
دولت مصمم به امر به معروف
 در مسائل اقتصادی و اجتماعی است

رئیس جمهور:

پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبــری: در پی حادثه 
خسارت بار سیل در بسیاری از نقاط کشور، رهبر انقالب اسالمی 
در پیامــی ضمن تســلیت به مصیبت دیدگان، از حضور ســریع 
مســئوالن و تالش گروه های امدادی برای کمک به سیل زدگان 
تشکر کردند و ادامه این اقدامات و تالش ها را خواستار شدند. 

مسئوالن تدابیر الزم را برای ترمیم 
آسیب های سیل به کار ببندند
پیام رهبر انقالب اسالمی در پی حادثه سیل در  کشور:

از حضور سریع مسئوالن   و تالش گروه های امدادی تشکر می کنم
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صفحه  ۴صفحه  ۲

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: وزارت اطالعات: یک سوئدی به اتهام جاسوسی بازداشت شد ، پیشگیری از بارداری، بیماری نیست، در  باب اهمیت تحصیل دختران  افغانستانی در مدارس ایران    و یادداشت هایی از  هومن  بهمن پور، رضا صدیق 

رئیس جمهور یکی از پیام های قیام عاشورا را احیای امر به 
معروف و نهی از منکر در جامعه اسالمی دانست و با تأکید بر 

استفاده از ظرفیت مردم در اجرای این فریضه گفت: هر جا 
به مردم میدان داده شد، موفقیت حاصل شده است. اساسا 

هنر امام خمینی(ره) و رهبری انقالب اسالمی آوردن مردم به 
میدان بود؛ بنابراین نباید از این ظرفیت بزرگ غفلت شود. 

یکی از پرسش های مهم در جمهوری اسالمی پرسش از آزادی 
و چگونگی تحقق آن است و اینکه نظام چه نسبتی با آزادی دارد؟ 
به نظرم مســئله آزادی در جمهوری اسالمی ریشه بسیاری دیگر از 
موضوعات است که از کارآمدی اجرائی-اقتصادی و میدان دادن به 
نیروها و ســرمایه های ملی گرفته تا سازگاری و ثبات سیاسی، امید 
و اعتماد اجتماعی را دربر می گیرد. بســیاری از مشکالتمان در گرو 
اندیشه ورزی در باب «سیاست آزادی» و چگونگی اجرای آن است. 
این نوشــتار معطوف به اجرای سیاست آزادی  است و نه تعریف و 
تعیین حدود آزادی. به نظرم تا نتوان این موضوع را به لحاظ عملی 
و ســپس ذهنی-نظری حل کــرد، همواره دغدغه ثبات سیاســی، 
امنیــت و جابه جایی قــدرت، تهدید خارجــی و... و دورهای باطل 
حاصــل از آن ما را زمین گیر خواهد کــرد. همه اینها به درجاتی در 
گرو تعهد ما نسبت به آزادی است و نه تعریف دقیق آن!!! و در گرو 
برساختِن مشــارکتِی قرائتی سازگار از آزادی با جامعه ایرانی است. 
این قرائت باید از درون جامعه ایرانی برســاخته شود تا پایدار باشد. 
اگر امروز درگیر مسئله روسیه و آمریکا هستیم، اگر مسئله جابه جایی 
قدرت، پیشرسانه و پیشدستانه، خود را در تب و تاب منازعات نشان 
می دهــد؛ اگر ما همچنان از کارآمدی اجرائی و گزینش مدیران رنج 
می بریم؛ اگر جامعه دچار تعارض و تناقض و چندچهرگی  است؛ اگر 
نمی توانیم در فرایندهای گفت وگویی در میان نخبگان به نظریه های 
کم وبیش روشنی از توسعه دست یابیم؛ اگر و اگر و اگر... همه اینها 
به درجات گوناگون و البته نه به صورت مطلق، به  دلیل آن است که 
ما ایرانیان -هم در درون نظــام و هم بیرون آن- «معضله آزادی» 
را برای نحوه ارتباط خود با دیگری حل نکرده ایم. شــاید برای خود 
حل کرده باشــیم، اما، برای ارتباط خود با دیگری (یعنی برای «ما» 
و نه برای «من») حل نکرده ایم. بازیگر آزادی یک تن نیســت بلکه 
همه هســتند. نمی توان گفت که آزادی آن است که من می گویم. 
آزادی آن اســت که مفهوم آن را «ما» به تدریج و در فرایند تعاملی 

تاریخی برمی سازیم.
برکات آزادی بر همگان روشــن است و اتفاقا می خواهم همین 
«برکات» را مبنای ســازش و حرکت و «سیاست گذاری آزادی» قرار 
دهم و نــه تعریف دقیق از آزادی را. آزادی می تواند درون حکومت 
فضای بهتری ایجاد کند تا دامنه وسیع تری از مدیران ملی اداره امور 
را به دست بگیرند، آزادی می تواند سبب شود که حرف ها و سخن ها 
امــکان ورود بــه چرخه سیاســت گذاری را بیابند. نظــرات نباید در 
کالس ها و محفل ها و کاغذنوشته ها محدود بماند؛ آزادی به آن است 
که امکان ارائه ســخن در چرخه های رسمی و غیررسمی حکومت 
وجود داشــته باشد و این ســخن «فرصت برابر» برای قدرت یابی در 
عرصه سیاسی داشته باشد و اال در تاکسی ها و فضاهای عمومی هم 
که هر چیزی را می شــود گفت و شنفت. با گفت وگوی آزاد است که 
می تــوان به درک آزادی نائل آمــد، درک مدیریتی را در میان فعاالن 
سیاسی-مدیریتی صیقل داد، آن را به درون حاکمیت گسترش داد و 
قدرت ملی را درون حکومت نهادینه کرد. اما مشــکل اصلی ظاهرا 
این نیست که قبول داشته باشیم آزادی خوب است یا چنین برکاتی 
دارد. این را همه می گویند؛ مشکل اصلی این است که چگونه نهال 

آزادی را بکاریم و تنومندش کنیم؟
به نظــرم یکــی از مهم ترین موانــع آزادی آن بوده اســت که 
خواسته ایم آن را ابتدا دقیقا تعریف و سپس اعمال کنیم. شاید این 
خود یکی از مهم ترین خطاها بوده است! در چنین حالتی، «تحقق 
آزادی» تعلیق به محال می شــود. امــکان تعریف دقیق آزادی با 
توجه به سالیق گوناگون وجود ندارد و این مفهوم آنچنان پیچیده 
است که ما را دچار فرسودگی می کند. راه حل چیست؟ راه حل آن 
اســت که پیرامون همین «برکات آزادی» که هر کس از ظن خود 
یار آن شده است، «تعهدی» ایجاد شود. فعال همین. یعنی همگی 
بپذیریم که «قدر مطلق» آزادی (با آزادی مطلق اشتباه نشود) به 
سود همه است. آنگاه که چنین شود به «برساخت آزادی» در یک 
فراینــد تاریخی و تعاملی می پردازیم. مثل این اســت که همگی 
معتقد و متعهد باشــیم که یک ســرپناه برای انسان خوب است. 
این ســبب می شود که به هر حال ســرپناهی ساخته شود هرچند 
که ممکن است همه سالیق را کامال راضی نکند. آزادی از چنان 
ظرفیتی برخوردار نیســت که بتــوان آن را دقیقا تعریف کرد. اگر 
بخواهیــم پس از تعریف آن را از طریــق آیین نامه های دقیق به 
اجــرا درآوریم، هیچ گاه به آن نمی رســیم. آزادی یک شــعور و 
حکمت اســت. تالش متفکران و فعاالن سیاسی باید بر آن باشد 
که همگان به این شــعور و حکمت برسند که این «قدر مطلق» 
به نفع همه است و با هر میزان از تحقق باید به نفع همه باشد. 
در نوشته های تخصصی «صورت بندی و حل مشکل» برای حل 
یک مشــکل پیچیده و غامض (Wicked Problem) آن را به یک 
فرایند مشارکتی می سپارند. این خود یک روش است که به جای 
اینکه به یک «راه حل» برســیم به «برساخت» مشارکتِی راه حل 
 «تعهد» بسپریم. یعنی با یک توافق ملی تالش می کنیم که با هم 
بســازیم. همچون ازدواج، تعهد می سپاریم که «با هم بسازیم». 
نمی دانیم که در آینده زندگی مشــترک «دقیقا» چه پیش خواهد 
آمد ولی فرض بر این اســت که قرارداد می کنیم که با شــراکت 

زندگی را بسازیم.
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از دو، ســه هفته قبل یک ســیل در جامعه راه افتاده بود علیه 
بدحجابی. آخرش معلوم نشد از کدام کوه سرچشمه گرفت و چه 
کسی عامل جاری کردنش بود اما همه دیدیم که زود بر موج افکار 
عمومی سوار شــد، اعصاب جامعه را تحریک کرد، بدخلقی هایی 
آفرید، خشونت هایی به همراه آورد، مقاالت و سخنرانی هایی درباره 
آن ایراد شــد و... . در آن میان شاید متوجه نبودیم که آن سیل چه 
چیزهایی را خراب کرد؛ ســیلی که فقط علیه بدحجابی نبود، علیه 
خود حجاب هم بود... یکی گفت بدحجابی خالف شرع است، آن 
دیگــری از حجاب اجباری حرف زد و ســومی برای اینکه خودش 
را آرام کند نوشــت که رعایت حجاب قانون است و همان طور که 
پلیس با نبستن کمربند ایمنی برخورد می کند، باید با بدحجابی هم 
مقابله کند. دیگری هم در فکر این بود که این را هم جا بیندازد که 
اسم واقعی گشت ارشاد، گشت امنیت اخالقی است غافل از آنکه 

برای سیل، هر دو فقط خوراکی برای بلیعیده شدن بود.
***

ما به ســیل عــادت داریم. در هر انتخاباتی ســیل راه می افتد. 
گاهی یک کاندیدا همه گذشته ها را ویران می داند و گاهی نامزدی 
دیگــر، ســیلی از وعده هــا را روانه جامعه می کند. یک  بار ســیل 
اصالحات می خواهد ارزش های دینی را بشوید و ببرد و گاهی سیل 
ارزش گرایی، از روی مردم و خواسته هایشــان رد می شود. یک  بار 
این ســیل، راه می افتد تا زندگی کاسبان تحریم را فلج کند، یک بار 
هم کاسبان تحریم، ســیل راه می اندازند و برجام را غرق می کنند. 
یک  بار سیل به سفارت عربســتان و انگلیس یورش می برد و یک 
بــار هم مردم را پای صندوق رأی می کشــاند و کســی از صندوق 
درمی آید که بعضی ها خوششان نمی آید. برگردیم به حجاب... اگر 
بیانات مقام معظم رهبری در جمع ائمه جمعه نبود و ایشــان بر 
برخورد منطقی و اقناعــی با موضوع بدحجابی تأکید نمی کردند، 
معلوم نبود ســیل خروشــانی که راه افتاده بود، به کجا می رسید. 
بدحجاب ها شــانس آوردند! که سیل خشم طبیعت، آنها را فعال 
از تیررس دور کرد، اما تجربه می گوید قرار نیست این سیل ها تمام 
شود. مدتی می گذرد و سیالب سازان از جای دیگری سر بر می آورند 

و مضمون تازه ای کوک می کنند و بازی جدیدی راه می اندازند. 
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«چگونه می اندیشیم؟»
تعهد به آزادی

سیل، بدحجاب ها و گشت ارشاد 
را برد؟!

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

در کمپ های خصوصی اجباری ترک اعتیاد چه می گذرد؟در کمپ های خصوصی اجباری ترک اعتیاد چه می گذرد؟

زجرهای دخترانهزجرهای دخترانه
   در کمپ های خصوصی   در کمپ های خصوصی

گزارش «شرق» از سیل های ویرانگری که   نتیجه دخالت  های  انسانی   و تجاوز به حریم منابع طبیعی هستندپاسـخ طبیعت

گزارشی از  ویرانی های «مونسون»؛ ۶۱ هم وطن جان دادند، ۲۴۰ خانه تاریخی آسیب دید و سد دهج شکست

شــهرزاد همتی: ۱۷، ۱۸ نفری می شوند. چندتایی شان توی حیاط نشسته اند و 
سیگار می کشند و شعر می خوانند، صورتشان بشاش است و لباس هایشان تر و 
تمیز به نظر می رسد. بیشترشان خالکوبی های متعدد و پیرسینگ هایی روی سر 
و صورتشان دارند، اگر ندانی کجا وارد شده ای، فکر می کنی یک جمع دوستانه و 

دورهمی بین دخترهای جوان و نوجوان ۱۶ تا ۲۰ ساله است.

نیکی از همه پاکی  باالتر اســت. باخنده می گوید:  ۱۱ ماه و ۲۹ روز. یعنی هفت ساعت دیگر که مامان و 
بابا بیایند دنبالم، جشــن تولد یک سالگی من است. یک سال آزگار است که اینجا زندانی ام. یک سال است، 
من را به بهانه ترک کردن آورده اند کمپ... می گویم:  بیرون دیگر نمی زنی؟  می گوید: سؤالت خنده داره. مگه 
می شــه با قاطعیت گفت نمی زنم؟ چون تو آدم عادی هســتی این طوری فکر می کنی. اما فکر نکنم بزنم. 

می دونی؟ بابام گفته این دفعه باید ســه ســال بمونم...». این دومین بار است که نیکی میهمان این کمپ 
است، بار اول سه ماه اینجا بود، با مصرف کتامین، شیشه و حشیش در ۱۶ سالگی وارد کمپ شد. بعد از سه 
مــاه پاکی فقط چهار ماه دوام آورد، چرت زدن های گاه وبیگاه و خواب های مداوم و برگشــتن به زمین بازی 
(محل مصرف) باعث شــد این بار برای یک ســال او را به کمپ بفرســتند. نیکی شاگرد اول رشته گرافیک، 
باهوش و قشــنگ است. شرایط کمپ را با زندان مقایســه می کند و می گوید: «ببین اینجا زندگی تو شرایط 
ســخته. تازه اینجا با اینکه مجوز نداره، اما جزء کمپای خوبــه. حداقل غذای بهتری بهت می دن. بعد هم 
چون من رو صاحب کمپ دوست داره، شرایط برام بهتره...» می پرسم: «تو چی؟  دوستش داری؟». نگاهی 
به ایوان می کند و زری، صاحب کمپ را می بیند و می گوید: «آره...» بعد با چشــم و ابرو اشــاره می کند که 

بعدا صحبت می کنیم... .
این گزارش  را در صفحه  ۶ بخوانید

 در گفت وگو  با  رحمن قهرمانپور  بررسی  شد

کاپیتان تیم ملی ایران در جام جهانی کیست؟

گزارشی از ناآرامی های چند روز اخیر در بغداد

یک  سال پس  از   زن کشی  رخ داده در  رومشکان:

مجتهدزاده، وکیل دادگستری:  بررسی این پرونده 
نیازمند نماینده ویژه اژه ای و نگاه دقیق تر است

ایران و دوران 
پسا آستانه؟!

معمای یک تکه پارچه

 تا هرج و مرج خیابانیعراق؛ از بن بست سیاسی

قاتل مبینا  آزاد  است
خبرنگار در انتظار حبس 

۳

۲

۹

۱۰
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استان آذربایجان غربی به عنوان یکی از استان های راهبردی کشور در شمال غربی کشور محل زندگی برادرانه 
و همزیستی گروه های متنوعی از مردمانی با زبان ها و مذاهب و ادیان مختلف است. تنوع و همزیستی تاریخی 
مردمــان این خطه یکی از میراث های تمدنی و فرهنگی ایران زمین اســت. گــروه درخورتوجهی از اهالی این 
اســتان از هم وطنان آذری هستند که با ترکی آذربایجان سخن می گویند. گروه زیادی هم از مردمان این استان 
از کردها هســتند که با گویش ها و زبان های مختلف کردی ســخن می گویند. گروه کم شــماری از هم وطنان 
نیز در این اســتان یا آشوری هستند که به یکی از شــعب زبان آرامی سخن می گویند یا ارمنیانی که به ارمنی 
ســخن می گویند؛ بنابراین از نظر زبانی استان آذربایجان غربی استانی است که محل سکونت گروه های زبانی 
متنوعی است. از نظر دینی اکثریت استان مسلمان هستند و گروه کم شمارتری از هم وطنان مسیحی و کلیمی 
در اســتان مستقر هستند. از نظر مذهبی بیشــتر آذری ها شیعه مذهب هستند و گروه کمی آذری سنی مذهب 
در اســتان زندگی می کنند. بخش زیادی از مردم کرد ســاکن در استان آذربایجان غربی سنی مذهب هستند و 
بخشی نیز شیعه مذهب و گروهی نیز اهل حق یا از جامعه یارسان یا کاکه ای هستند. سنی های استان عموما 
شافعی مذهب هستند. گروهی کم شمار نیز حنفی هستند. یعنی گروهی از حنفی های استان  به زبان  کردی 
و گروه دیگر به ترکی آذربایجانی ســخن می گویند. همچنین در اســتان آذربایجــان غربی بیش از ۶۵ درصد 
شــهری و ۳۴ درصد نیز روســتایی هستند و حدود صد هزار نفر به صورت کوچنده و عشایری به امرار معاش 
می پردازند که با پرورش حدود ۸۰۰ هزار رأس دام سبک و سنگین بخشی از نیازهای منطقه و کشور به پروتئین 
و لبنیات را تأمین می کنند. عشــایر استان آذربایجان غربی در شهرستان های ارومیه، پیرانشهر، قره ضیاءالدین، 
خوی، سردشت، سلماس، پلدشت، شوط، ماکو، مهاباد، میاندوآب، نقده، بوکان، شاهین دژ، اشنویه و چالدران 
ییالق-قشــالق می کنند. همچنین استان آذربایجان غربی در مجاورت مرز ایران با کشورهای ترکیه، جمهوری 

آذربایجان و اقلیم کردستان عراق قرار گرفته است و از این نظر موقعیتی منحصربه فرد و راهبردی دارد. 
۱- در سده گذشته به دلیل تحوالت بین المللی و دخالت های دولت عثمانی و روسیه تزاری و حتی انگلستان 
بخشــی از آذربایجان غربی دستخوش ناآرامی ها و رویدادهای ناخوشایندی شد. اوج این رویدادها در جریان 
جنگ نخست بین الملل خسارات بزرگی به اهالی این منطقه از ایران وارد کرد. تنوع شکل معیشت و زندگی 
و نیز تنوع مذهبی و دینی و زبانی این اســتان در این رویدادها مورد توجه رقبا قرار گرفت و بر تشــدید مسائل 
افزود. در جنگ دوم جهانی نیز ابعادی دیگر از این نابسامانی ها بروز کرد. حضور قوای اشغالگر شوروی سابق 
در بخش های شمالی ایران و اجازه ندادن به نیروهای نظامی و انتظامی ایران برای بازگرداندن نظم به منطقه 

موجب شد تا باز رویدادهای ناخوشایندی در منطقه بروز کند.
ادامه در صفحه ۴

  اخیرا آمار متناقضی درباره وضعیت اشتغال جوانان از سوی مراجع رسمی منتشر شده است که تصویری 
بسیار نگران کننده از وضعیت موجود را نشان می دهد. مرکز آمار ایران تعداد جوان های بین ۱۵ تا ۲۴ ساله را 
که نه در حال تحصیل هســتند، نه شــاغل اند و نه درحال مهارت آموزی، ۲۹٫۴ درصد اعالم کرده اما براساس 
اطالعات منتشــر شده از ســوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این رقم ۷۷٫۴ درصد است. آمار جوان های 
بالتکلیف که در محاورات کارشناســی NEET نامیده می شــوند، آماری بســیار مهم و درخورتأمل است؛ زیرا 
تصویری گویا از آینده توسعه جامعه را نشان می دهد. جوانان در هر جامعه ای یکی از ارزشمندترین سرمایه ها 
برای تداوم حیات آن هستند و کشوری که در آن جوانان بالتکلیف باشند، نه آموزشی دریافت کنند، نه مهارتی 
بیاموزند و نه در حال فعالیت ســالم اقتصادی باشــند، نمی تواند مدعی تدارك دیــدن آینده بهتر برای خود 
باشــد. نکته اول که در این مبحث باید مورد توجه قرار بگیرد، وجود تناقض عجیب در آمارهای رسمی است. 
اگر بپذیریم که شــناخت مشکل و درک صحیح صورت مســئله اولین قدم در مسیر تالش برای حل آن است، 
باید گفت این تناقض نشان آن است که متولیان امر هنوز درک درستی از اهمیت ماجرا و عظمت ابعاد آن و 
ضرورت چاره اندیشــی برای آن ندارند. نکته دوم این اســت که شیوه برخورد جامعه ما با این دارایی ارزشمند 
چندان متفاوت با شیوه استفاده از ســایر دارایی ها و سرمایه های ارزشمندمان نیست. همان گونه که در سایه 
بی تدبیری و برخوردهای غیرکارشناسی منابع آب زیرزمینی را به بدترین نحو ممکن تخریب کرده ایم، همان گونه 
که ابایی از تحمیل هرگونه آلودگی به محیط زیســت شکننده و در حال تخریب کشورمان نداریم، همان گونه 
که موقعیت های ارزشمند توسعه کشور و برگ های برنده خود را بدون کوچک ترین نگرانی از دست می دهیم 
و فرصت های رشد و توســعه را خیلی سهل و آسان در اختیار رقبای منطقه ای خود می گذاریم، جوانان، این 

ارزشمندترین ســرمایه جامعه را نیز قدر نمی دانیم و برای استفاده بهینه از آنها برنامه ریزی 
نمی کنیم.ســومین نکته قابل تأمل جایگاه کشورمان در رتبه بندی جهانی است. حتی اگر آمار 
منتشره از سوی مرکز آمار را بپذیریم که درصد جوانان بالتکلیف را ۲۹٫۴ درصد می داند، فقط 
۲۶ کشور که البته عمدتا کشورهای فقیر آفریقایی هستند، وضعیتی بدتر از ایران دارند. اما اگر 
آمار اعالمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بپذیریم، هیچ کشوری حتی فقیرترین کشور 
جهان هم به پای ما نمی رســد. ممکن است ادعا  شــود آمار اعالمی وزارت دقیق نیست، اما 
همان طور که اشاره شد، پذیرفتن این ادعا هم مشکل را حل نمی کند و حتی با فرض صحت 
اطالعات مرکز آمار، باز هم کشــورمان شرایط بسیار نامطلوبی در این حوزه دارد. نکته چهارم 

که باید مورد مداقه قرار بگیرد، کیفیت است. 
ادامه در صفحه ۴
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