
علی، عدالت و امنیت
یادداشتی از محمدتقی فاضل میبدی

گروه سیاست:   «دولت در سایه» از آن دست واژه هایی است که 
تا پیــش از دولت روحانی حداقل برای مــردم و افکار عمومی 
کمی نامأنوس بود. با این حــال، رفته رفته این عبارت جای خود 
را در ادبیــات جامعه باز کرد تا جایی که برای تحلیل هر رویداد 
و تصمیم خارج از ید رئیس جمهور، اذهان به ســمت دولت در 

سایه می رفت. در هشت سال حیات...

شبح سایه ها
محمد مهاجری پاسخ می دهد؛ سایه «دولت در سایه» 

بر سر رئیسی تا چه اندازه سنگینی می کند؟

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۶۳ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ آوریــل   ۲۱     ۱۴۴۳ رمضــان   ۱۹     ۱۴۰۱ اردیبهشــت   ۱ پنجشــنبه 
صفحه  ۳همین صفحه

در «شرق» امروز  می خوانید:   دانش و فناوری؛ سربازان نوین آفند و پدافند، کدام رسانه اینستاگرامی ضریب نفوذ بیشتری دارد؟  و یادداشت هایی از  پویا نعمت اللهی، شیرین احمد نیا، فریدون مجلسی، محمدهادی جعفرپور

در میان حاکمان دینی کسی مانند علی(ع) در دوران 
حکمرانی دغدغه عدالت و امنیت نداشته است؛ نه تنها 

دغدغه این دو را داشته، بلکه تا پای جان و شهادت 
برای تحقق آن پای فشرده است.

می گویند اگر می خواهید با پدیده ای مبارزه کنید، بهترین راه، قبول 
آن و تخفیف آن است. همچنان  که ما اینک، همگان شعارهای سال 
را در کالم و با پیشدســتی قبول و تبلیــغ کرده ایم؛ اما در عمل آن را 
در یک محدود کوچک محبوس کرده و به شدت تخفیف داده ایم تا 
جایی  که در پایان ســال از اثر عملی شعار چیزی دیده نشده است. 
مقام معظم رهبری در آســتانه ســال نو و قرن جدید شعار سال را 
که  مانند سال های گذشــته بر مبنای تولید قرار داشت، بیان کردند. 
این شعار به صورت «تولید-دانش بنیان-اشتغال آفرین» مطرح شده 
اســت. بر آنیم که ببینیم درحالی که تولیدات دانش بنیان و مدرن از 
نیروی کار کمتری نسبت به تولیدات معمولی بهره می گیرد، چگونه 
می تواند اشــتغال آفرین باشــد و اصوال تحقق شــعار سال چگونه 
می تواند بالفعل شود. می دانیم که تولید اعم است از تولید کشاورزی، 
تولیــد صنعتی و تولید خدمــات که تقریبا در همه موارد یادشــده 
امور تولیدی کشــور براساس روش نســبتا قدیمی  انجام می گیرد و 
صــد البته کوشــش های چند ســال اخیــر در احــداث واحدهای 
دانش بنیان بسیار ارزنده است؛ اما هنوز تنها درصد ناچیزی از تولید 
ناخالص ملی را پوشــش می دهد. با شــرایط خشک سالی، سیستم 
مدیریــت عقب افتاده آبیاری و مســائل دیگر، تولید کشــاورزی در 
حقیقت در سراشــیبی قرار گرفته و در حال حاضر حدود ۱۵ میلیون 
تن محصوالت کشاورزی وارد می کنیم. با وضعیت نشست دشت ها 
و کمبود نزوالت آسمانی و برداشــت بی رویه از آب های زیرزمینی، 
کشــاورزی کامال در خطر اســت مگر آنکه دانــش به کمک بیاید و 
تولیدات کشاورزی دانش بنیان شــود؛ در غیر  این  صورت کشاورزان 
بی کار می شوند؛ اما با دانش بنیان شدن آن عالوه بر حفظ کشاورزی، 
دریچه های جدید برای کار کشــاورزی باز می شود و در نتیجه تولید 
دانش بنیان و اشــتغال آفرین خواهیم داشــت. در زمینه صنعت با 
وجود تعدادی صنایع نوین و دانش بنیــان نوعا صنایع ما از دانش 
فنی و امکانات نســبتا قدیمی بهره مند هســتند؛ بنابراین اغلب در 
معرض تعطیلی به  خاطر کیفیت یا قیمت تمام شده هستند. ایجاد 
صنایع دانش بنیان هم برای بازســازی صنایــع و هم برای تولیدات 
جدید عــالوه بر جلوگیری از بی کاری کارگــران موجب جذب افراد 
دیگر به ویژه تحصیل کرده های دانشــگاهی که در معرض بی کاری 
هســتند، می شــود. خدمات نیز از وضعیت بهتری از کشــاورزی و 
صنعت برخوردار نیســت؛ پس آنچه درمورد این دو بخش ساری و 
جاری است، درمورد خدمات نیز صادق است. اما اینکه آیا می توان 
به  صورت همه جانبه با مسائل به  صورت دانش بنیان برخورد کرد، 
جای ســؤال دارد. دولت در یک جزوه ۲۴۴ صفحه ای، تحول دولت 
را مطرح کرده است. ظاهرا برای دولت هیچ اولویتی وجود ندارد و 
کل مسائل کشــور را در حدی که توانسته اند در این جزوه گردآوری 
کرده اند. دولت بی اولویت دولتی ســرگردان و بدون راندمان است 
و در این دولت تولید دانش بنیان بخش بســیار کوچکی را تشــکیل 
می دهد و بــه  قول معروف «کفاف کی دهد این باده ها به مســتی 
مــا». اگر تصور کنیم که مقصــود رهبــری از «تولید-دانش بنیان-

اشــتغال آفرین» پرداختن بــه امور جزئی و بــه  دور از جریان تولید 
اقتصادی و کالن کشــور بوده اســت، در حق ایشــان ظلمی آشکار 
کرده و اهداف بلند ایشــان درخصوص یک ایران مســتقل، توانمند 
و صاحب اختیــار را به مفاهیم محــدود و کوچک خالصه کرده ایم 
کــه هرگز نه در کوتاه مدت، حتی در بلندمدت نیز نمی تواند مددکار 
جمهوری اســالمی باشد. پس بسیار ضروری  است که ابتکار ایشان 
را دســتورالعملی برای تحول در همه زمینه های تولید به  شــمار 
آوریــم و در حقیقت اگر تحول دولت را در این ســه عبارت «تولید-
دانش بنیان-اشــتغال آفرین» خالصــه کنیــم، در حقیقت خدمت 
شــایانی به جمهوری اســالمی و رئیس جمهور که شــعار «ایران 
قدرتمنــد» را اعالم کرده اند، کرده ایم. اگر مقصود رهبری تنها ادامه 
کار معــاون علمی و فناوری رئیس جمهور بــود -که نقش خود را 
در ســالیان تصدی به خوبی ایفا کرده اند- که نیازی به اعالم شعار 
سال نبود؛ بلکه انتخاب این شعار از سوی رهبری به منزله آن است 
که در تمام ارکان تولید کشــور موضوع دانش بنیان بودن باید ساری 
و جاری شــود و نه به تدریجی طوالنی که موضوع را نمدمال کند، 
بلکه با جهش و حرکتی جهادی و با استفاده از تمام نیروهای مؤثر 
کاردان کشــور. مقام معظم رهبری حتی حل مسئله آب را در زمره 
امور دانش بنیان قرار داده اند؛ اما هیچ ندایی و هیچ بحثی تاکنون که 
یک  ماه از آن تاریخ می گذرد، نه از وزارت نیرو و نه از هیچ ســازمان 
دیگر برنخاسته است. در اوایل دولت جدید حسب «مد روز» گفتند 
که قرارگاه های مختلف برای پیشــبرد کار تأسیس می شود. بگذریم 
که اصــوال کلمات و عبارات این چنینی نامفهوم اســت؛ اما تاکنون 
هیچ قرارگاهی -به خصوص در شــهرداری که پیشگام این موضوع 
بود- دیده نمی شــود. مســئوالن والیت مدار خود را باید در عمل و 
نه در حرف اثبات کنند. حداقل انتظار این بود و هســت که مراجع 
دولتــی مورد خطاب تولید، برنامه اولیــه ای برای دانش بنیان کردن 
تولیدات ارائه می کردند و اگر ارائه برنامه ممکن نبود، می توانستند 
مــوارد موردنظر خود را فهرســت کــرده و اعالم کننــد و از مردم 
به خصوص فرهیختگان نظرخواهی کنند. واقعا حیف است که نظر 
رهبر بر دانش بنیان شــدن تولید کشور باشــد و دستگاه های اجرائی 
لــب فروبندند و وانمود کنند که خطاب رهبر در همان حد اقدامات 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور است. 
ادامه در صفحه ۴

متأسفانه برخی از امامان محترم جمعه مدت هاست سخنانی 
می گوینــد که موجب ســلب آرامــش جامعه می شــود؛ آن هم 
جامعه ای که درگیر مســائل مختلفی مانند گرانی، فقر، ناامیدی 
و بی اعتمادی و ده ها مسئله اجتماعی دیگر است. در این شرایط 
برخی از آقایان مذکور که دست بر قضا بر تعدادشان افزوده شده 
اســت، انگار در دنیای دیگری زندگی می کننــد. میان دنیای آنها 
و دنیای مــردم فاصله وجود دارد. همیشــه از وضعیت رفتاری 
مردم خشمگین هستند، طلبکارانه طرح بحث می کنند، در نتیجه 
حرف هایشان باعث رنجش می شــود. بعضا شاهد نفرت پراکنی 
هــم می شــویم و از روح مودت و  خیرخواهی و آرام بخشــی که 
در اســالم توصیه شــده، در سخنان شان کمتر شــنیده می شود. 
مصداق های فراوانی هم وجود دارد که تنها یک جست وجو کافی 
اســت تا ببینیم چه گفته اند و چه دســتوراتی از این تریبون صادر 
کرده اند. دائم هشــدار می دهند و مواجهه را ترویج می کنند و از 
مردم می خواهند خودشــان به مقابله برخیزند. به مقابله با چه 
کســانی؟ به مقابله با بخشی دیگر از همین مردم؟ حرف هایی از 
جنس شــکاف و گروه گروه کردن جامعه و ایجــاد حس ناامنی. 
درعین حال که صدور دستورات شــان جزء وظایف شــان نیست و 
بعضا مغایر با ضوابط قانونی جمهوری اســالمی است، اما نکته 
مهم این اســت که امامــان جمعه هر هفته یــک فرصت برای 
نزدیک شــدن به مردم دارند. هر هفته تریبونی در اختیارشان قرار 
دارد که می توانند حرف دل مردم را بگویند و به آرام کردن جامعه 

و مردم کمک کنند. 
ادامه در صفحه ۴

تخفیف و تحقیر اندیشه متعالی

هر هفته یک فرصت 
برای نزدیک شدن به مردم

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

 سیدمصطفی هاشمی طبا

افشین امیرشاهی

حکم خزعلی برای دختران ۹ ساله 
برای تشکیل خانواده 

«از امروز» برنامه ریزی کنید

نگران کارگر مضطرب، کارفرما 
تشکیل نشست غیر منتظره شورای عالی کار موجب تنش دوباره مزدی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی شد

«از اکنون برای زندگی و خانواده ای که می خواهید تشکیل دهید، برنامه ریزی 
داشــته باشــید»؛ توصیه ای اســت که معاونت امور زنان به دختران ۹ ساله 
داشته و این گونه جامعه هدف برای افزایش آمار ازدواج و باروری را کودکان 
دبستانی قرار داده اســت. ترغیب به ازدواج و فرزند آوری یکی از مهم ترین 
برنامه های اصولگرایان از زمان یکدست شدن قدرت در ارکان مدیریت کالن 
کشور بوده و در این مسیر حذف غربالگری و افزایش چشمگیر وام ازدواج به 

دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۴ سال را مصوب کرده اند. 

 این اقدامات بر خالف آنچه تصور می شــد، با حمایت قاطع زنان نماینده مجلس و معاونت 
امور زنان ریاســت جمهوری همراه بود؛ در حالی که حداقل انتظار این بود که زنان تصمیم ســاز 

نگران از تبعات ازدواج، مادر شدن و طالق کودکان زیر ۱۸ سال، به دنبال حمایت هایی قانونی از 
این قشــر در معرض آسیب باشند.  اما سخنان انسیه خزعلی در جمع دخترکان ۹ ساله نشان از 
عزم جدی این معاونت برای افزایش آمار ازدواج در ســنین پایین دارد. برای جدی گرفتن هشدار 
درباره تبعات درخواســت خزعلی از دختران ۹ ساله باید به آمار طالق توجهی خاص شود. اگر 
حداقل پنج سال اخیر را مرور کنیم، متوجه تغییر آمار می شویم؛ در سال ۹۶ تعداد دختران کمتر 
از ۱۵ سال طالق گرفته هزارو ۴۸ مورد بوده که این رقم در سال ۹۹ به ۷۳۴ مورد رسیده و تا پایان 
پاییز ۱۴۰۰ بیش از ۶۱۰ مورد بوده اســت. این بحران جدا از آمار مادران بیوه زیر ۱۵ ســال است؛ 
حــال بماند که ســخن گفتن از ازدواج و فرزندآوری برای دختران ۹ ســاله حتی در خانواده های 

سنتی ایرانی هم قبیح شمرده می شود.
گزارش   را در صفحه  ۳ بخوانید

 
ای علی که جمله عقل و دیده ای/ شــمه ای واگو از آنچه 

دیده ای
در میــان حاکمان دینی کســی مانند علــی(ع) در دوران 
حکمرانــی دغدغــه عدالت و امنیت نداشــته اســت؛ نه تنها 
دغدغــه این دو را داشــته، بلکه تا پای جان و شــهادت برای 
تحقق آن پای فشــرده اســت. و نیز در میان حاکمان کســی 

ماننــد علــی حکومت به عنــوان حکومت برایــش بی ارزش 
نبــوده به گونه ای که از «آب بینی بز» یا از «کفش پاره» برایش 
کم ارزش تر اســت، جــز اینکه حقی را بــه صاحبش ایصال یا 
باطلــی را از جامعه دور بدارد. در میــان ارزش هایی که برای 
بقای یك حکومت ممکن است مطرح باشد، در نگاه امام علی 
دو چیز اساســی تر و اساس بقای حکومت ها شمرده می شود؛ 
یکی عدالت و دیگری امنیت، به ویژه امنیت اقتصادی. چه بسا 
حکومت هایــی بوده اند که بــا لغزش امنیــت و عدالت یا به 
تعبیر قرآن «ظلم» از پای درآمده اند. شــگفتا که حضرت علی 
علــت پذیرفتن زمامداری خود را ازبین بــردن جامعه طبقاتی 
و دادخواهی گرســنگان ذکر می کند: «...کظه ظالم و ســغب 
مظلوم» (خطبه ۳) یعنی شــکم بارگی ستمکاران و گرسنکی 

ســتم دیدگان. اما علی به ما می آمــوزد تا در جامعه عدالت و 
امنیت برقرار نباشــد، نباید انتظار دینداری را داشــت. فرمود: 
کثره المال مفســده للدین؛ فراوانــی ثروت موجب تباهی دین 
اســت؛ یعنی اگر ثروت جامعه در دســت عده ای انباشته شد 
و در مقابل عده ای گرســنه خوابیدند، دیــن در این جامعه به 

تباهی می رود.
از واژه هایــی که امام(ع) در چند مــورد به کار برده، کلمه 
«اســتیثار» است. اســتیثار یعنی منافع مالی گروهی خاص را 
بر منافع عمومی جامعــه حاکم کردن. چیزی که امروزه آن را 
الیگارشی می گویند؛ یعنی ترجیح دادن منافع گروهی اندك بر 

منافع اکثر  یا حاکمیت منافع اقل بر اکثر.
ادامه در صفحه ۴

سـوگـواره

علی، عدالت و امنیت

توضیحات وزارت نفت درباره گزارش   «شرق»

بررسی رفتار صدا وسیما به بهانه حذف 
سروش صحت در گفت وگو با کارشناسان

گزارش «شرق» از دردسر جدید آقای رئیس

صادرات نفت  هوشمند است
 نه خاکستری

چه چیزی
مورد تأیید است؟

باشگاه الکچری یا میانکاله 
 دوگانگی دولت مردمی
حقیقت رانش زمین 

در همت

سیسمونی پرحاشیه
۵

۵

۲

۱۱

۹

۸

  عکس: مرضیه سلیمانی، ایرنا

محمدتقی فاضل میبدی

واتس اپ ۰۹۳۵۵۰۷۱۴۸۳
۰۲۱-۸۸۹۰۳۵۴۸

برای سفارش
با شماره های زیر  تماس بگیرید

  را بخـــوانیـــد و بشـنـویـــد

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
T.ME/ALOSHARGH
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سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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