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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

کسی چه می    داند !

رویدادهایـی کـه مـردم را بـه سـختی می اندازنـد
هـر چنـد پیونـد چندانـی با عملکـرد دولت نداشـته
باشـند ناخواسـته نـوک تیـز انتقـادات مردمـی    را
متوجـه دولـت می کننـد چون اغلـب مردم بـه دلیل
عـدم اشـراف بر مشـکالت سـاختاری سـاده ترین
راه را انتخـاب کـرده و به سـمت نزدیک ترین هدف
شـلیک می کنند.
عملکـرد تمسـخرآمیز و ویرانگرانـه ی دولـت
احمدی نـژاد کـه در سـال های پایانـی ریاسـت
جمهـوری اش حتی خشـم حامیان قسـم خـورده ی
خـود را نیـز برانگیخـت بـه نهادینه شـدن نقدهای
روزافـزون بـه دولـت بیـش از هـر زمـان دیگـری
منجر شـد.
اگـر چـه روحانـی توانسـت بـا بهره گیـری از موج
نارضایتی هـا از یـک دولـت مدعـی اصولگرایـی
ریاسـت قوه مجریـه را در دسـت گیرد امـا چون او
نیز مانند سـایر روسـای جمهور قادر به تابوشـکنی
و عـدول از برخـی شـعارهای دسـت و پـا گیـر در
حـوزه ی سیاسـت خارجـی نبود ،شـرایط معیشـتی
مردم آنقدر اسـفبار شـد کـه ناگزیـر امتیازاتی برای
ایجـاد تعدیـل در شـرایط حاکمیـت جـو نارضایتی
بـه مـردم اعطا شـد کـه از جملـه ی آنها باز شـدن
نسـبی فضـا در بحـث اطالع رسـانی و مناسـبات
اجتماعـی بـود کـه البتـه بـا توجـه بـه وابسـتگی
برخـی روزنامه ها و نشـریات بـه یارانه هـای دولتی
از ضریـب اطمینـان باالیـی برخـوردار نیسـت
خصوصـا ایـن کـه دولـت بـا مـد نظـر قـرار دادن
چربـش تاثیرگذاری فضـای مجازی بر سـمت دهی
بـه افـکار عمومی    از یک سـو و افزایـش قیمت دالر
از سـویی دیگـر ،بـه کاهـش میـزان حمایت  هـای
مالـی از نشـریات روی خـوش نشـان داد.
در شـرایط کنونـی اغلـب دسـت انـدرکاران اداره
کشـور ترجیـح می دهنـد کـه دولـت بیش از سـایر
مولفه هـای موثـر در تصمیم گیـری در تیـررس
انتقـادات مردمی    باشـد .روحانـی کـه دور دوم
ریاسـت جمهـوری اش را تجربـه می کنـد و نگاهی
بـه انتخابـات پیـش رو نـدارد ترجیـح می دهـد در
شـرایطی کـه نمی    توانـد بـا وجـود تحریـم و رکود
و تـورم و بیکاری هـای گسـترده ،پاسـخگوی
مطالبات معیشـتی مردم باشـد حداقل آزادی نسـبی
مطبوعـات و رواج نقـد از دولـت را بـه عنـوان
شاخصه ای که او را از سـایر دولت ها متمایز می کند
از خـود به یـادگار گـذارد .اما منتقدین جـدی دولت
کـه نیم نگاهـی بـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری
دارنـد و بـه گونـه ای بـه دولـت می تازنـد کـه
گویـی اختیـارداری تمـام عیـار اسـت نمی داننـد
کـه بـا نهادینـه شـدن انتقادهـای صریـح از دولت
کار خـود را در صورتـی کـه موفـق بـه جلـب آرای
مردمی    شـوند سـکان قـوه مجربـه را در دسـت
گیرنـد دشـوار خواهنـد کـرد.
هـر چنـد به نظـر می رسـد بـا توجـه به جـو حاکم
بـر افـکار عمومـی    و تغییر سـمت و سـوی مطالبات
که مشـکالت سـاختاری را هـدف گرفتـه ،برگزاری
انتخابـات بـا شـیوه هایی کـه ظـرف چهـار دهه ی
گذشـته تجربـه شـده امکان پذیـر نخواهد بـود .به
همیـن دلیـل نقـد از دولت از سـوی هر کسـی و هر
چقـدر هم که تند باشـد به کسـب نتایج مشـابه در
دوره هـای قبلـی انتخابـات منجر نخواهد شـد.
نبایـد فرامـوش کرد نسـلی که بیشـترین فشـارها
را تحمـل کـرده ،طعم بیـکاری و ناداری را چشـیده،
از ازدواج بـاز مانده ،شـاهد تبعیض های بی حسـاب
و کتـاب بوده و گوشـش بـه اخبار غـارت بیت المال
توسـط رانت خـواران و آقازاده هـا آشناسـت،
تحصیلات دانشـگاهی اش نیز دسـتاوردی برای او
نداشـته و در مـواردی به شـدت تحقیـر گردیده ،به
دوره ی میانسـالی و سـن تاثیرگـذاری بـر محیط و
افـراد پیرامونـی خویـش رسـیده و بـا دغدغه  هایی
متفـاوت بـا نسـل های تاثیرگـذار قبلـی از سلاح
امکانـات ارتباطـی و فضای مجـازی برای پیشـبرد
اهـداف خـود بهـره می گیـرد! لـذا سـخن گفتـن با
ایـن نسـل نیازمنـد زبانی تازه اسـت.
از منظـری دیگـر بازیگـران عرصه ی قـدرت نیز در
چهـار وضعیـت گوناگـون به سـر می برنـد .عده ای
از آنهـا بـه دلیـل عملکرد منفـی و دور باطـل زدن و
عـدم انعطـاف فاقد محبوبیت هسـتند و بهتر اسـت
عطـای قـدرت را بـه لقـای آن ببخشـند ،عـده ای
دیگـر بـا ایـن کـه از اتهامـات مالـی و اخالقـی و
سـوء مدیریـت جـان سـالم بـه در برده انـد اما در
شـرایط سـنی مناسـبی بـرای فعالیـت و تلاش
شـبانه روزی قـرار ندارنـد و عملا هـم از لحـاظ
جسـمی    و هـم فکـری از کار افتـاده بـه حسـاب
می آینـد ،عـده ای دیگـر نیـز از آمادگـی زیـادی
بـرای کار سیاسـی در شـرایط بحرانـی برخـوردار
نیسـتند .می مانـد گـروه چهارمی    کـه بـا وجـود
جوانـی و برخـورداری از تخصـص رجـل و چهـره
بـه حسـاب نمی-آینـد و در شـرایط معمولـی بـه
بـازی گرفتـه نمی شـوند .موفقیـت ایـن گـروه آخر
بـرای جلـب اعتمـاد عمومـی    در راسـتای ترغیـب
آنهـا به مشـارکت فراگیـر مسـتلزم نقش آفرینی در
پسـت های اجرایی حسـاس اسـت تـا قابلیت خود
را بـرای درافکنـدن طرحی نـو و رفتـاری متفاوت با
مـردم به اثبات برسـانند .منظور از میدانداری نسـل
جوان نسـلی نیسـت کـه پیرهـا گزینـش می    کنند.
نسـل جوانـی که در آینـده ایفای نقـش می کند باید
اد امه د  ر ستون روبرو
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سفیر هلند:

عضو هیات رییسه مجلس؛

چهار وزیر امروز درمورد سیل اخیر به مجلس گزارش می    دهند
عضــو هیــات رییســه مجلــس گفــت:
وزیــران کشــور ،نیــرو ،راه و شهرســازی
و جهــاد کشــاورزی امــروز بــرای ارائــه
گــزارش از آخریــن وضعیــت کمــک رســانی
بــه ســیل زدگان و میــزان خســارات وارده
در مجلــس شــورای اســامی    حضور
می    یابند.
«اکبــر رنجبــرزاده» روز شــنبه در گفــت و گو
بــا خبرنــگار پارلمانــی ایرنــا اظهــار داشــت:
رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو ،عبدالرضــا
رحمانــی فضلــی وزیــر کشــور ،محمــد
اســامی    وزیر راه و شهرســازی و محمــود
حجتــی وزیــر جهــاد کشــاورزی امــروز بــه
مجلــس می    آینــد.
وی افــزود :همچنیــن اســماعیل نجــار رییس

ســازمان مدیریــت بحــران و ســحر تــاج

بخــش رییــس ســازمان هواشناســی کشــور

بــا حضــور در جلســه علنــی امــروز گزارشــی
از آخریــن وضعیــت ســیل بــه نماینــدگان
ارائــه می    کننــد.
نماینــده مــردم اســدآباد در مجلــس
خاطرنشــان کــرد :قــرار بــود ایــن وزیــران و
مســئوالن هفتــه گذشــته در مجلــس حضــور
یابنــد ولــی بــه دلیــل جلســات اضطــراری و
حضــور آنــان در مناطــق ســیل زده ،شــرکت
آنهــا در خانــه ملــت بــه جلســه امــروز
موکــول شــد.
وی خاطرنشــان کــرد :جلســه امــروز بــه
صــورت علنــی برگــزار می    شــود و در
ایــن جلســه نماینــدگان نیــز گزارشــی از
آخریــن وضعیــت مناطــق ســیل زده ارائــه
می    کننــد.

رئیس قوه قضاییه:

باید تمام ظرفیتهای دیوان عالی کشور احیا شود
رئیــس قــوه قضاییــه پیشــنهاد داد کــه
قضــات دیــوان عالــی کشــور بــا رویکــردی
آســیب شناســانه ،هــر فصــل یــک بــار،
نکاتــی را کــه موجــب نقــض آرای محاکــم
می    شــود اســتخراج و تدویــن کننــد تــا
ایــن نــکات و مصادیــق ،زمینــه ســاز
تدویــن دســتورالعمل  های الزم بــرای
جلوگیــری از تکــرار کاســتی  ها و نقایــص
در رســیدگیهای قضایــی و نهایتــا موجــب
اتقــان بیشــتر آرای محاکــم شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،آیــت اهلل ســیدابراهیم
رئیســی در جلســه مشــورتی بــا قضــات
دیــوان عالــی کشــور در اجــرای اصــل 162
قانــون اساســی ،تصریــح کــرد :بــر اســاس
آنچــه در قانــون اساســی مــورد تصریــح
قــرار گرفتــه اســت ،دیــوان عالــی کشــور
عالــی تریــن مرجــع قضایــی کشــور و
تصمیــم ایــن دیــوان ،نظــر نهایــی و صائــب
بــرای همــه قضــات پــس از طــی فراینــد
قضایــی پرونده  هاســت.
رئیــس قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه قضات
دیــوان عالــی کشــور از نظــر علــم ،تجربــه،
ایمــان و تعهــد در نقطــه برتــر ایســتاده انــد
و دیدگاه  هایشــان از ایــن علــم و تعهــد
نشــأت می    گیــرد ،افــزود :معتقــدم آنچــه
بــه عنــوان وظیفــه نظارتــی دیــوان عالــی

کشــور در قانــون اساســی ذکــر شــده اســت،
اطــاق دارد و محــدود بــه نظــارت شــکلی
دیــوان و نقــض و ابــرام آرا نیســت بلکــه
شــامل نظــارت بــر قبــل ،حیــن و بعــد از
رســیدگی  های قضایــی می    شــود.

ریاســت حضــرت آیــت اهلل آملــی ،شــکل
عملیاتــی تــری بــه خــود گرفــت .در ایــن
دوره تــاش داریــم بــه نقطــه ای برســیم
کــه در راســتای نظــارت دیــوان عالــی
کشــور بــر اجــرای صحیــح قوانیــن در

رئیســی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر
پرونــده معوقــه در دیــوان عالــی کشــور
وجــود نــدارد و پرونده  هــا غالبــا بــه روز
هســتند ،از تــاش قضــات دیــوان در ایــن
زمینــه قدردانــی کــرد و ادامــه داد :بحــث
وظیفــه نظارتــی دیــوان عالــی کشــور از
زمــان مرحــوم آیــت اهلل شــاهرودی در
قــوه قضاییــه مطــرح بــود امــا در دوره

محاکــم ،مشــکالت تکــراری کــه موجــب
نقــض آرا می    شــود از بیــن بــرود و بــا
اصــاح روش  هــا ،شــاهد نقــض احــکام
بــه دلیــل ایــرادات مشــابه و تکــراری
نباشیم.
رئیــس قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه
اســتدالل  ها و اســتنباط  های قضــات در
هــر مرحلــه از رســیدگی  های قضایــی

بایــد در نهایــت دقــت و صحــت باشــد،
پیشــنهاد داد :قضــات دیــوان عالــی کشــور،
هــر فصــل یــک بــار ،مجموعــه نظــرات
خــود در خصــوص آرای صــادره از محاکــم
را کــه در جلســات هیــات عمومی    یــا
ســایر نشســت  ها مطــرح می    شــود ،بــا
رویکــردی آســیب شناســانه اســتخراج و
تدویــن کننــد تــا ایــن نظــرات ،زمینــه ســاز
تدویــن دســتورالعمل  ها و بخشــنامه  هایی
بــرای جلوگیــری از تکــرار کاســتی  ها و
نقایــص در رســیدگی  های قضایــی و نهایتــا
موجــب اتقــان بیشــتر آرای محاکــم شــود.
رئیســی ،جایــگاه دیــوان عالــی کشــور و
شــأن نظارتــی آن را موجــب توقــع بحــق
مــردم ،نخبــگان و اصحــاب دعــوی از ایــن
مرجــع مهــم بــرای اجــرای قوانیــن ،موازیــن
شــرعی و تحقــق عدالــت دانســت و اظهــار
کــرد :گرچــه دیــوان عالــی کشــور امــروز در
نقطــه قابــل تقدیــری ایســتاده اســت امــا
همچنــان تــا رســیدن بــه نقطــه مطلــوب،
فاصلــه وجــود دارد و قضــات محتــرم دیــوان
عالــی کشــور در مســیر نظــارت بــر اجــرای
صحیــح قوانیــن در محاکــم و صــدور آرای
وحــدت رویــه ،بایــد کــم شــدن فاصلــه
دیــوان بــا نقطــه آرمانــی و تحولــی خــود
را همــواره مــد نظــر قــرار دهنــد.

رئیس جمعیت هالل احمر:

حتی یک دالر کمک خارجی برای سیلزدگان دریافت نکردهایم
رئیــس جمعیــت هــال احمــر بــا بیــان
اینکــه هــال احمــر تــا ایــن لحظــه حتــی
یــک دالر کمــک خارجــی بــرای ســیل
دریافــت نکــرده اســت ،گفــت :بــه دنبــال
بســته بــودن حســاب ســوئیفت و حســاب
ارزی هــال احمــر در اثــر تحریمهــا ،بــا
وجــود اعــام عددهــا و ارقــام ،مبلغــی بــه
حســاب هــال احمــر ایــران واریــز نشــده
اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،علــی اصغــر پیونــدی
امــروز در یــک نشســت خبــری در
ســاختمان صلــح بــا اشــاره بــه عملکــرد
هــال در ســیل اخیــر ،بــا بیــان اینکــه
ســیل امســال بســیار ویرانگــر بــود ،افــزود:
بــا ایــن وجــود کمکهــای غیــر نقــدی
مثــل پتــو ،چــادر ،ســت بهداشــتی و  ...از
کویــت ،ترکیــه ،آذربایجــان ،فرانســه ،آلمــان،
ارمنســتان ،پاکســتان و  ...بــه ایــران ارســال
شــده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه ســیل در
گلســتان و مازنــدران فروکــش کــرده اســت،
اظهــار کــرد :اســتانهای لرســتان ،ایــام و

آنهــا در خوزســتان هســتند.
رییــس جمعیــت هاللاحمــر بــا بیــان
اینکــه تاکنــون بســتههای غذایــی ۷۲

خوزســتان همچنــان درگیــر ســیل هســتند و
تاکنــون  ۲۲۷هــزار نفــر اســکان اضطــراری
داده شــدهاند کــه بیــش از  ۱۰۰هــزار نفــر

ســاعته و یــک ماهــه و  ۴۷هــزار چــادر
توزیــع شــده اســت ،تصریــح کــرد:
تیمهــای درمــان اضطــراری نیــز بــه مراکــز

حجتاالسالم عباس امیریفر در یادداشتی نوشت

تایید سخنان جنجالی احمدینژاد درباره انگلیس
حجتاالســام امیریفــر ،روحانــی
نزدیــک بــه محمــود احمدینــژاد در دوران
ریاســتجمهوریاش ،برخــی اظهــارات
جنجالــی او را تاییــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا« ،عبــاس امیریفــر»
نزدیکتریــن روحانــی بــه احمدینــژاد در
دوره ریاســتجمهوری در یادداشــت ارســالی
بــه انصافنیــوز حرفهــای منســوب بــه
احمدینــژاد کــه انقــاب ســال  ۵۷را کار
انگلیــس خوانــده تأییــد کــرد؛ در حالــی کــه

مشــاور احمدینــژاد آن را تکذیــب کــرده
اســت.
حجتاالســام امیریفــر در متــن دربــاره
نقــل قولــی از احمدینــژاد در جلســهای
خصوصــی کــه گفتــه «انقــاب کار انگلیــس
بــود» نوشــت« :ســام بــرادران عزیــزم .بنــده
خــودم در ایــن جلســه در ولنجــک حضــور
داشــتم و بدتــر از مــوارد فــوق را گفتنــد و
بــه دلیــل توهیــن ایشــان آن جلســه را تــرک
کــردم و مقدمــه قطــع ارتباطــم بــا ایشــون

شــد .حــاال مختاریــد بــاور کنیــد یــا نکنیــد
و بــه قــول مــا طلبههــا فلکالخیــار .اگــر
نگاهــی بــه مصاحبـهای اخیــرش بکنیــد بدتــر
از ایــن حتــی بــه حضــرت آقــا کنایههــای
توهینآمیــز هــم داشــتند!
اهللاکبــر از انســان .چــه جــور موجودیــه.
انســان میتونــه از فــرش بــه عــرش برســه
مثــل ادواردو انیلــی و مالکــوم ایکــس کــه جز
شــهادت چیــزی نصیبشــان نمیشــه یــا میشــه
از عــرش بــه فــرش رســید مثــل همیــن

ســیل زده فرســتاده شــده و کمکهــای
مردمی    بســیار گســتردهای نیــز داشــتیم.
تــا بــه امــروز  ۱۰۰میلیــارد تومــان بــه
سیل زدگان کمک مردمی    شده است.
وی ادامــه داد :ابعــاد حادثــه بســیار گســترده
اســت و همچنــان نیــاز بــه کمکهــای
مردمی    داریــم .تاکنــون نیــز بیــش از ۳۰
میلیــارد تومــان کمــک مردمــی    در قالــب
اقــام خوراکــی ،بســتههای بهداشــتی،
موکــب و غیــره شــده اســت.
پیونــدی بــا بیــان اینکــه درخواســت
اســتمداد از کشــورهای خارجــی بــرای
ایجــاد فضــای همدلــی بیــن جمعیــت
کشــورهای مختلــف کشــور بــا ایــران اســت،
تصریــح کــرد :همانطــور کــه ایــران بارهــا
بــه کشــورهای دیگــر کمــک کــرده اســت،
بــه همیــن دلیــل ایــران نیــز اعــام کــرده
تــا در صــورت وجــود کمکهــای خارجــی
آنهــا را قبــول خواهــد کــرد.
موجــود عجیــب کــه از رزمندگــی و ســرباز
والیــت بــه جانــوری عجیــب میرســه.
خــدا رحممــان کنــد و بــه فکــر دعــای پیامبــر
عظیمالشــانمان میافتیــم کــه نیمههــای
شــب دعــا میفرماینــد کــه الهــی ال تکلنــی
الــی نفســی طرفــه عیــن ابــداً .ایشــون بعــد
از نهــی ارشــادی حضــرت آقــا بــرای کاندیــدا
شــدن ریاســتجمهوری و رد صالحیــت
بیســابقه شــورای نگهبــان بــه اتفــاق آرای
 ۱۲نفــر فقهــا و حقوقدانهــا کینــه عجیبــی
از نظــام و مقــام معظــم رهبــری گرفته اســت!
باکمــال افتخــار بــه همــه اعــام میکنــم
اینجانــب شــیخ عبــاس امیریفــر ،عضــو
رســمی ســپاه پاســداران بــا رتبــه  ۱۹معــادل
سرلشــکری بــوده و در حــال حاضر بازنشســته
هســتم».
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اروپا همچنان پیگیر کانال مالی
تجارت با ایران است

ســفیر هلنــد در ایــران گفــت :اتحادیــه اروپــا همچنــان
پیگیــر کانــال مالــی تجــارت بــا ایــران اســت تــا از ایــن
طریــق بتوانــد ارتبــاط تجــاری خــود را بــا ایــران هماننــد
گذشــته ادامــه بدهــد.
'ژاک ورنــر' روز شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
اقتصــادی ایرنــا افــزود :بــا وجــود اعمــال تحریم  هــای
جدیــد علیــه ایــران و خــروج آمریــکا از برجــام ،اتحادیــه
اروپــا بــه صــورت مشــخص برقــرارداد برجــام پایبنــد
اســت.
وی اظهــار داشــت :امیدواریــم در زمینــه کشــاورزی بتوانیم
بــا ایــران همکاری  هــای مشــترک داشــته باشــیم ،زیــرا
هلنــد از لحــاظ تولیــدات کشــاورزی و مــواد غذایــی کشــور
توانمنــد و بــا ظرفیتــی اســت.
ســفیر هلنــد در ایــران بــا بیــان اینکــه بخــش کشــاورزی
هلنــد دارای دانــش فنــی ،تکنولــوژی و نوآوری  هــای
قابــل انتقــال بــه ایــران اســت ،تصریــح کــرد :ســعی
داریــم تــا بــا بــه اشــتراک گذاشــتن تجربیــات خــود بــا
ایــران بتوانیــم ارتبــاط تجــاری ایــران و هلنــد را حفــظ
کنیــم.
وی در بــاره ظرفیت  هــای بخــش کشــاورزی ایــران
گفــت :ایــران بــازار بزرگــی اســت و زیرســاخت  های
فنــاوری در ایــن کشــور بــرای توســعه بخــش کشــاورزی
مناســب اســت و ایــن فرصــت خوبــی را ایجــاد می    کنــد
کــه همــکاری مشــترکی بیــن دو کشــور شــکل بگیــرد.
کلینتون:

آسانژ باید پاسخگوی اقداماتش
باشد

هیــاری کلینتــون در واکنــش بــه بازداشــت موســس
ســایت افشــاگر ویکیلیکــس کــه ایمیلهایــی از کمپیــن
ریاســت جمهــوری  ۲۰۱۶را هــم فــاش کــرده بــود ،گفــت:
جولیــان آســانژ بایــد بابــت آنچــه مرتکــب شــده اســت،
پاســخگو باشــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نوشــته روزنامــه گاردیــن ،جولیــان
آســانژ ،موســس ســایت افشــاگر ویکیلیکــس کــه هفــت
ســال در ســفارتخانه اکــوادور در لنــدن پنــاه گرفتــه بــود،
ســرانجام پنجشــنبه گذشــته بــه زور از ایــن ســاختمان
دیپلماتیــک بیــرون کشــیده شــده و بازداشــت شــد .او
پــس از انتقــال بــه بازداشــتگاه پلیــس متروپولیتــن لنــدن،
از ســوی آمریــکا بــه توطئــه بــرای هــک یــک شــبکه
محرمانــه کامپیوتــری پنتاگــون متهــم شــد.
آســانژ متهــم اســت کــه بــا همــکاری چلســی مانینــگ،
تحلیلگــر اطالعاتــی وقــت ارتش آمریــکا در مــارس ۲۰۱۴
قصــد ورود بــه ایــن شــبکه وزارت دفــاع آمریــکا را داشــته
اســت تــا بــه اســناد محرمانــه برســد .آمریــکا تاییــد کــرده
اســت کــه خواســتار اســترداد آســانژ از انگلیــس خواهــد
شــد و همیــن کافــی بــود تــا بــه ســرعت نگرانیهایــی در
بــاره صیانــت از حقــوق روزنامهنــگاران طبــق متمــم اول
قانــون اساســی آمریــکا ایجــاد شــود.
هیــاری کلینتــون ،وزیــر خارجــه ســابق و نامــزد
دموکراتهــای آمریــکا در انتخابــات ریاســت جمهــوری
 ۲۰۱۶میگویــد :از ایــن کیفرخواســت کامــا مشــخص
اســت کــه هــدف آن تنبیــه روزنامهنــگاری نیســت .بحــث
آزادی مطبوعــات در میــان نیســت .ایــن مســاله مربــوط
بــه همــکاری بــرای هــک یــک کامپیوتــر نظامــی    و
ســرقت اطالعــات دولــت ایــاالت متحــده آمریکاســت.
اد  امه از ستون روبرو

نگاهـی عبرت آمیـز به اشـتباهات راهبـردی و بنیان
کـن گذشـته داشـته باشـد نـه ایـن کـه در همـان
مسـیر لگدمـال شـده گام بـردارد .به نظر می رسـد
بهتریـن فرصـت بـرای آزمایـش نسـل مدعـی
هدایـت جامعـه ،آزمایش آنهـا در بازسـازی مناطق
سـیل زده باشـد .سـیلی که ایـران را نشـانه گرفت
تنهـا بـا خسـارات جانـی و مالی همـراه نبـود بلکه
لطمـات روحـی فراوانـی بـه سـاکنان ایـن مناطـق
وارد کـرد .لـذا اگر نهـادی متمایز از سـایر نهادها با
مدیریـت چهره هـای کارآمـد و جوان و دانشـگاهی
بتوانـد بـا عضوگیـری از جوانـان مسـتعد مناطـق
آسـیب دیـده خـود را در معرض آزمونی بـزرگ قرار
دهـد و طرحـی قابل دفـاع اجـرا کند تدریجـا مردم
را بـه ظهـور قابلیتـی نهفته کـه می توانـد بعدها در
عرصه هـای سیاسـی و اجتماعـی نیـز ایفـای نقش
کنـد امیـدوار خواهد سـاخت.
شـاید یکـی از وجـوه فرصـت آفرینـی از تهدیـد
همیـن رویکـرد به قابلیـت نسـل جـوان و پرانگیزه
برای بازسـازی مناطق سـیل زده باشـد .کسـی چه
می    دانـد شـاید نـگاه متفـاوت بـه سـیل موجـب به
صـدا درآمـدن زنـگ تغییـر و ایجـاد امیـد در مردم
بـرای چشـم داشـتن بـه اتفاقـات خـوب در آینـده
با شد .

