمانداز بلندمدتی را در پیش روی داریم.
بیشــک مردم مطالبات بهحقی دارند که شایسته است ،مرتفع شود .توسعه
متوازن یعنی آنکه جامع ه به سمت فربهسازی طبقه متوسط یعنی افزایش
سطح دستمزدهای تهیدســتان شهری و برخوردارتر شدن آنان ،پیش برود.
شدن پروژهها
هر شهروندی ،خودش بهصورت روزمره با ُکند و دست و پاگیر ِ
و افزایش ترافیک گرهخوردهی شــهری مواجه است .مطالبات به حق دیگر
سیرجانیها در خصوص ارتقای نرخ اشتغال ،بومیگزینی و بسیار مسائل دیگر
که بایســتی با همیاری بنگاههای عظیم صنعتی و معدنی و پیگیری هرچه
بیشتر مسئولیتهای اجتماعی آنان انجام بپذیرد و بستر جامعه برای تقویت
بالندگی و مشارکتخواهی شهروندان و بالتبع ،حس همسرنوشتی در میان
آنان مهیا باشــد .البته شــناخت دقیق جامعهای که در آن وعظ میگوییم،
بسیار مهمتر است ،بهعنوان یک دانشجوی جامعهشناسی خدمت ایشان عرض
میکنم ،پدیدههای اجتماعی از ســاختاری چندعلتی و بافتی چندوجهی و
پیچیده برخوردارند .پدیده زبالهگردی که بخشــی از حرف های ایشان بود ،
متأســفانه طیف بسیار ناهمگون طبقاتی از شهروندان را در همه جای ایران
ک سو ،افرادی که تفکیک
دربرمیگیرد و خاص ســیرجان هم نیســت .از ی 
برخی موارد و جمعآوریِ آن از پسماند مانند کارتن و پالستیک ،امرار معاش
میکننــد و برخی از آنان درآمد خوبی نیز دارند و ســوی دیگر طیف ،افراد
نابرخوردار و احیاناً خیابانخواب یا کارتُنخوابی است که از باقیماندهی غذایِ
دورری ِز دیگران استفاده میکنند .البته همه افرادی که در جوار زبالهها ،خالف
عرف عمومی ،مشغول کاری هستند ،را نمیتوان فقیر نامید ،ثانیاً در مجموع
با وجود آنکه فقر ،ظواهر مشخصی در زادگاه ما دارد و اینموضوع و مسائلی
همچون حاشیهنشینی ،قابل انکار نیست و گفتههای وی وارد است .اما منحنی
توزیع درآمد در ســیرجان ،ظاهری ناموزون و بدقواره ندارد و در نمایی کلی،
سطح عمومی درآمدها ،عموماً در حد نزدیک به متوسط کشوری است.
گرچه این ســخن ،نافی مطالبــه عدالت اجتماعی و توانمندســازی
تهیدســتانی نیست که بدین شکل یا اَشــکال دیگر روز می گذرانند.
باشــد روزی که مردم ما در کشوری که از منابع وسیع برخوردار است
از خدمات شهری و رفاهی مناسب بهرهمند شوند و از حاشینهنشینی
و کارتنخوابی و زبالهگردی بینیاز باشند.

تن ماهی پریچه قوی میشه ماهیچه
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دارای پروانه استاندارد و پروانه کنترل کیفیت از سازمان استاندارد
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