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مهارت های ایجاد آرامش در خانواده

شهرداربالتکلیف

گزارش فریاد خوزستان از
وضعیت شهرداری اهواز

حجت االسالم ماجد الهایی
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آیت اهلل حیدری:

حجم آب انتقالی کارون به استان های
کویری 10 ،برابر نیاز شرب آنهاست
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مالشیه؛ نه شهر نه روستا
فریاد خوزستان بررسی می کند:

پرونده ویژه پانزدهم :بررسی وضعیت منطقه مالشیه
🔹 مالشیه با جمعیت  60هزار نفری ،نه شهر است
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حجت االسالم سواری مدیر حوزه
علمیهمالشیه:

الحاق به اهواز تاکنون تأثیری
نداشته است

یادداشت مدیر مسئول

دست و پای عسکر اشرافیت را قطع کنیم
از مصیبت هایی که خواص و عوام در حق حضرت
امیرالمؤمنین علیه السالم روا داشتند ،خروج برخی از
اصحاب حضرت رسول اهلل (ص) علیه آن قسیم الجنه بود.
بخشی از صحابه حضرت مصطفی ،همچون طلحه و زبیر
و عایشه همسر پیامبر ساز و برگ جنگی فراهم آورده و
لشکری از حجاز و مدینه آراستند و آن مظلوم مقتدر را
به میدان نبرد خواندند.
زبیر که از صدر اسالم به سیف االسالم معروف بوده
و طلحه به طلحه الخیر مشهور و عایشه نیز همسر آن
رسول اعظم کائنات؛ اما در طول حکومت خلفا و 25
سال خانه نشینی حضرت امیرالمؤمنین ،چرب و شیرین
دنیا را چشیده و به جمع آوری سکه و طال روی آوردند؛
آن برادران دیروز به سبب سابقه در مبارزه با طاغوت و
انقالب اسالمی پیامبر در مدینه و حضور در  8سال دفاع
مقدس از مدینه ،بین مردم و مسئولین و نخبگان برای
خود وجهه ای درست کرده و هرکدام دفتردستچکی راه
انداخته و به خزانه و بیت المال مسلمین ،دست درازی
کرده و برای خود حکومتی در دولت مسلمین تشکیل
دادند .می خوردند و می چریدند و به هر فسادی دست
می زدند.
بعد از آنیکه خالفت به اهلش رسید و موال علی بن
ابی طالب(ع) بهترین و زیباترین و عادالنه ترین حکومت
را پایه گذاری کرد ،به عزت و جالل خدا قسم یاد کرد و
فرمود « :به خدا سوگند! اگر ببینم زمین ها و اموالی را
عثمان بیهوده از بیت المال ،به این و آن بخشیده و به
مهر زنان یا بهای کنیزان شده باشد ،آن را باز می گردانم،
زیرا ،عدالت ،گشایش می آورد و آن کس که عدالت بر او
گران آید ،ظلم و ستم ،بر او گران تر خواهد بود».
براستی این سخن بر کسانی که در روز اول با پسر
عم رسول اهلل بیعت کرده بودند و حاال ناکث (پیمان
شکننده) شده بودند گران آمد .جانبازان و ایثارگران و
سابقون مدعی ،برایشان سخت بود که امیر مؤمنان بین
آنان و سایر مردم و جوانان به عدالت رفتار می کند.
سیف االسالم مدعی بود که در تقسیم بیت المال مقدم
بر جدیداالسالم هاست.
سرانجام ناکثین بر عدالت علوی شوریدند .برای حفظ
بساط بزم خود به رزم روی آوردند .طلحه و زبیر ،عایشه
را به یک جمل(شتر) سوار کرده و به نام بیت پیامبر و
امام ،بخشی از مردم را فریفتند و به جنگ با برترین اوالد
آدم آمدند.
در تاریخ اهل سنت و منابع شیعی نقل شده که
ناکثین ،نام آن شتر را عسکر نهاده و به جملیان مشهور
شدند« .عسکر» نام همان شتری بود که حضرت مصطفی
به عایشه هشدار داده بود که« :عسکر پسر شیطان است
مبادا بر آن سوار شوی!» .عاشیه اگرچه اول کار از سوار
شدن بر عسکر فرزند شیطان بخاطر حدیث پیامبر حذر
می کرد اما بعد از محمل آراستن بر شتر و تغییر ظاهری،
یا فریب خورد و یا وانمود می کرد که نمی داند!
جملیان ،به آن شتر تبرک می جستند و پشت سر
شتر راه رفته و مدفوع آن را بر سر و دست می گرفتند و
می بوئیدند و به به و چه چه به راه می انداختند که چه
بوی مشکی می دهد!
در تاریخ طبری آمده که :آن افرادی که در

جنگ جمل اطراف شتر عایشه بودند ،مدفوع این شتر
را برمیداشتند و بو میکردند و میگفتند :مدفوع شتر
مادر ما ،بوی مشک و عنبر میدهد( .تاریخ طبری ،ج4
ص ،522ط دارالمعارف)
در حین جنگ هم ،جماعتی که می دانستند حق
چیست و کیست اما لجبازی ،کینه و عقده و سهم خواهی
آنان را به ورطه هالکت کشاند ،شتر را هسته مرکزی
جنگ قرار داده و حلقه های متحدالمرکزی به دور عسکر
ساختند تا از ساحت شیطان و فرزند شیطان دفاع کنند.
افرادی به دستور حضرت امیر مأمور شدند به قطع دست
و پاهای شتر تا آن کینه عسکری فرو بریزد .جدال سختی
به دور عسکر شکل گرفت تا آن شیطان سرنگون شد .بعد
از کشتن عسکر فتنه خوابید.
حاال همین مشکل را در بین بخشی از جامعه شاهدیم.
که فساد و زشتی برخی افراد را می بینند اما در انتخابات
ها به سوی آنان می شتابند! اگر آقای الف آنان را با
چوب بزنند می گویند باز بهتر که فالنی نیامد وگرنه با
میلگرد می زد! دالر  5تومانی 10 ،تومانی و  20تومانی
را می بینند باز می گویند اگر فالنی می آمد  40تومان
می شد! اینها شبیه همانانی هستند که به مدفوع شتر
عسکر تبرک می جستند و به دروغ از بو و عطر آن سخن
می گفتند!
وضعیت فعلی ما با پیمان شکنان و ناکثین و برخی از
سابقون انقالب شبیه به همین شده؛ سابقون انقالب سوار
بر شتر کینه ای عسکر شده و به بیت المال دست درازی
می کنند .اشرافی گری به راه انداخته و خانه ها چند ده
و چندصد میلیاردی ساخته و ماشین های چندمیلیارد
سوار می شوند .آقازاده های آنان نیز چون بختک به جان
مردم افتاده و اعتماد ملت به نظام را خدشه دار کرده اند.
از جایگاه قانونی خود سوءاستفاده کرده و قانون را دور
می زنند و براحتی به مردم و متدینین و نیروهای انقالبی
بی احترامی کرده و هرچه بتوانند به انقالبی ها تهمت
و دروغ بسته و و به صندلی های یکی دو روز این دنیا
تکیه کرده اند!

پیشنهاد شما چیست؟
دوهفته نامه فریاد خوزستان تاکنون ،موضوعات مهم زیر را
به عنوان پرونده ویژه بررسی کرده است:

داود مدرسی یان

 .10آموزش و پرورش خوزستان
 .11آبگرفتگی معابر اهواز

 .1انتقال آب کارون  -پروژه بهشت آباد

 .12ویژه نامه هفته بسیج

 .3خاموشی برق در خوزستان

 .14ویژه نامه  9دی

 .2ممنوعیت کشت برنج در خوزستان

 .13امنیت اجتماعی در خوزستان

 .4مهاجرت از خوزستان

 .15بررسی وضعیت مالشیه

 .5مراکز تفریحی خوزستان

 .6طالق در خوزستان

پیشنهاد شما چیست؟

 .7بیکاری در خوزستان

موضوع مهم پیشنهادی خود را برای ما پیامک کنید:

 .8ویژه نامه شهدای ترور خوزستان

09031299045

کنده کاری و تخریب کامل ساختمان
انواع تعمیرات ساختمان(کلی و جزئی)

برش آسفالت با دستگاه مخصوص برش

گچ کاری و رنگ آمیزی ساختمان

تعمیرات و انجام کلیه کارهای لوله کشی و فاضالب ساختمان

کینه شتر عسکری در دل دلباختگان دنیا و ریاکاران
و منافقین و دنیاطلبان رخنه کرده و به نام دین و دولت
ضربه می زنند .فتنه اشرافیت ،مردم را دلزده کرده؛
خستگی این جماعت فشل و کسل مردم را خسته می
کند .تنها راه مبارزه ،قطع دست و پای شیطان اشرافیت
است .باید دست و پای عسکر اشرافیت و تنلبی بریده
شود تا جامعه از فتنه های حال و آینده مصون بماند.
کینه شتر عسکری ریشه در تمام تاریخ دارد آن زمان
که قابیل ،هابیل را کشت و چه آن زمان که قارونیان و
هامانیان و فرعونیان و یهودیان علیه ابراهیم و موسی و
عیسی ایستادند و چه آن زمان که اهل جمل علیه حیدر
لشکر آراستند و حاال هم چون موریانه به جان نظام و
کشور و مردم افتاده اند .باید دست و پای فتنه اشرافیت
را قطع کرد .عسکر فرزند و نوچه شیطان است و شیاطین
از عدالت و داد ،تعریف اشرافی گری دارند .آنان معتقدند
باید نیروهای انقالبی و حزب اللهی را از سر راه برداشته تا
براحتی به بیت المال مسلمین دست درازی کنند.

 .9ویژه نامه اربعین

مدیریت :آقای شاخی :
09304633844
09165327332

تبلیغات خود را در دوهفتهنامه فریاد خوزستان انجام دهید
با بیشترین گستره توزیع در استان خوزستان
جهت اطالعات بیشتر و رزرو:
09031299045
سایت:
کانال ایتا:
کانال سروش:

www.faryadkhz.ir

Eitaa.com/faryad_khz
Sapp.ir/faryad_khz

فریاد

خوزسـتان

سیاست

در سیاست خارجی ،ترجیح شرق بر غرب ،ترجیح همسایه بر دور ،ترجیح ملّتها و کشورهایی که با ما وجه مشترکی
دارند بر دیگران ،یکی از اولویّتهای امروز ما است .امام خامنه ای
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گرداب اقتصادی
پشت پرده بودجه۹۸

در شرایطی که کشور با بحران های اقتصادی دست و پنجه نرم می کند،
دولت بودجه  ۹۸را درحالی تقدیم مجلس می نماید که صدای کارشناسان
اقتصادی از بی تدبیری های موجود در این الیحه به هوا رفته است!
یکی از موارد بحث برانگیز در الیحه بودجه اختصاص بیش از دو سوم آن به
شرکت های دولتی است؛ یعنی بودجه ی این شرکت ها ۳برابر بخش عمومی
می باشد .درحالی که وزیر اقتصاد اعالم کرده بسیاری از شرکت های دولتی
زیان ده هستند .بنابراین سوالی که پیش می آید این است که چرا دولت باید
حجم عظیمی از سرمایه ی کشور را به این شرکت ها اختصاص دهد درحالی
که از ناکارآمدی آن ها باخبر است؟!
خوب است در این میان یادی کنیم از وعده های پیشین دولت در زمینه ی
رشد بخش خصوصی که از ابتدای روی کار آمدن آن و به ویژه با حضور افرادی
چون مسعود نیلی در تیم اقتصادی دولت به عنوان یکی از اقتصاددانان حامی
بازار آزاد ،بارها از تحققشان سخن ها گفته شده ولی جز وعده ،چیز دیگری
عاید بخش خصوصی نگردیده است.
متاسفانه باوجود این که مقام معظم رهبری با ارائه ی طرح اقتصاد مقاومتی
و تبیین آن عمال دولت را به رهایی از وابستگی بحران ساز نفتی الزام نمودند
ولی همچنان این وابستگی در بودجه ی سال  ۹۸دیده می شود.
البته اشکاالت بحران ساز این الیحه در این جا پایان نمی یابد .در زمانی
که هزینه های جاری دولت از سال  ۹۲تاکنون  ۲.۴برابر شده و به علت عدم
تحقق پروژه های هزینه بر ،سرمایه ی مصرفی آن ها بازگردانده نشده است و
نیز با وجود دست اندازی ها و برداشت های مکرر از صندوق توسعه ملی و عدم
پرداخت این بدهی ها ،شاهد آن هستیم که دولت در سال آینده قصد افزایش
اوراق بدهی را دارد .درحالی که برخی اقتصاددانان استفاده بسیار از این اوراق
را نوعی آینده فروشی می دانند .محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه می
گوید :طبق احکام قانون برنامه ششم ،باید انتشار اوراق را سال به سال کاهش
بدهیم بنابراین باتوجه به شرایط اقتصادی ،افزایش حجم انتشار این اوراق به
صالح کشور نیست.
مساله ی دیگری که انتقادات کارشناسان اقتصادی را در رابطه با الیحه ی
بودجه  ۹۸برانگیخته ،تنظیم آن به گونه ای است که گویا شرایط کشور کامال
عادی بوده و اثری از تحریم ها وجود ندارد .در حالی که باید توجه داشت که
شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه با سال قبل کامال متفاوت است و نیاز به
برنامه ریزی های دقیق تر و آینده نگرانه تری دارد .موضوعی که در این الیحه
دیده نمی شود .گویا دولت به نوعی با انکار وجود تحریم ها ،سعی در عادی
جلوه دادن شرایط و تاکید بر تاثیرگذاری برجام بر رفع مشکالت اقتصادی دارد
تا شاید بار دیگر برجام توسط مردم فتح الفتوح قلمداد شود.
موارد گفته شده در کنار سایر نقاط مبهم که نشان از بی تدبیری دولت در
تنظیم بودجه و توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور می باشد ،همگی بیانگر
نقش اساسی نمایندگان ملت در بررسی و اصالح این الیحه قبل از به تصویب
رسیدن آن و ایجاد گرداب های اقتصادی است.
امیدواریم که نمایندگان محترم مجلس بار دیگر مردم را از انتخاب خود
ناامید نسازند.
فاطمه تابش

جای خالی آقازادگان

در طی چندسال حضور ایران در جبهه مقاومت چندصد شهید مدافع حرم
از بهترین جوانان این مرزوبوم تقدیم اسالم شد .شهدایی از شهرها و مناطق
و طبقات مختلف .در لیست شهدا و رزمندگان و جهادگران اما ،سالهاست که
جای خالی بعضی ها ،بشدت احساس می شود.
مدتهاست ک محض ریا و تظاهر هم که شده آرزوی دیدن نام برخی از
مسئولین یا فرزندان آنها در جبهه ها و میادین خطر در دل مردم مانده است.
حضور بر سر مرزها و عملیات ها تا حضور در جمع مدافعان حرم .به جز
معدودی از فرزندان مسئولین در بین مدافعان حرم و میادین خطر ،خبری از
اکثریت نیست .آنقدر که نه مسئولین خیالی ،برای این جای خالی ها دارند و
نه مردم انتظاری از مسئولین! این را بعنوان ذکر مثالی آورده ایم تا ببینیم پای
جان و مال و آبرو که میرسد چه کسانی سینه چاکان انقالب هستند.
در همین سالهای یاد شده ،همه چیز زادگان مذکور جاهای خالی دیگری
را به قوت و شدت پر کرده اند .سنگرهایی که والدین گرامشان برایشان مهیا
کردند تا به اسالم و مسلمین خدمت کنند! سنگرهایی به بلندای پست های
مدیریتی و به جغرافیای گسترده ای تا قلب کانادا و امریکا و اروپا.
بعضاً مسئولینی سکان دار کشتی این مملکت شده اند که خود هم به
آبادانی این منزلگه اعتقادی ندارند و گویا صرفا به چشم یک نان دانی و وسیله
تامین معاش و جمع آوری ثروت نگاه می کنند تا درسایه آن فرزندانشان را به
کشورهای غربی بفرستند ،تا با پول ایرانی ،غربی بزرگ شوند.
متاسفانه در این آفت بزرگ ،تفاوتی بین گروهها و جناح های مختلف
سیاسی نیست .هر کدام را که کنکاش کنی یک پای خانواده شان را در آمریکا
وکانادا پیدا میکنیم.
هر که هم از راه می رسد سعی می کند ازین قافله عقب نماند و کالهی
ازین نمد برای خودش ببافد .این یعنی متاسفانه قالب شدن یک فرهنگ و
خط فکری خطا در سطح مسئولین ،نخبگان و به تبع آن سایر اقشار جامعه.
سواستفاده از قدرت ،اشرافیگیری ،فاصله طبقاتی و  ...از آفات این فرهنگ غلط
است .نکته بغرنج تر ماجرا اما در روح غربزدگی حاکم بر مسئولین است که
تنها مختص به ایران نیست و آفتی بزرگ بر جان کشورهای به اصطالح جهان
سومی است.
کسانی سردمدار هستند و قرار است مملکت را به پیشرفت و شکوفایی
برسانند که ذره ای به این مقوله اعتماد و اعتقاد قلبی ندارند .با این افراد دست
و پا بسته در برابر غرب ،چگونه می توان انتظار بهبودی و پیشرفت داشت؟
فالن منتخب شورای شهری که کودکش را از همان سن کودکی به کانادا
میفرستد و کشوری که خود نماینده شهرش شده است را برای زندگی فرزندش
قبول ندارد ،چگونه می تواند برای آن سرزمین انگیزه و همت جهادی صرف
کند؟ تصور محال فرستادن فرزندان به جبهه های دفاع از میهن که دیگر
جای خود!
تا زمانی که زمام امور در دست این افراد باشد و این خط فکری غلط حاکم
باشد ،در کنار پیشروی قطار انقالب ،باید منتظر درجا زدن های اجباری،
تصمیمات ذلت بار تحمیلی و کرنش و لبخند و وادادگی در برابر دشمنان و
کدخداها باشیم.
خدا می داند در طی سالهای متمادی وجود این افراد واداده و دنیاطلب ،چه
آسیب های جبران ناپذیری به انقالب تحمیل کرده است و چندسال ما را از
پیشرفت بازداشته است .به امید تصفیه و پاالیش انقالب ازین فرهنگ ارتجاعی
و افراد مرتجعی که ذلت وابستگی دوران پیش از انقالب را یدک می کشند.
زیور پرستش

جنجال غربگراها علیه قانون اساسی با پز قانونگرایی!
جایگاه اصلی تعریف شده
برای رهبری تعیین سیاست
های کلی نظام و نظارت بر
ُحسن اجرای آن هاست .اگر
این جایگاه تضعیف گردد،
هدف اصلی دشمنان انقالب
در فرمالیته کردن جایگاه
رهبری محقق می شود .ناگفته
مشخص است سیاست گذاری
بدون ضمانت اجرایی چقدر بی
فرجام است.
ماده دوم اصل  ۱۱۰قانون
اساسی جمهوری اسالمی،
نظارت بر ُحسن اجرای سیاست
های کلی نظام را به مجمع
تشخیص مصلحت نظام تفویض
کرده و برای این کار یک هیأت
عالی درون مجمع که اعضایش
توسط خود مجمع تعیین می
شود ،تشکیل شده .این هیأت
در واقع اعمال اختیارات قانونی
ولی فقیه است.
حاال اخیرا غربگراها به بهانه
اینکه این هیات پانزده نفره،
لوایح سه گانه را در تعارض
با سیاست های کلی نظام
دانسته ،جوسازی هایی علیه
این هیأت شروع کرده اند که
این هیأت با جایگاه داوری
مجمع تناقض دارد و اگر فی
المثل بین مجلس و هیأت
نظارت اختالف پیش بیاید،
دیگر شأن داوری مجمع کاربرد
ندارد؛ یا در جایگاه حقوقی این
هیأت تشکیک می کنند؛ یا آن
را شورای نگهبان دوم می نامند
و یا تیتر میزنند :معمای هیات
 ۱۵نفره؛
ایرادگیرندگان به این هیأت
تا کنون هیچ استدالل قابل
بررسی در رد این جایگاه
نداشته اند و تنها هنرشان
تیترها و عبارات مبهم و
جنجالی بوده.
حجت االسالم غالمرضا
مصباحی مقدم عضو هیئت
عالی نظارت مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،پیرامون جایگاه
حقوقی این هیئت اظهار داشت:
«بر اساس بند یک اصل ۱۱۰
قانون اساسی ،سیاستهای

کالن نظام توسط رهبر معظم
انقالب و پس از مشورت با
مجمع تشخیص مصلحت نظام
به سه قوه ابالغ می شود .بنا
بر بند دوم این اصل ،رهبر
انقالب حق دارند بر اجرای
این سیاستها نظارت کنند و
در همین بند تصریح شده که
ایشان میتواند این نظارت را
به شخص دیگری واگذار کند».
وی افزود« :در ادوار گذشته
مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،مقام معظم رهبری این
وظیفه را به عهده خود مجمع
گذاشته بودند و بر اساس آن
آییننامهای تحت عنوان «آیین
نامه نظارت» مصوب شد که
به تصویب مقام معظم رهبری
نیز رسیده و از این جهت
قانونی و الزام آور است .بند
 ۷آییننامه نظارت میگوید،
رئیس مجلس شورای اسالمی
همزمان با ارائه طرحها و لوایح
به کمیسیونهای مجلس ،باید
یک نسخه از آن را برای مجمع
ارسال کند تا مجمع بر اساس
سیاستهای ابالغی ،مغایرت و
یا عدم مغایرت آن را بررسی
کند».
مصباحی مقدم با بیان اینکه
هم مغایرت و هم عدم انطباق
با سیاستهای کلی نظام مورد
قبول نیست ،ادامه داد« :این
به معنای آن است که آنچه
در مجلس تصویب میشود،
باید مطابق با سیاستهای
کلی نظام ،ابالغی از سوی
مقام معظم رهبری باشد .این
موضوع هم برای سیاستهای
کالن و هم برنامههای  ۵ساله
صدق میکند».

عضو هیئت عالی نظارت
مجمع تشخیص مصلحت
نظام با تاکید بر اینکه نظارت
مجمع بر انطباق مصوبات
کمیسیونهای مجلس با
سیاستهای کلی کامال برای
مجلس جا افتاده است ،تصریح
کرد« :آنچه مجمع اعم از
انطباق یا عدم انطباق به آن
برسد ،با حضور نمایندهای در
کمیسیون مورد نظر به مجلس
منتقل می کند تا زمانی که
مصوبه کمیسیون در صحن
علنی مجلس مطرح میشود
دیگر مغایرتی با سیاست های
کلی نظام در آن وجود نداشته
باشد».
وی گفت« :اگر پس از آن
نیز مغایرت وجود داشته باشد،
مجمع موارد را به شورای
نگهبان منتقل میکند و این
شورا در کنار ایرادات خود
به لوایح یا طرحها ،این موارد
را نیز برای اصالح به مجلس
منتقل می کند».
مصباحی مقدم خاطرنشان
کرد« :با توجه به اینکه مسئله
نظارت بدلیل تعداد جلسات
مجمع که کمتر از جلسات
مجلس شورای اسالمی است،
نتوانست همزمان با آن پیش
برود ،با تدبیر مقام معظم
رهبری هیئت عالی نظارت
تشکیل شد .قبال کمیسیون
نظارت در دبیرخانه مجمع
وجود داشت که پس از ابالغ
رهبر انقالب به هیئت عالی
نظارت ،منتخب اعضای مجمع
متشکل از رئیس ،دبیر و ۱۵
نفر از اعضای مجمع تشخیص
مصلحت نظام تبدیل شد».

عضو هیئت عالی نظارت
مجمع تشخیص مصلحت
نظام با بیان اینکه این هیئت
در مسئله نظارت بر اجرای
سیاستها ،جایگزین کامل
مجمع تشخیص شده است،
عنوان کرد« :با اینکار همزمان
با رسیدگی به طرحها و لوایح
در کمیسیونهای مجلس،
هیئت نظارت نقطه نظرات
خود را به مجلس منتقل کند
و در واقع این فایده را داشته
که سرعت عمل بیشتر شده
است».
جایگاه حقوقی هیئت
عالی نظارت مجمع تشخیص
مصلحت نظام در واقع همان
جایگاه نظارت رهبر معظم
انقالب بر اجرای سیاستهای
کلی نظام توسط مجلس ،قوه
مجریه و قوه قضائیه است و
نظارت رهبری را بر اساس
بند ۲اصل  ۱۱۰قانون اساسی
نمایندگی میکند.
باید توجه داشت این
سازوکار مجمع جدید نبوده
و نحوه نظارت مانند گذشته
است و از سال  84تا امروز
مجمع بيش از  14ايراد درباره
مصوبات از طريق شوراي
نگهبان به مجلس ارجاع داده
است .اما وقتي كار به اين لوايح
اخير ميرسد رويه گذشته مورد
نقد قرار ميگيرد.
هیچ چیز جدید یا مبهمی
در آن وجود ندارد و این نقدها
و جوسازی ها پس از مخالفت
این هیأت با لوایح سه گانه
شروع شده است.
باید
انقالبی
جریان
هوشیارانه وارد عمل شود
و با تبیین صحیح پشتوانه
قانونی این هیات اجازه ندهد
بند  ۲اصل  ۱۱۰که علیه آن
شوریدهاند ،به فراموشی سپرده
شود .چراکه در آن صورت ولی
فقیه هیچ ضمانت اجرایی برای
انجام اصلیترین وظیفه خود
در قانون اساسی که تعیین
سیاستهای کلی است ،نخواهد
داشت.

تاریخ چه می گوید؟

چهارشنبه سیاه اهواز

چهل سال پیش ،در همين روزها بود كه
نفسهای حكومت فاسد پهلوی به شماره
افتاد و شاه كه خود را بيش از پيش در
مقابل ملت آزادی خواه و استقالل طلب
ايران ناتوان میديد ،فرار را بر قرار ترجيح
داد .مردم در جای جای ايران يقين پيدا
كردند كه پيروزی نزديك است.
مردم نفس راحتی كشيدند .مردم
شهر اهواز نیز مانند ساير نقاط كشور
با شنيدن خبر خروج شاه از كشور به
خيابانها ريخته و به شادمانی پرداختند.
در بسياری از خيابانهای شهر مردم به
صورت خودجوش به توزيع نقل و شيرينی
پرداخته و اين فرار مفتضحانه را به يكديگر
تبريك می گفتند؛ ولی ديری نگذشت كه
اين روز به «چهارشنبه سياه» در تاريخ
انقالب اسالمی نام گرفت.
در جبهه رژيم و طرفدارانش ،پس از
خروج شاه روحيه كليه نيروهای نظامی،
تضعيف و به كلی متزلزل شد ،به طوری
كه فرار بسياری از سربازان و درجهداران
از ارتش و ارگانهای نظامی به طور
چشمگيری افزايش يافت و كسانی هم كه
در پادگانها باقی مانده بودند ،كارآيی و
توان نظامی خود را از دست داده بودند.
بالفاصله پس از خروج شاه از ايران
جامعه روحانيت اهواز در اقدامی الزم و
مناسب نسبت به صدور اطالعيهای در
همين خصوص اقدام كرد.
به اين ترتيب با خروح شاه ،به جز نيروی
انتظامی و ارتش ،تقريبا كليه ساختارهای
سياسی اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
رژيم از بين رفت .در اطالعيه جامعه
روحانيت اهواز همانگونه كه ذكر شد ،به
جوانان توصيه شده بود كه امور شهر را
خود برعهده بگيرند ،اما با اين همه هنوز
نهادهايی كه پا بر جا بودند مقاومتهای
شديدی میكردند و همين مقاومتها
سياهترين روز اهواز را در تاريخ انقالب
اسالمی ايران رقم زد.
عالوه بر جامعه روحانيت اهواز كه با
خروج شاه از ايران اطالعيه صادر كرد و
اعالم موضع نمود ،دانشگاهيان دانشگاه
جندی شاپور نيز در همين رابطه موضع
خود را انتشار داده و عالوه بر محكوميت
اقدامات رژيم پهلوی ،از ملت خواسته
بودند مبارزه را تا ظهور پيروزی نهايی
ادامه دهند.
در يكی از اسنادی كه در آرشيو مركز
اسناد انقالب اسالمی وجود دارد ،سرلشكر
شمس تبريزی فرمانده نظامی اهواز و

حومه در گزارش خود كه به رياست ستاد
ارتش ارائه داد ،پس از اعالم باز بودن بازار
و فعاليت مركز تجاری شهر و اعتصاب
ادارات پست ،دارايی ،آب ،برق ،شركت
نفت و مجتمع فوالد و همچنين نيمه
تعطيل بودن ساير ادارات دولتی ،اينگونه
توضيح داده است« :از صبح روز جاری
شماری در حدود  12هزار نفر در حسينيه
اعظم اجتماع و آقای پيشوايی به منبر
رفته و ضمن سخنرانی از كار مجلسيون
و برخی نمايندگان كه بی جهت همه را
تاييد می كنند انتقاد نمود .سخنرانی در
ساعت  11:30خاتمه يافت و حاضرين با
سر دادن شعارهای ضد ملی در مسير خود
متفرق شدند».
همچنين در بخش ديگر اين گزارش
آمده است« :از صبح جاری اجتماعی در
حدود  15هزار نفر از طبقات مختلف مردم
به خصوص كاركنان آموزش و پرورش در
دبيرستان پروين اعتصامی تشكيل و شيخ
ابوالقاسم خزعلی سخنرانی و پس از وی
نمايندگان فرهنگيان ،ادارات آب و برق،
شركت نفت و چند نفر ديگر سخنرانی ضد

ملی نمودند».
وی در این گزارش ،روحيه نظاميان
را پس از خروج شاه از ايران به شدت
متزلزل توصيف كرده و معتقد است كه
نيروها از اين غم بزرگ بسيار ناراحت
هستند؛ از طرفی در همين ارتباط روحيه
مردم درست در جبهه عكس ،بسيار باال و
جسارت آنان در مقابل ساختارهای باقی
مانده رژيم پهلوی دو چندان شده بود.
پيش از ظهر روز چهارشنبه  27دی ماه

 ،1357نظاميان در خيابانهای اصلی اهواز
به تظاهرات و حمايت از شاه پرداختند.
تيراندازیهای نظاميان به سوی مردم
آغاز شد و دهها نفر كشته و زخمی شدند.
تيراندازی در خيابانهای نادری ،پهلوی،
سیمتری و رضاشاه ادامه داشت .نظاميان
به حسينيه اعظم و دانشگاه جندیشاپور
هجوم آوردند و زخميان زيادی به
بيمارستانها و مراكز درمانی منتقل شدند.
صدای تيراندازی در خيابانهای اهواز بلند
بود؛ نظاميان خواستار بازگشت شاه بودند.

اخبار ویژه
استاد اقتصاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول:
اقدام بانک مرکزی ایران برای حذف چهار صفر از پول ملی درست است ،ترکیه
برای اصالحات اقتصادی با فساد سراسری مبارزه کرد ،تهران تجربه خوبی در برخورد
با تحریمها دارد.
مستخدمین حسینی ،معاون اسبق وزارت اقتصاد:
با حذف چهار صفر از پول ملی فقط مردم را سرگرم میکنیم ،این تصمیم هیچ کمکی
به بهبود شرایط اقتصادی نمیکند ️،در ونزوئال هم چندین صفر از پول ملیشان حذف
شد اما عمال کمکی به حل مشکالتشان نکرد.
محسن قرائتی:
به مسجدی رفتم که مرگ بر آمریکا نمیگفتند .گفتم در بین شما ،عمل به «اشداء
علی الکفار» دیده نمیشود.
 ۴وزیر روحانی  ۴۱مشاور دارند!
“شریعتمداری” و “رحمانی” وزرای کار و صنعت هر کدام  ۱۵مشاور ،دژپسند وزیر
اقتصاد  ۶مشاور و محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی  ۵مشاور دارند!
این تعداد مشاور در نوع خود بینظیر است و یک رکورد محسوب میشود
اما این سوال مطرح است که در کمتر از  ۳ماه فعالیت ،انتصاب  ۴۱مشاور عجیب
نیست؟!
مردم می توانند دولت را عوض کنند
سردار نقدی :رضا خان انقدر بیبته بود که تا آخر حکومتش نتوانست نوشتن بیاموزد.
مردم ایران بعد از انقالب حق رای پیدا کردند .امروز انقالب به سطحی رسیده که اگر
مردم تصمیم بگیرند ،میتوانند دولت را هم عوض کنند.
خانم محبوبه فکوری ،خبرنگار خبرگزاري مهر و نويسنده هفته نامه تجارت
فردا نوشته« :از يكه زارع ،مديرعامل ايران خودرو پرسيدم شما روز امضاي قرارداد
پژو ،وقتي ازتون راجع به بدعهدي قبلي فرانسوي ها و عدم پرداخت غرامت پرسيدم
گفتيد نگاه ما به آينده است ،نه گذشته؛ حال كه پژو رفته ،منافع ملي چه مي شود؟
گفت :سال  ٩١پژو به ايران پشت كرد و رفت؛ ولي امسال عقب ،عقب رفت»...
دكتر متقي ،استاد علوم سياسي دانشگاه تهران در گفتگو با شرق:
بههيچوجه در متن برجام مسئله پايانيافتن تحريمها مطرح نشده است ،تنها بحث
تعليق تحريمها و آن هم تحريمهاي هستهاي وجود داشت؛ بنابراين طبيعي است كه
امكان اعاده وجود داشته باشد .برخالف رويكردهايي وزارت امور خارجه برجام يك
قرارداد بينالمللي نبود ،يك  planاست و امكان تغيير و دگرگونشدن  planوجود
دارد .تيم سياست خارجي و اقتصادي دولت فكر ميكرد تحريمها پايان يافته است،
بههميندليل بود كه در فضاي انتخاباتي شعارهاي زيادي داد!
روزنامه جوان در گزارشي با عنوان “حلقه محاصره انقالب” نوشت:
يكي از مسائلي كه به تكميل پازل دشمن ميانجامد موضوع شرطي كردن مردم براي
وصول مطالبات خود است .سرويسهاي جاسوسي دشمن در تالشند تا به مردم چنين
القا كنند كه مادامي كه براي خواستههاي خود وارد ميدان اعتراض ،تحصن و اعتصاب
نشوند مشكالت آنان حل نخواهد شد و شوربختانه تجربه موجود در حل مشكالت مردم
در موضوع كاميونداران و نيشكر هفتتپه و ...پازل سرويسهاي جاسوسي را تكميل
كردهاست.
اگر برجام یک سود داشت آن همان تجربه برجام بود
دکتر سعید جلیلی :االن میگویند غرب همه عالم نیست! اگر نیست چرا خود را
معطل چند کشور اروپایی نگه داشته اید؟
باید برجام خوانی را در دانشگاه شروع کنید ،نباید اجازه دهید عدهای گستاخانه مانع
حقوق ملت شوند .حدود صد حق ملت در برجام انصراف شده که از ان یک سومش حق
تحقیق و توسعه است و به صراحت گفته شده که ملت ما نباید در این حوزه تحقیق و
توسعه انجام دهد .االن میگویند غرب همه عالم نیست! اگر نیست چرا خود را معطل
چند کشور اروپایی نگه داشته اید؟
اگر نیست پس چرا میگویید به دلیل بهانه گیری چند کشور اروپایی باید فالن
کنوانسیون را بپذیریم .اگر نیست پس مترسکهایی که از غرب بلند کردید را زمین
بگذارید .اگر برجام یک سود داشت آن همان تجربه برجام بود ولی یک عده میخواهند
نعل وارونه بزنند!
 8میلیارد مترمکعب آب از بارشهای امسال ذخیرهسازی شد
معاون مطالعات پایه و طرحهای جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان:
بارشهای خوب باران در امسال از اول سال آبی تا کنون میزان آورد آب به سدهای استان
خوزستان را به  8میلیارد مترمکعب رسانده است که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش
چشمگیر آن هستیم.
 ۱۰۰تن برنج احتکار شده در دزفول کشف شد
رضا سعیدی ،مدیرکل تعزیرات خوزستان در جمع خبرنگاران از محکومیت محتکر  100تن
برنج در استان خوزستان خبر داد و اظهار داشت :گزارشی مبنی بر کشف انبار برنج احتکار شده
از سوی نیروی انتظامی به تعزیرات حکومتی شهرستان دزفول ارسال شد.
وی افزود :محتکر  100تن برنج در تعزیرات حکومتی دزفول به  5میلیارد و  600میلیونریال
محکوم شد و طبق دستور تعزیرات حکومتی باید برنجهای احتکار شده وارد سیستم بازار شوند.

آیت اهلل موسوی جزایری امام جمعه
اهواز که از حاضران و شاهدان واقعه بودند،
در شرح اتفاقات این روز خونین چنین
می گویند« :در  27دی  57یعنی پس از
فرار محمدرضا شاه از کشور ما در مسجد
صاحبالزمان کمپلو جمع شده بودیم و
آیتاهلل خزعلی میهمان ما بود .از مرحوم
آیتاهلل خزعلی خواستیم که منبر بروند و
ایشان هم خبر فرار شاه را اعالم کردند.

ی و دارندگان سالح غیرمجاز در خوزستان
دستگیری  ۳۳۱نفر از عامالن تیرانداز 
پلیس اطالعات و امنیت عمومی استان خوزستان با همکاری سایر یگانهای انتظامی در 2
طرح مقابلهای موفق شدند  331نفر از عامالن تیراندازی و دارندگان سالح غیرمجاز شناسایی
و دستگیر کنند.
وی افزود :در اجرای این طرح  400قبضه سالح شامل  54قبضه جنگی و  347قبضه شکاری،
 9هزار و  428فشنگ به همراه  45خشاب مربوطه و هشت نارنجک جنگی غیرمجاز کشف و
ضبط شد.

امامجمعه اهواز عنوان کرد :پس از
اعالم این خبر مردم به وجد آمدند و با
یزله و شادی به خیابانها آمدند .علمای
اهواز نیز در جلسهای از مردم خواستند که
در حسینیه اعظم تجمع کنند و خیابان
طالقانی اهواز و حسینیه پر شدند و مصوبه
جامعه روحانیت اهواز را قرائت کردیم.

استاندار خوزستان در استقرار ادارات هندیجان ورود کند
امام جمعه هندیجان گفت :همه ادارات و سازمانهایی که در شهرستان هندیجان مستقر
نشدهاند بنابراین از استاندار خوزستان خواستاریم که برای برای رفاه حال مردم عزیز هر چه
سریعتر نسبت به استقرار ادارات در هندیجان کمک کنند.
وی افزود :مسافت طوالنی هندیجان با ماهشهر عالوه بر خطرات جادهای هزینههای دیگری
بر دوش مردم مستضعف اضافه میکند بنابراین استقرار ادارات در هندیجان یک مطالبه عمومی
و به حق مردم این خطه از کشور عزیزمان است.

وی افزود :در ابتدای جلسه بود که
تانکهای رژیم پهلوی به حسینیه اعظم
رسیدند و عوامل رژیم با رگبار مسلسل
تعدادی از افراد ازجمله شهید خوانساری
را به شهادت رساندند و این واقعه در کنار
حسینیه اعظم به وقوع پیوست .عوامل
رژیم میخواستند با تانک وارد حسینیه
شوند که عدهای از مؤمنان مانع شدند
ولی با گلولههای مسلسل و تانک بخشی
از حسینیه را هدف قراردادند.
هجوم وحشيانه نظاميان طرفدار شاه
تلفات بسياری به همراه داشت .حادثه
خونين چهارشنبه  27دی ماه  1357در
اهواز بيش از صدنفر كشته و زخمی بر
جای گذاشت .زد و خوردها در اهواز در اين
روز  22كشته و حدود  80مجروح داشت.
انتشار اسامی اين شهدا و اسامي
مجروحان حادثه موج شديدی از نفرت در
مردم كشور و به خصوص مردم اهواز ايجاد
كرد .اين اقدام وحشيانه نه تنها سودی برای
رژيم در بر نداشت بلكه موجب شد مردم
اهواز مبارزه خود را عليه رژيم جنايتكار
پهلوی گسترش دهند و تا پيروزی انقالب
اسالمی پيش روند.

هیئت دولت انتقال آب کارون به اصفهان را تکذیب کرد
استاندار خوزستان گفت :در گفتوگویی که با اعضای هیئت دولت داشتم درباره انتقال آب
کارون نیز صحبت شد و انتقال آب کارون به اصفهان تکذیب شد.
تفکر دولتیبودن پروژهها از ذهن مدیران دستگاهها خارج شود
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه تفکر دولتیبودن پروژهها و اقدامات از ذهن مدیران
دستگاهها خارج شود ،گفت :این نوع تفکر اصال به صالح کشور و روند فعالیتها نیست.
 100پروژه دستگاههای اجرایی خوزستان قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را
دارد
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خوزستان به واگذاری پروژههای دولتی استان
خوزستان به بخش خصوصی اشاره و گفت :بیش از  ۱۰۰پروژه دستگاههای اجرایی استان از
قابلیت واگذاری به بخش خصوصی برخوردار هستند.
محسنین خوزستان بیش از  ۲۵میلیارد تومان به فرزندان معنوی خود کمک کردند
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد خوزستان گفت :محسنین خوزستانی تا پایان آذرماه
سال جاری بیش از  ۲۵میلیارد تومان به فرزندان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد کمک کردند.
محمدرضا حیدری با اشاره به افزایش مشارکتهای مردمی در کمک به فرزندان خانوادههای
نیازمند ،اظهار داشت :میزان کمکهای مردمی به فرزندان غیر یتیم خانوارهای تحت پوشش
کمیته امداد در  9ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال  ،96حدود  43درصد
افزایش را نشان میدهد.
وی افزود :محسنین خوزستانی تا پایان آذرماه امسال بیش از  25میلیارد و  911میلیون
تومان به فرزندان معنوی خود کمک کردند که از این مقدار  2میلیارد و  975میلیون تومان آن
بهصورت غیر نقدی انجامشده است.

فریاد

خوزسـتان

پیامبر اکرم(ص) :هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آنها مانند کار خود دلسوزی
نکند ،بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد .کنزالعمال ،ج  ،6ص  ،20ح 14654
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آیت اهلل محسن حیدری ،نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان:

حجم آب انتقالی کارون به استان های کویری 10 ،برابر نیاز شرب آنهاست
آيت اهلل دکتر محسن حيدري ،نماينده مردم
خوزستان در مجلس خبرگان رهبري ،در جمع
اصحاب رسانه از پيگيري حقوق مردم خوزستان و
تالش براي ممانعت از انتقال بي رويه آب به استان
هاي کويري سخن گفت.
نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان
رهبري با اشاره به موضع گيري بعضي از نمايندگان
استان هاي مرکزي در رابطه با انتقال آب گفت :ما
هم نامه اي به مقام معظم رهبري نوشته و رونوشت
آن را هم به سران قوا فرستاديم .هم آقايان خبرگان
خوزستان و هم نمايندگان خوزستان درمجلس
شوراي اسالمي آن نامه را امضا کردند.
وي افزود :به همين نامه اکتفا نکرديم و روز
يکشنبه گذشته با هماهنگي اي که انجام شد ،
جلسه اي با رياست محترم مجلس شوراي اسالمي
داشتيم و از نزديک نقطه نظرات نمايندگان مردم
خوزستان در مجلس و مطالبات مردمي در رابطه با
بحث آب خوزستان و جلوگيري و ممانعت از انتقال
آب به استان هاي ديگر را مطرح کرديم.
وي با بيان اين نکته که يکي از وظايف مجلس
خبرگان رساندن صداي مردم به مسئولين و
هدايت صحيح افکار عممي است خاطرنشان
کرد :با بيان بحث انتقال آب خوزستان در مجامع
مختلف از جمله تريبون هاي نمازجمعه ،مجلس
خبرگان ،مجلس شوراي اسالمي ،مطبوعات ،فضاي
مجازي و حتي مجالس عادي و معمولي و مردمي،
الحمداهلل افکار عمومي به اين نحو هدايت شد و
در سال جاري اين قصه را به شوراي عالي امنيت
ملي رساند و استدالل کرديم با مستندات خيلي
واضح و قانوني و خبر اين اجالسيه در شوراي عالي
امنيت ملي به سران قوا رسيد و مجموعه ي نظام
به اين نتيجه رسيد که بايد اين اجحاف فاحشي که
نسبت به خوزستان تا به حال اتفاق افتاده است
متوقف شود.
دکتر حيدري ادامه داد :همچنين مجلس شوراي
اسالمي در برنامه ي ششم توسعه در ماده ي 23
صريحاً بيان کردند که هر گونه نقل و انتقال آب
ميان حوزه اي ممنوع است .اين مصوبه ي مجلس
شوراي اسالمي و آن موضع شوراي عالي امنيت
ملي و گزارش هايي که به مقام معظم رهبري
داده شد و همچنين مذاکاراتي که در مجلس
خبرگان مطرح شد ،اقداماتي است که دوستان ما
انجام دادند و دارند انجام مي دهند .همه ي اين
ها دارد نتيجه مي دهد .البته به اين معني نيست
که مشکل حل شده است .مشکل هنوز حل نشده
و هنوز احتياج به مبارزه ،مطالبه و پيگيري دارد.
تا آخر بايد پيش رفت و نبايد سکوت کرد اين
روشنگري ها و مطالبه گري ها ثمر مي دهد و يأس

نيستيم عنوان کرد :طبق نظريه ي کارشناسان
براساس محاسبات دقيق علمي چهار استان قم ،
اصفهان  ،کرمان و يزد در سال فقط نيازمند 350
ميليون متر مکعب آب هستند اما در حال حاضر
طرح هايي که مورد بهره برداري قرار گرفته و در
حال اجراست در حدود دو ميليارد و  806ميليون
متر مکعب آب انتقال پيدا مي کند و يا در آستانه
ي انتقال است که نسبت به آن  350هزار متر
مکعب چندين برابر مي باشد.

و ناميدي در کار نيست.
نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان
رهبري تصريح کرد :اين بحث اجحاف و افراطي
گري در زمينه ي انتقال آب يک فساد و يک ظلم
بود و هست که اين از زمان شاه شروع شد .اولين
اقدام انتقال آب از سرشاخه ي رودخانه هاي
خوزستان به مناطق مرکزي در سال  ،1332از
 65سال پيش در زمان محمدرضا پهلوي آغاز
شد .دومين اقدام در سال  1364در دوران جنگ
تحميلي اتفاق افتاد و سومين اقدام در سال 1372
در زمان دولت سازندگي و چهارمين اقدام در زمان
دولت اصالحات و همين طور ادامه پيدا کرد تا
در اين زمان هم که از طرح هايي جديد براي
انتقال آب خوزستان متوجه شديم که اگر اين
طرحها تحقق پيدا کند حقيقتا بدون هيچ تعارفي
خوزستان بر سر خاک سياه خواهد نشست.
وي عنوان کرد :همه ي اين طرح ها به بهانه ي
بحث آب شرب است اما حقيقت مطلب آنطور که
واضح است براي مصارف ديگر مثل صنعت ،فوالد،
فضاي سبز ،کشاورزي و حتي کشت برنج که در
طبق نظريه ي کارشناسان براساس
محاسبات دقيق علمي چهار استان قم،
اصفهان ،کرمان و يزد در سال فقط
نيازمند  350ميليون متر مکعب آب
هستند اما در حال حاضر طرح هايي
که مورد بهره برداري قرار گرفته و در
حال اجراست در حدود دو ميليارد و
 806ميليون متر مکعب آب انتقال پيدا
مي کند.
اينجا ممنوع هست ولي در بعضي جاهاي ديگر از
آب هاي خوزستان براي کشت برنج استفاده مي
شود .بنابراين بحث آب شرب بهانه است و مصارف
ديگري در کار است .از اين جهت ما معتقديم اين
کارها خالف قانون ،خالف شرع و خالف مصلحت
ملت ايران است .بدين داليل ما پا فشاري کرديم
و تا آخر با کمک همه ي نيروهاي متعهد استان
خوزستان ايستاده ايم.
وي با اشاره به اين موضوع که تنها خوزستان
قرباني انتقال آب نيست گفت :استان هاي ديگري
را هم داريم که به اين درد و رنج مبتال هستند،
مانند چهارمحال بختياري ،گهگلويه و بويراحمد،
لرستان و بعضي مناطق ايالم ،ولي بزرگترين
استاني که قرباني انتقال آب شد خوزستان است.

انتخاب شهردار برای یک شهر از مهمترین تصمیمات
ممکن است که این مورد در کالنشهرها از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار است .اما در کالنشهر اهواز ،عالوه بر اهمیت ،چاشنی
بالتکلیفی نیز به این مهم اضافه می شود و در هر شورایی با هر
طیف سیاسی ،وجود داشته و دارد.
منصور کتانباف شهردار فعلی اهواز که تا پیش از این بنابر
ادعای خود ،حکم تمدید ماموریت خود را از وزارت کشور دریافت
کرده است ،به اعضای شورا اعالم کرده که در هر صورتی ،تا پایان
آذرماه از سمت خود کناره گیری می کند.
اما کتانباف همچنان به عنوان شهردار درحال فعالیت است
و در اظهارنظری جالب ،گفته که تا هر زمانی اعضای شورا
بخواهند ،در شهرداری باقی می ماند! این اظهارات کتانباف،
باتوجه به بالتکلیفی شهر و شهروندان ،موجب واکنش برخی
اعضای شورای شهر شده به گونه ای که خود نیز در بالتکلیفی
و فشار جناح های سیاسی درگیر شده اند.
لطفعلی زاده ،عضو شورای شهر اهواز در این باره می گوید:
آقای کتانباف قول اخالقی داده بود که تا پایان آذرماه بیشتر
نمی مانم اما اکنون حرف از ماندن زده است .این ادعا درحالی
مطرح می شود که متاسفانه مدتی است پروژه های عمرانی
تعطیل هستند ،کارکنان شهرداری درانتظار تغییر اند و در واقع
شهر رها شده است.
لطفعلی زاده خاطرنشان کرد :متاسفانه طی بازدیدهایی که

آيت اهلل حيدري افزود :در مقابل فشارهاي
خالف قانوني که در ماه هاي اخير توسط برخي
نمايندگان استان هاي مرکزي که از دولت
مي خواهند در بودجه ي سال جاري رديفي را
براي انتقال آب باز کنند ،نمايندگان خوزستان،
نمايندگان چهارمحال بختياري ،بنده و آيت اهلل
فرحاني با رئيس مجلس اقاي دکتر علي الريجاني
جلسه اي تشکيل داديم.
وي افزود :بنده در اين جلسه از مجلس شوراي
اسالمي به دليل گنجاندن ماده ي  23در برنامه
ي ششم توسعه که صريحا هر گونه نقل و انتقال
آب را ممنوع اعالم کرده و اين ممنوعيت پاسخ
به نياز ماست که ما معتقديم اين نقل و انتقال
آب هاي ميان حوزه اي جنگ با طبيعت هست
چرا که هيچ خيري بوجود نمي آورد بلکه باعث
بدبختي ملت ايران است و ما اينرا با تمام وجود
لمس کرديم زيراکه طبعات بسيار ناگواري براي
خوزستان بوجود اورده است.
وي ادامه داد :سپس  10مورد از اين طبعات
ناگوار در محضر رياست مجلس را بيان کردم .اولين
آثار تبعات انتقال آب شور شدن آب شرب مردم
خوزستان مخصوصا مردم آبادان و خرمشهر است.
دومين اثر تلخ خشکيده شدن حدود سه ميليون
اصل نخل در ابادان ،خرمشهر و شادگان که چند
برابر ازبين رفتن نخل ها در زمان جنگ تحميلي
است .سومين اثر انتقال آب کاهش 20درصدي
محصوالت کشاورزي دراستان خوزستان در
سالهاي اخير است .چهارمين اثر انتقال آب کاهش
 40درصدي محصوالت نيشکر و شرکت هاي
توسعه ي نيشکر و صنايع جانبي آن در سال جاري
مي باشد.
آیت اهلل حیدری افزود :پنجمين اثر آلوده شدن

از شهرداری های مناطق داشته ام ،حتی تعداد ارباب رجوع ها
به مناطق نیز کاهش پیدا کرده و درعمل کاری انجام نمی شود.
این وضعیت باعث شده ،مردم ناامید شوند و ما و مدیران در
بالتکلیفی بمانیم.

اکنون در بعضی مناطق اهواز بیشتر روزها از
یازده ،دوازده ظهر تا غروب آفتاب شاهد قطعی
آب هستیم و این بازه در تعدادی از محالت به
قطعی آب از نه ظهر تا دوازده شب نیز افزایش
می یابد!
اعتراضات به وضع موجود تا حدی باال رفت
که مردم مهدیس دست به بستن خیابان ها
زدند.

حال علت بروز این همه مشکل
چیست؟
عدم توسعه یافتگی استان

بنا به گفته ی منصور کتانباف شهردار اهواز:
«اهواز جزو هشت کالنشهر کشور است ،اما
از تمام شاخص ها ،تنها شاخص جمعیت و
مساحت را دارا است و از سایر شاخص های
توسعه یافتگی محروم است».
قابل توجه است که تنها از شهر اهواز روزانه
حدود یک میلیون بشکه نفت استخراج می
شود و عالوه بر این شهر دارای صنایع مادر
و بزرگی است .با این حال محرومیت اهواز
از بسیاری از شاخص های توسعه یافتگی با
توجه به تاثیر قابل توجه آن بر توسعه یافتگی
و پیشرفت کشور از جای تامل و تاسف دارد.

که بحث زمينه هاي رشد جريانات انحرافي
سياسي ،تجزيه طلبي  ،و انحرافات ديني مثل
تکفيري به نوعي يکي از علتهاي انتقال آب است.
همچنين ايجاد اختالل جدي براي طرح 550
هکتاري کشاورزي در خوزستان را براي رئيس
مجلس شوراي اسالمي توضيح دادم.
دکتر حيدي تاکيد کرد :آخرين مطلب از
طبعات خطرناک انتقال آب بحث ايجاد زمينه
براي اختالالت امنيت در استان خوزستان است،
به نحوي که اگر امنيت در استان خوزستان از بين
برود آثار و خطرات آن کل کشور را در بر مي گيرد.
خوزستان به نوعي قلب تپنده ايران است هر چيزي
که در آن اتفاق بيافتد عکس العمل آن کل کشور را
در بر مي گيرد نمونه اش جنگ تحميلياست زيرا از
هر جهت گلوگاه کشور هست.
وي با بيان اينکه ما مخالف انتقال آب شرب

شهردار بالتکلیف!

وی افزود :این وضعیت بالتکلیفی باعث شده ،مدیران به جای
حضور در محل کار خود ،مشغول گعده های سیاسی و مراسمات
مختلف در سطح شهر شده اند که این موضوع باعث نارضایتی
مردم شده است.
عضو شورای شهر اهواز با اشاره به تعطیلی پروژه های عمرانی
در سطح شهر ،گفت :معاونت فنی شهرداری باید پاسخگوی
تعداد پروژه های انجام شده براساس صورت وضعیت ها باشد
اما وضعیت به گونه ای است که پیمانکاران دیگر تمایلی به
کار ندارند  .لطفعلی زاده تصریح کرد :متاسفانه از حدود 3500
کارمند شهرداری ،به جرائت می توان گفت که حداقل 500
نفراز آنها کارنمی کنند ،برای مثال اکثریت افراد حاضر در مراسم
فاتحه خوانی که در شهر برگزار می شود ،مدیران فنی و مناطق
هستند.
عضو شورای شهر اهواز با اشاره وضعیت این شورا ،عنوان
کرد :این معضل در شورا نیز وجود دارد ،به گونه ای که متاسفانه
سه الی  4نفر از اعضای شورا در اهواز نیستند و معلوم نیست در
اهواز زندگی می کنند یا برنامه انتخاباتی دارند ،تعدادی دیگر نیز
مشغول حضور در مراسمات مختلف شهر هستند.

وی افزود :اکنون وضعیت شورا به گونه ای است که  8نفر
از اعضاء مخالف ادامه کار آقای کتانباف در شهرداری هستند و
 5نفر موافق اما تشکل های سیاسی مانع یک دستی شورا برای
تصمیم گیری در این خصوص می شوند.

علت قطعی و افت فشار آب اهواز چیست؟

مریم کاظمی  -قطعی ،افت فشار و کیفیت
پایین آب از جمله مشکالتی است که سال
هاست گریبان مردم خوزستان را گرفتهاست،
اما پس از بارش های پی در پی باران در ماه
گذشته ،اوضاع آب در بعضی مناطق بسیار
وخیم تر شده است!

محيط زيست و تغييرات اکو سيستمي با خشک
شدن قسمت هاي وسيعي از تاالب هورالعظيم و
تاالب شادگان و تاالب هاي کوچک ديگر در ايذه
و مناطق ديگر است .ششمين اثر افزايش کانون
هاي ريزگردها است که اين ريزگردها نه تنها باعث
تعطيلي مدارس بلکه باعث تعطيلي استخراج نفت
مي شد و  20استان تحت تاثير اين ريزگردها قرار
مي گرفتند پس بنابراين بحث انتقال آب آثارملي
دارد .هفتمين اثر انتقال آب افزايش بيکاري است
زيرا خيلي از کشاورزان نتوانستند کشاورزي کنند
و به مناطق حاشيه نشين هجرت مي کنند و
در مناطق حاشيه نشين مشکالت و آسيب هاي
اجتماعي  ،امنيتي  ،اخالقي  ،معيشتي را به
دنبال داشته و اين مهاجرت بي رويه کشاورزان و
روستاييان به مناطق حاشيه نشين شهر فوق العاده
اسيب هاي خطرناکي در پي خواهد داشت.

فرسودگی و استفاده مازاد از ظرفیت در
شبکه ی آبرسانی

فرسودگی و استفاده ی بیش از ظرفیت
از شبکه ی آب رسانی یکی دیگر از دالیل
مشکالت اهواز است.
فردوس کریمی ،مدیر عامل شرکت آب و
فاضالب اهواز اظهار داشت«:در کالنشهر اهواز
سه هزار کیلومتر شبکه آب وجود دارد که بالغ
بر  ۶۱درصد آن عمر بیش از  ۴۰سال دارند».
بنا به گفته ی کیامرث حاجی زاده مدیر
کل مدیریت بحران استان ۴۰،درصد ضعف
زیر ساخت ها ناشی از سوء مدیریت مسئولین
استان و  ۶۰درصد آن به دلیل بی توجهی
صورت گرفته پیش از انقالب ،وقوع جنگ
تحمیلی و در نتیجه فرسایش زیرساخت
هاست.
مشکل اصلی :شکسته شدن کانال
غدیر

فردوس کریمی با بیان این که  ۶۰درصد آب
شرب اهواز از طریق کانال آبرسانی غدیر۱۰،
درصد از آب حیات شوشتر و  ۳۰درصد از
رودخانه کارون تامین می شود ،افزود پس از
بارش های پیاپی باران به دلیل بروز مشکل
در کانال آب رسانی غدیر و گل آلود شدن
کارون شاهد مشکالتی در آب شرب مردم اهواز
هستیم.
بنا به گفته های مدیر عامل شرکت آب و
فاضالب خوزستان ،شش کیلومتر از کانال پای
پل به دلیل سیالب دچار شکستگی های فراوان

شده و از اول آذر روند تعمیرات آغاز شده است.

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته
مقرر شده تعمیرات در طی سه ماه به اتمام
برسد .اکنون تصفیه خانه های اهواز با تمام
قدرت در مدار هستند و در طی این سه ماه آب
شرب اهواز از طریق تصفیه خانه ها و رودخانه
کارون تامین خواهد شد.
وی همچنین اظهار داشت که اگر تعمیرات
کانال اکنون انجام نشود ،به دلیل مصرف بیشتر
آب در فصل گرما ،تابستان سختی را در پیش
خواهیم داشت.
فردوس کریمی از مردم خواست سرانه
مصرف خود را رعایت کنند و در منزل خود
مخزن ذخیره آب داشته باشند و در زمان های
خاص نسبت به ذخیره آب اقدام کنند.
استفاده باالدست از آب

طبق گفته های مدیرعامل شرکت آبفا،
استفاده ی باالدست از خط انتقال آب موسوم
به «آب حیات» بر مشکالت اهواز افزوده است.
کیامرث حاجی زاده مدیر کل مدیریت بحران
استان نیز اظهار داشت که وضعیت سدهای
خوزستان بجز سد کارون ،در زمینه ی آبگیری
خوب بوده است.
در سد کارون به دلیل این که آبگیری در
اثر بارش های باالدست رخ می دهد ،همچنان
کمبود وجود دارد و در صورتی که وضعیت سد
ثابت بماند ،در تابستان نیز تنش بی آبی را
تجربه خواهیم کرد.

وي همچنين خاطنشان کرد :طبق آماري که در
دست داريم سرانه ي فضاي سبز براي کل کشور
11متر است در حالي که در اصفهان در حال حاضر
 28متر مربع است ودحال تالشند که سرانه ي
فضاي سبز خود را به 32متر مربع برسانند .يعني
در اصفهان هر فرد سه برابر کل معدل جمعيت
ايران فضاي سبز دارد .اگر اصفهان براي آب شرب
آب کم دارد اين آب فضاي سبز را از کجا مي آورد؟
آقاي کالنتري رئيس سازمان محيط زيست کشور
اعالم کرد در اصفهان اقايون حتي باال ي کوه ها
را فضاي سبز مي کارند .اين سوال مطرح است که
اين آب را از کجا مي اورند؟ از آب کارون اين آب را
طبق آماري که در دست داريم سرانه

ي فضاي سبز براي کل کشور 11متر است

در حالي که در اصفهان در حال حاضر
 28متر مربع است ودحال تالشند که

سرانه ي فضاي سبز خود را به 32متر
مربع برسانند .يعني در اصفهان هر فرد

سه برابر کل معدل جمعيت ايران فضاي
سبز دارد.

انتقال مي دهند.ما مخالف فضاي سبز نيستيم اما
فضاي سبز در يک استان اگر به بهاي بدبختي و
محروميت استان ديگري مثل خوزستان تمام شود
با عقل و شرع و منطق سازگاري ندارد.
نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان
رهبري از ممنوعيت کار گذاشتن صنايع آب و برق
مثل فوالد و پتروشيمي در فالت مرکزي گفت و
خاطرنشان کرد :اينکارها غير قانوني است و بايد
اين صنايع در کنار خليج فارس باشند .تقاضاي
جدي ما اين است که هر گونه انتقال آب فراتر
از قانون تعطيل و عملياتي شود .آنچه قانوني است
مربوط به آب شرب است .همچنين طبق ماده ي
 23قانون ششم توسعه در رابطه با بودجه امسال
برخورد شود و صنايع آب برق انجا تعطيل و به
جاي ديگر برده شود.

وي گفت :رئيس مجلس دو مطلب را قول
دادند همراهي کنند :اول صنايع آب  ،برق از فالت
مرکزي به خليج فارس انتقال يابد .و دوم همه
مطالبات و مستندات خود را در رابطه با انتقال آب
به من تحويل دهيد و من رسما در مجلس شوراي
عالي کشور ببرم و آنجا به تصويب برسانم.
آيت اهلل حيدري در پاسخ به سوال خبرنگار
فرياد خوزستان مبني بر اينکه برخي مسئولين
دولتي مانع نقد و انتقاد رسانه ها هستند و انتقادات
را مساوي با سياه نمايي مي دانند ،آيا اين رفتار
صحيح است ،بيان کرد :اينکه برخي مسؤلين مطرح
مي کنند شما در استان سياه نمايي نکنيد اين
حرف درستي است .ولي اگر به معناي اين باشد که
شما واقعيت ها را مطرح نکنيد اين غلط است ما
و بخصوص رسانه ها و کساني که تريبون به دست
هستند بايد واقع نمايي کنيم اينکه فقط نکات
مثبت را مطرح کنيم و مشکالت را نگوييم خيانت
به مردم  ،انقالب و خون شهيدان است و همينطور
سياه نمايي مطلق و اميد ندادن عين حماقت و
جهالت است .اما داد نکشيدن و فرياد نکشيدن در
رابطه با مشکالت  ،چالش ها و تبعيض ها را ديدن
و دم نزدن اين هم خيانت هست.
جوانان انقالبي ،روحانيت انقالبي و آنهايي که
دلشان به حال اسالم و انقالب و مردم مي سوزد
قطعا زير بار اين حرفها نخواهند رفت و تا اخرين
نفس قدرتي که دارند روشنگري و افشاگري وظيفه
ي خودشان را بايد انجام دهند ما به همدلي
اميدواريم و هم به وحدت اميدواريم و هر گونه
حرکت همدالنه که شنيديم را مطرح کنيم و
روشنگري کنيم .در راه حق و حقيقت نبايد
ترسيد .امام علي ع  :اگر يقين داريد راهي که داريد
طي مي کنيد راه عدالت هست از کمي پيروان و
همراهان نترسيد.
وي در پايان در پاسخ به سوال ديگر که آيا در
اين دولت هيچ آبي منتقل نشده است خاطرنشان
کرد :در رابطه با اينکه برخي مسئولين دولتي ادعا
مي کنند که هيچ آبي در اين دولت منتقل نشده،
من اعالم مي کنم که کام ً
ال دروغ است .اسناد
انتقال آب در همين دولت را هم ما گير آورديم
و ارائه کرديم.
در رابطه با حرف و حديث هاي تصويب بودجه
انتقال آب در اين دولت و تغيير در اليحه بودجه،
گرايش اکثرا نمايندگان در مجلس اين بود که براي
انتقال آب تصويب نشود و اگر تصويب شود اين
خالف قانون است و در شوراي نگهبان رد خواهد
شد.

در این رابطه نیز حجت االسالم جاسم موسی پور در نامه
ای خطاب به کتانباف نوشته« :پایان خوش یک ماموریت بدون
تردید هنری است که هر مدیری از آن برخوردار نیست .شاید
بعد از اولین استعفای حضرتعالی کسانی امیدوار بودند که شما
همچنان اندک عالقه ای به ادامه کار داشته باشید اما بعد از
دومین و سومین استعفاء بر همگان روشن شد شرایط به هر
دلیلی از نظر شما برای ادامه کار مناسب نیست.

تا کی باید ولی نعمتان اصلی یعنی مردم مظلوم اهواز هزینه
این شرایط را بپردازند؟! بر فرض اینکه شما توانسته باشید توسط
تریبون خود و منسوبین به خود در افکار عمومی مسئولیت این
نابسامانیها را با جمالت کلی و غیرشفافی چون دخالت در
انتصابات متوجه شورا بکنید اما این فضاسازیهای زرد چیزی از
واقعیت سیاه مساله نخواهد کاست .آنهم شورایی که اذعان دارید
در همکاری با جنابعالی از هیچ کوششی فروگذاری نکرده است.

روشن است ،در شرایط متزلزل مدیران قوی زیرمجموعه بی
انگیزه تر و بی برنامه تر پسرفت می کنند و احیاناً مدیران ضعیف
و فاسد شرایط را مهیاتر می پندارند .در چنین اوضاعی شورا می
ماند و مطالبات عمرانی و خدماتی مردم که بر زمین مانده و
شعارهای فسادستیزی که رنگ باخته و طرح پیشگیری از فساد
اینجانب همچنان در اتاقهای شهرداری در دست بررسی است.

تصویب  96درصد لوایح ارسالی شما به شورا و تفویض
اختیاری معادل پنج برابر شهردار سابق شاهد محکمی است بر
همکاری شورای پنجم با شهرداری! بر فرض صحت ادعای شما
در تحمیل افراد توسط شورا آیا این مطلب چیزی از مسئولیت
شرعی و قانونی شما می کاهد؟ اما ظاهرا ً تقدیر بر این تعلق
گرفته که هیچ دیواری کوتاهتر از مردم و شورا نباشد و این
فرافکنی ها ادامه خواهد داشت.

در این اوضاع آشفته ،شورا و شهرداری در استیفای حقوق
خود از دستگاههای مختلف چون حق آالیندگی از نفت و ارزش
افزوده از استانداری و عوارض مختلف دست برتر را از دست
داده و شهرداری کالنشهر یک میلیون و دویست هزارنفری دچار
بحران شدید مالی مضاعف بر بحران اخیر کشور شد! بیش از
 ۳۰۰اعتصاب کارگری در حوزه مدیریت شهری در پی بستن
گاه و بیگاه حسابهای شهرداری هزینه گزافی است که مدیریت
ما و شما در آستانه فتنه احتمالی  ۹۸به این انقالب تحمیل
کرده است.

کاش نتیجه متهم کردن شورا و فضاسازی رسانه ای پیشرفت
و توسعه اهواز می شد اما شوربختانه مرز نارضایتی مردم از
سطح مناطق محرومی چون کوی علوی و منبع آب و ...به
سطح مناطق برخوردار اهواز مثل کیانپارس هم رسید و در
وضعیت آبگرفتگی اخیر برای مثل بنده ای راهی جز استمداد از
گروههای جهادی نماند!
امیرمومنان امیر کالم (ع)میفرماید« :ال ْ ُم ْؤم ُِن اذا َو َع َد
َوفى»؛«انسان با ایمان هنگامى که وعده کرد ،وفا مى کند»».

مردم خوزستان خواستار شدند:

#شفافیت_بودجه_خوزستان

کمبود بودجه امری ست که همیشه بهترین دلیل برای پاسخ به علت ضعف ها و
محرومیت هاست .در هر مصاحبه ای از مسئولین ناله و شکایت از کمی بودجه یا عدم
تخصیص آن دیده می شود.
مخصوصا خوزستان که کلکسیون طرح های نیمه کاره و کارهای بر زمین مانده
است .هر گوشه را که می نگری در کنار اقدامات انجام شده نقاط ضعفی وجود دارد.
مشکالت شبکه فاضالب ،آب شرب ،آسفالت نامناسب ،پروژه های عمرانی نیمه کاره
همچون مترو ،جاده ها ،طرح های آب رسانی و گاز رسانی به روستاها که هرکدام
چندسال مردم را چشم انتظار می گذارند...
این روزها که موضوع بودجه سال  98داغ است ،برای مردم و مدیران هر استان
مهم است که در رده بندی بودجه استان ها رتبه استان شان چند است .در جدول
رتبه بودجه استان ها در سال  98خوزستان با اختالف زیاد در صدر قرار دارد.
غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان در توییتر ضمن انتشار این جدول نوشت :در
بودجه پیشنهادی سال  98به مانند سال های  96و  ،97خوزستان بیشترین سهم را
به خود اختصاص داد .این در حالی است که در سنوات قبل خوزستان در رتبه های
میانی جدول اعتبارات قرار داشت.
این توییت با موجی از واکنش ها در فضای مجازی روبرو شد .کاربران معتقد بودند
اگر سه سال است خوزستان بیشترین بودجه در کشور را دریافت می کند ،چرا این
میزان در مسائلی چون اشتغال ،کاهش فقر ،تکمیل پروژه های عمرانی  ...خود را نشان
نمی دهد؟ سوال اینجاست؛ به راستی بودجه خوزستان در سال های  96و  97در
کجا هزینه شده است؟ این رقم باال به مردم اختصاص پیدا کرده یا مدیران استان که
مدیران آن را حس می کنند و مردم هیچ تاثیری از اختصاص آن نمی بینند!
این سوال موجب ایجاد کمپین توییتری شفافیت بودجه خوزستان شد.خوزستانی
ها از شریعتی خواستند دقیق به مردم گزارش دهد که چه میزان از این اعتبارات به
مرحله پرداخت رسیده و کدام مشکل مردم حل شده؟
برخی کاربران روی معضل آبگرفتگی دست گذاشته بودند و اینکه چرا این بودجه
باال نتوانسته برای حل مشکل آبگرفتگی با کمترین بارندگی کاری کند؟
برخی کاربران از ریزگرد ها یاد کردند که آیا این بودجه باال فقط صرف کاشت چند
نهال شده؟ باقی بودجه کجا مصرف شده؟

برخی به اعتصابات کارگری که خوزستان باالترین رتبه را در این موضوع دارد اشاره
کردند و اینکه عدم نقدینگی موجب تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران شده است.
کاربری از ایذه از پروژه نیمه تمام گازرسانی به روستاهای ایذه و جاده معروف به
مرگ ایذه دهدز نام برده و از شریعتی پرسیده بود پاسخ دهد سهم این شهرستان در
بودجه های گذشته و آینده خوزستان چقدر است؟
برخی کاربران از سهم زیباسازی ساختمان اداری استانداری در بودجه  96و 97
نیز پرسیدند.
دکتر شریعتی باید به این ابهامات مردم در فضای مجازی پاسخ دهد و شفاف
سازی کند:
هزینه های سنگینی را که با بودجه سال های گذشته تامین شده در حالی که
توجیه اقتصادی و عمرانی کافی برای خوزستان نداشته اند را شناسایی و معرفی کند.

فرصت هایی را که در سال آینده می توان با تامین این بودجه در راستای اهداف
عمرانی و فرهنگی پیش آورد شناسایی و معرفی شود.
اعالم کنند چه مقدار از بودجه های سال های  96و  97وصول شده.
شفاف سازی شود چه مقدار از ابن بودجه صرف اشتغال شده که هنوز آمار بیکاری
در خوزستان نگران کننده است.
افتخار کردن جناب شریعتی به این رتبه باال در حالی ست که باید این رتبه را در
مقایسه با ثروتی که تولید می کند و محرومیتی که دارد دید نه در مقایسه با استان
های دیگر .نکته دیگر این است که شریعتی باید شفاف کند 150میلیون دالر از
صندوق ذخیره ارزی است که برای ریزگرد های خوزستان با اجازه رهبری
تخصیص یافته هم جزء این بودجه اعالم شده است یا خیر ؟ که در این
صورت بودجه خالص استان دیگر در رتبه هشتم کشور قرار می گیرد نه اول!

کاربران مجازی و جراید استان در انتظار پاسخ های قانع کننده دکتر شریعتی به
این سواالت و ابهامات هستند هرچند دکتر شریعتی در واکنش به این مطالبه ،خطاب
به رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت« :مردم و رسانهها حق دارند بدانند
بودجه چگونه در استان هزینه شده است و این سازمان موظف است ریز اعتبارات
سال  ۹۶و  ۹۷را اطالعرسانی کند» .اما عموم مردم هنوز منتظر شفاف سازی در این
زمینه هستند.

فریاد

خوزسـتان

پرونده ویژه
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مالشیه ،نه شهر نه روستا!
فریاد خوزستان بررسی می کند:

مالشیه نه روستاست از آنجا که شورا و دهیاری ندارد و نه شهر است از آنجا که نه
فرماندار دارد و نه شهردار و نه نماینده! مالشیه ،مالشیه است با همین وضع فعلی که
کسی مسئولیت را آن قبول نمی کند.
مالشیه منطقه ای با قدمت بیش از صد سال در جنوب غربی اهواز است .این منطقه تا
چند سال پیش روستایی چسبیده به اهواز بود که انتهای سال  ۹۵در طرح جامع عمران
و توسعه شهر اهواز ،به این کالن شهر ملحق شد.
مالشیه حدود  ۶۰هزار نفر جمعیت دارد که از مردم شریف عرب خوزستان اند .عده
ای از آن ها به کشاورزی در زمین های اطراف مشغول اند و عده ای هم در استخدام
شرکت های صنعتی .شرکت های صنایع بزرگی چون فوالد کاویان ،گروه ملی و نورد لوله
در اطراف مالشیه واقع شده اند.
در جنگ تحمیلی این منطقه آسیب زیادی دید .نیروهای عراقی پس از اشغال
خرمشهر تا نزدیکی این منطقه آمدند .مالشیه تقریباً  ۴۰شهید در دوران دفاع مقدس
تقدیم کرده است.
اما امروز مالشیه با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کند و از هر منطقه ای محروم
تر است .مالشیه بعنوان یکی از وسیع ترین و پرجمعیت ترین مناطق کم برخوردار اهواز
نیازمند توجهی اساسی و جدی است.
مالشیه با وجود جمعیت  ۶۰هزار نفری از داشتن بیمارستان ،پوشش درمانی ،اورژانس،
ایستگاه آتش نشانی ،کیوسک روزنامه ،فرهنگ سرا ،کتابخانه ،پارک محله ای و غیره
محروم است.
فقر در مالشیه بصورت واضح عیان است .جوانان بسیاری بیکار هستند .بخشی از
خیابان ها بدون آسفالت هستند و ظاهر خوبی ندارند .امالک مردم بدون سند مانده اند و
فکری برای حل این مشکل نمی شود .بخاطر خرابی آسفالت ،اتوبوس ها مردم را تا داخل
منطقه نمی رسانند و سر جاده رها می کنند .پروژه ها در مالشیه شروع نشده متوقف
می شوند و این منطقه را تبدیل به کلکسیون پروژه های نیمه کاره تبدیل کرده است.
مردم ،مسئولین را به ندرت و بیشتر نزدیک زمان انتخابات می بینند و این قطع
ارتباط ،سینه هایشان را مملو از رنج تبعیض و بی اعتمادی کرده .اگر نبودند جهادگران و
بسیجیان و روحانیون فعال منطقه ،دسیسه چینی دشمنان انقالب تابحال رشته تعلق این
مردم را به نظام منقطع کرده بود .اما این مردم چنان عشق و محبتی به تشیع و انقالب
دارند که وصف کاروان پیاده روی اربعینشان در گوش همه پیچیده است.

عکاس :امیرحسین قدیری

عمده ترین مشکالت مالشیه

فقر و بیکاری
در شرکت ها! بسیاری از مردم تنها چند روز در
در مالشیه به محض ورود ،فرسودگی منازل و مغازه ها
ماه به کارگری در اهواز مشغول می شوند و باقی
توجه را جلب می کند و حاکی از فقر اهالی ست .فقر مردم
روزها نه کاری دارند و نه درآمدی .برخی هم به علت بیکاری
مالشیه یک دلیل بزرگ دارد و آن بیکاری ست .آمار دقیقی از میزان فقر و
در شهرهای اطراف به حاشیه نشینی در اینجا روی آورده اند.
بیکاری در این منطقه موجود نیست .اما با قدری پرس و جو می توان فهمید
در مالشیه مردان عموما شغلی ندارند .سابقا بسیاری از مردم کشاورز یا دامدار
فقر و بیکاری جدی ترین مشکل مردم مالشیه است و در
بودند .ولی در حال حاضر زمین های کشاورزی از مالشیه تا گمبوعه بعلت کمبود
این وضعیت اقتصادی بر این مردم محروم این منطقه فشار
آب ،کشت ندارند و بال استفاده مانده اند.
بسیاری وارد می کند.

ازسال های قدیم ،بسیاری از مهاجرت ها به مالشیه بخاطر استخدام در
شرکت های اطراف بود .اما امروز بخشی از آن شرکت ها تعطیل شده اند و
بخشی دیگر نیاز به کارگر ندارند .البته تبعیض در استخدامی ها عامل مهمی
است .حاال برای این مردم نه امکان کشاورزی باقی مانده نه امید به استخدام
فاضالب

دلیل مشکل بودجه ای یا هر مشکل دیگری ،فاضالب تمام مالشیه تکمیل
نشده است و پیمانکاران نتوانستند اقدامات خود را به اتمام برساند .مدتی
قرارگاه خاتم االنبیا این پروژه را برعهده گرفت و پیشرفت نسبتا خوبی
داشت.
شریعتی  ۱۹مهر در جلسه ای با دانش آموزان مناطق حاشیه ای اهواز با
اشاره به مشکالت منطقه “مالشیه” اهواز ،عنوان کرد :در جلسه ای که در
روز عید فطر در منطقه مالشیه تشکیل شد ،مردم عمده مشکالت خود را
سیستم فاضالب عنوان کردند که همان زمان برنامه ریزی ها در این زمینه
انجام و پروژه هایی اجرا شد .قبل از انجام پروژه ها یک چهارم مالشیه
سیستم فاضالب داشت که کارهایی انجام شد و باید پروژه های در حال
انجام تکمیل شوند.

اگرچه بیکاری یکی از معضالت و آسیب های اجتماعی و
اقتصادی کشور و استان است اما بی تردید آمار نرخ بیکاری
در مالشیه از میانگین بیکاری در استان و کشور بیشتر است.

آسفالت خیابان ها و کوچه ها
از بدو ورود به مالشیه اکثر خیابان ها و کوچه
ها از آسفالت مناسب و سالمی برخوردار نیست.
فرسوده شدن آسفالت قدیمی ابتدای مالشیه و
همچنین کنده کاری ها و چاله چوله ها و سرعت
گیرهای خاکی و غیراستاندارد و همچنین خاکی
بودن خیابان و کوچه های انتهای مالشیه ،به وضوح
قابل مشاهده است.
فرماندار اهواز قب ً
ال با اشاره به وضعیت آسفالت
مالشیه گفته :شهردار اهواز نیز تعهد کرده که
آسفالت خیابانهای مالشیه انجام شود.
به گزارش خبرنگار فریاد خوزستان بسیاری از
خیابان های مالشیه آسفالت ندارند و سطح خاکی
ناهموار که با کمترین باد به هوا برم خیزد و با
کمترین بارندگی به گل و الی تبدیل می شود،
عامل آزار مردم منطقه است.

فاضالب یکی از جدی ترین مشکل منطقه است که البته تا حدودی در
این زمینه کار صورت گرفته و چندین خیابان اصلی و کوچه کار جایگزاری
لوله فاضالب انجام شده ،اما متأسفانه:
.1طراحی این فاضالب به گونه ای نیست که باعث جمع آوری آب
های سطحی شده و در زمستان خیابان ها و کوچه ها دچار آبگرفتگی
نشوند .سیستم این فاضالب همانند اهواز و سایر شهرهای استان است که
آبگرفتگی امسال اهواز را همه مشاهده نموده اند.
.2بعد از انجام فاضالب می بایست سریعاً زیرسازی کوچه ها و خیابان ها
انجام پذیرد و سپس سریعاً آسفالت شود که هنوز بخش هایی از مالشیه
بدون زیرسازی و بدون آسفالت باقی بماند.

یکی از ساکنان مالشیه در اینباره به خبرنگار

شریعتی استاندار خوزستان مهرماه امسال در جلسه ای با
چند تن از دانش آموزان مالشیه با بیان اینکه برای مناطق
حاشیه نشین از جمله مالشیه بورس تحصیلی در نظر گرفته
شده است ،بیان کرد :امتحاناتی در این مناطق برگزار می
شوند و هزینه یک سال تحصیل کسانی که در این امتحانها
نمره قبولی به دست بیاورند را پرداخت می کنیم.
در صورتی که این وعده عملی شود ،دانش آموزان مستعد
اما فقیر مالشیه امید دوباره ای برای ادامه تحصیل پیدا
می کنند .شریعتی همچنین قول مساعد داد بازماندگان از
تحصیل شناسایی و به چرخه تحصیل بازگردانده خواهند شد.
وعده دیگر استاندار در این جلسه به دانش آموزان مالشیه،
نوسازی و تجهیز مدارس به تجهیزات ورزشی و نیز بهره
برداری قریب الوقوع کتابخانه این منطقه بود که گفته شد
مراحل پایانی احداث را طی می کند.

نمایندگان قبلی شورای شهر اهواز به مردم
مالشیه قول داده بودند آسفالت این منطقه را
تکمیل کنند .آن شورا رفت و بیش از یک سال از
آغاز به کار شورای جدید با شهردار جدید می گذرد.
اما هنوز آسفالت مالشیه تکمیل نشده.

شهردار کتانباف تیرماه درباره آسفالت مالشیه و
علل تاخیر در تکمیل این پروژه گفت :بیش از 100
هزار مترمربع زیرسازی ،ترمیم و آسفالت در کوی
مالشیه انجام شده است .اما قطعا برای احداث و
ترمیم شبکه معابر ،شهرداری اهواز با وضعیت فعلی
قادر به انجام کار نیست و امیدواریم دولت از محل
قوانین موجود در حوزه های مختلف بویژه نفت به
شهرداری اهواز کمک کند.

مالشیه همچون اهواز و سایر شهرهای خوزستان از آب شرب بی نصیب است و خانواده ها مجبور به نصب تصفیه کن هستند.
کوچه های انتهایی مالشیه بطور کلی آب لوله کشی ندارند و همین سبب شده برخی مردم در خانه های خود اقدام به حفر چاه کنند .برخی اهالی می گویند با
 ۷-۸متر حفر چاه ،به آب می رسند و با کمک پمپ آب را به باال می کشند و به مصرف شرب و سایر امور می رسانند .این چاه های غیرمجاز جدا از اینکه سفره
های زیرزمینی را نابود می کنند ،از نظر سالمت آب هم وضعیت مشخصی ندارند.

عقب افتادگی عمرانی
مالشیه با جمعیت باالی دانش آموزی ،تنها  9مدرسه دارد
که  7مدرسه دو شیفته هستند .ترک تحصیل یکی از آفات
این منطقه است که یکی از دالیل اصلی آن بی انگیزگی
دانش آموزان بخاطر وفور بیکاری ست .فقر اقتصادی و
فرهنگی و نیز ضعف امکانات آموزشی نیز موثر است.

در برخی مناطق مالشیه ،آسفالت خیابان های
فرعی انجام شده ،اما آسفالت خیابان اصلی که چهره
منطقه را تغییر می دهد ،باقی مانده است که باید
بعد از اتمام پروژه فاضالب ،آسفالت خیابان اصلی
مالشیه نیز در دستور کار قرار بگیرد.

آب شرب

.3اگرچه بخشی هایی از مالشیه لوله گذاری شده اما هنوز خیابان ها و
کوچه های زیادی از مالشیه اساساً لوله گذاری فاضالب انجام نشده و به

ضعف امکانات تحصیلی

فریاد خوزستان گفت :چند روز پیش عروسی دو
پسرم بود .بقدری کوچه پر از آب و گل بود که ما
مشکل بزرگی برای آوردن عروس ها داخل منزل
داشتیم.

مسئولین شهرداری می گویند یکی از موانع
آسفالت ،پروژه های فاضالب است که تا این پروژه
ها انجام نگیرد نمی توان آسفالت را تکمیل کرد و
پروژه های فاضالب هم بعضا معطل بودجه ،سوء
مدیریت یا عدم یکپارچگی مدیریت شهری هستند.

جمع آوری زباله
یکی دیگر از مشکالت آزار دهنده مالشیه زباله است.
کوتاهی در جمع آوری زباله های سطح منطقه و پسماندهای
شهری بر خالف قوانین زیست محیطی شهری است .بر اساس
گزارشات برخی مردم منطقه ،در بعضی جاها سه تا چهار روز
زباله ها می ماند و جمع آوری نمی شود.
یکی دیگر از مشکالت نبود یک جایگاه آتش نشانی در
منطقه است .اگر در مالشیه اتفاقی رخ دهد ،حداقل 15
دقیقه زمان می برد تا نیروهای امدادی از کمپلو به مالشیه
برسند.
تاریکی خیابان ها در شب هم از کمبودهای مالشیه است.
شریعتی مهرماه امسال وعده داده بود این مشکل را حل کند.
استاندار خوزستان در جلسه ای این موارد را جزء کارهایی
که در یک سال گذشته در منطقه مالشیه انجام شده است،
عنوان کرد :ایجاد مرکز فنی و حرفه ای ،کانون پرورش فکری
کودکان ،پایگاه خدمات اجتماعی بهزیستی ،دفتر تسهیل
گری و توسعه محلی ،احداث کالنتری مالشیه و نمایشگاه
دائم پیشگیری از آسیب های اجتماعی.

پروژه های متوقف شده از گرفتاری های مالشیه است.
فعاالن محلی می گویند بودجه به مالشیه نمی رسد.
حجت االسالم حسینی امام جماعت یکی از مساجد
مالشیه به فریاد خوزستان گفت :به علت عدم نظارت جدی
مراکز نظارتی ،متاسفانه منطقه از لحاظ عمرانی دارای عقب
افتادگی زیادی است .مالشیه حدود  ۴ماه یا بیشتر است
که به اهواز ملحق شده که متاسفانه در حدود  ۱۲سال
مالشیه از تمام حقوق روستایی و شهری محروم بوده و
هنوز هم بودجه ای به این منطقه به لحاظ الحاق به شهر
اهواز انجام نشده.

شریعتی مهر ماه امسال از اختصاص اعتبار برای نهالکاری
و احداث پارک در مالشیه خبر داد و گفت :اعتباراتی برای
نهالکاری در منطقه عین  2و مالشیه اختصاص خواهد یافت
و شهرداری نسبت به نگهداری از این نهالها متعهد است.
وی افزود :در احداث پارک در این منطقه به شهرداری
کمک خواهیم کرد .در حال حاضر به علت نبود زمین در
این منطقه در قطعه زمینی که در کنار فرهنگسرا قرار دارد،
پارک احداث می شود.
بازارچه مالشیه که از  10سال پیش ساخت آن شروع
شده هنوز به جایی نرسیده است و این بازارچه به محلی
برای کمپ اوباش ،دزدان و معتادان تبدیل شده است.

مراکز تفریحی و ورزشی
مالشیه تنها دو زمین فوتسال چمن مصنوعی دارد که به همت سپاه
پاسداران اجرا شده؛ سپاه و بسیج و مساجد با همکاری معتمدین و فعاالن
منطقه ،چندین زمین خاکی اطراف مالشیه برای تیم های فوتبال جوانان
و بزرگساالن مالشیه با لودر مسطح کرده اند .اما هیچ مرکز تفریحی و
ورزشی دیگری در این منطقه  60هزار نفری وجود ندارد .همچنین پارک
یا مرکز تفریحی و ورزشی برای بانوان مالشیه که نیمی از جمعیت این
منطقه را تشکیل می دهند وجود ندارد.
شهردار اهواز در جلسه ای که تیرماه امسال در دفتر آیت اهلل جزایری با
موضوع مالشیه برگزار شد ،از احداث یک مجتمع بزرگ با تفاهم اولیه با
آستان قدس رضوی خبر داده و اظهار کرد :براساس این تفاهم اولیه پس
از تصویب شورای اسالمی شهر و فرمانداری اهواز ،قطعه زمینی در مالشیه
برای ایجاد یک مجتمع بزرگ درمانی ،رفاهی ،ورزشی ،خدماتی ،فرهنگی
و  ...از سوی شهرداری اهواز در اختیار آستان قدس رضوی قرار می گیرد.
متأسفانه فریاد خوزستان علی رغم تالش زیاد ،موفق به دسترسی به
شهردار اهواز نشده است و همچنین دسترسی به شهردار منطقه  5علی
رغم تماس های متعدد با وی ،مهیا نشده است تا نتایج این شعارها و
مصوبات از سوی آنان ارائه شود.

ساختمان فرهنگسرا و کتابخانه نیز جزء پروژه های چند
ساله مالشیه هستند .سال  ۹۵استاندار قول احداث یک
مجتمع فنی و حرفه ای را در منطقه داد
این مرکز آذرماه  ۹۶افتتاح شد .اما در حال حاضر بعلت
عدم پرداخت اجاره در آستانه تعطیلی ست .مدیرکل فنی و
حرفهای خوزستان با اشاره به فعالیت مرکز فنی و حرفهای
“مالشیه” اهواز ،گفت :در حال حاضر حدود  10ماه است
که اجاره این مرکز را پرداخت نکردهایم .اگر میخواهیم
این مرکز تعطیل نشود ،باید در این زمینه کمک شود زیرا
جمعآوری این مرکز ،تبعاتی در پی دارد.

اسناد منازل
منازل در مالشیه بعلت
ساخت و سازهای غیر مجاز بدون
سند هستند و شرط سند دار
کردن این امالک پرداخت جریمه
هایی است که عمده مردم منطقه
قادر به پرداخت آن نیستند .سال
گذشته شورای شهر قبلی قول
کاهش جریمه اسناد را به مردم
داده بود که از پیگیری این وعده
هیچ اطالعی در دست نیست.

گازکشی منازل
بخشی از مالشیه فاقد لوله
کشی گاز است و مردم منطقه
با چراغ نفتی و هیتر برقی،
سرمای زمستان را به سر می
کنند.

فریاد

خوزسـتان

پرونده ویژه
ضعف شدید امکانات و خدمات رفاهی

امنیت در مالشیه

اگرچه آمار دقیقی از آمار شاخص های امنیتی
مالشیه در دست نیست اما فعالین محلی می
گویند وضعیت امنیت عمومی منطقه به برکت عمق
اعتقادات مذهبی و ملی مردم مناسب است اما امنیت
اجتماعی اعم از بیکاری ،اعتیاد و  ...مناسب نیست و
شاید مثل آتش زیر خاکستر است.
امسال نیز با راه اندازی کالنتری مالشیه وضعیت
بهتر شده و امید مردم منطقه برای برقراری بهتر
امنیت بیشتر شده است.

آسفالت ،ایستگاه اتوبوس ،پارک محله ،بیمارستان ،درمانگاه مجهز ،بازارچه ...که از
اولیات ضروری یک منطقه است ،در مالشیه وجود ندارد .امکانات مالشیه به هیچ وجه
مطابق با جمعیت این منطقه نیست.
ارزانی بیرگانی با بیان این که استاندار خوزستان اعتباراتی جهت رسیدگی به مناطق
حاشیه شهر اهواز از وزارت نفت جذب کرده است ،تصریح کرد :این اعتبارات به مناطق
حاشیه اهواز اختصاص خواهد یافت که این امر اکنون از منطقه مالشیه آغاز شده و
مناطق دیگر را نیز شامل خواهد شد .این اعتبارات جهت انجام پروژههای عمرانی در
مناطق حاشیه و برطرف کردن مشکالت این مناطق تامین شده است.
البته بگفته یکی از ساکنان ،نیروهای انقالبی و جوانان بسیجی و گروه های جهادی
پیگیری های شبانه روزی برای حل این معضل داشته اند.

کاروان سفینه النجاة
نگین ارادت مردم مالشیه

یکی از وقایعی که باعث شده آوازه مالشیه ،جهانی شود ،حرکت
پیاده روی  40هزار نفری کاروان سفینهالنجاه است که هرسال در ایام
اربعین حسینی از مالشیه به سمت کربال حرکت می کند .حرکت پیاده
روی کاروان اربعین حسینی در سال  ۹۴از مالشیه آغاز شد؛ پیش از
آن نیز این حرکت با تعداد کمتری از سوی جوانان مؤمن عیندو و
مالشیه با پای پیاده به سمت کربال آغاز شده بود.

برکت این حرکت عظیم حسینی تاثیر زیادی در تقویت ایمان،
اخالق و امنیت در این منطقه داشته و موجب ناکامی تبلیغات کور
وهابیت در این منطقه بوده است.

امت را انجام میدهد .مشکل امتهای پیشین
که نتوانسته اند با امام باشند عدم ارتباط با
امام بوده .ان شاءاهلل حرکتهای فرهنگی نظیر
حرکت اربعین بتواند کار ارتباط امام و نائب
امام را با امت انجام دهد که بنده فکر میکنم
این حرکت تا حدودی توانست این هدف را
پیش ببرد.
وضعیت خدماتی و عمران آبادی
مالشیه چگونه است؟

مطالبه گری نیروهای انقالبی خیلی تا
به حال توانسته تغییراتی در چهره منطقه
مالشیه انجام دهد که قطعا کافی نبوده و این
مطالبه گری ادامه دارد.

حجت االسالم شیخ احمد سواری یکی از
روحانیون فعال و جهادی است که به عنوان
مدیر حوزه علمیه مالشیه در منطقه درحال
خدمت است .شیخ احمد در این سال ها نه
تنها به عنوان یک روحانی یا مدیر حوزه که
در کسوت ،فعال جهادی و پیگیر مطالبات و
مشکالت مردم مالشیه است.
متن زیر مصاحبه خبرنگار فریاد خوزستان
با وی است:
درباره پیشینه و وضعیت منطقه
مالشیه قدری توضیح بفرمایید.

با سالم وصلوات بر محمد و آل محمد و
درود بر روح پر فتوح امام امت و شهیدان صدر
اسالم تا جهاد های امروزی در همه عرصه ها
که باید گفت جهاد ادامه دارد...

همانطور که بزرگان میگوید که مالشیه از
۳روستای کوچک نزدیک بهم تشکیل میشود
که قدمت  ۱۰۰ساله دارند و بعد از کثرت
جمعیت و هجرت بیش از حد روستائیان و
شهرستانها همجوار جهت نزدیکی به مرکز
استان این سه روستا به هم پیوسته و یک
محله بزرگ اهواز را تشکیل دادن
جمعیت این محله بیش از ۶۰هزار نفر
میباشد که با توجه به فرهنگ قوم ساکن زاد
و ولد زیاد بوده و روز به روز جمعیتش رو به
افزایش است

از وضعیت اقتصادی و معیشتی و
فرهنگی مردم مالشیه بگویید.

فقر در مالشیه به صورت واضح عیان است
که این همه بر میگردد به عدم اشتغال جوانان؛
از نظر فرهنگی نیاز به کار فرهنگی گسترده ای
وجود دارد که این روحیه های بلند و والیتمدار
نهفته را شکوفا کند.
کاروان پیاده روی اربعین مالشیه چه
تاثیری در فضای فرهنگی منطقه داشته؟

این یکی از دهها کاری است که از سوی
حوزه علمیه امام جواداالئمه کوی مالشیه و
مساجد و حسینیه ها و مواکب و هیئت های
مذهبی و مجموعه های فرهنگی خودجوش
و مردمی انجام شده که کار ارتباط امام و

الحاق مالشیه به اهواز مفید بوده؟ چه
مزایایی داشته؟ آیا بودجه ها تخصیص
پیدا می کند؟

قبال در مطالبه گری ها به ما می گفتند که
جزء شهر نیستید .االن باید منتظر بمانیم که
نو عروس ما چه خیراتی با خود می آورد .تا به
حال که اثری برای منطقه نداشته است.

شورای شهر قبلی قول آسفالت و
کاهش جریمه اسناد به مردم مالشیه داد.
انجام شده؟

آسفالت به همت پیگیری های شبانه روزی
نیروهای انقالبی و جوانان بسیجی در حال
انجام است البته مدتی است که متوقف شده و
ما در اینجا نیز درخواست خود را برای تکمیل
آسفالت منطقه (خیابانهای که فاضالبشان تمام
شده مثل خ  ۸و کمربندی و )...تکرار می کنیم

مطالبه گری نیروهای انقالبی تا به
حالتوانستهتغییراتیدرچهرهمنطقه
مالشیهانجامدهد

قبال در مطالبه گری ها به ما می
گفتند که جزء شهر نیستید .االن باید
منتظر بمانیم که نو عروس ما (الحاق به
اهواز) چه خیراتی با خود می آورد .تا به
حال که اثری برای منطقه نداشته است.
به نظر شما معضل اصلی در مالشیه
چیست؟

معضل اصلی منطقه تبعیض در اشتغال
شرکت های مجاور و بین این منطقه و مناطق
دیگر از حیث خدمات رسانی است.

وضعيت امکانات و خدمات چگونه
است؟

با توجه به جمعيت منطقه مالشيه كه
بيشتر از جمعيت خيلي شهرها وحتي
شهرستانهاست ،امکانات موجود جوابگوی این
همه جمعیت نمی باشد.
امکانات بهداشتی و سالمت در حد  ۲پایگاه
بهداشت کوچک ،بیمارستان موجود نیست یک
درمانگاه قدیمی و یک درمانگاه که به همت
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حال ساخت
است.

در شمال غربی مالشیه پدیده ای است که محلی ها به آن معدن می گویند.
گودالی وسیع به مساحت حدودی یک کیلومتر مربع و عمق حدودی  7-8متر.
بیست سال پیش از آنجا خاک برداری شده و زمینی به این وسعت گود شده که به
مرور از آب باران و آب فاضالب پر شده .این آب راکد طی سال ها تبدیل به مردابی
متعفن با ظاهر هولناک شده که با منازل مردم مالشیه فاصله ای ندارد و بوی بد و
رطوبت آن به خانه های مردم می رسد و باعث خرابی دیوارها می شود .مردمی که
منزلشان نزدیک این گنداب بود ،از هجوم هر از گاه جانوران وحشی و موذی که این
محل ،زیست آنان شده شکایت می کنند .یکی از مردم به خبرنگار فریاد خوزستان
می گوید چند وقت پیش مار بسیار بزرگی از اینجا به خانه ما وارد شد و باعث وحشت
خانواده ما شد.
برخی اهالی به خبرنگار فریاد خوزستان می گفتند تابحال چندین نفر در این
آب افتاده و از بین رفته اند .چندین بار شهرداری قول داده نخاله های ساختمانی
اهواز را به آنجا منتقل خواهند کرد تا به مرور گودال پر شود .اما این وعده تابحال
محقق نشده.
اهالی محل می گویند این گودال آب به لحاظ مسائل بهداشتی و عفونی به ضرر
مردم است و آب آن به هیچ وجه قابل استفاده نیست.
آب آن کم کم وارد منازل حاشیه شده و باعث بیماری و همچنین فروریختن
دیوارها می شود .تنها راه تخلیه این آب کثیف از طریق پمپاژ و پر کردن آن است.
وعده ای که بارها مسئولین شهرداری و غیره داده اند و به آن عمل نکرده اند.

دفاتر تسهیل گری و توسعه؛ درمان یا ُم ّ
سکن؟!

حجتاالسالم احمد سواری ،دبیر کمیته کاروان سفینهالنجاه در
اینباره می گوید :حرکتهای کمی در جهان هست که با تعداد کم
شروع میشود و در مدت زمان کوتاهی به این تعداد عظیم برسد.
کاروان سفینهالنجاه از  ۲۰نفر شروع شد اما اخالص زائران حسینی در
این کاروان امسال این حرکت را به  ۴۰هزار زائر رسانده است.

الحاق مالشیه به اهواز تاکنون اثری
برای منطقه نداشته است

معدنی که تبدیل به دریاچه متعفن شده!

این معدن به معمای غیرقابل حلی تبدیل شده و هیچ کسی در این زمینه پاسخگو
نیست.

در سالهای اول ۴هزار نفر از مالشیه این حرکت را آغاز کردند و
امسال این کاروان با  40هزار نفر جمعیت ،شعار«یا لثاراتالحسین»
بسمت مضجع حسینی رهسپار شد .نیمی از این کاروان را بانوان
تشکیل میدهند .در سالهای نخست این حرکت متشکل از جوانان
مالشیه و عین دو بود؛ امسال مناطق متعددی به این کاروان پیوستند؛
زائرانی از روستای حردان ،شموس ،امالطمیر ،عیاشیه و ...

حجت االسالم احمد سواری،مدیر حوزه علمیه مالشیه:
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پارک محله را که آخر منطقه با فاصله
بسیار درست کرده که نیاز است اول و وسط
منطقه نیز چنین پارک هایی وجود داشته
باشد و در مناطق مختلف نیز یک فضای سبز
کوچک نیز جا نمایی شود.
اتوبوس محله به مرکز شهر نمی رسد و
تعداد اتوبوس ها کم می باشد و مهمترین نکته
این است که اتوبوس ها فقط تا سرجاده مردم
را می رسانند البته با پیگیری های صورت
گرفته علت امتناع از وارد شدن به منطقه را
خراب بودن آسفالت بیان کردند.
کتابخانه عمومی در برخی مساجد موجود
است لکن کتابخانه عمومی محله تکمیل و نیاز
به تجهیز دارد که مسئولین مربوطه قول تجهیز
را داده ان امیدوارم که عملی بشود۱۴ .مسجد
در منطقه مالشیه موجود است که نیاز های
خود را از نظر فرهنگی و ساختمانی دارد.
فقط  ۹ساختمان مدرسه در منطقه مالشیه
داریم و  ۷مدرسه دو تایم صبح و عصر می
باشند که جمعاً  ۱۶مدرسه می شود.
اسباب آفت تحصیلی در منطقه نیز زیاد
می باشد که عدم اشتغال جوانان تحصیل
کرده از مهم ترین آنها می باشد که سبب بی
انگیزه شدن دانش آموزان می شود .بازارچه
نیم ساخته مالشیه مثالی شده برای کار های
ناتمام منطقه؛ بی تکلیفی این مجموعه تجاری
سبب بی اعتمادی به مسئولین شده که اگر
پروژه ای شروع به کار کرد مردم می گوند نکند
مثل بازارچه نصف و نیمه بماند.
کالنتری  ۲۸اهواز  .مالشیه را جدیدا”
افتتاح کردند که از مجموعه محترم نیروی
انتظامی جهت تکمیل این کالنتری ظرف ۶
ماه کمال تشکر را داریم.

گروه های جهادی هم در این منطقه
فعال هستند؟

بله  ۶گروه به همت سازندگی حوزه بسیج
۱۸شهری حوزه علمیه و بچه های مساجد
فعال می باشند .مالشیه در دوران دفاع مقدس
۳۷شهید تقدیم کرده است.
مسئوالن به مالشیه می آیند؟

خیلی از مسئولین کشوری و استانی و
شهرستانی به منطقه آمده اند لکن صرف آمدن
مهم نیست مهمتر از آن نظر لطف به منطقه
داشتن است.
از تحرکات وهابیت و گروه های تکفیری
در منطقه بگویید.

وجود تبلیغ گروه های منسوب به وهابیت
خبیث را نمی شود انکار کرد مثل مشهور می
گوید تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها؛
این چیزهای که در باره منطقه والیت مدار
مالشیه می گویند چیزکی بیش نیست .دشمن
معموال مکانهای را مد نظر می گیرد که پایبند
به اسالم و نظام باشد.
امنیت منطقه به چه شکل است؟

الحمدهلل منطقه امن و با صفا و مردمانی
خون گرم و مهمان پذیر داریم که صفا و
صمیمیت این مردم تحمل رنج و مشکالت
زندگی را برای ساکنان آسان کرده است.
و در پایان اگه نظری دارید بفرمایید

توجه ویژه مسئولین محترم شهرستانی و
استانی به این منطقه را خواستارم و برای همه
کسانی که ذره ای برای مردم شریف منطقه
والیت مدار مالشیه سعی و تالشی دارند آرزوی
سالمتی و عاقبت به خیری دارم.

دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی به مدت  4سال
است که در کشور در مناطق کم برخوردار تاسیس شده
اند و در حوزههای کالبدی ،عمومی ،فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی به شهروندان خدمترسانی میکنند .در
خوزستان این دفاتر اولین بار تیرماه امسال در مناطق
زوویه و مالشیه افتتاح شد.

کریمی کیا با اشاره به حضور کارشناسان اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی ،حقوقی و شهرسازی در دفاتر
تسهیلگری ،گفت :از زمان استقرار این افراد تاکنون
تمام اولویتهای منطقه مالشیه احصاء شده است؛ یکی
از اولویتهای ما اتمام پروژههای نیمهتمام همچون
فرهنگسرا و کتابخانه این منطقه است.

کریمی کیا با تأکید بر اینکه عقبماندگیهای
زیادی در مالشیه وجود دارد و نباید انتظار داشته
باشیم تمامی مشکالت یکشبه یا یکماهه حل شوند،
عنوان کرد :انتظار میرود پس از گذشت  4سال از
حضور این دفاتر شاهد جشن خروج از محرومیت و
مظلومیت این مناطق باشیم.

کریمی کیا مدیر کل امور اجتماعی استانداری
خوزستان درباره دفتر تسهیل گری و توسعه منطقه
مالشیه گفت :بر اساس سرشماری صورت گرفته،
مالشیه قریب به  60هزار نفر جمعیت دارد و مطمئناً
یک دفتر جوابگوی منطقه نیست به همین دلیل در
تالش هستیم با حمایت استاندار و فرماندار اهواز
دفتری دیگری را امسال در این منطقه راهاندازی کنیم.

وی افزود :طبق پیشبینیها و برنامهریزیهای
انجامشده ،کمبود اعتبارات تمامی دستگاههای خدمات
رسان در حوزههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی
و بهداشتی برای تقویت زیرساخت در زمینههای
مذکور از طریق استانداری تأمین میشود و بحث
امالک ،شهرسازی و طرح تفضیلی از طریق اداره راه
و شهرسازی صورت میگیرد.

کریمی کیا همچنین آذر ماه امسال عنوان کرد:
مردم منطقه مالشیه همکاری خوبی با دفتر تسهيل
گری و توسعه داشته اند به طوری که اکنون درحال
راه اندازی دفتر دوم در این منطقه هستیم .این دفاتر
بر اساس سیاست جدید دولت جهت حمایت و توسعه
مناطق محروم ایجاد شده اند.

وی دفاتر توسعه محلی را حلقه واسط بین مردم
و دستگاههای اجرایی عنوان کرد و افزود :در سال
گذشته همکاری قابل قبولی بین دستگاههای اجرایی
همچون فنی و حرفهای ،اداره کل کتابخانهها ،کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،اداره بهزیستی
و آموزشوپرورش صورت گرفت و تاکنون  5دفتر
افتتاحشده است.

مدیرکل امور اجتماعی بیان کرد :پیشبینی میشود
ظرف  3الی  4ماه آینده شاهد تغییراتی در این منطقه
باشیم و مشکل آب شرب و آسفالت منطقه که یکی
از خواستههای ضروری شهروندان است با کمک
شهرداری و اداره آب و فاضالب حل و از محرومیت
آنها کاسته شود.

البته برخی از منابع فریاد خوزستان که نخواسته
اند نام آنان منتشر شود نسبت به کارآمدی دفتر
تسهیل گری گفته اند که این دفتر توان پیگیری و
حل مشکالت مهم منطقه را ندارد و تاکنون نیز موفق
نبوده است .گفتگوی مدیر دفتر تسهیل گری مالشیه
در فریاد خوزستان درباره وظیفه این دفتر در همین
پرونده ویژه ارائه شده است.

ناظر دفاتر تسهیل گری در گفتگو با فریاد خوزستان:

دفتر دوم تسهیل گری مالشیه تا نیمه بهمن امسال راه اندازی می شود
برای اینکه بدانیم فلسفه وجودی دفاتر تسهیل گری
چیست و چه وظایفی را برعهده دارند با احمد قطب
الدین کارشناس امور اجتماعی استانداری خوزستان و
ناظر دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی استان به گفتگو
نشسته ایم:
دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی از چه زمانی
در خوزستان ایجاد شدند؟

دفاتر تسهیل گری بین خردادماه تا شهریور امسال
در  ۷محله حاشیه نشین اهواز ،دزفول و کارون راه
اندازی شده اند .اولین دفتر اواخر اسفند ماه  ۹۶از
سوی شورای اجتماعی کشور تامین اعتبار و در منطقه
علی آباد افتتاح شد  ،که اداره کل راه و شهرسازی
هم بعنوان مجری طرح بود .مابقی دفاتر بین خرداد تا
شهریور امسال تامین اعتبار شدند و در ...
هدف از ایجاد این دفاتر چیست؟

هدف از راه اندازی دفاتر ،ارتقا شاخص های
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی محالت حاشیه
نشین از طریق شناخت دقیق ظرفیت ها و مشکالت و
آسیب ها و سپس نهاد سازی های پایدار (کانون های
سالمت ،تشکل های اجتماعی ،تعاونی ها و بنگاه های

میثم ثابت قدم
مدیر دفتر تسهیل گری مالشیه:

خرد اقتصادی) ،از طریق تکنیک های تسهیلگری و
همچنین ساماندهی خدمات دستگاه های اجرایی.

استاندار مهر ماه بخاطر وسعت و جمعیت
باالی مالشیه قول تاسیس دفتر دوم را داده بود.
آیا ایجاد شد؟

دفتر دوم مالشیه با توجه مصاحبه های صورت
گرفته توسط مشاور ملی طرح از تشکل های متقاضی
و ارسال به وزارت کشور جهت تایید نهایی و پس
از طی مراحل عقد قرارداد انشااهلل تا نیمه بهمن ماه
امسال راه اندازی خواهد شد.
همکاری مردم محلی چه تاثیری در اقدامات
این دفاتر دارند؟

پایه اصلی فعالیت دفاتر مبتنی بر همکاری و
مشارکت جامعه محلی طی فرآیند شناخت ظرفیت ها
و نیازها و همچنین ایجاد نهاد های فعال در محل
جهت پیگیری های مرتبط و ارتقا شاخص ها می باشد.

شناخت و اولویت بندی اصلی ترین معضالت
مناطقی مثل مالشیه با این دفاتر است؟یا فقط
مجری سیاست ها هستند؟

از جمله گام های ابتدایی هر دفتر شناخت دقیق

ایم بانک اطالعاتی کامل و جامعی از مردم محلی تحت
پوشش دفتر بدست آوریم.

دفتر تسهیل گری مسئولین
را به مالشیه کشانده است

همچنین با برگزاری همایش ها و کارگاه هایی دفتر
توسعه محلی و تسهیل گری را به مردم شناسانده ایم
و همچنین کالس های آموزشی در خصوص برخی از
آسیب های اجتماعی منطقه برگزار کرده ایم .یکی
دیگر از

مالشیه تاکنون از جمله محله هایی بوده که طرح
تفصیلی و جامع نداشته که خوشبختانه بستری فراهم
شده است که در آینده نزدیک این موضوع مهم
عملیاتی خواهد شد .یکی از اتفاقات خوب با حضور
این دفاتر در مناطق کم برخوردار شناسایی کمبودها و
مشکالت هر منطقه است بطوریکه در مالشیه توانسته

مزیت های دفاتر حضور مسئوالن در مناطق بوده
است ،اگر چه قبال هرازگاهی حضور پیدا میکردند اما
وجود این دفاتر به این حضورها رسمیت بخشیده است.
مسئوالن را به منطقه کشانده است .از دیگر مزیت های
این دفاتر تهیه سند توسعه محلی و اقدام مشترک می
باشد که امیدواریم تا سال آینده این مهم در مورد

از دارایی ها و ظرفیت ها و همچنین نیازمندی ها و
آسیب های جامعه محلی بر اساس تکمیل پرسشنامه
تمام شماری و نمونه گیری می باشد ،که بر اساس این
شناخت و تقسیم وظایف بین افراد محلی ،نهاد های
عمومی ،دستگاه های دولتی و نهادهای خصوصی ،سند
توسعه هر منطقه تدوین می شود .

مطالبات مردمی چقدر در اولویت بندی
اقدامات دفتر تسهیل گری موثر است؟ این
مطالبات چگونه دریافت می شود؟

مطالبات جامعه محلی بر اساس گفتگو با معتمدین
و افراد اثر گذار و همچنین تکمیل پرسشنامه های از
کلیه خانوار های ساکن در محل و تحلیل داده های
اخذ شده ،اولویت های هر منطقه احصا می شود.
میزان آگاهی مردم از خدمات این دفاتر چقدر
است؟

در هر منطقه این شناخت متفاوت می باشد،
در منطقه مالشیه با توجه به وسعت و جمعیت،
خوشبختانه با اقدامات موثری که دفتر در محدوده
عملیاتی که حدودا یک سوم منطقه را شامل می شود
داشته است ،شناخت مناسبی از کارکرد و برنامه های
دفتر شکل گرفته است.
مالشیه رخ دهد .سند توسعه با الویت بندی مشکالت
محله همچون نقشه راهی است که در اختیار تمام
دستگاه های اجرایی زیربط قرار میگیرد تا اقدامات
الزم را انجام دهند.
نکته دیگر اینکه مردم با راه اندازی این دفاتر ،بخاطر
توجه از سوی دولت دلگرم شده اند و برای بهبود
شرایط زندگی خود مشارکت خوبی دارند.
مدیر دفتر مالشیه ادامه داد ما آمده ایم تا محله را
از لحاظ بازآفرینی احیا کنیم و این بازآفرینی گام به
گام با هویت این محل پیش می رود.
راه اندازی ایستگاه اتوبوس ،پل عابر پیاده ،ورودی
مالشیه نمونه ای از اقداماتی است که در  ۶ماه اخیر
انجام شده است.

مالشـیه بایـد شــهر شـود

طی گفتگوهای متعدد با کارشناسان ،مسئوالن و
فعاالن اجتماعی منطقه مالشیه و برخی مردم ،نتیجه
گیری شد مهم ترین مشکل مالشیه نداشتن متولی
دارای اختیار و امکانات برای شناسایی ،برنامه ریزی
و حل مشکالت منطقه است .شهرداری ،فرمانداری،
استانداری ،دفاتر تسهیل گری ...هرکدام دالیلی را برای
کندی پیشرفت این منطقه با جمعیت عظیم چشم به
راه ،ذکر می کنند .اما این دالیل هیچ کدام نمی تواند
برای مردم خسته از رنج محرومیت قانع کننده باشد و
اصال دردی را دوا نمی کند.
این منطقه باید متولی توانمند و پاسخگو داشته باشد
و این ممکن نیست مگر با «شهر شدن مالشیه».
طبق قانون تقسیمات کشوری هر منطقه ای که
شهرداری داشته باشد ،شهر محسوب می شود و مالک

ایجاد شهرداری در یک منطقه ،داشتن جمعیت باالی ده
هزار نفر است.
مالشیه شش برابر حد نصاب جمعیت دارد و این
اولین شرط صرفه اقتصادی شهر شدن یک منطقه
را فراهم می کند.

تحقیقات میدانی تیم فریادخوزستان و گفتگوهای
متعدد با مطلعين و مردم مالشیه نشان داد علی رغم
اظهارات مسئوالن در توجه و پیگیری کمبودهای
منطقه ،هنوز اتفاق خاصی در پیشرفت منطقه نیافتاده و
کوتاهی ها باعث می شود امکانات در حد حرف و کلنگ
زنی به منطقه بیاید .مسئولین باید متوجه خطرات این
کوتاهی باشند و بدانند تظاهر به توجه از کم توجهی
آسیب پذیر تر است و اعتماد از دست رفته مردم ،آتش
زیر خاکستری را به وجود می آورد که با نسیمی شعله

ور می شود .این مردم نجیب و شریف و کم توقع حق و
حقوق شهروندی خود را از مدعیان حقوق شهروندی می
خواهند نه بیشتر.
تبدیل مالشیه به شهر روند حل مشکالت این منطقه
مهم را تسریع می کند و با استقرار دستگاه های اداری
بخش اصلی مشکالت مالشیه حل خواهند شد.
مسئولین می توانند با دادن یک شهرداری خاص
منطقه مالشیه کم کم زمینه سازی کرده تا روند
تبدیل به شهر طبق قانون انجام شود .وگرنه نبود متولی
مشخص ،مشکالت مالشیه اعم از عمرانی ،خدماتی،
سیاسی ،امنیتی ،دینی و فرهنگی و اجتماعی را حل
نخواهد کرد.

فریاد

خوزسـتان

فرهنگ و هنر

اگر به جوانان اهمیت بیشتری دهیم ،از شدت استعداد و ابتکار ،آماده پرواز و اوجگیری هستند ولی ما مسئوالن قدری
در این زمینه کوتاهی داریم و باید همت و تالش بیشتری صورت پذیرد .امام خامنه ای
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گزارشی از یک اقدام آتش به اختیار تمییز:

کشور به سامان نمی رسد جز با کار جهادی و انقالبی

 .5همراهی افراد و مجموعه ها چطور بود؟
چندین بار با ارگان های مختلف رایزنی کرده ایم که حداقل
یک راننده و وسیله برای ایاب و ذهاب در اختیارخواهران قرار
دهند اما موفق نشدیم.
درهر روستایی دهیارو شورا و بسیج را در جریان روال
فعالیتهایمان قرار دادیم که همیشه مورد تقدیر و تشکر وحتی
همراهی ایشان در برخی موارد قرار گرفته ایم.

امام خامنه ای حفظه اهلل می فرمایند :جز با کار جهادی و کار
انقالبی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم؛ کار فراوان و
پر حجم و با کیفیت و انقالبی.
موسسه جهادی پیک دوستی از تابستان  96کار خیریه جهادی را
مخصوص زنان و دختران شروع کرده است ،عمده فعالیت این مجموعه
ی خود جوش جهادی آموزش است ،آموزشهای فرهنگی ،دینی ،هنری
و درسی.
در این راستا با یکی از اعضای جهادی این مؤسسه که راضی به
انتشار نام خود نشده ،گفتگویی ترتیب داده ایم:
 .1پیک دوستی چگونه شکل گرفت؟ از کجا شروع کردید و
هم اکنون به کجا رسیدید؟
بسم اهلل الرحمن الرحیم .بحمدهلل از پارسال فعالیتهای فرهنگی را
در برخی مناطق محروم و روستاهای اطراف اهواز شروع کردیم  .یک
روز با خانواده با وسیله شخصی به یکی از مناطق محروم رفتیم مسجد
محل را پیدا کردیم و ازخادم مسجد اجازه گرفتیم که برای بچه ها
هفته ای یکبار ،یک ساعت کالس قرآن برگزار کنیم ،همان جا روی
کاغذ با ماژیک بصورت دست نویس چند اطالعیه نوشتیم و در اطراف
مسجد نصب کردیم واز خانواده خادم مسجد خواستیم که چهره به
چهره تبلیغ کنند .خانواده خادم در اجرای برنامه ها خیلی همراهی کردند .با گذر
هر هفته کالسها شلوغ تر و استقبال بیشتر می شد .کم کم نوجوانان هم جذب
کالس ها شدند .در کنار کالسهای قرآنی کالس هنری نیز برگزار کردیم .برنامه
به این شکل بود که پنجشنبه هر هفته برای چهار گروه سنی بزرگسال ،نوجوان ،
کودکان و خردساالن دو کالس برگزار می شد ،زنگ اول قرآن و زنگ دوم هنری
شال نمد دوزی ،بافتنی ،شیرینی پزی ،خیاطی و . ...هرگروه گوشه ای از حسینیه
و یا در حیاط می نشستند.
هم اکنون موسسه پیک دوستی در 4روستای قلعه سحر ،کوت سید شریف ،کوت
سید سلطان و شهر الهایی فعال است.

 .2اقدامات موسسه را بصورت تیتر وار نام ببرید؟
آموزشهای قرآنی ،فرهنگی و هنری  ،افطاری ماه مبارک ،برگزاری احیای شبهای
قدر ،اطعام عید غدیر ،اردوهای زیارتی و تفریحی ،برپایی نمایشگاه پوشاک و لوازم
تحریر ایرانی با تخفیف ویژه ،کتابخانه سیار و . ...
 .3هدف موسسه تان چیست
الحمدهلل اردوهای جهادی بسیاری در حال برگزاری هست که عمده فعالیتشان
عمرانی است و بسیار مورد نیاز و قابل تقدیر است ولی کارهای فرهنگی و عقیدتی
باید دائمی و نم نم باشد تا اثر گذاری آن بیشتر شود .از طرفی متاسفانه مربی قرآنی
و فرهنگی در روستاها بسیار کم است و فعالیت چندانی در این زمینه نمی شود.
در حالیکه دشمن لحظه به لحظه در حال تخریب ایمان و عقاید نوجوانان و جوانان
است ،کسی پاسخگوی پرسشها و شبهات نوجوانان و جوانان نیست و این حداقل
کاریست که از ما بر می آید.
بعضی از دوستان می گفتند چرا در منطقه و شهر خود فعالیت نمی کنید در
جواب عرض کنم در اهواز مکانها و مراکز فرهنگی وجود دارد ولی در روستاها چنین
امکاناتی نیست مثال خیلی مساجد حتی امام جماعت ندارند و گاها خانمها اجازه
ورود به مسجد را ندارند .کالسهای قرآنی خیلی کم برگزار می شود .کالسهای هنری
اص ً
ال وجود ندارد .مثال در یکی از روستاها تابحال مراسم احیا شب قدر برای خانم ها
برگزار نشده بود .اردوی زیارتی برای نوجوانان کم برگزار می شود.

 .6موانع جلوی راهتان چیست؟
بحمداهلل مانعی در مقابل خود نمی بینیم وقتی خدا را در کنار
خود داریم .خود را مقیدکرده ایم که حتماً درکالس ها پذیرایی
هرچند مختصر وجود داشته باشد .کالسها بصورت رایگان برگزار
شود .حتی برای تهیه وسایل هنری مربی کمترین هزینه را برای
شاگردان در نظر گیریم.
برای حفظ اسالم گذاشتن مقدار کمی هزینه بصورت ماهانه
فشاری ایجاد نمی کند و چه بسا برکت و رزق خانه را هم بیشتر
می کند.
بیشترین مشکل در بعضی از مناطق ،مکان برگزاری است چون
در مساجد فقط مردها اجازه ورود دارند گاهی در منازل شخصی
کالس را برگزار می کنیم که محدودیت و مشکالتی ایجاد می
شود .دوم ایاب و ذهاب است که گاهی حدود ده نفر در یک ماشین می نشینیم و
فشرده به روستا می رویم.

عقل کل  -طنز

دیگر نگران نباشید!

آیا معضالت گریبان شما را چارچنگولی گرفته؟
آیا از زمین و زمان خستهاید؟

آیا در مدیریت کالن شهرهایتان دچار مشکل شدهاید و مثل  ...در
گل ماندهاید؟
دیگر نگران نباشید
حل تمام مشکالت را به عقل کل بسپارید
تا از آبگرفتگی اهواز نوشت ،یکهو آسمان صاف صاف شد آفتاب هم
زد بیرون انگار نه انگار که پاییز است!
تا کلی فسفر سوزاند و قلم فرساند و مداد تراشید و از بی مدیریتی
نیشکر هفت تپه نوشت ،درست همان شب ،همه از خواب بیدار شدند
و کارگرانی را که این همه روز دم کارخانه بودند و کسی نمیدیدشان،
دیدند! حتی همان شب جلسه گرفتند و رئیس انتخاب کردند و فردا
آفتاب نزده کارگرها پاشدند رفتند سرکار و اصال به روی خودشان هم
نیاوردند که یک طنزنویس بینوا این گوشه نشسته و مطلب نوشته و
متنش روی دستش باد میکند .آخر خدا خوشش میآید؟!
لذا رسما اعالم میکنم زین پس طنز نویسی را کنار گذاشته و بنگاه
حل مشکالت از اساس راه میاندازم.
خونهدار و بچهدار ...مشکلتو وردار و بیار!
این پیام را دست به دست کنید برسد به دست امانوئل ماکرون تا از
توانمندی این قلم برای حل بحرانهای خیابان شانزلیزه بهرهمند شود و
انقدر گاز اشکآور و تیر و ترکش حرام نکند و خیابان را هم کثیف نکند.
آخر آنجا زشت شود سلبریتی های عزیز و عاشق وطن ما تعطیالتشان را
کجا بگذرانند خب؟

 .7سخن آخررا بفرمایید.
بفرموده امام هر کس هر کاری برای انقالب از دستش برمی آید فروگذاری نکند.
هر خانواده مذهبی بخصوص طلبه و روحانی که دلسوز انقالب و اسالم است سعی
کند حداقل در یکی از مناطق محروم کار فرهنگی را بعهده بگیرد قبل از اینکه
دشمن پیش بیفتد و صد البته از فعالیتهای عمرانی و مادی هم نباید غافل شد اما
فعالیت های فرهنگی در مناطق محروم بسیار ضروری است.
و در آخر از پای نمی نشینیم تا بتوانیم روستاهای بیشتری هم تحت پوشش قرار
دهیم و کالسهای بیشتری هم برگزار کنیم.

 .4میزان اثر گذاری کار را تا چه اندازه ای ارزیابی می کنید؟
شک ِر خدا بین اهالی روستا بخصوص قشر کودک و نوجوان عالقه و استقبال
بسیار زیادی بوجود آمده است و ارتباط صمیمی و با محبت بین مربیها و شاگردان
ایجاد شده است تا جایی که مادران و دختران مشکالتشان را با مربی خود درمیان
می گذارند.

تمرکز بر روی آموزش و
تربیتمذهبیدختران
زهرا آراسته نیا «-مسجد سنگر است» سالها است که این جمله را
میشنویم و برای گوشهایمان آنقدر آشناست که گاهی به مفهومش دقت
نمیکنیم و عادتگونه از کنارش میگذریم.
حال آنکه در پس همین جمله چند کلمهای ساده آنقدر معنا نهفته
است که چگونگی برخورد افراد با آن میتواند به سعادت یا شقاوت جامعه
بیانجامد.
در کنار تمام کارکردهای اجتماعی ،مذهبی ،سیاسی و فرهنگی مسجد،
کار کرد تربیتی آن چیزی است که در این مقال قصد بررسی آن را داریم.

ِ
حالت
اختالل دوقطبی ،نوعی بیماری روانی است که در آن
شما ،میان شیدایی و افسردگی در نوسان است .در فاصله میان
این دوره ها شما دوره های سالم را دارید .این حالتها ،فاز شادی و
شعف  ،فاز شیفتگی و شیدایی و فاز افسردگی خوانده می شوند.
بطور مثال در هفته سه روز خوب و مهربان است و سه روز افسرده
و ناراحت و خشن! خطر خودکشی در این نوع بیماری وجود دارد.
دو قطبی اما در مسائل اجتماعی به ایجاد دوقطب نیرومند
فکری ،سیاسی و فرهنگی می گویند که هر کدام در جامعه هوادار
دارد .دوقطبیای که باعث ایجاد شکاف های خطرناک اجتماعی
شده و نتیجه آن فروپاشی اجتماعی و در نتیجه خشونت و جنگ
داخلی است.

بیشک در جامعهای که آموزشهای مختلف از کودکی در اختیار
فرزندان قرار دارد ،استفاده از محیط معنوی مسجد و مربیهای مقید به
اصول اسالمی برای برگزاری کالسهای گوناگون بسیار کارآمدتر خواهد
بود.

دوقطبیای سر ماجرای الیحه بودجه و مبالغ بودجه نهادها،
سازمان ها و مراکز ،هرساله شاهد هستیم که لیستی از بودجه
های مراکز دینی ،فرهنگی و اجتماعی تهیه شده و دست به دست
می چرخد .متون هم بگونه ای طراحی شده که ذهن مخاطب را
نسبت به این بودجه مشوش می کند .بطور مثال نوشته شده:
بودجه فالن مرکز دینی چندبرابر فالن دانشگاه یا فالن مرکز
علمی یا پزشکی است!

اما جای بسی تأمل است که با بررسی میزان مراجعات به مشاورین
و دادگاههای خانواده متوجه میشویم که متاسفانه علیرغم انتظار ،تعداد
نسبتا باالیی از ازدواجها در قشر مذهبی هم با مشکل روبروست.

بطور مثال ،از قول صفایی فراهایی فعال سیاسی اصالحطلب
آورده اند که« :شفافیت یعنی بررسی کنیم کدام نیاز واجب تر

خانوادههای مذهبی که از دوران طفولیت اقدام به آشنایی کودکانشان
با مساجد و آموزههای مذهبی و اعتقادی میکنند به طور معمول انتظار
زندگیهای بهتر و معنویتری برای آینده فرزندانشان را میکشند.

مواجهه با این موارد است که ضرورت بازبینی روند تربیتی در خانوادههای
مذهبی را نیز نمایان میسازد.
یکی از علل چنین پیشامدهایی را میتوان عدم تطبیق محتوایی
آموزشهای داده شده به دختران و پسران با آنچه نیاز فردایشان است
دانست.
یکسری آموزشها از قرآن گرفته تا تفسیر و عناوین اعتقادی و احکام
و ...به کودکان و نوجوانان داده میشود ولی شاید نیاز به نظارت بر سطح
کیفی این آموزشها وقتی بیشتر حس میشود که میبینیم پسرها در ورود
به زندگی خانوادگی دارای معلوماتی هستند که فکر میکنند همسرشان نیز
از آنجایی که طبق همان اصول خانوادگی خودشان تربیت شده باید از آنها
بهرهمند باشد اما به یکباره با دختری مواجه میشود که سطح اطالعات و
اعتقاداتش بسیار با او متفاوت است.
علت این تفاوت سطح ،را میتوان و باید در سطح آموزشهای داده شده
در مسجد محل و دورههای مختلف به دختران و پسران جستجو کرد.
تفاوت سطح اطالعات و شیوه ارائه مربیان خواهر و برادر در جامعه ما
چیز قابل کتمانی نیست.
شاید برای عدهای ناراحت کننده باشد اما اینکه سطح علمی و آموزشی
حوزههای علمیه برادران با خواهران متفاوت است چیز قابل انکاری نیست.
حوزههای خواهران بسیار بیشتر از حوزههای برادران شبیه دانشگاه اداره
میشود و شاید همین شباهت بیشتر باشد که باعث کمتر شدن سطح
علمی آنها شده باشد.
ما نمیتوانیم آموزش سطحی بدهیم و انتظار نتیجه عمیق داشته باشیم.
با دخترانی مواجه هستیم که در خانواده مذهبی بزرگ میشوند و قاعدتا
همسر مذهبی و احیانا طلبه هم طلب میکنند اما در واقعیت الگوی اسالمی
برای زندگیشان ندارند.
دخترانی که چادری هستند و محجه اما مارک برند روسریشان برایشان
مهم است! دخترانی که سادهزیستی را نیاموختهاند .دخترانی که اردوهای
جهادیشان هم با کمترین سختی و کمترین تحمل مشکل همراه بوده.
دخترانی که از کودکی به مسجد میرفتند اما باید در مسجد سکوت را
رعایت میکردند تا صدایشان در قسمت مردانه شنیده نشود پس تخلیه
انرژی نمیشدند .حال آنکه میشد ساعتی را بدون حضور آقایان مسجد
تنها در اختیار نشاط دختران قرار میگرفت.
حاال این دخترها وارد جامعه و زندگی خانوادگی میشوند و باید با
پسرانی همقدم شوند که بسیار بیشتر از آنها کودکی کردهاند ،بسیار بیشتر
از آنها آموزش صحیح اعتقادی دیدهاند ،بسیار بیشتر از آنها سختی زندگی
چشیدهاند و فکر میکنند همسرشان هم مثل خودشان است و اما...

کتاب «سید زنده است» ،روایت زمانه و
زندگی دومین شهید مدافع حرم دزفول،
بسیجی شهید «سیدمجتبی ابوالقاسمی»
است که به قلم علی موجودی و توسط
انتشارات سرودانا به چاپ رسیده است.
«سیدزنده است» با بیانی ساده و روان
و بدون هیچ گونه اغراق و بزرگنمایی،
ویژگی های شخصی و شخصیتی شهید را
در قالب روایاتی که از خانواده و دوستان و
همرزمان شهید نقل شده است ،بیان می
کند .روایاتی که سبک زندگی سیدمجتبی
را ساده ،معمولی و به نوعی امروزی نشان
می دهد و شهید را شخصیتی باورپذیر و
دستیافتنی معرفی می کند.
هم نسل و هم عصر بودن شهدای
مدافع حرم با نسل جوان ،بهترین نقش
را در راه ارتباط برقرار کردن نسل جوان
با شهدا ایفا می کند که این مهم نیز در
زمانه و زندگی شهید ابوالقاسمی به وضوح
دیده می شود .جوانی که همانند هر جوان
دیگر جوانی می کند ،اما جوانی اش را در
مسیر اهل بیت(ع) هدایت کرده و سبک
زندگی شهدا را الگوی جوانی کردن خود
قرار می دهد.
شیک پوش است و شوخ طبع .اهل
باشگاه رفتن است و ورزش کردن.
سکوتش بر گفتارش غلبه دارد و اهل
شعر و شاعری و مداحی هم هست .اهل
سفر است و گشت و گذار .در بطن جامعه
حضور دارد و اهل انزوا و گوشه گیری
نیست .مثل هر جوان دیگری دانشگاه می
رود و درس می خواند و کار می کند؛
اما دغدغه دارد .دغدغه هایی مقدس
که او را وادار می کند ،وقتش را برای
دیگران صرف کند و با چاشنی شیرین
اخالص به اعمالش ارزشی مضاعف دهد.

دوقطبی کاذب بر سر بودجه نهادهای فرهنگی
کودتای بودجهای علیه فرهنگ و دین

است .چرا باید بودجه سازمان دارو و غذا  ۳۳میلیارد تومان و
بودجه نوسازی مدارس با این همه مشکالت  ۱۱میلیارد تومان
باشد اما بودجه مرکز خدمات حوزه  ۶۰۹میلیارد تومان ،جامعه
المصطفی  ۳۰۰میلیارد تومان و حق بیمه طالب غیرشاغل ۲۹۰
میلیارد تومان باشد؟»  -مجله خبری آزادنیوز
اما وقتی بررسی می کنیم می بینیم بودجه سازمان غذا و دارو
در سال ( 97نه  98که  10درصد افزایش یافته) بیش از 300
میلیاردتومان و مبلغ یارانه دارویی  1600میلیاردتومان است!
یا جنجال بر سر اینکه مؤسسه امام خمینی (موسسه آیت اهلل
مصباح) چرا باید  14میلیارد بودجه داشته باشد؟ با این پول ها چه
می کند؟ بودجه سال گذشتهی مؤسسه امام خمینی 28 ،میلیارد
تومان بوده در حالیکه فقط  50درصد آن محقق شده و امسال
رسماً به  14میلیارد کاهش پیدا کرده است.
جالب است بدانید بودجه دانشگاه تهران در سال گذشته ،فقط
مبلغ  884میلیارد تومان بوده! تقریباً  30برابر موسسه آیت اهلل
مصباح! وقتی سوال میپرسیم چرا؟ میگویند که آن دانشگاه،
ساالنه چند صد دکتر و مهندس پرورش میدهد؛ این سؤال مطرح
است سود اینها برای جامعه چیست؟ چه دردی از جامعه دوا

از مسئولیتش در جلسات قرائت قرآن و
نیروسازی در مساجد بگیر تا فعالیتش در
بسیج به عنوان مسئول عملیات و سربه راه
کردن سارقانی که به تناسب مسئولیتش
به عنوان مسئول عملیات بسیج دستگیر
می کند و ترک دادن معتادانی که همه
بیخیال کنارخیابان افتادن آنها هستند.
«سید زنده است» چنین شخصیتی
را در نهایت صداقت و سادگی به تفصیل
معرفی می کند ،به گونه ای که مخاطب
به دلیل هم عصر بودنش با شهید ،بیشتر
و بیشتر با قهرمان روایت احساس قرابت
می کند.
اما اوج شگفتی سازی
«سید مجتبی» پس از
شهادت رخ می دهد.
صفحاتی که مخاطب را گام
به گام بیشتر شگفت زده
می کند و با خود تا انتهای
کتاب می کشاند .اتفاقاتی
که هر کدام بیشتر از
دیگری مخاطب را به تفکر
ِين
در آیه « َو َل ت َْح َس َب َّن ال َّذ َ
ِيل َّ
الل أَ ْم َواتًا ب َ ْل
ُق ِت ُلوا فِي َسب ِ
ون »
أَ ْح َيا ٌء ِع ْن َد َرب ّ ِ ِه ْم يُ ْر َز ُق َ
فرا می خواند و اینها همه
زمانی رخ می دهد که سید
پیوسته با نشانه هایی خود
را به اطرافیان نشان می دهد و از زنده
بودن خود خبر می دهد .اینکه حاضر
است و ناظر بر آنچه در دنیا رخ می دهد.
اینجاست که طنین کالم رهبری در
دل و جان طنین انداز می شود که «
نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشود،
لحقوا
با مردم حرف میزنند -ب ِال َّ َ
ذین لَم یَ َ
ب ِ ِهم -با ماها دارند میگویند؛ ما گوشمان

می شود؟ بجز دکتر و مهندسهایی که نه توان تغییر اقتصاد و
تولید و حل مشکالت معیشت مردم را دارند بلکه خود بیکارانی به
جامعه بیکاری اضافه می شوند! قطعاً این سؤال و ابهام مطرح شده
نابجا است؛ همانقدر نابجا و نادرست است که وقتی گفته می شود
موسسه امام خمینی ساالنه چندصد روحانی پرورش می دهد و
چند ده جلد کتاب و مقاله در حوزه علوم انسانی منتشر می کند،
می گویند سود اینها برای جامعه چقدر است؟!
یا پیامی که مبالغ بودجه  13نهاد فرهنگی و دینی زیر را
لیست کرده اند که این حجم بودجه برای چیست؟ مرکز خدمات
حوزه علمیه ،شورای عالی حوزههای علمیه ،جامعه المصطفی
العالمیه ،حق بیمه طالب و روحانیون غیرشاغل ،شورای سیاست
گذاری حوزه علمیه خواهران ،نهاد رهبری در دانشگاهها ،شورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی ،مجمع جهانی اهل بیت ،صندوق
توسعه فرهنگ قرآنی ،مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ،ستاد
اقامه نماز ،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی و راهیان نور.
جالب است بدانید که جمع کل بودجه این  ۱۳نهاد ،مبلغ
 ۲۲۵۰میلیارد تومان است در حالی که کل بودجه عمومی دولت
 ۴۲۵۰۰۰میلیارد تومان است .یعنی سهم این نهادها از بودجه

معرفیکتاب
سنگین نباشد تا بشنویم این صدا را...
خدای متعال در این صدا هم اثر گذاشته؛
واقعاً اثر گذاشته؛ جوری شده است که
وقتی از شهیدی یک چیزی نقل میشود،
یک حرف دقیق و متینی نقل میشود،
اثر میگذارد بر روی دلها ،دلها را منقلب
میکند».
«سید زنده است» نطق باز شده

سید زنده است

ی شهید مدافع حرم سید مجتبی
ابوالقاسمی است که به قول نویسنده
ی کتاب شخصیتی «ساده اما شگفت
انگیز» است« .سید زنده است» نمایش
مجسم تأثیر اخالص در خدمت به مردم
را به تصویر می کشد و اینکه خداوند چه
جایگاهی را برای سیدمجتبی و آنان که

عقل کل

آیتاللهی که دهها غزل سیمین بهبهانی را حفظ بود

حامد عسکری از شعرای کشور نوشت:

صبح كه از خواب بيدار شدم كفش و كاله كردم به قصد دزفول
گردي.اطراف بازار قديمي خراطان و قدم ميزدم و عكس ميگرفتم كه
تابلويي توجهم را جلب كرد  :مدرسه و محل تولد شيخ مرتضا انصاري.
از مغازه داري آدرس دقيق تر خواستم نخلي را ته كوچه اي نشانم داد
و گفت زير آن نخل .پاي نخل كه رسيدم دو راهي بود .پسري جوان با
ريش نو رسته و پيرهني روي شلوار و يقه اي بسته نشان مي داد كه
طلبه است آدرس را جويا شدم و گفت كه مدرسه و محل تولد االن قفل
است ولي يكي از نوادگان شيخ انصاري االن در مدرسه اي همين نزديكي
نشسته است و ميشود ايشان را ديد .آيت اهلل سبط شيخ االنصاري را
ديدم و يك ساعتي گپ زديم و چاي نوشيديم  .حيرت آور بود ده ها
غزل از سيمين حفظ
بود .از جالل گفت از
عطار و نظامي و غيره
هم خواند .خالصه كه
هم صحبتي با علماي
واقعي و به معناي
كلمه عالم لذتي دارد
كه در كمتر جايي مي
توان سراغش را يافت.
به قول آقامون سعدي
 :من آزادي نمي
خواهم كه با يوسف به زندانم...
عمومی دولت فقط حدود نیم درصد است .یعنی ما نباید برای
نهادهای فرهنگی کشور نیم درصد هزینه کنیم؟ هر چند ممکن
است انتقاداتی به برخی از این نهادها هم داشته باشیم(.دکتر ابدالی
محمدی)
جالب تر؛ بودجه این  ۱۳نهاد فرهنگی حدود یک پنجم
اختالس صندوق فرهنگیان است .یعنی با رقم اختالس صندوق
فرهنگیان میتوان بودجه  ۵سال این موسسات را تامین کرد!
دولت سال به سال ،بودجه فرهنگ عمومی و امور دینی را کم
می کند و دشمن سال به سال بودجه تهاجم فرهنگی و حمله به
هویت ایرانی اسالمی را افزایش می دهد و رسماً در کنگره آمریکا
بودجه مقابله نرم با جمهوری اسالمی تصویب می شود!
وای به حال جماعتی که فقط به فکر شکم هستند و برای فکر
و اندیشه و معنویت ارزشی قائل نیستند .باید به مظلومیت فرهنگ
و دین خون گریست از دست جماعتی که خود را اقتصاددان و
برنامه ریز و اهل تعامل و مذاکره می دانند اما با همین جفنگیات و
ایجاد دوقطبی بین فرهنگ و اقتصاد ،هم به فرهنگ کشور آسیب
زده اند هم سفره مردم را یک پنجم و ارزاق و کاالهای اساسی
ملت را  5برابر کرده اند!

در مسیر او طی طریق می کنند ،درنظر
گرفته است.
سرآغاز این کتاب مقدمههایی است
از «دکتر محمدرضا سنگری» و «حاج
صادق آهنگران» و سپس در یازده پرده،
از شخصیتی پرده برداری کرده است که
با شهدا رفاقت کرده و به سبکشان زیسته
رفیق شهید جوانان این
است و حال خود
ِ
مرز و بوم است و سبک زیستنش الگویی
برای عالم و آدم.
نویسنده ی کتاب بارها اظهار داشته
است که قدم به قدم انگشت اشاره ی
سید راهنمایش بوده و هر چه بیشتر
قدم برداشته است ،بیشتر
ردپای سید را در مسیر
دیده است .نویسنده ای
که اظهار می کند« :با
قدرت می گویم که در
بین شهدایی که تاکنون
خوانده و نوشتهام،
شهیدی به عظمت و
کرامت سید مجتبی
ندیدهام .یقین دارم
مطالعهی زندگی این
شهید و آشنایی با ابعاد
شخصیتی او ،تأثیرات
شگرفی در مخاطب
خواهد گذاشت و مسیر
زندگی خیلیها را تغییر خواهد داد ،چه
بسا که خود هنوز متحیر از قصهی زندگی
و قصهی کرامات سید مجتبی ابوالقاسمی
هستم»
کتاب سید زنده است ،کاری است
آتش به اختیار که بدون کمک گرفتن از
ارگان ها و نهادهای فرهنگی و با بودجه
ی مردمی  ،توسط گروهی از بسیجیان

داود مدرسی یان

و به همت خانواده ی شهید به چاپ
رسیده است و همین می تواند بهترین
پیام «ما می توانیم» باشد .اینکه جوانان
انقالبی و دغدغه مند ،منتظر نهادها و
ارگان ها نمانند و به قول حضرت امام
(ره) «اگر مسئولین کوتاهی و مماشات
کردند  ،ملت انقالبی خود اقدام کند» و
به قول مقام معظم رهبری « بروید سراغ
کارهای نشدنی تا بشود .تصمیم بگیرید بر
برداشتن کارهای سنگین تا بردارید « و ال
یخشون احدا ً اال اهلل » خب ،زحمت هایش
چه؟ رنج هایش چه؟ محرومیت هایش
چه؟ جوابش این است که  «:و کفی باهلل
حسیبا »خدا را فراموش نکن.خدا حسابت
را دارد .در میزان الهی رنج تو ،محرومیت
تو ،کف نفس تو ،حرصی که خورده ای،
زحمتی که کشیده ایی ،کاری که کرده
ای ،خون دلی که خوردی ،دندانی که
روی جگر گذاشتی؛ این ها هیچ وقت
فراموش نمی شود .بروید…بروید… »
کتاب سید زنده است را می توانید از
تمامی کتابفروشی های شهرستان دزفول
تهیه کرده و جهت خرید پستی با شماره
 ۰۹۱۶۸۲۳۰۹۷۴از طریق ارسال پیامک
یا ارسال پیام از طریق پیامرسان های ایتا
 ،سروش  ،بله و تلگرام اقدام نمایید.
الزم به ذکر است که بسیجی شهید
سید مجتبی ابوالقاسمی متولد سال
 ،1360کارمند دانشگاه جندی شاپور
دزفول و مسئول عملیات حوزه حمزه
سیدالشهدا(ع) دزفول و همچنین فرمانده
گردان بیتالمقدس این شهرستان در
مورخ  16آذر ماه سال  1394در جنوب
حلب و در عملیات آزاد سازی روستای
زیتان به شهادت رسید.

فریاد

خوزسـتان

جامعه و خانواده
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سن قانوني ازدواج
همچنين ماده  646قانون مجازات اسالمي
نيز ازدواج قبل از بلوغ را تحت ش رايطي ممنوع
مي داند و ب راي مرتکب آن مجازات تعيين مي
کند .بر اساس اين ماده« :ازدواج قبل از بلوغ
بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با
دختري که به حد بلوغ نرسيده بر خالف
مقررات ماده  1041قانون مدني و تبصره ذيل
آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا
دو سال محکوم مي گردد».
شرع چه مي گويد؟
بلوغ در فقه اسالمي و قانون ما تقريبا در
دو معني به کار رفته است :اينکه بلوغ واقعا
چيست مسألهاي است که فقها و حقوقدانان

هنوز هم در مورد آن اختالف نظرهايي دارند
از نظر فقها بلوغ ،رسيدن به حدي است که
پسر يا دختر شايستگي نکاح را داشته باشند
و آن هم به احتالم مرد و حيض زن تحقق
مييابد .فقها معيار سن ازدواج را بلوغ يا عدم آن
دانستهاند و به استناد برخي روايات سن بلوغ را
 9سال تمام قمري ب راي دختر و  15سال ب راي
پسر دانستهاند.
اما آنچه نزد حقوقدانان ما مطرح ميشود و
بيشتر مورد استناد ق رار ميگيرد و در قانون ما
هم درخصوص مسائل مختلف بخصوص مسائل
مالي بيشتر مدنظر ق رار ميگيرد بيشتر سن
رشد است تا سن بلوغ .صاحب نظ ران حقوق:
«رشد را توان بااليي از انديشه دانستهاند که
شخص به کمک آن ميتواند به طور متعارف،
امور مالي خود را در جهت مصلحت خويش
اداره کند»
در قانون اي ران و در رويه قضايي عمال سن
رشد هجده سال تمام است و قبل از آن و بعد
از سن بلوغ فرد بايد از دادگاه حکم رشد بگيرد.
منتقدان چه مي گويند؟
بيشترين اعت راض منتقدان روي حداقل سن
ازدواج است و معتقدند بايد قانون1041اصالح و
حداقل سني ب راي ازدواج افزايش يابد.
سيده فاطمه ذوالقدر ،نايب رئيس ف راکسيون
زنان مجلس شوراي اسالمي مي گويد:
«نمايندگان در تالشاند ازدواج در سن کمتر از
 13سال ممنوع و سن  15تا  18با اذن پدر و
دادگاه و سن  18سالگي بهعنوان سن قانوني
ازدواج اعالم شود».
همچنين در اسفند  1395اليحهاي توسط
معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري
تحت عنوان «اليحه جامع تأمين امنيت زنان در
ب رابر خشونت» تدوين و ب راي بررسيهاي حقوقي
به قوه قضاييه تحويل داده شد تا در صورت
تائيد ،در مجلس به رأي گذاشته شود .به گفته
شهيندخت موالوردي ،دستيار ويژه رئيسجمهور
در امور حقوق شهروندي اين اليحه بعد از سه
سال بازنويسي ،اکنون ب راي تصويب در اختيار

مجلس ق رارگرفته است .در ماده  4قسمت هـ
و ماده  5قسمت  1اين اليحه ازدواج دخت ران
زير  18ممنوع و مصداق خشونت عليه زنان
معرفيشده و بسته به ش رايط ب راي آن مجازات 6
ماه تا  5سال حبس در نظر گرفته شده است.
يکي از اهداف اصلي تدوينکنندگان طرح
ممنوعيت ازدواج دخت ران زير  18سال ،جلوگيري
از ازدواج دخت ران جوان با مردان مسن است که
عمدتاً به اجبار و به دليل مشکالت اقتصادي
و فرهنگي رخ ميدهد و غالب اً موجب ظلم به
دختر ميشود .همچنين مدافعان اين طرح ادعا
ميکنند اکثر ازدواجهاي دخت ران زير  18سال از
همين قبيل به شکست عاطفي و نهايتا طالق
منجر مي شود.
سنگ را بسته اند و سگ را گشاده!
اينکه اين طرح ها و تئوري هاي موافق
ومخالف تا چه اندازه به راه صواب و مصلحت
اف راد وجامعه نزديکتر است را بايد کارشناسان و
متخصصان امر مورد بحث و بررسي ق رار دهند.
اما توجه به چند نکته در اين بابت ضروري
است:
فقه شيعه هميشه فقه پويايي بوده و بنا به
مقتضيات زمان  ،تصميمات و فتواهاي همگام
با مصلحت بشر همان دوره اتخاذ مي کنند.
پس مسلما راه ب راي بروزرساني برخي قوانين
و فتاوا در شرع وقانون ما وجود دارد .به بهانه
چهارتا کنوانسيون و سند که از خارج ازکشور
ب راي ما ديکته مي شود ،نمي شود قيد داشته
ها و ظرفيت تفقهي شيعه را زد.
نکته دوم درباب تعيين حداقل سن
ازدواج است .اگر سنين ياد شده بعنوان کف
درنظرگرفته نشود،چه محدوده سني و بر چه
مبنايي بايد جايگزين شود؟
مي گويند  18سالگي .چ را 18؟ چ را بيشتر
نه ؟ آيا ازدواج صرفا به مثابه يک اتفاق مالي و
قضايي است که بايد سن 18سال ب رايش درنظر
گرفته شود؟
آيا اين امر مصداق سلب آزادي هاي شخصي
و دخالت در حريم خصوصي اف راد نيست؟

کــودکان خـواب آلـــود
مشکالت صبحگاهی گودکان 4 -
بار خواب می بینیم .هر رویا با اینکه
ممکن است طوالنی به نظر برسد،
تنها مدت کوتاهی به طول می انجامد.
 -2از انگیزش مثبت استفاده
کنید.
تا حد ممکن زود برخاستن و
آماده شدن برای رفتن را برای
کودک خوشایند کنید .می توانید یک
صبحانۀ عالی تهیه کنید و یا اینکه
پیشنهاد کنید که همگی به موسیقی
مورد عالقۀ او گوش دهید .با او به
آرامی ،نرمی و با محبت سخن بگویید.
-3از یک ساعت جیرجیرکی
استفاده کنید.
هنگامی که این ساعت را به کار
می گیرید ،آن را روی ساعتی زودتر
از هنگامی که کودک باید برخیزد،
تنظیم کنید .سپس به او اجازه دهید
که زنگ ساعت را چندین بار قطع
کند تا اینکه به تدریج از چرخۀ خواب
بیرون بیاید .بدین ترتیب این ساعت
چندین بار به کودک یادآوری می کند
که وقت بیدار شدن است و موقعیت را
کمتر آزار دهنده می کند.

-4اتکا به نفس را در او تقویت
کنید.
هنگامی که کودک مسئول اعمال
خودش در هنگام صبح باشد ،اغلب به
خودش انگیزه می دهد که از فرامین
شما تبعیت کند .او را با خودتان بیرون
ببرید تا برای خودش یک ساعت زنگ
دار بخرد و سعی کنید این بیرون
رفتن را یک حادثۀ مهم جلوه دهید.
به او بگویید که چقدر خوشحالید که
او بزودی از ساعت شماطه دار خودش
استفاده می کند.به او بگویید که
وقتی مشغول مطالعه یا خواندن است،
ساعت را روی زمان مشخصی کوک
کندو هنگامی که زنگ به صدا درمی
آید ،دست از بازی کردن یا مطالعه
بردارد .یادتان باشد که وقتی برنامه
ریزی می کند تا به موقع از خواب
برخیزد .او را تحسین کنید.
-5از تحریک فیزیکی کمک
بگیرید.

بعضی از کسانی که به خواب بسیار
عمیقی فرو می روند ،برای بیدار شدن
نیازمند تحریک فیزیکی هستند.
کودک را وادار کنید که صورتش را
بشوید و سپس او را به نرمش هایی
نظیر کشش و خم شدن وادار کنید تا
جریان خون در بدنش بیشتر شود .اگر
کودک از ساعت شماطه دار استفاده
می کند ،آن را در جایی قرار دهید که
برای قطع کردن زنگ مجبور به بیرون
آمدن از رختخواب شود.
-6کودک را با نتایج کارش
روبرو کنید.
هنگامی که احساس کردید کودک
شما قادر است صبح ها مسئول رفتار
خودش باشد (حدود هفت یا هشت
سالگی) ،باید پی آمدهای مناسبی
را برای انجام ندادن کارش در نظر
بگیرید و او را با این پیامدها روبرو
کنید .به طرز خوشایندی به او
بفهمانید که از او انتظار دارید خودش
از خواب برخیزد و برای روز آماده
شود .به او کمک کنید که اهداف
زمانی واقع بینانه ای برای خودش در
نظر بگیرد.
از «پی آمدهای طبیعی» استفادهکنید .این پی آمدها باید در نظر
کودک ،منطقی و عادالنه بیاید .برای
مثال ،اگر کودک عادت ندارد که برای
صرف صبحانه از خواب برخیزد ،دقیقا
به بگویید که تنها در یک زمان خاص
به او صبحانه می دهید .در این
صورت اگر کودک به موقع سر میز
صبحانه حاضر نباشد،صبحانه ای نیز
در کار نخواهد بود.
کودک را بدهکار کنید .بسیاریاز والدین دریافته اند که روش «تو به
من زمان بدهکاری» مؤثر واقع می
شود .این بدان معناست که کودک
درمی آید که هر چند دقیقه صبح
ها تأخیر کند (و یا باعث تأخیر شما
شود) به شما بدهکار خواهد بود.
سپس باید با انجام کمک در کارهای
منزل ،این زمان را به شما برگرداند .یا
اینکه بدهکاری زمانی ر ابه شما این
طور پس بدهد که هر قدر امروز تأخیر
کرده است ،باید فردا صبح زودتر از
خواب برخیزد.
ادامه دارد...
جمع آوری :حجت االسالم ماجد
الهایی
(برگرفته از کتاب چگونه با کودکم
رفتار کنم نوشته دکترگاربر

تشخيص بلوغ عقلي و تعيين مي زان فاصله
مناسب بين بلوغ جنسي تا بلوغ عقلي ب راي
ازدواج را چه کسي و طبق چه معياري عهده
دار است؟
در ش رايط امروزه که تحت تاثير فضاي
لجام گسيخته و رواج بي بندوباري  ،کودکان
ونوجوانان معصوم ما دچار عارضه بلوغ زودرس
هستند و امکانات گناه از هر حيث ب رايشان
ف راهم است ،باالبردن سن ازدواج چه مرهم و راه
حلي ب راين پديده هاي شوم است؟
در روزگار گ راني و مشکالت اقتصادي که
جوانان را در حسرت تشکيل زندگي مشترک
پير مي کند ،بجاي وقت گذاشتن روي ش رايط
تسهيل ازدواج جوانان ،در اولويت ق راردادن
اينگونه مسايل آن هم همگام با شانتاژهاي
رسانه اي بيگانه ،چه مفهومي مي تواند داشته
باشد؟
يکي از داليلي که موافقان طرح بيان مي
کنند ،ازدواج هاي اف راد زير  18سال با اف راد
مسن و بزرگتر از خودشان است؛ صرف نظر
از خوب يا بد بودن اين مساله بايد گفت
خيلي از ازدواج ها هستند که بر معيار عقل
س رنميگي رند و آميخته باهوس هاي زودگذر
هستند که به شکست هم منجر ميشوند ،بايد
ذره بيني برداشت و وارد زندگي مردم شد و
بقول مدافعان آزادي و حفظ حريم شخصي،
مردم را بزور خوشبخت کرد؟
بيشتر ازدواجهاي نسل مادران ما ،در سنين
زير  15يا  18سالگي بود .و همگي هم به
پاي هم پير شدند و زندگي هاي خوشبخت
و سالمي داشتند .اينکه دوره و زمانه عوض
شده است صحيح .اما متاسفانه دوره و زمانه به
سمتي تغيير پيدا کرده است ،که نياز جوانان
به ازدواج بيش از پيش احساس مي شود.
بجاي پاک کردن صورت مساله و وضع قانون
هاي سلبي ،بايد ريشه اي مساله را حل کرد .از
ترس طالق مانع ازدواج شدن ،سياست درستي
نيست .بايد ب رنامه هايي تدوين و اج را شود
که فاصله بين بلوغ جنسي و بلوغ عقلي اف راد
جامعه کاهش يابد .در کنار اهميتي که ب راي
کنکور و کالس و لباس و خوراک فرزندانمان
قائل هستيم ،جاي آموزش مهارتهاي زندگي
و ت ربيت فرزند ب راي آماده شدن جهت قبول
مسوليتهاي زندگي مشترک ،خالي است .با
وجود انبوه دخت ران و پس ران جواني که سعي
مي کنند از فشار مشکالت مختلف بگريزند
و به توهمات و ماليخولياهاي زندگي مجازي
پناه بب رند و از فضاي حقيقي زندگي و مسايل
مرتبط با آن دور باشند  ،سن ازدواج را به پنجاه
سال هم برسانند دردي دوا نمي شود.

موضوعاتی که باید
قبل از ازدواج مطرح کنید 4 -
ماجد الهایی

کارشناس ارشد روانشناسی و

مشاورخانواده

موضوعات گفتگوی قبل از ازدواج
در ازدواج شانزده موضوع اساسی
وجود دارد که قبل از ازدواج الزم
است درباره تک تک آن موضوعات
صحبت شود و نظرات هر دو نفر با
یکدیگر مبادله شود .درصورتی که
تفاهم دو نفر در این موضاعات زیاد
باشد احتمال طالق کاهش می یابد
و اگر تفاهم دو نفر در این موارد کم
باشد ،احتمال طالق افزایش خواهد
یافت .که در شماره های قبلی فریاد
خوزستان هشت مورد را بررسی
کردیم و در این شماره چند مورد
دیگر را بررسی می کنیم:
 - 9خانواده همسر
باورها و ارزش های خانوادگیما در مورد رابطه با خانواده عروس
یا داماد
ارتباط پدرم با خانواده مادرمارتباط مادرم با خانواده پدرمتفاوت خانواده همسر با خانوادهاصلی شامل تفاوت مادر همسر با
مادر  ،پدر همسر با پدر  ،خواهر
همسر با خواهر و برادر همسر با برادر.
انتظارات من از خانواده همسرشامل  :مادر همسر  ،پدر همسر ،
برادر همسر و خواهر همسر.
 - 10حل اختالف
باورها و ارزش های من در مورداختالف نظر همسران
شامل بودن یا نبودن اختالف ،
پنهان کردن اختالف  ،انکار کردن آن
 ،پذیرفتن آن  ،موارد مثبت اختالف

نظر  ،مواردمنفی اختالف نظر ،
فرصت هایی که اختالف نظر برای
همسران ایجاد می کند و فرصت
هایی را که از بین می برد.
تاریخچه اختالفاتمن با پدرو مادرم  ،برادر و خواهر
و دوستانم
روش حل اختالف (من با پدر ،مادر  ،برادر و خواهرانم)
قهر  ،سکوت  ،صحبت کردن و
گفتگو  ،داد و بیداد  ،زدو خورد ،
ترک منزل  ،میانجی کردن یک نفر
دیگر
اگر با خانواده همسرم اختالفپیدا کنم .
چه انتظاری از همسرم دارم  ،برای
حل اختالف چه خواهم کرد؟ اگر به
هیچ عنوان اختالفات حل نشد از
همسرم چه انتظار دارم و رابطه او را
با خانواده اش چگونه تنظیم خواهم
کرد.
اگر خانواده همسرم مرا آزار واذیت کنند .
دربرابر آزارهای خانواده همسر
چه راه حلی را پیشنهاد می کنم ،
آسا تجربه فرد دیگری را درنظر دارم
 ،در برابر آزارهای خانواده همسر
چه انتظاری از همسرم دارم  ،چه
آزارهایی قابل تحمل است  ،چه
آزارهایی قابل تحمل نیست  ،واکنش
های احتمالی من  ،اگر خانواده من
همسرم را آزار دهند  ،چه خواهم
کرد.
- 11پول و مسایل مالی
باورها و ارزش های من در موردپول
شامل :معنای پول برای من ،
اهمیت پول برای من  ،مقدار کافی
پول از نظر من  ،برای به دست آوردن

شماره همراه ارتباط با مشاوره:

پول حاضر به انجام چه کارهایی
هستم و حاضر به انجام چه کارهایی
نیستم  ،نگاه من به ثروتمندان  ،نگاه
من به فقرا  ،آرزوها و رویاهای پولی
و مالی من .
رفتار پولی من تا کنوندرآمد  ،منابع درامدی  ،پس انداز
 ،خرج کردن  ،قرض یا وام گرفتن ،
پول ربایی
شراکت اقتصادی همسران
تصمیم گیری پولی و مالی درخانواده
درامد زنمالکیت زنمهریهمعنای مهریه برای من  ،اهیمت
ان  ،مقدار مناسب آن  ،معنای مهریه
برای خانواده من  ،اهیمت آن برای
خانواده  ،مقدار مناسب آن از نظر
خانواده  ،افراد تاثیرگذار در تعیین
مقدار آن در صورتی که خانواده به
توافق نرسند چه خواهم کرد.
جهیزیهمعنای جهزیه برای من  ،اهمیت
آن  ،مقدار مناسب آن  ،سهم مرد در
تهیه ی جهزیه
مسکنمسکن مناسب از نظر من  ،نظرم
در مورد خرید مسکن  ،اجاره مسکن
 ،محل مناسب  ،نزدیک خانواده ها
جشنمعنای جشن  ،اهمیت آن  ،نحوه
برگزاری آن خرید جشن  ،سهم هر
کدام از همسران در برگزاری و هزینه
های جشن
ادامه دارد ...
برگرفته از کتاب آموزش قبل
از ازدواج دکتر صادقی

09163173578

مهارتهای ایجاد آرامش در خانواده

تربیت کودک

-1کودک را زیر نظر بگیرید و
برنامۀ خواب و بیداری او را تنظیم
کنید.
هرگز کودک را در حین یک رویا
از خواب بیدار نکنید .اگر کرۀ چشم
کودک در هنگام خواب در حال
حرکت به اطراف است به این معنی
است که کودک در حال خواب دیدن
است و بنابراین چند دقیقه صبر کنید
تا رویای کودک به پایان برسد .همۀ
ما هر شب به طور متوسط پنج تا ده

ازدواج

ازدواج در انتظار سن قانونی!

زيور پرستش  -چند وقتي است که بحث
ازدواج کودکان حسابي داغ شده و از سياسيون
تا سلبريتي ها دراين باره واکنش نشان داده اند.
سروصدا روي کدام بند قانون است؟
مطابق ماده  1041قانون اصالح موادي از
قانون مدني مصوب  1370/8/14و تبصره آن:
«عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن 13
سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به
سن  15سال تمام شمسي منوط است به اذن
ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه
صالح».
بناب راين به اين نتيجه ميرسيم که در حال
حاضر سن ازدواج در اي ران ب راي دخت ران 13
سال تمام شمسي و ب راي پس ران  15سال تمام
شمسي است و البته ازدواج قبل از اين سن نيز
منوط به سه شرط است:
الف -اذن ولي :يعني بايد ولي اراده خود
را مبني بر موافقت با اين ازدواج اعالم کند.
موافقت ولي (يعني پدر يا جد پدري) اگرچه
الزم است ،کافي نيست.
ب -رعايت مصلحت کودکان :مصلحت طفل
يک مفهوم بسيار سيال است و تحت عنوان
«غبطه» در فقه آمده و به معناي مصالح و
منافع عالي کودک (best interests of
 )the childدر ماده  33کنوانسيون حقوق
کودک بيان شده است ،اما تشخيص مصلحت
کودک واقعاً کار مشکلي است.
ج -تأييد دادگاه صالح :دادگاه تنها در
صورتي اجازه ازدواج را ميدهد که مصلحت
کودک را اح راز کند .بدون تأييد دادگاه ،چنين
ازدواجهايي ممکن است زمينه سوءاستفاده از
کودکان را ف راهم کند .مث ً
ال اگر ازدواج موجب
ترک تحصيل است ،ممکن است مصلحت
کودک نباشد؛ لذا قاضي بايد اين مصالح را
در نظر بگيرد که واقعاً چنين ازدواجي به نفع
کودک است يا خي ر.

گاهی ،به ویژه در مورد کودکان
بزرگ تر ،شرایط کام ً
ال برعکس است
و کودکان مایلند که بیش از حد مقرر
بخوابند .مسلماً برای شما مشکل است
که صبحها وقتی که باید مشغول کارها
شوید و یا سرکار خود بروید ،کس
دیگری را نیز دنبال خود بکشید .این
بخش برای والدینی است که کودک
آن ها بیش از حد می خوابد و اغلب
برایش مشکل است که صبح ها از
خواب برخیزد و هنگامی که برخاست،
مایل به شروع فعالیت روزانه نیست .از
آنجایی که این مسئله ،تعادل خانواده
را به هم می زند ،روز با ناراحتی و
درگیری آغاز می شود.
پیش از اینکه تصمیم بگیرید راه
حل های ما را اجرا کنید ،ابتدا باید
تعیین کنید که آیا مقدار خواب کودک
شما کافی است و یا اینکه بیش از حد
می خوابد .این مسأله را بدین ترتیب
امتحان کنید که او را کمی دیرتر یا
کمی زودتر به رختخواب بفرستید تا
دریابید واقعاً به چند ساعت خواب
نیاز دارد .اگر مقدار خواب کودک
کافی است ولی در طول روز احساس
خستگی یا کسالت می کند ،او را نزد
متخصص اطفال ببرید تا پزشک ،او
را از نظر مشکالت جسمی احتمالی
مورد بررسی قرار دهد.
هنگامی که مطمئن شدید مشکل
دیگری وجود ندارد ،باید یک واقعیت
مهم را در نظر بگیرید :شما همیشه
نمی توانید یک کودک خواب آلوده
را به آرامی سر به راه که به راحتی از
خواب برمی خیزد تبدیل کنید .با این
حال ،می توانید از خواب برخاستن
و آماده شدن برای شروع کارهای
روزانه را ،برای همه اعضاء خانواده
خوشایندتر کنید.
بعضی از راه حل ها برای کودکان
خردسال و بعضی دیگر ،برای
کودکانی که می توانند مسئولیت پی
آمدهای خواب آلودگی را بر عهده
بگیرند ،مناسب ترند.

مسئلهی اشرافیگری اگر چنانچه رایج شد ،جزو سبک زندگی ما شد ،آثار و تبعات آن و ریزشهایی که به وجود میآید ،دیگر
انتهائی ندارد ،خیلی مشکل است ،خیلی کار را مشکل خواهد کرد؛ امام خامنه ای

ماندگاری یک ازدواج اونجاست که مشتاق هم باشید
نه محتاج هم...

رابطه يک كار دو نفره است؛ یک نفر به تنهايی نميتواند رابطه
را به موفقيت برساند.
نشان دهيد قابليت شنيدن گله و انتقاد را داريد(تفاهم).
اگر گاليه همسرتان به شما بربخورد به مرور رابطه رو به سردی
خواهد گذاشت و زندگی شما حالت سازشی داره تا تفاهمی
تمركز خود را بر قسمتهای مثبت رابطه بگذاريد نه
قسمتهای منفی آن.
برقراری درست رابطه را بياموزيد

مقام معظم رهبری  :زن در خانه مایهی آرامش است مایهی آرامش
مرد و فرزندان.اگر خود زن برخوردار از آرامش روانی و روحی نباشد،
نمیتواند این آرامش را به خانواده بدهد
 .اولین نیاز
یادتون باشه همسری انتخاب کنید که مایۀ آرامشتون
باشه .راه آرامش دادن به شما رو بلد باشه.
شما هم باید تالش کنید تا استعداد آرامش دادن رو در
خودتون تقویت کنید.

1

 .این مهمترین پیش نیاز برای ازدواج هست.
خداوند متعال خیلی قشنگ جمالت رو به ترتیب بیان
فرمود (( :لتَس ُکنوا اِلَیها َو َج َع َل بَی َن ُکم َم َو َّد َه َو َرح َمه))...
اول آرامش بدید به همدیگه بعدش قربون صدقۀ همدیگه برید
تا آرامش توی خونه فراهم نشه ،محبتهای بین زن و شوهر
هم خیلی لحظهای و موقت خواهد بود.
مثال االن با هم خوبن ،ده دقیقه دیگه با هم دعوا میکنن خب
معلومه که هنوز نتونستن زمینۀ محبت و ثبات رو به وجود بیارن.
پس یادتون باشه که اول آرامش
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 .هردوبدانیم
موفقیت در ازدواج فقط بسته به این نیست که ما
شخص مناسبی پیدا کنیم .بلکه در این است که ما خود نیز،
شخص مناسبی باشیم

3

 .همسری بهانه گیر نباشید :
به جای بهانه گیری با همسرتان صحبت کنید.
برای عنوان کردن شکایات خود زمان مناسبی را انتخاب کنید
سر سفره غذا ،هنگام مهمانی رفتن و یا هنگام دیدن تلویزیون
فرصت خوبی برای طرح شکایات نیست.
به همسرتان فرصت استراحت و آرامش دهید و سپس به طرح
دلگیری ها و شکایت ها بپردازید.
در برابر جمع و یا حتی در حضور فرزندان به انتقاد از
همسرتان نپردازید.
برای همسرتان هدیه بگیرید.
* گاهی هم سکوت کنید .همیشه عصبانی شدن و بهانه گیری
به شما کمک نمی کند .شاید برخی از اوقات الزم باشد سکوت
کنید و در برابر اشتباه همسرتان حرفی نزنید.

4

آفتاب دهم اسفند ماه سال  ۱۳۶۸که طلوع کرد ،رضا،
این هدیه الهی در دامان خانوادهای مذهبی در اهواز دیده به
جهان گشود .پر جنبوجوش بود و روشنی چشم خانواده.
دوران تحصیل او شخصیت بارز او را خوب نشان داد .گاهی
مادر که به محل تحصیل او مراجعه میکرد و جویای
وضعیت درس و اخالق او میشد ،مربیان او میگفتند نیازی
به مراجعه شما نیست اخالق و درس رضا ،مورد رضایت
معلم ،دبیر و مسئولین است.
پانزده ساله بود که سوار بر ترک موتور همراه یکی از
دوستانش ،تصادف سختی کرد و در کما فرو رفت .هول و
هراس خانواده را بیتاب و بیقرار کرده بود.
سه روز نگرانی و التهاب بر سینه همه چنگ میکشید.
نذر و نیازها شروع شد و دستها بهسوی درگاه خدای رحیم
باال رفت و سرانجام نهال دعا به گل نشست و ثمرهاش
به هوش آمدن رضا بود .آن سال به علت دوران طوالنی

 .پنج كليد رابطه موثر بین زن ومرد:
به جای پنهان كردن ،تعمير كنيد .از مشكالت،
ناراحتی ها و دلخوری ها فرار نكنيد؛ آنها روی هم تلمبار شده
باعث ميشود منفجر شده يا نااميد شويد.
با یکدیگر همكاری كنيد.
رابطه يک كار دو نفره است؛ یک نفر به تنهايی نميتواند رابطه
را به موفقيت برساند.
نشان دهيد قابليت شنيدن گله و انتقاد را داريد(تفاهم).
اگر گاليه همسرتان به شما بربخورد به مرور رابطه رو به سردی
خواهد گذاشت و زندگی شما حالت سازشی داره تا تفاهمی
تمركز خود را بر قسمتهای مثبت رابطه بگذاريد نه
قسمتهای منفی آن.
برقراری درست رابطه را بياموزيد

 .عـوامل نابـودی زنـدگی مـشترک
تهدید به طالق
توهین و فحاشی
برگشت به گذشته
دعوا در حضور فرزندان
شکایت از همسر به فرزند
بیسرانجام رها کردن مشاجره

5

 .ده ویروس کالمی که موجب تخریب ارتباط می
شود:
نصیحت تکراری
تذکر مداوم
سرزنش
منت گذاشتن
مقایسه کردن
جرو بحث کردن زیاد
برچسب منفی زدن
پیش بینی منفی (نفوس بد)
گله و شکایت مداوم
متهم کردن

6

 .پنج كليد رابطه موثر بین زن ومرد:
به جای پنهان كردن ،تعمير كنيد .از مشكالت،
ناراحتی ها و دلخوری ها فرار نكنيد؛ آنها روی هم تلمبار شده
باعث ميشود منفجر شده يا نااميد شويد.
با یکدیگر همكاری كنيد.

7

کارت حقوق سربازی اش را به بچه یتیم داد
کوتاه از شهید مدافع حرم ،رضا عادلی کردزنگنه

نقاهت از درس و امتحانات آخر سال دوم دبیرستان محروم

 .از هرپنج حستون درست استفاده کنید:
از صدایتان برای فریادمهربانی
از گوشتان برای غمخواری
ازدستتان برای نیکوکاری
از ذهنتان برای راستی و از قلبتان برای عشق...

9

10

 .پنج راز طالیی آرامش:
قضاوت دیگری تاثیری بر زندگی من ندارد.
مردم وظیفه ندارند مرا درک کنند
از کسی در برابر لطفی که به او میکنم توقعی ندارم وگرنه
این لطف را در حق او نمیکنم
کسانی که رفتار ناجوانمردانه با من داشته اند توسط کاینات
مجازات خواهند شد هر چند من هرگز متوجه نشوم.
دنیا سخاوتمندتر از آن است که موفقیت کسی ،راه موفقیت
مرا تنگ کند
((برگرفته از کتا ب  504نکته عملی و کاربردی برای
زوج هایی خوشبخت ماجد الهایی و زینب عفراویان))

گردید .و بعد از آن هم دیگر قادر به ادامه تحصیل نشد.
دوره تکاوری اوج بالندگی و رشد و شکوفایی او بود.
گاهی که از پادگان تلفن میکرد در البهالی صحبتهایش
سوزوگدازی موج میزد که چرا در دوران دفاع مقدس نبودم
تا جانم را فدای اهدافم کنم.
روزی از حقوق دوران خدمتش سؤال کردم خیلی کوتاه
جوابم را داد :من حقوق نمیگیرم ،بعدها معلوم شد صفت
بندگی ،ایثار و یتیم نوازیاش را از موالیش علی (ع) در
وجودش ذخیره دارد .او کارت حقوقیاش را به فرزند یتیمی
داده بود تا هرگاه ،پولی به حسابش واریز میشود ،برداشت
کند .این فرزند یتیم را در روستاهای اطراف محل خدمت
یافته بود .چرا که برای گذراندن دورههای تکاوری مرتب
به کوهها و صحراهای اطراف محل خدمت در رفت و آمد
بود .گاهی نیز شیر و نان میخرید و میان دوستان سربازش
توزیع میکرد.

فریاد
خوزسـتان

دو هفته نامه فرهنگی-سیاسی فریاد خوزستان
شماره ثبت80912 :
صاحب امتیاز و مدیرمسئول :داود مدرسی یان
هیئت تحریریه :ماجد الهایی ،زهرا آراسته نیا ،زیور پرستش،
،زهره باقریان ،سیدسجاد پادام ،فاطمه نوایی ،امید حاجی زاده
فاطمه تابش ،مریم کاظمی
چاپ و لیتوگرافی نشرفرهنگ

بنده مخالف نیستم با اینکه خارجیها بیایند سرمایهگذاری کنند ،منتها تدبیر کار و سررشتهی کار باید دست مدیران داخلی
باشد ،اینها بایستی تصمیم بگیرند ،اینها باید اراده کنند؛ کار سپرده نشود دست بیگانهها .امام خامنه ای

اقتصاد
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قابل توجه کشاورزان خوزستان:

زیتون؛ محصولی استراتژیک و پر مصرف برای صادرات
مقدمه:
زیتون یکی از مفیدترین و پر درآمد ترین
محصوالتی است که در اقلیم جغرافیایی کشورمان
کشت می شود .زیتون و روغن زیتون جایگاه
تغذیه ای مناسبی دارند که دلیل آن ویژگی های
مفید طبیعی این گیاه و روغن آن از دیدگاه تاثیر
سالمت تغذیه بر جسم است.
هم اکنون در  ۲۶استان کشور ،زیتون تولید
می شود که در این میان ۵ ،استان گیالن ،زنجان،
قزوین ،گلستان و فارس است که  ۸۶درصد از
تولید و سطح زیر کشت زیتون کشور را در اختیار
دارند.
زیتون در مناطقی بهترین عملکرد را خواهد
داشت که دارای زمستان های معتدل و تابستان
های گرم و خشک و طوالنی داشته باشد.
ویژگی های گیاه زیتون در تناسب با
شرایط مقاومتی:
درخت زیتون به دلیل مقاومت به کم آبی،
سازگاری با خاک های کم بازده و فقیر و تولید
محصول با ارزش اقتصادی باال بسیار حائز اهمیت
است.
تولید زیتون به دلیل نیاز آبی محدود و
سازگاری باالی آب و هوایی آن ،گزینه مناسبی
برای شرایط اقلیمی خشک و کم آب کشور ماست.
با توجه به مقاومت باال و همیشه سبز بودن این
درخت ،به طور حتم میتوان از آن در بیابان زدایی
استفاده کرد.

ساالنه  ۳میلیون تن روغن زیتون
در دنیا تولید می شود که طبق اعالم
وزارت جهاد کشاورزی ،این میزان
تولید در کشور ما ساالنه  ۷هزار تن
است .یعنی کمتر از ربع درصد!
اگر به مدت دو سال از نهال زیتون مراقبت شود
بعد از آن به درخت مقاومی تبدیل می شود که می
توانیم آن را به درخت کنار تشبیه کنیم.
زیتون نیاز به اختصاص دادن زمین زیاد برای
کشت ندارد و بنابراین در فواصل میان درختان
زیتون می توان محصوالت دیگر کاشت.
درخت زیتون دیر بازده است اما وقتی به بار
نشست عمر طوالنی دارد و همیشه سبز است.
برگ های درخت زیتون هر  ۲تا  ۴سال یکبار
خزان می کند و بنابراین برای زیبا سازی معابر و
فضاهای سبز مناسب است.

عالوه بر تولید روغن زیتون که همچنان رونق
اقتصادی خود را در بازارهای مصرف جهانی حفظ
کرده است ،انواع کنسرو زیتون با اشکال مختلف
می تواند بازارهای مصرف جدیدی را در داخل و
خارج کشور به خود اختصاص دهد.
وضعیت کشت زیتون در ایران:
بیش از  ۲۰۰نوع زیتون در جهان شناسایی و
کشت می شود اما سهم ایران از این تعداد تنها
 ۱۰درصد است.
ساالنه  ۳میلیون تن روغن زیتون در دنیا تولید
می شود که طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی،
این میزان تولید در کشور ما ساالنه  ۷هزار تن
است.
سهم مصرف روغن زیتون در کشور ما در
مقایسه با سایر کشورها بسیار اندک است و
متاسفانه تولید زیتون روغنی در کشور ما آنقدر
پایین است که حتی همین میزان اندک مصرفی
داخل را تامین نمی کند و ساالنه حدود  ۱۲هزار
تن روغن زیتون به کشور وارد می کنیم.
هنوز در بسیاری از مناطق طرح های زیتون
کاری با شکست مواجه می شوند چرا که تحقیقات
کافی درباره سازگاری ارقام زیتون با شرایط اقلیمی
مناطق مختلف کشور صورت نگرفته است.
برداشت زیتون در ایران از هر هکتار ۲ ،تن است
در حالیکه این رقم در کشورهای توسعه یافته۲۰ ،
تن است.
به طور کلی میتوان گفت ایران در زمینه تولید
و صادرات زیتون ،جایگاه مناسبی ندارد.
وضعیت صنایع تبدیلی زیتون در ایران:
در حال حاضر ۱۰۴ ،هزار هکتار سطح زیر
کشت زیتون در کشورمان است که ساالنه ۱۰۲
هزار و  ۵۲۶تن میوه در مهر و آذر از آنها برداشت
می شود که از این میزان ۶۰ ،هزار تن برای تولید
کنسرو و بقیه برای روغن کشی استفاده می شود
ایران در زمینه تولید کنسرو زیتون خودکفاست
و واردات آن ممنوع شده است .اما در همین زمینه
کنسرو زیتون ،صادرات خوبی نداریم.
هم اکنون  ۳۳واحد روغن کشی با ظرفیت
 ۶۶هزار تن در کشور موجود است که رقم قابل
توجهی نیست.
کشت زیتون و مزیت های آن در خوزستان:
خاک خوزستان به دلیل جلگه ای بودن ،یکی
از حاصل خیز ترین خاک های کشور است و این

خاک قابلیت کشت تمام درختان مثمر از جمله
خرما ،انگور ،سدر ،انار ،زیتون و انجیر را دارد.
زمان گل دهی زیتون در خوزستان از ۱۵
فروردین تا  ۱۵اردیبهشت است و برداشت زیتون،
اوایل شهریور شروع می شود.
اکنون نهال زیتون مورد نیاز استان جهت
کاشت ،در خود استان تولید می شود.
مناطقی که عمده زیتون استان در آنها کشت
می شود عبارتند از دهدز ،اندیکا ،اللی ،باغملک،
ایذه ،اندیمشک ،مسجد سلیمان و دزفول.
کاشت نهال زیتون در مناطق جنوبی استان
و بین نخلستان ها انجام شده است و به سبزی
دلخواه رسیده است.
در بلوارهای شوش ،دزفول و اندیمشک ،زیتون
کاشته شده است که با استقبال فراوان مواجه
شده است و با توجه به عدم برگ ریزی ،شکل
زیبا و محصول پر ارزش آن می تواند جایگزین
مناسبی برای درخت های غیر بومی کاشته شده

در فضاهای سبز ،مناطق بیابانی اطراف شهرها،
پارک ها و اطراف اتوبان ها باشد.
با توجه به دامنه مقاومت این محصول ،بسیاری
از مناطق سردسیری و گرمسیری استان خوزستان
مناسب کشت زیتون است.
وضعیت کشت زیتون و صنایع تبدیلی
زیتون در خوزستان:
در بسیاری از مناطق کاشت زیتون استان،
در زمینه کنسرو و روغن زیتون با کمبود
صنایع تبدیلی مواجه هستیم .به همین دلیل
تولیدکنندگان زیتون مجبورند که با صرف هزینه
های هنگفت ،محصول زیتون خود را به استان ها
و شهرهای دیگر بفرستند.
هنوز در بسیاری از مناطق استان ،کشاورزان از
امکان کاشت زیتون در شرایط اقلیمی منطقه خود
بی اطالعند و تصور بر این است که تنها در مناطق
شمالی استان می توان زیتون کشت کرد.

ونزوئال و توسعه وابسته!

آذرماه امسال ،رئیس جمهور در نشست با
وزیر و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی،
به کنایه ،گفته بود که« :ورود سرمایه گذار و
دانشمند خارجی را دارای اشکال می دانیم
اما مربی خارجی را برای ارتقاء تیم ملی
فوتبال خود بدون اشکال میشماریم .با چنین
کارهایی است که فرصتها را میسوزانیم و هدر
میدهیم».
اوال آنچه که در تمام این چند سال،
منتقدان رویکرد توسعه وابسته به سرمایه
خارجی ،فریاد کرده اند این
بوده است که یک کشور باید در
هر شرایطی ،مولفه های قدرت
مستقل خود را حفظ کند .حال
اینکه مقایسه فوتبال با این
مولفه های اقتدار و استقالل از
چه منطقی سرچشمه می گیرد
جای تامل دارد.
ثانیا باید از رئیس جمهور
محترم بپرسیم اکنون که ۵
سال از واگذاری تمام عرصه
های تصمیم سازی و اجرایی
اقتصاد کشور به دولت تدبیر و
امید می گذرد ،چرا ایشان به
گونه ای صحبت می کنند که
انگار موج سرمایه های خارجی آماده ورود
به چرخه اقتصادی کشور است و منتقدین
رویکرد دولت نسبت به سرمایه خارجی ،راه
را بر آن سرمایه ها بسته اند.
ثالثا اگر دولت چنان که ادعا می کند عزم
راسخ بر جذب سرمایه های خارجی دارد پس
چرا در هنگام ارائه آمار سرمایه گذاری خارجی
در دوره مدیریتی خود به تناقض گویی روی
آورده است تا آنجا که دولتی ها رقم سرمایه
گذاری خارجی مصوب را به جای رقمی که
حقیقتا اتفاق افتاده اعالم می کنند و چگونه
است که طبق آمار ،سرمایه گذاری خارجی در
چهار سال دولت یازدهم که به طور متوسط
سالیانه  2.6میلیارد دالر بوده ،نسبت به سال
پایانی دولت پیش از آن ( 4.7میلیارد دالر)
حدود  45درصد کاهش داشته است.
تجربه سالهای تالش کشورهای آمریکای
التین همچون ونزوئال برای رسیدن به رشد و
توسعه از راه تکیه بر سرمایه گذاری خارجی،
نمونه عبرت آموزی از رشد کاذب اقتصادی
بدون داشتن زیر ساخت ها و ظرفیت های
تولیدی است .اکنون کشورهای امریکای
التین با وجود ظرفیتهای عظیم منابع طبیعی،
معدنی و کشاورزی و بهرغم موقعیت مهم
ژئوپلیتیکی و با وجود سرمایه گذاری های
کالن خارجی  ،هنوز نتوانستهاند در زمره
کشورهای توسعهیافته قرار گیرند.
ونزوئال ،کشوری است که از سال ۱۹۲۲
میالدی ،استخراج منابع نفت خود را به
شکلی بی حد و حصر به آمریکایی ها سپرد
و به موازات آن ،به دلیل به تعطیلی کشاندن
صنعت و کشاورزی خود به پای پهن کردن
فرش قرمز برای شرکتهای بزرگ خارجی،
ناتوان از ساختن آنچه نیاز دارد ،دروازه های

تجارت جهانی را بر روی تجار خود گشود
و فرصت واردات بی رویه کاالهای وارداتی
را برای آنها فراهم ساخت .سیاستی که در
نهایت ،منجر به بدهکار شدن ونزوئال به بانک
ها و شرکت های خارجی شد و حاال مدتهاست
که این کشور از بیکاری ،تورم و کمبود عرضه
نسبت به تقاضا به دلیل فقر درآمدهای حاصل
از کاهش قیمت نفت ،بدهی خارجی و عدم
امنیت غذایی و صنعتی رنج می برد.
این خصلت تخلف ناپذیر توسعه ی وابسته

است که تا وقتی منابع هستند ،کارها به دست
خارجی ها پیش می رود اما زمانی که منابع
محدود شوند یا ارزش آنها متاثر از تصمیمات
استکباری و یا تکانه های نظام اقتصاد جهانی
متزلزل شود آن شرکتهای خارجی همه کاره
پا پس می کشند و همه چیز متوقف می شود.
البته که دیگر در شرایطی این چنین،
کاری ساخته نیست از کشور میزبانی که
تولید خود را به هوای منطق « پول می دهیم
تا دیگران کار ما را انجام دهند » ،به مسلخ
برده است.

عامل شکست اقتصاد ونزوئال،
اجرا شدن سیاست های مردم محور
دولت چاوز نبود بلکه این مشکالت
که هنوز هم ادامه دارد حاصل
وابستگی بیمارگونه اقتصادی به
سرمایه های خارجی بود که از سال
 ۱۹۲۲در این کشور پایه گذاری شد.
اقتصاد بیمار ونزوئال که آثار شکست و
فروپاشی آن در دوران مدیریت هوگو چاوز
آشکار شد ،تا مدتها بهانه ای در دست افرادی
همچون مسعود نیلی ،مشاور اقتصادی دولت
یازدهم بود تا سیاست های چاوز در تقسیم
درآمدهای کشور بین مردم و ایجاد رفاه
عمومی را عامل فروپاشی این اقتصاد معرفی
کنند و دولت های نهم و دهم ایران را به
خاطر شباهت سیاست های اقتصادی آن با
سیاست های دولت چاوز ،عامل مشکالت
اقتصادی کشور ما معرفی کنن در حالیکه
بر خالف چنین بهره برداری سیاسی ،عامل
شکست اقتصاد ونزوئال ،اجرا شدن سیاست
های مردم محور دولت چاوز نبود بلکه این

مشکالت که هنوز هم ادامه دارد حاصل
وابستگی بیمارگونه اقتصادی به سرمایه های
خارجی بود که از سال  ۱۹۲۲در این کشور
پایه گذاری شد.
کاش روزی دولت های ما وقایع اقتصادی
همین یکی دو دهه اخیر را بی تعصب ببینند و
عبرت بگیرند که محصول سرمایه گذاری های
کالن خارجی در کشورهایی همچون برزیل و
مکزیک بدهی خارجی بیش از ارزش تولید
ناخالص داخلی ،غلبه ارزش سرمایه خارج
شده از کشور بر ارزش سرمایه وارد
شده به آن و خارج شدن بنگاه های
اقتصادی داخلی از چرخه تولید و
رقابت حاصل از انحصار طلبی های
شرکت های خارجی است.
چه زمانی ،مدیران اقتصادی
دولت ،می خواهند از سرنوشت
قراردادهای بر باد رفته ای چون
قرارداد شرکت خودروسازی پژو
عبرت بگیرند .شرکتی که از سال
 ،۱۳۶۸به خیال انتقال تکنولوژی،
پای آن به صنعت خودروسازی
ایران باز شد و هرگز نقشی فراتر از
قطعه دادن به خودروسازان ما ایفا
نکرد و حضورش جز افزایش تیراژ
صنعت مونتاژ خودرو نتیجه ای نداشت.
چگونه است که کره جنوبی ،در دوره
صنعتی شدن خود تنها نیم درصد کمتر از
 5.1میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی
داشته است و صنعتی می شود؟ سهم سرمایه
گذاری خارجی ژاپن در دوره رشد صنعتی،
نزدیک به صفر بوده است و صنعتی می شود.
اما ایران که تنها در دوره  ۵ساله  ۲۰۱۲تا
 ،۲۰۱۷سهم سرمایه گذاری خارجی بیش از
 ۲۰میلیارد دالر داشته هنوز به دنبال جذب
سرمایه خارجی برای توسعه است.
پاسخ این پرسش ها در برنامه های توسعه
ای کشورهای پیشرفته چون کره جنوبی است
که در حوزه های گوناگون صنعت ،نیازهای
داخلی را شناسایی می کند و برای تولید
داخلی آن نیازها برنامه ریزی می کند و در
زمان اجرا ،تمام ظرفیت های درونی را برای
مقابله با واردات و رسیدن به توان تولیدی
کاالهای آن حوزه به کار می گیرد.
با وجود چنین الگوهای موفقی از توسعه
پایدار اما هنوز مسئولین ما رؤیای ترکیه
شدن ایران را در سر می پرورانند .کشوری
که در پایان سال  ،۲۰۱۱بیش از  ۳۰هزار
شرکت خارجی در آن فعال بوده اند .اما بدهی
خارجی او در سال  ۲۰۱۲به  ۴۱درصد تولید
ناخالص داخلی اش رسید و امروز هم به شدت
گرفتار کسری حساب جاری ناشی از خروج
حجم عظیم سرمایه های داخلی نسبت به
ورود سرمایه های خارجی است .به نوشته
اکونومیست ،هیچ گاه بخش اعظم سرمایه
خارجی در ترکیه به حوزه های زیر ساختی
اختصاص نیافته و اکثرا روانه بخش های مالی
و تولیدات مصرفی شده است.
زهره باقریان
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فرصت اقتصادی کاشت و گسترش صنایع
تبدیلی زیتون خوزستان:
بسیاری از افرادی که در زمینه تولید زیتون در
استان فعال هستند از کمبود صنایع تبدیلی گله
می کنند به طور مثال در شوش و نواحی اطراف
آن .بنابراین احداث واحد های تبدیلی زیتون در
استان فرصت اقتصادی مناسبی است.
ظرفیت بازارهای کشور هم مرز عراق فرصت
مناسبی برای صادرات محصوالت صنایع تبدیلی
زیتون است به شرطی که در زمینه بسته بندی
ها و شکل ظاهری محصول صادراتی دقت الزم
به عمل آید.
مشکالت موجود بر سر راه توسعه کاشت
زیتون:
الف) واردات بی رویه زیتون های خارجی که
به دلیل بزرگتر بودن دانه های آن با استقبال مردم
مواجه می شود.
ب) نبود بسته بندی های مناسب و شکل
ظاهری مشتری پسند در محصول روغن و کنسرو
زیتون که عموما به دلیل کمبود صنایع تبدیلی و
بسته بندی زیتون در کشور است.
پ) گرانی کارگر برای برداشت و انبار کردن و
انتقال به محل مصرف.
ت) استفاده صنایع تبدیلی و بسته بندی از
زیتون های گوشتی وارداتی.
س) عدم بازدهی کافی زیتون در مراحل
کشت ،بازاریابی و فروش که به دلیل عدم رعایت
اصول علمی در مراحل کار است.
ش) کم بودن سرانه مصرف زیتون و روغن
زیتون در داخل کشور که یکی از دالیل آن گران
بودن این محصول است.
و) استفاده از زیتون های وارداتی در صنایع
تبدیلی داخلی.
ی) نبود سامانه صادراتی زیتون برای طراحی و
پیگیری استراتژی صادرات این محصول.
ه) عدم اطالع رسانی کافی به کشاورزان در
زمینه ارقام ،شیوه های کاشت و مناطقی که
قابلیت کشت زیتون را دارند.
ن) هزینه باالی حمل و نقل زیتون برای
کشاورزان مناطق فاقد صنایع تبدیلی.
د) استقبال مردم از روغن زیتون های خارجی
به دلیل بسته بندی های شکیل و کمتر بودن بو و
طعم تلخ آنها ( .در صورتی که روغن های زیتون
خارجی حاوی روغن مایع معمولی و روغن زیتون
است )

ب َل َدم ب َل َدم!

پس از خروج شرکت فرانسوی توتال از ایران
به بهانه تحریم های آمریکا و تکرار بدعهدی این
شرکت در ترک قرارداد توسعه فاز  ۱۱پارس
جنوبی ،رئیس جمهور کشورمان گفته بود:
« وزیر نفت بلد بود چگونه با توتال قرارداد ببندد.
یک شرکت چینی هم در کنار توتال بود که امروز با
خروج توتال ،کار را به دست گرفته است ».
اما همان آذرماه بود که خبرگزاری ها به نقل
از رویترز اعالم کردند شرکت ملی نفت چین

فتح بازار یا سود بیشتر؟
سخنی با تولیدکنندگان ایرانی

راهکارهای توسعه کشت زیتون و صنایع
تبدیلی آن:
الف) صنعتی سازی مراحل فرآوری زیتون
ب) اصالح باغ های کم بازده از طریق مطالعات
تجربی و علمی
پ) مکانیزه شدن باغ ها و استفاده از تجهیزات
به روز برای افزایش بازدهی کشت زیتون
ت) توسعه باغ های زیتون برای فراوان شدن
این محصول ،کمتر شدن قیمت آن برای مصرف
کننده و زمینه سازی صادرات این محصول و روغن
آن
س) کمک به توسعه ارقام روغنی زیتون به
روش کشت متراکم و با اجرای سامانه آبیاری
قطره ای برای جبران کمبود تولید روغن زیتون
در کشور
ش) مدیریت آب و انتقال صحیح آن به مناطق
کشت زیتون برای مقابله با مشکل کم آبی
و) کار کردن علمی بر روی نوع قلمه زیتون و
نحوه آبیاری آن برای افزایش برداشت زیتون از
سطوح کاشت آن
ی) راه اندازی مراکز رسمی خرید زیتون
کشاورزان برای جلوگیری از پدیده داللی ،هدر
رفت محصول زیتون و فشار هزینه های حمل و
نقل برای کشاورزان
ن) ارائه خدمات جهاد کشاورزی به

زیتون در مناطقی بهترین عملکرد
را خواهد داشت که دارای زمستان های
معتدل و تابستان های گرم و خشک و
طوالنی داشته باشد.
 86درصد تولید زیتون کشور در
اختیار  ۵استان گیالن ،زنجان ،قزوین،
گلستان و فارس است ،علی رغم اینکه
آب و هوا و خاک خوزستان مناسب
کاشت زیتون است.
تولیدکنندگان پس از عرضه نهال زیتون به آنها
جهت حمایت از تولید زیتون در مراحل کاشت،
داشت و برداشت محصول آن
ه) گسترش مراکز خدمات کارآفرینی و مشاوره
ای تخصصی در حوزه زنجیره تامین ارزش محصول
زیتون به صورت رایگان و در قالب اقتصاد مقاومتی
به متقاضیان.
زهره باقریان

وزارتخارجهواستراتژیصادرات
عکس زیر یک صلوات شمار چینی می باشد که
با قیمت تنها  2هزارتومان فروش خوبی در متروی
تهران دارد .احتماالً کاالهای چینی دیگری مانند سبزه
و هفت سین و تسیبح و
سجاده چینی را هم تا
کنون در بازار دیده اید.
اما اینکه چینی ها چگونه
تشخیص میدهند چنین
وسیله ای می تواند در
کشور ما با استقبال
مواجه شود تحت شاخه
ای از اقتصاد به نام
اقتصاد فرهنگ قابل مطالعه است.
یعنی چینی ها با داشتن  3هزار اقتصاددان در
دستگاه دیپلماسی خود ،فرهنگ ملتهای مختلف
را مطالعه می کنند و برای تولیدکنندگان به عنوان
راهنما ،تولیدات و صادرات آنها را جهت دهی می
کنند .حال دستگاه دیپلماسی ما چند اقتصاددان
دارد؟ نقش وزارت خارجه در مطالعه اقتصاد و فرهنگ
ملتها برای راهنمایی تولیدکنندگان چه بوده است؟
براستی ابزار سنجش عملکرد وزاری خارجه در کشور
ما چیست؟ آیا نباید یکی از شاخص ها همین نقش
آفرینی ها در اقتصاد باشد؟
از طرف دیگر ما تصور میکنیم که برای صارات
حتما باید بتوانیم خودروهای لوکس یا موبایلهای
خیلی پیشرفته تولید کنیم تا نامش را بتوانیم صادرات
بگذاریم .اما بر خالف این تصور مشاهده می شود
که چینی ها با مطالعه فرهنگ ما دست به صادرات
کاالهایی بسیار ساده اما مورد نیاز ما میزنند.
برای اینکه ما هم بتوانیم حتی تولیدکنندگان
خانگی خود را صادرکننده کنیم کافی است آنها را
از نیازهای سایر ملتها آگاه کنیم  .این مهم محقق
نخواهد شد مگر با همت وزارت خارجه.
بعنوان مثال کویتی ها اشتیاق بسیار باالیی
به گوشت غاز دارند و دانستن این موضوع توسط
خوزستانیها می تواند کرانه های کارون رو پرورشگاه
غاز کند و دولت بعنوان راهنما تا شکل گرفتن این
مهم راهنمای آنها باشد آنگاه می توان ادعا کرد که
دولت به مردمی شدن اقتصاد کمک کرده است ،زیرا نه
نیاز کویتی ها از گوشت غاز کم می شود و نه استعداد
کارون در پرورش غاز.
در بسیاری موارد دیگر ،دولتهای ما می توانند
بعنوان راهنما نیازهای سایر ملتها را کشف و تامین
این نیازها را به استانهای مزیت دار کشورمان واگذار
کنند .امید است که شاخصهای ما برای بررسی
عملکرد دولتها از دیوارهای کوتاه جناحی کمی فراتر
رود و چنین موضوعاتی هم از شاحصهای بررسی یک
وزیر خارجه بحساب آید.
سیدسجاد پادام
کارشناس ارشد اقتصاد

(سیانپیسی) در واکنش به فشارهای آمریکا،
سرمایهگذاری در پارس جنوبی ایران را به حالت
تعلیق درآورده است.
معلوم نیست چند بار دیگر قرار است با تدبیر
وزارت نفت ،از یک سوراخ گزیده شویم .باز هم نگاه
ها به درون کشور نمی چرخد؟
به یاد بیاورید روزی که زنگنه خود و یارانش را
ژنرال می خواند و دیگران را در حد گروهبان نمی
دانست .اما خروجی کار آن “بلدم بلدم“ گفتن ها
چه بود؟

تولیدکنندگان در سرار جهان با یکی از دو استراتژی
اصالت سود یا فتح استراتژیک تولید می کنند و محصول
خود را به فروش میرسانند .اصطالحاً استراتژی اصالت
سود را انگلوساکسونی و روش فتح استراتژیک را روش
ژاپنی-آلمانی می نامند.
در روش تولید انگلوساکسونی مطلوبیت شخصی
محور تولید میباشد ،بنابراین میزان سود و بهره در
این روش تولید از هر عاملی مهمتر است و آن را اصالت
سود می گویند .اما در روش ژاپنی -آلمانی مطلوبیت
ملی مورد توجه است و محور تولید فتح استراتژیک
بازارهای موجود می باشد.
ژاپنیها میگویند ما با پذیرش سود کمتر بازارهای

مختلف را فتح می کنیم ،آنگاه که بازار که فتح شود
خودمان قواعد آن را تعیین میکنیم.
بین این دو روش تولید متاسفانه روش تولیدکنندگان
ایرانی به انگلوساکسونها نزدیکتر است و سرمایه
گذران بیشتر به فکر سود بیشتر و در زمان کمترند و
همین موضوع حتی گاهی ضریب اشتباه را افزایش و
موجب بحران در اقتصاد هم خواهد شد.
بنابراین به تولیدکنندگان ایرانی توصیه می شود
که الاقل از میان دو روش تولید سرمایه گذاری مدل
ژاپنی-آلمانی را انتخاب کنند و با حداقل سود در کوتاه
مدت به فکر فتح استراتژیک بازار در بلندمدت باشند.
سیدسجاد پادام

پیمان های پولی دو جانبه
رهبر انقالب ،در دیداری که آبان ماه سال گذشته با
رئیس جمهور روسیه داشتند ،فرمودند:
«بدون توجه به تبلیغات منفی دشمنان ب رای
تضعیف روابط کشورها ،میتوانیم تحریمهای آمریکاییها
را با روشهایی از جمله حذف دالر و جایگزین کردن پول
ملی در معامالت اقتصادیِ دو یا چندجانبه ،بیاثر و
آمریکا را منزوی کنیم».
از روزی که سلطه دالر بر اقتصاد جهان سایه افکند و
دستیابی به تمام مبادالت تجاری بین کشورها و مبنای
تبدیل ارز آنها به یکدیگر در اختیار این واحد پولی ق رار
گرفت ،آمریکا دریافت که دالر ،می تواند ابزاری سیاسی
ب رای به راه انداختن جنگ اقتصادی علیه کشورهای
ناهمسو و در راس آنها ای ران باشد.
اکنون سالهاست که ای ران از انجام مبادالت تجاری
خود با سایر کشورها در بستری از سیستم مالی تحت
سلطه آمریکا و با ارز واسط دالر ،رنج ها کشیده است
و امروز ۴ ،دهه است که شوک های ارزی ،به دفعات،
اقتصاد ای ران را زیر و رو کرده است .با تمام این ها
متاسفانه هنوز برداشتن تحریم های دالری که از
دشمنی به رذالت آمریکا هرگز بر نمی آید ،بر محو
مرکز حساس اث ربخشی تحریم ها ب رای ما اولویت دارد
انگار میخواهیم تا همیشه برده دالر باشیم.
البته ای ران اصلی ترین هدف تحریمی است ولی
یگانه هدف تحریمی نیست .آمریکا آن چنان غره و
مطمئن به فرمانروایی دالر است که تاکنون از ابزار
تحریم ها علیه  ۲۰کشور جهان استفاده کرده است
و طبق هشدار کارشناسان بین المللی ،همین « نقطه
اشت راک بسیار قوی » ،سبب تشکیل « اکوسیستمی
از بازیگ ران تحت تحریم» شده است که سیاست های
مستقل و منافع مشترک دارند.

اکنون این کشورها مص رانه ،به دنبال اج رای سیاست
جایگزین کردن پول ملی و حذف دالر از چرخه معامله

های تجاری خارجی خود هستند .پیمان های پولی دو
یا چند جانبه ،تقاضا را ب رای دالر کم می کند ،تاثیر
قیمت دالر بر معامالت تجاری و کاالهای مبادله ای را
حذف می کند ،اهرم فشار و تحریم را از دست دشمن
می گیرد و ارزش پول ملی را باال می برد.
اگر چه ما روزی در میدان ایستادن مقابل سلطه
استکبار ،خط شکن و تنها بودیم ولی امروز در نبرد با
سلطه دالر نه خط شکن هستیم نه تنها.
چین و روسیه با حدود  ۳۵کشور جهان ،پیمان
پولی دو جانبه دارند و رؤسای جمهور آنها اعالم کرده
اند که در معامالت خود با همه کشورهای خاورمیانه،
آفریقا ،آسیا و آمریکای التین از پول ملی استفاده می
کنند.
عالوه بر چین ،کشورهایی که شرکای عمده تجاری
ای ران هستند ،همچون هند ،کره جنوبی و ترکیه پیمان
های پولی دو جانبه با شرکای اقتصادی خود دارند.
سال گذشته اعالم شد که چین به عنوان یکی از

وارد کنندگان بزرگ نفت ،به زودی واردات نفت خود را
بر اساس یوآن انجام می دهد.
بریکس (قدرت های اقتصادی نوظهور) ،دو سال
پیش بانکی را راه اندازی کرد که ماموریت اصلی آن،
تسریع و تسهیل روابط اقتصادی بین اعضای آن (که
نیمی از جمعیت جهان و یک سوم تولید ناخالص ملی
را در اختیار دارند) بدون ارز واسط دالر ،سیستم مالی
تحت سلطه آمریکا ،صندوق بین المللی پول و بانک
تسویه حساب های جهانی است.
اعضای سازمان همکاری های شانگهای ،از سال
گذشته ،معامالت نفتی را بر اساس ارزهای ملی یا طال
انجام می دهند .روسیه اکنون در حال خارج کردن
ذخایر طالی خود از آمریکاست.
در ش رایطی که دالر از پشتوانه مالی ارزشمندی چون
طال برخوردار نیست و کشورهای آسیب دیده از مواضع
و سیاست های خارجی آمریکا ،جنگ علیه دالر را کلید
زده اند؛ پیمان های پولی دو جانبه و خارج کردن دارایی
های ملی از بانک های امریکا ،راهکاری مناسب ب رای
حفاظت از سرمایه های کشور و به چالش کشیدن
ارزی است که نوسانات نرخ آن ،پارامترهای اقتصادی
کشور را بح رانی کرده و معیشت مردم را در تنگنا ق رار
داده است.
کاش دولتمردان ما متوجه باشند که تا زمانی که دالر
در اقتصاد این سرزمین ،همه کاره است ،چاره ای ندارند
جز اینکه سرمایه های ملی کشور را به پای سوبسید
پایین نگاه داشتن قیمت دالر که سبب پیشی گرفتن
واردات از صادرات می شود ،هدر بدهند و یا باید ب رای
ترجیح صادرات؛ تولید و معیشت را ق ربانی آزاد سازی
قیمت دالر کنند.

