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ابعاد تازه اي از رسوایي هانتر بایدن منتشر شد

پرونده «بایدن ها» زیر ذره بین جمهوري خواهان
رســوایی های هانتر بایــدن، جوان تریــن فرزنــد رئیس جمهور 
دموکرات ایاالت متحده، وارد مراحل تازه ای شده و با باالگرفتن ماجرا، 
جمهوری خواهان نیز هشــدار داده اند در صــورت کنترل مجدد این 
حزب بر دو مجلس کنگره، تحقیق و تعقیب قضائی کسب وکارهای 
هانتر بایدن در خارج از ایاالت متحده را در دستور کار قرار می دهند.

جنجال های بسیاری درباره هانتر ۵۱ ســاله از اعتیادش به الکل 
و مــواد مخدر گرفته تا رابطه عاشــقانه اش در ســال ۲۰۱۷ با هالی 
هانتر، بیوه برادرش «بُو»، شــکل گرفته اســت. پســر بایدن به تازگی 
در زندگی نامــه جدیدش در اشــاره به رابطه عاشــقانه با بیوه برادر 
بزرگ ترش «بُو» که چند ســال قبل بر اثر ســرطان مغز درگذشــت، 

می گوید: «این رابطه، نتیجه غم و افسردگی عمیق بود».
در روزهای اخیــر نیز ماجرای لپ تاپ هانتــر بایدن وارد مراحل 

تازه ای شــد. اندکی قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 
۲۰۲۰، روزنامه نیویورک پست گزارش داد به لپ تاپی متعلق به هانتر 
بایدن دســت پیدا کرده که حاوی فیلــم پورنوگرافی و میزان درآمد 

اوست.
«جان پــل مک آیزاک»، تعمیرکار کامپیوتــر، در گفت وگویی تازه 
با نیویورک پســت به جزئیات روز آوریل ۲۰۱۹ پرداخته و گفته است 
ظاهرا هانتر بایدن، با بوی مشروبات الکلی، کمی قبل از تعطیلی به 
مغازه ویلمینگتون رفته بود. به گفته مک آیزاک که کتابش در همین 
باره نیز منتشر شده است، بایدن سه لپ تاپ مک بوک پرو را به مغازه 
او برد و گفت: «من به بازیابی اطالعات لپ تاپم نیاز دارم، اما مایعات 

به همه آنها نفوذ کرده است و روشن نمی شوند».
مک ایزاک نوشــت: «یکــی از لپ تاپ ها مــدل ۱۵ اینچی بود که 

اطالعاتش به صورت کامل حذف شــده بود، اما دیگری وضعیتش 
کمی بهتر بــود؛ اگرچه صفحه کلیدش از کار افتــاده بود. من قصد 
داشــتم یک صفحه کلید خارجی را به سیســتم وصــل کنم و برای 
ورود به سیســتم اجازه خواستم. هانتر شروع به خندیدن کرد». مک 
آیزاک خاطرنشــان کرد که «وضعیت مست» هانتر بایدن، فهمیدن 
حرف های او را ســخت کرده بود. او پس از آن مشــغول استخراج 
اطالعات از هارد دیســک لپ تاپ سوم شد. مک آیزاک نوشت: «فقط 
چند فایل طول کشــید تا اینکه متوجه شدم محتوای پورنوگرافی در 
ستون ســمت راست ظاهر می شــود. این یک خطر حرفه ای است. 
من عــادت کردم و حوصله اش را نداشــتم. با این حال، از مقدار زیاد 
و جســارت گذاشتن فایل های پورن روی دسک تاپ کمی شگفت زده 
شــدم». به نوشــته ایندیپندنت، مک آیزاک همچنین نوشت که یک 

جنگ روسیه در اوکراین و تاتارهای کریمه

ایمیل در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۷ پیدا کرد که درآمد مشمول مالیات را 
در مقادیر ساالنه فهرست کرده بود و نشان می داد این درآمد در سال 
۲۰۱۵ به بیش از دو میلیون و ۴۷۸ هزار دالر رسیده است. مک  آیزاک 
گفته است لپ تاپ و هارد دیســک را پس از اینکه در مغازه اش رها 

شد، به صورت قانونی در اختیار گرفته است.
در دســامبر ۲۰۱۹، اف بــی آی تجهیزات مک آیــزاک را به عنوان 
بخشی از تحقیقات هیئت منصفه بایدن توقیف کرد که ظاهرا شامل 
کالهبــرداری مالیاتی، پول شــویی و نقض قوانین اســت. اکتبر بعد، 
روزنامه نیویورك پست یک کپی از هارد دیسک به دست آورد و به طور 
انحصــاری درباره وجود و محتــوای آن، از جمله جزئیات معامالت 
تجاری بحث برانگیــز هانتر بایدن در خــارج از آمریکا و عکس ها و 
ویدئوهای جنسی غیراخالقی او گزارش داد. در آن زمان، مک آیزاک 
به پســت گفت نمی تواند فردی که لپ تاپ را نزد او گذاشــته است، 

به عنوان هانتر بایدن شناسایی کند.
افشــاگری پســت، توفانی از مخالفت ها را برانگیخت؛ از جمله 
ادعاهای اثبات نشــده مبنی بر اینکه مطالب موجود در هارد دیسک 
ممکن اســت اطالعات نادرســت روسیه باشــد. توییتر و فیس بوک 
نیز اقداماتی را برای محدود  کردن اشــتراک گذاری پست های مربوط 
بــه این ماجرا انجام دادند. هم نیویورک تایمز و هم واشنگتن پســت 

بسیاری از ایمیل ها را تأیید کرده اند.
زمانی که «پســت» برای اولین بار وجود این لپ تاپ را فاش کرد، 
وکیل بایدن از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد و به نقش رودی 
جولیانی، شهردار سابق نیویورک، در تحویل یک نسخه از هارد دیسک 
اشــاره کرد و گفت: «او آشــکارا با تکیه بر افــراد مرتبط با اطالعات 
روسیه، تئوری های توطئه بی اعتباری را درباره خانواده بایدن مطرح 
کرده اســت». سال گذشــته هانتر بایدن -که اذعان کرد با اعتیاد به 
مواد مخــدر و الکل دســت و پنجه نرم می کــرد- در مصاحبه ای با 
سی بی اس نیوز گفت واقعا نمی دانست لپ تاپ باقی مانده در مغازه 
مک آیزاک مال اوســت یا خیر. او گفت: «مطمئنا ممکن اســت یک 
لپ تاپ وجود داشته باشد که از من دزدیده شده باشد. ممکن است 
من هک شــده باشــم. ممکن اســت همه اینها کار سیستم امنیتی 

روسیه باشد».
جمهوری خواهان اشــاره کرده اند که اگر آخر سال ۲۰۲۲ دوباره 
کنتــرل یک یا هــر دو مجلس کنگــره را در اختیار بگیرنــد، در نظر 
دارند با اســتفاده از اختیارات تحقیقاتــی کنگره، به تعقیب قضائی 
قراردادهای خارجی کسب و کار هانتر بایدن بپردازند. یکی از اعضای 
جمهوری خــواه کنگره که قرار اســت رئیس کمیته نظارت مجلس 
شــود که برای تحقیقات در امور دولتی قدرت گســترده ای دارد، در 
مصاحبه اخیر خود با پولتیکو گفت اگر ســال آینده به مقام ریاست 
ایــن هیئت بانفوذ برســد، کمیته اش به تمــام قراردادهای خارجی 
کســب وکار هانتــر بایدن خواهــد پرداخت. او گفت: «نــه به دالیل 
سیاســی، بلکه به دلیل آنکه احساس می کنیم هانتر بایدن تهدیدی 

برای امنیت ملی است، روی او تمرکز خواهیم کرد».
مجلــس نماینــدگان تنها نهادی نیســت که قصد دارد ســراغ 
پســر رئیس جمهوری برود. ســناتور ران جانســون نیز که اگر حزب 
جمهوری خواه در ســال آینده دوباره اکثریت مجلس ســنا را از آن 
خود کند، ممکن است بر کرسی ریاست کمیته امنیت داخلی و امور 

دولتی سنا بنشیند، سخنان مشابهی را مطرح کرده است.

ناصر همرنگ: جنگ روســیه در اوکراین در کنار هدف های ریز و درشت فراوان، بخشی از 
یک جهان خیالی و شاعرانه شــده پان ترکی را نیز نشانه گرفته است. این جهان با تاتارهای 
کریمه می آغازد و بخشی از سرنوشت تاتارهای درون روسیه با آنها پیوستگی می یابد. بسیار 
مهم است اگر درنگریم که تاتارهای کریمه نخستین کسانی بودند که به تبار ترکی خویش 
پی بردند و به انگاره پردازی برای ســاختن یک جهان ترک از بالخاش در آســیای میانه تا 
بالکان در اروپا روی آوردند. جنبش الحاق گرای پان ترکی که از دل اندیشه های جریان های 
روشنفکری تاتاری بیرون جهید و بر آن بود تا همه ترک های جهان را در زیر مجموعه یکانی 
سیاسی با نام انتزاعی و شاعرانه شده توران گرد بیاورد، تاتارها را در جایگاه یک قوم آوانگارد 
در رویارویی با توسعه طلبی های روسی جانما کرده است. پان ترکیسم آنها هرچند واکنش 
شــتاب زده ای بود در برابر پان اسالویسم روسی شــده، با این حال برای مدت ها توانست در 
برابر امپراتوری روســیه شوروی در قفقاز و آســیای میانه مانند یک جلوگیر تاریخی، عمل 
بکند. افزون بر اینها تاتارها چهره ژئوپلیتیک منطقه در روزگاران پس از دو جنگ جهانی را 
نیز دیگرگون کردند. ترکیه نه تنها از خاکستر عثمانی بلکه از درون اندیشه های آنها بود که 

ســر برآورد. برای مدت ها در دوران پایانی دولت های بزرگ در شرق اروپا از روسیه تزاری تا 
خالفت عثمانی، تاتارها در دل رخدادها جا گرفته بودند. اکنون در کشاکش رویارویی روسیه 
با غرب، یک بار دیگر آنها در کانون قرار گرفته اند. از یک سو اوکراین که برای پاسداری از خود 
در برابر ابرروسیه تکاپو می کند، در کمال ناامیدی به آنها نیاز پیدا کرده است. هستندگی یک 
جمهوری بزرگ تاتار درســت در قلب روسیه با شهرهایی آباد و ثروتمند و با مردمانی که 
انگیزه های تاریخی نیرومندی برای گریز از مرکز دارند، برای دولت نوبنیاد اوکراین به ویژه در 
شــرایط رویارویی بزرگ و سرنوشت ساز با روسیه بسیار وسوسه کننده است. به همین خاطر 
دولت اوکراین همیشــه روی تاتارهایی که پس از جداشــدن اجباری کریمه به این کشــور 
آمده اند، حساب ویژه ای باز کرده است. از دیگر سو دولت ترکیه نیز در یک بزنگاه تاریخی به 
عنصر تاتار برای توازن آفرینی اش در خالل رویارویی های گسترده ای که هم اکنون با روسیه 
به ویژه در قفقاز و سوریه و لیبی دارد، نیاز آنی پیدا کرده است. با این حال این نیز مهم است 
که از یاد نبریم ترکیه در درازنای پیدایش خود در پهنای نیم سده گذشته، همواره ناگزیر بوده 
است جریان های روشنفکری تاتار را در جایگاه سرچشمه های هویت خود بنگرد و از این رو 

مناسبت های دمادم خود در زمینه های گسترده با هم تباران تاتار ی اش را بسیار جدی بگیرد. 
این مناســبت ها بی اندازه رمانتیک و شاعرانه و به همان اندازه سیاسی و راهبردی هستند. 
در چنین شــرایطی اســت که تاتارهای اوکراین به عنصری مهم و چالشی نه تنها در تداوم 
جنبش الحاق گرای پان ترکی در سرتاسر منطقه اوراسیا و قفقاز بلکه به عاملی مهم در آغاز 
و انجام جنگ روسیه در اوکراین بدل شده اند. این هستندگی ها اگرچه رازآمیز و سایه وار به 
نظر می رســند؛ اما به رنگ پری از یک پان ترکیسم جدی و الحاق گرا اندود شده اند. تردیدی 
نیست که هرکدام از این اقدامات تنها در سایه  همکاری های بسیار گسترده دو دولت ترکیه 
و اوکراین شدنی بوده است. هر دو دولت در برابر ابرعامل روسی انگیزه های بسیاری برای 
همکاری و همپایی دارند. یکی به عنوان رقیب و آن دیگری به عنوان دشــمن. در عین حال 
فرجام گســتردگی کنش های روس ســتیزانه تاتارها در اوکراین به طور ناگهانی این کشور 
را بــه یکی از کانون های مهم جریان های پان ترک الحاق گــرا نه تنها در منطقه بلکه برای 
همه جهان تبدیل کرده اســت. به گونه ای طبیعی آن دسته از کشورهایی که در دسترس 
آسیب پذیری از پیامدهای نضج گرفتن احتمالی چنان جریان هایی در درون حاکمیت ملی 

خود هســتند، در هرگونه نبرد علیه اوکراین با روســیه همذات پنــداری خواهند کرد. این 
کشورها می توانند گستره ای به پهنای اوراسیا و حتی فراتر از آن از بلغارستان و  مجارستان و 
یونان در اروپا و گرجستان و ارمنستان در قفقاز و قزاقستان و تاجیکستان و حتی افغانستان 
در آسیای میانه تا ایران و چین در دو سوی آسیا را در بر بگیرند. از این رو طبیعی خواهد بود 
اگر دولت های مزبور نســبت به فهم دغدغه های اوکراین در رویارویی اش با روسیه با همه 
درســتی ها و نادرستی هایش بی اعتنایی کنند. پیروزی احتمالی روسیه در این جنگ در نظر 
بســیاری از این دولت ها با همه بعدهای دیگر آن، می تواند به معنای از میان رفتن بخشی 
از توانایی ها و اندوخته های جنبش الحاق گرای پان ترکی نیز دانســته شود. تکیه معنادار و 
گسترده دولت اوکراین بر روی تاتارهای کریمه در رویارویی تاریخی اش با روسیه ، می تواند 
حقانیت او در پدافند از خود دســت کم در نگاه بســیاری از کشورها را که نسبت به جریان 
الحاق گرای پان ترکی و توســعه طلبی های دولت ترکیه حساسیت مزمن و ذهنیت تاریخی 
دارند، به خودی خود کم رنگ کند و به حاشیه براند. سهل است که در برهه هایی حتی آنها 

را ناگزیر به همراهی های ناخواسته با روسیه کند.
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بارها گفته شــده است که در مناطق 
جدید اقتصادی در جنوب شرق کشور 
زمینه ایجاد یک شــهر دریایی وجود دارد. کار عمومی می تواند برای 
ایجاد زیرساخت های شهری در این منطقه به تحولی بزرگ در اشتغال 
منجر شــود. در این خصوص مطالعاتی انجام شــده و پروژه هایی نیز 
به  صورت آزمایشی در سمنان و لرســتان اجرا شده است، نتیجه این 
پروژه ها هرچه بوده باشد، ناگزیریم این روند را پی بگیریم. اگر ناموفق 
بوده راه های جدیدی را بیابیم و اگر موفق بوده، آن را توســعه دهیم. 
متأســفانه این طرح ها همواره دچار بدفهمی در بدنه مدیریتی کشور 
می شــود و گاه همین پروژه های «کار عمومــی» دچار تعارض منافع 
سازمانی می شــود و به انحصار نظام بانکی یا بعضا سازمان بیمه گر 
درمی آید و آن را در قالب وام و سود بانکی و جریمه و... درمی آورند و 
آن را به انحراف می کشند. «کار عمومی» را بفهمید و بفهمانید. «کار 
عمومی» یک پدیده وارداتی نیست؛ بلکه ریشه در سنت های قدیمی 
ایرانی نیز دارد و می تواند در قالب همین سنت ها احیا شود. مهم این 
اســت که نگذارید اقدامات اولیه بر زمین بماند. با مطالعه و سعی و 
خطای دائمی در این مسیر می توانید راه های مناسب تری بیابید و سکه 
موفقیت «کار عمومی» را به نام خود بزنید. ۶- رفاه و تأمین اجتماعی 
موضوع قانون گذاری های فــراوان و مقررات گذاری های انبوهی بوده 
است. برای ایفای تکالیف نیازی به هیچ قانون جدیدی ندارید. به این 
دام نیفتید که به ســراغ الیحه و قانــون جامع و از این قبیل مصوبات 
برویــد. این، َســم مهلکی برای رفــاه مردمان و بــرای دوره مدیریتی 
شماست. سیاست های کلی نظام در حوزه تأمین اجتماعی که به تازگی 
ابالغ شــد کارکردی تأکیدی داشت (و نه تأسیسی)؛ چون برای اغلب 

حوزه های آن از ۲۰ ســال پیش به این ســو قانون تصویب شده است. 
موارد اندک باقی مانده را به تدریج می توان به تصویب مجلس یا دولت 
گذراند. آنچه مهم است، این است که از همین قوانین موجود و به ویژه 
«قانون ساختار» و طراحی های انجام شده و پایگاه اطالعاتی می توانید 
حداکثر استفاده را بکنید. «قانون ســاختار» مورد تأیید همه دولت ها 
و گرایش های سیاسی بوده اســت؛ اما متأسفانه همواره در آخر عمر 
دولت هــا به اهمیت این قانــون پی برده اند. برای اجــرای این قانون 
تاکنون در سطح اول و دوم ساختار آیین نامه هایی تصویب شده است 
کافی  است آنها را اجرا کنید؛ اما برای سطح سوم که طبقات برخوردار 
را مسئول امور بازنشستگی و رفاهی خود می کند، آیین نامه ای تصویب 
نشــده اســت. آیین نامه سطح سوم را به تصویب برســانید و اجرائی 
کنیــد. این طبقات به هر حال باید مســئولیت تأمین اجتماعی خود را 
بپذیرند. راهی جز این فراروی کشــور نیســت و تقریبا همه نظام های 
پیشــرفته رفاهی به این راه رفته اند. نمی توان از محل بودجه عمومی 
و به قیمت فقیرتر کردن محرومان هزینه های رفاهی طبقات برخوردار 
را متقبل شــد. اگر دولت شــعار عدالت و حمایت از محرومان ســر 
می دهد، باید تکلیف این بخش مهم که مزایای بازنشســتگی را صرفا 
به پرداخت های حقوق باال موکول نمی کند، روشــن شــود. کســانی 
که برخوردارند، باید ریسک ســرمایه گذاری برای بازنشستگی خود را 
بپذیرند. ۷- یکی از مهم ترین کارهای بر زمین مانده ایجاد یک سازمان 
تنظیم گر برای ســازمان های بازنشستگی است که وزارتخانه شما باید 
پیگیر آن باشــد. مدت هاســت که در دولت های گوناگون از این دست 
به آن دســت می شود. ســکه انجام این کار مهم را به نام خود بزنید. 
این سازمان تنظیم گر می تواند ســاماندهی صندوق های موضوع بند 

فــوق را برعهده بگیرد. ۱۸ صندوق در کشــور وجود دارد که به دلیل 
فقدان چارچوب تنظیم گری، این حوزه را دچار آشــفتگی کرده، هزینه 
طرح های بازنشستگی را افزایش می دهد و تحرک نیروی کار را با مانع 
مواجه می کند. عالوه بر این تکثر صندوق ها به نابرابری دامن می زند و 
سبب می شود که قشــرهای برخوردار، به صورت غیرمستقیم، هزینه 
ریســک خود را بر اقشار نابرخوردار سرشکن کنند. ۸- در همین راستا، 
پراکندگی حمایت ها نظام حکمرانی یکپارچه را ناممکن کرده اســت. 
ســازمان هدفمندسازی یارانه ها از ســویی، وزارت رفاه از سوی دیگر، 
تسهیالت سالمت و مسکن و... همه و همه نظام حکمرانی بی ثباتی 
را در حــوزه رفــاه و تأمین اجتماعی پدید آورده اســت که هیچ یک از 
دولت هــا اراده الزم را بــرای حل وفصل آن نداشــته اند. یک دلیل آن 
عدم وقوف نظری و فقدان دانش و اشــراف مدیریتی در سطوح باالی 
تصمیم گیری در این باره بوده اســت. مدیران این وزارتخانه باید نقش 
مهمی در شــکل گیری دانش و اراده حاکمیتــی در درون دولت ایفا 
کنند. ایفای این نقش از سنخ وظایف نرم افزاری و مغزافزاری مدیران 
وزارت رفاه اســت. شــاید اصلی ترین دلیل عدم تحقق سیاست های 
رفاهی عدم اشــراف کامل مقامات عالی دولت بوده است. ۹- پایش 
توزیع کاالها از مسیر شــبکه های اطالعات دیجیتال بسیار آسان شده 
اســت. اطالعات کارت های بانکی هم که موجود است؛ بنابراین برای 
حذف ارز چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی نیاز بــه ورود بی محابا به «میدان 
مین» نیست. هر کاال به مثابه یک «مین» است که به وسیله مسیریابی 
دیجیتال و ارائه هزینه های جبرانی الزم برای آن کاال می توان آن مین را 
خنثی کرد. پایگاه اطالعات جامع گام مثبتی در این راه است و می تواند 

کارآمد باشد.

یـادداشـت

انسجام ملی
و تریبون های جمعه و جماعت

احســان هوشــمند: ائمه جمعه و جماعات در نماز جماعات، نماز 
جمعه و نمازهای عیدین و سایر فرصت ها به صورت نسبی به عنوان 
ســخنگویان محلی حاکمیت به ابراز نظر می پردازند. پیش از انقالب 
اســالمی، در میان روحانیون شــیعه هر امام جماعــت معموال به 
نمایندگی از یکی از مراجع در مســجد یا شهرستانی به ایفای نقش 
خود می پرداخت و ســخنان و مواضع آنها به صورت معمول بازتاب 
گسترده ای نیز در پی نداشت. پس از انقالب مدیریت و نصب و خلع 
روحانیون جمعه و جماعات از ســوی نهادهــای حاکمیتی صورت 
می گیــرد. به این  ترتیب، ائمه جمعه و جماعت به عنوان بخشــی از 
حاکمیت سیاسی تلقی شده که وظیفه دفاع از سیاست های دولت به 
معنای عام را بر عهده گرفته اند. البته در حوزه اهل ســنت، وضعیت 
به صورت دیگری است. در غرب کشور، یعنی در استان هایی همچون 
کردســتان، آذربایجان  غربی و کرمانشــاه که گروه درخور توجهی از 
هم وطنان ُســنی مذهب مســتقر هســتند، نهادی با نام مرکز بزرگ 
اسالمی غرب کشور زیر نظر نماینده ولی فقیه به مدیریت فعالیت های 
این دســته از روحانیون می پردازد. در اســتان سیستان وبلوچســتان 
وضعیت مشابه غرب کشور نیســت. در شرق یا دیگر نقاط کشور که 
گروهی از هم وطنان سنی مذهب زندگی می کنند، نمایندگی ولی فقیه 
در استان ها بر کار روحانیون ُسنی نظارت می کند. در دو هفته گذشته 
برخی ســخنان یا اقدامات روحانیون شیعه و سنی بازتاب گسترده ای 

در محافل فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی داشت.
۱- یکی از ائمه جمعه اســتان اصفهان در ســخنانی درباره قوم 
یهود گفت: «قوم یهود خنگ ترین مخلوقات خداوند هستند». توجه 
امام جمعــه اصفهان را به ایــن نکته جلب می کنم کــه گروهی از 
هم وطنــان ارجمند ما کلیمی و حتی تعــدادی از هم وطنان یهودی 
نیز در شــهر اصفهــان زندگی می کنند و تعدادی از کنیســه های این 
هم وطنــان بــدون محدودیتی در اصفهــان فعال هســتند. یکی از 
دیرین تریــن محالت اصفهان یعنی جوباره یا یهودیه، محل اســتقرار 
هم وطنــان یهودی اســت. اصفهان به جز کلیمیان محل ســکونت 
گروهی از هم وطنان مســیحی ارمنی و آشــوری اســت که این شهر 
تاریخی ایران را از نظر تســاهل و مدارای فرهنگی زبانزد عام و خاص 
کرده است. بخشی از میراث فرهنگی جهانی اصفهان نیز توسط این 
دســته از هم وطنان ساخته شده اســت. بنابراین ضروری است ائمه 
جمعه سخنان و مواضع خود را با درایت، دقت و مالحظات بیشتری 
بیان کنند تا شــائبه توهین به هیچ گروهی از هم وطنان ایجاد نشود. 
قانون اساسی نیز در اصول مختلف خود بر لزوم توجه به همبستگی، 
همزیستی و وحدت میان ایرانیان تأکید کرده و در اصل سیزدهم ادیان 
زرتشــتی، کلیمی و مسیحی را به رســمیت شناخته است. همچنین 
در اصــل چهاردهم تأکید شــده که دولتمردان «موظف اند نســبت 
به افراد غیرمســلمان با اخالق حســنه و قسط و عدل اسالمی عمل 
کنند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند». پس مواضع طرح شده را 
نباید در چارچوب قانون اساســی و هماهنگ با آن تلقی کرد. از ائمه 
جمعه انتظار می رود پاســدار قانون اساسی باشند. از منظری دیگر، 
بیان سخنانی که گزاره ای را بیان می کند که می توان صدق و درستی 
آن را با معیارهای علمی ســنجید نیز از دیگر حواشــی این دست از 
سخنان است؛ یعنی ترسوبودن، خنگ بودن و نفهمی را با معیارهای 
علمی می توان اندازه گیری کرد و گذشــته از ابعاد قانونی و سیاسی و 
ملی، چنین مواضعی می تواند با شاخص های علمی نیز مورد ارزیابی 

قرار گیرد.
۲- بــه مناســبت حلول ماه شــوال و اعالم عید فطــر نیز برخی 
ناهماهنگی ها بروز کرد. برای مثال برگزاری نماز عید در شهر سنندج 
در سه روز یکی از این اتفاق ها ست که نشانگر تحوالت کم سابقه ای در 
بخش های غربی کشور است. هم زمان با این اتفاق ها برخی سخنان 
و مواضع روحانیون شایان تأمل است. متأسفانه تاکنون آسیب شناسی 
دقیق و کارشناســی در این باره به صــورت جامع و بی طرفانه صورت 
نگرفته اســت. همچنین در موردی دیگر، کلیپی از یکی از روحانیون 
شناخته شــده شرق کشور منتشــر شــده که گوینده مدعی می شود 
طالب های حاکم بر افغانستان در مقابل ۴۰، ۵۰ کشور تا دندان مسلح 
و آمریکایی که هرکس نامش را می شــنود پشتش می لرزد و شوروی 
و اروپــا با آن امکانــات، مقاومت کرده اند». طالبــان نمونه صحابه 
در عصر حاضر اســت «که مرگ را بیشــتر از زندگی دوست داشتند. 
در دره ها و کوه هــا زندگی کردند و پایبند عقیــده بودند به خصوص 
سران شان!». طبق قانون نمی توان از ابراز نظر هر شخصی ممانعت 
کرد و این روحانی نیز در بیان عقیده خود مختار است، اما با توجه به 
تحوالت جاری در منطقه و گسترش نسبی جریان های تکفیری، دفاع 
از این دســت جریان ها از ســوی برخی روحانیان اهل سنت و پاره ای 
رویکردهای افراطی تعدادی از روحانیون شــیعه می تواند پیامدهای 
دیگری در پی داشــته باشــد که با مصالح ملــی و حتی امنیت ملی 
منطبق نیست. چنین رویکردهایی ممکن است تبعاتی منفی در میان 
هم وطنان یا خلل در همبستگی و انسجام ملی ایجاد کند. در این باره 
سخن بسیار است که مجالی برای طرح آن نیست، اما به نظر می رسد 

در این خصوص خوب است تدبیری اندیشیده شود.

امــا مدیریت  بلیت گران شــده؛ 
و برنامــه ای بــرای ســوق دادن 
منابع به سمت پایدارســازی خدمات دیده نمی شود. نزدیک 
به ۸۵ درصــد از بودجه بهره برداری مترو به  طور مســتقیم 
یا غیرمســتقیم صرف هزینه های پرسنلی می شود. البته بدنه 
تخصصی مترو در شــرایط ســخت و با دســت بســته تالش 
می کنند؛ اما کار آنهــا صرفا در حد حفظ وضع موجود کفاف 
می دهــد؛ چرا که نه روند خرید قطعــات و تعمیرات دوره ای 
بهتر شــده یا حتــی به اندازه قبــل مانده، نه نیروی انســانی 
تخصصی تازه نفس به سیســتم تزریق شــده و نه منابع مالی 
برای جبران کاســتی ها تأمین شده اســت. شرکت واگن سازی 
تهــران ظرفیت و امکان انجــام تعمیرات مــورد نیاز متروی 
تهران را ندارد؛ اما شــهردار و شورا اصرار دارند که تعمیرات 
در انحصار این شرکت بماند. وعده های رفع موانع تأمین ۶۳۰ 
واگن و قرارداد ۱۰۵ واگن و... مدام در رسانه ها تکرار می شود؛ 
اما به جایی نرسیده و با اوضاع فعلی بعید به نظر می رسد که 
تا سال ۱۴۰۴ حتی یک واگن هم به متروی تهران اضافه شود؛ 
گو اینکه نگهداشــت و اســتفاده درســت از همین واگن های 

موجود هم محل سؤال است.
اینها همه نشان می دهد که بحران از آنچه تصور می کنیم 
به ما نزدیک تر اســت. حاال چه باید کرد؟ پاسخ به این سؤال، 
مجــال دیگر و بیشــتری نیــاز دارد. هرچند قاعدتــا بیش از 
هرکسی، مدیران شهری باید نگران و پاسخ گوی این دغدغه ها 

باشند و به دنبال راه دررو از فاجعه پیش رو بگردند.

هشدار قبل از بروز فاجعهوزارت رفاه
ادامه از صفحه اولادامه از صفحه اول


