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سرمقاله

شمال جنوب
جوانههای بلوغ در
ِ

محسن رنانی -اقتصاددان

خبر را که خواندم دیگر خوابم نبرد .شــاید خیلیها
اصــا این خبر را ندیده باشــند و آنانی کــه دیدهاند
نیــز احتماال به عنوان یک خبــر بیاهمیت از کنار آن
ط آوری بود که
گذشته باشــند ،اما برای من خبر نشا 
خواب را از سرم پراند .برای من نشانهای بود از رسیدن
جامعه ما به یــک نقطه عطف تاریخی .نقطهای که در
آن دیگر حکومت نمیتواند با نشان دادن شکالتهای
اقتصــادی ،جامعــه را به کرنــش وا دارد .جامعه دارد
میفهمــد کــه پولهای دولتــی ناپاک اســت و این
پولها هــر جا برود باید منتظر آفتها و آســیبهای
بــزرگ اجتماعــی ،فرهنگی و یا زیســتمحیطی آن
باشــیم .بنابراین دیگر نمیشــود با پخش کردن پول
جامعــه را فریب داد .ایــن درک و بلوغ را البته جامعه
در انتخابات ریاســت جمهوری اخیر نیز نشــان داد و
گفت که دیگر با شکالت یارانه ،فریب سیاسی نخواهد
خورد.
اما خبر چه بود؟ در  ۴مرداد خبرگزاریها نوشــتند
کــه «مردم مانع کلنگ زنی پتروشــیمی دشتســتان
توســط وزیر صنعت شــدند» .خالصه داستان این که
وقتی مقامات اســتان بوشــهر با برنامهریزی قبلی و با
سالم و صلوات وزیر صنعت را برای کلنگزنی به محل
احداث پروژه پتروشیمی دشتستان میبرند با حدود دو
هزار نفر از مردم منطقه مواجه میشوند.
امــا آنان نیامده بودند تــا در اطراف مقامات هلهله
فریب کلنگزنی یک پروژه عظیم اقتصادی
کنند و بــا
ِ
به خلســه برونــد و نقل و نبات پخــش کنند و گاو و
گوسفند به زمین بزنند که خدا را شکر باالخره منطقه
ما هم به داشتن کارخانه پتروشیمی مفتخر شد؛ بلکه
آنان آمــده بودند تا خیلی مدنی و محترمانه با نمایش
نوشتههایی مخالفت خود را با احداث این پروژه در آن
مکان اعالم کنند و علت آن را هم نداشــتن مجوزهای
زیســت محیطی ،نامعلوم بودن محل تامین آب پروژه
و نیز نامشــخص بودن محل دفع پســاب صنعتی آن
ذکــر کردهاند .وزیر باشــعور دولت هم بــدون آن که
مــردم را به فریبخوردگــی و عامل اســتکبار بودن
متهم کند تنها گفته اســت «در عمــر کاریاش برای
اولین بار شــاهد چنیــن رفتــار اعتراضآمیزی برای
شــروع عملیات اجرایی یــک پروژه بــزرگ صنعتی
اســت» و بــدون کلنگزنــی ،منطقه را تــرک کرده
است.
آری مــا داریم کمکم یاد میگیریــم که اگر با هم
باشــیم بدون پاره کــردن حنجرههایمــان میتوانیم
کارهای بزرگی بکنیم .ما داریم یاد میگیریم که دیگر

کمتر فریــب بخوریم .ما داریم باور مــی کنیم که به
ت و حکومت در همه حوزهها»
پایان «قیمومیت دولــ 
رســیدهایم .ما داریم طعــم «حاکمیت مجــازی» را
میچشیم.
اکنون اجــازه میخواهم برای منطقه دشتســتان
«شمال جنوب» را برگزینم؛ نه به
بوشهر لقب پر افتخار
ِ
این خاطر که در شمال بوشهر واقع است یا آبوهوایش
شمالی است ،بلکه به این خاطر که مردمی در منطقهای
کمتر برخوردار و انباشته از بیکاری جوانان ،با رفتاری
از جنس «توســعه یافتگی» از منافع بلندمدت خود و
نســلهای آینده حفاظت کردهاند .در ادبیات سیاسی
توسعه ،مناطق و کشورهای توسعه یافته را «شمال» و
مناطق و کشورهای توسعه نیافته را «جنوب» مینامند.
دل جنوب ،رفتاری «شمالی» از
مردم دشتســتان در ِ
خــود بروز دادهاند و با این رفتار ،موفق به اثرگذاری بر
تصمیم مقامات نیز شدهاند و این نشانه امیدوار کنندهای
است.
«شمال جنوب» را نخستین بار شاه
اصطالح
قضا
از
ِ
برای منطقهای در جنوب اســتان بوشــهر به کار برده
اســت؛ جایی در حد فاصل عســلویه تا پارسیان .نقل
اســت که شاه در یکی از سفرهایش که با بالگرد از این
منطقه عبور میکرده است از سرسبزی و نشاط بهاری
«شمال جنوب» را
این منطقه در شگفت میشود و نام
ِ
به این منطقه میدهد.
خاطرم هست که در نشســتی که چند سال پیش
با فعاالن اقتصادی و مدنی در شــهر پارســیان داشتم
در پاســخ به نگرانی آنان از احداث یک منطقه عظیم
صنعتــی برای تمرکــز صنایع انرژیبَــر در حد فاصل
عسلویه و پارســیان و این که میگفتند به زودی یک
عســلویه دومی در این منطقه شکل خواهد گرفت که
محیط زیســت منطقه را نابود خواهد کرد ،گفتم :هیچ
راهکاری ندارید جز انسجام مدنی و گسترش شبکههای
قانونی زیســت محیطی
اجتماعی برای تحمیل ضوابط
ِ
به ایــن صنایع؛ ضوابطی که طبق قانــون باید رعایت
شوند و به خاطر بیکفایتی دستگاههای مسئول ،عمال
رعایت نمیشوند که اگر بخواهند رعایت کنند بسیاری
از آن پروژهها غیراقتصادی خواهند بود و اصوال احداث
نخواهند شد.
کوتاه ســخن :جوانههای بلوغ در کشور ما در حال
ســرزدن اســت و این حرکت که در دشتستان انجام
شــد به عنوان یک حرکت نمادیــن و نقطه عطفی در
کنشگری مدنی در کشور ما ثبت خواهد شد.
جامعه ما دارد ققنوسوار از میان آتش درگیریهای
سیاسی و جناحی ،و از دل خاکستر برجای مانده ازعدم
کفایت نظام تدبیر ،خود را باز مییابد و پَر میگشــاید.
به گمانم وقت آن شده است که ایمان بیاوریم به پایان
فصل سرد.

به گزارش ایلنا ،نشســت تبعات اجتماعی طرح کارورزی ،اشتغال یا بحران اشتغال؟ بهدالیل نامشخص و مبهم
برای دومین بار در هفته جاری لغو شد.
این نشست که قرار بود دوشنبه نهم مرداد ماه ،در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شود ،دو روز
مانده به برگزاری جلسه با تماس مسئوالن دانشکده لغو شد .پس از پیگیریهای فراوان ،مجوز برگزاری صادر شد
خبر اول
اما این بار ،یک ساعت قبل از برگزاری نشست ،خبر لغو مجوز به صورت شفاهی به برگزارکنندگان داده شد.
کارگر یا سرمایهدار کدام یک سود میبرند؟
جواد شقاقی-روزنامهنگار
برای کارگران سرزمینم؛ برای دســتهای تاولزده؛ برای کمرهای خم شــده از بار مشکالت؛ برای چهرههای
شرمسار نز د خانوادههایشان؛ برای پیکرهای شالق خورده ،هر چقدر نوشته شود ،باز هم کم است.
باید صدایی بود برای حنجرههای گرد و خاک گرفتهشــان؛ باید همنوا شــد با فریادهای عدالتخواهیشــان؛ باید مددی بود برای تالشهای
حقطلبیشان؛ باید تسکینی شد برای دردهایشان.
این روزها هر چقدر بازار اختالس ،دزدی ،خیانت ،تهمت ،دروغ و ناســزاگویی داغ است ،به همان اندازه ،کسب و کار کارگران با ورود کاالهای
چینی و کارگران خارجی کساد است.
وزیری که باید پیگیر مطالبات کارگران باشد ،برای رفع مشکل اشتغال ،طرحی را تحت عنوان طرح کارورزی ارائه داده ،که صد بار بدتر از نظام
بردهداری اســت .یک برده حداقل شب را جایی داشت که بخوابد ،حتی اگر اسطبل بود؛ غذایی برای زنده ماندنش داشت؛ اما آیا میتوان با حقوق
ماهیانه ســیصد هزار تومان طرح کارورزی ،غذایی برای زنده ماندن و سرپناهی برای بیتوته کردن داشت؟ دیگر با این طرح ،کدام کارفرما از این
به بعد کارگر دائم اســتخدام خواهد کرد؟ وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که باید صدای کارگران باشــد ،با محمود احمدینژاد مسابقه بگمبگم
راه انداخته و همه را تهدید به افشــاگری میکند .مثل مسافرانی هســتیم که به غارت راهزنان گرفتار آمدهایم؛ دستها و پاهایمان را بستهاند و
در مقابلمان ،وقیحانه دعوای تقســیم اموالمان را راه انداختهاند؛ به صورت هم چنــگ میاندازند و هر یک ،دیگری را به قایم کردن فالن چیز
متهم میکند .و چه بیشرمانه منت سرمان میگذارند که اگر ما نبودیم ،طعمه جانوران بیابان میشدید! در این طرف هم قضیه جور دیگریست؛
اعتمادها به جاده و مسیر از بین رفته؛ هرکس دیگری را به خیانت و همدستی با راهزنان متهم میکند و باالتر از همه ،بیم و هراس جانمان است.
اگر دســت و پاهایمان باز بود ،زودتر از دزدان ،خودمان به جان هم میافتادیم .اوضاعمان بسیار بغرنج است؛ نه از آن طرف رحم و شفقتی در کار
است و نه از این طرف صدایی به محبت و همدلی و یکدستی بلند میشود .هیچ کس امیدی به رهایی از این اوضاع ندارد؛ راه رفته اشتباه بود؛ هیچ
تصوری از راهی که باید طی شود ،نداریم؛ گهگاه هم از میانمان عدهای برای نان و آبی بیشتر ،چشمکی به راهزنان میزنند و تهمانده اموالمان را
هم نصیب دزدان میکنند .همه منتظر اسبسواری هستند که از راه برسد و نجاتبخشمان باشد .اما نیمه شبی ،یکی از میانمان خواهد برخاست
و نهیبی برخواهد کشید؛ در یکی از همین شبها.

تغییرات کابینه دوازدهم نهایی شد
تغییرات در کابینه دوازدهم تقریبا
نهایی شــده و رییس جمهور تصمیم
گرفته بیشتر وزرای جدید از معاونان
همان وزارتخانه باشند.
بــه گــزارش ایلنــا ،در وزارت
دادگســتری ســید علیرضــا آوایی
جانشین مصطفی پورمحمدی خواهد
شد.
در وزارت دفاع نیز امیر ســرتیپ
حاتمــی از امرای ارتش و جانشــین
کنونی ســردار دهقان بر این منصب
خواهد نشست.
ســید عبــاس صالحــی معاون
فرهنگــی وزارت ارشــاد در دولــت
یازدهم جانشــین صالحــی امیری
خواهد شد.
در وزارت ارتباطــات و فن آوری
اطالعــات نیــز آذری جهرمــی از
معاونــان محمود واعظی جایگزین او
خواهد شد .در وزارت علوم ،تحقیقات
و فنــاوری دکتر خاکــی صدیق به
عنوان وزیر معرفی خواهد شد.
حبیــب اهلل بیطرف وزیر نیرو در

دولت دوازدهم خواهد بود.
در وزارت اقتصــاد بــا اینکــه در
آخریــن رایزنیها قرار بود مســعود
کرباســیان معرفی شــود اما شنیده
شــده محمــد نهاوندیان بــه عنوان
گزینه اصلــی دولت انتخاب شــده
است.
در وزارت صنعت ،معدن و تجارت
نیــز محمد شــریعتمداری به عنوان
وزیر معرفی خواهد شد.
علــی زرافشــان ،معــاون کنونی
آموزش متوســطه وزارت آموزش و
پرورش نیز به جای دانش آشــتیانی
به عنــوان وزیر آمــوزش و پرورش
معرفی خواهد شد.
بدیــن ترتیــب وزرای اطالعات،
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی،
کار ،تعاون و رفــاه اجتماعی ،جهاد
کشــاورزی ،نفت ،ورزش و جوانان،
امور خارجه و کشــور در سمتهای
خود باقی میمانند.
بــا این حــال گفته میشــود به
علــت مخالفتهــای گســترده در

برخی طیفهای سیاســی با حضور
رحمانــی فضلــی در وزارت کشــور
در صورت تغییــر نظر دولت ،محمد
شریعتمداری به جای وزارت صنعت
به وزارت کشور خواهد رفت.
محمود واعظی بــه عنوان رئیس
دفتر فعالیت خواهد کرد.
آقایان نوبخت و جمشــید انصاری
در همــان ســمت معاونــت رئیس
جمهور و روئسای سازمانهای برنامه
و بودجه و اداری و اســتخدامی باقی
خواهند ماند.
معاونت جدیدی با عنوان ارتباطات
و اطالع رسانی شکل خواهد گرفت و
سخنگوی دولت نیز مسئولیت آن را
برعهده خواهد داشت.
گفته میشــود صالحــی امیری
مهمتریــن گزینه بــرای تصدی این
معاونت و سخنگویی دولت است.
هرچند بحثهایی هم در خصوص
حضــور در معاونــت اجرایی مطرح
شده اســت اما به نظر میرسد هنوز
رئیــس جمهور در ایــن خصوص به

جمعبندی نهایی نرسیده است.
علیاصغــر مونســان یکــی از
مهمتریــن گزینههــای حضــور در
سازمان گردشگری و میراث فرهنگی
است.
معصومــه ابتکار به جــای خانم
مــوالوردی به معاونــت زنان خواهد
رفت و خانم موالوردی نیز به عنوان
دســتیار ویــژه و یا معــاون حقوق
شــهروندی و پیگیری قانون اساسی
به فعالیت خواهد پرداخت.با توجه به
تاکید رئیس جمهور مبنی بر کاهش
نیافتن تعداد زنــان کابینه ،احتمال
حضور یک خانم در معاونت حقوقی
به جای مجید انصاری نیز بسیار زیاد
است.
براســاس این گــزارش آنچه که
تاکنون قطعی شده تغییرات در حوزه
وزرای کابینه اســت و رئیس جمهور
در حــوزه نهاد ریاســت جمهوری و
معاونیــن تا پایان رای اعتماد در این
خصوص تصمیم نهایــی را نخواهند
گرفت.

یادداشتهای امروز
صفحه 3

تا کی اهل سنت محرم شمرده
نمیشوند ؟

جالل جاللیزاده
صفحه 2

باندهای قدرت حتی تحمل
شنیدن نقد را ندارند

محمد آقازاده
صفحه 2

جناب رئیسجمهور؛
لطف ًا دست نگهدارید!

اعظمالسادات علوی
همین صفحه

کارگر یا سرمایهدار؛ کدام
یک سود میبرند؟

جواد شقاقی

