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میرعلی اصغر الموسوی
 وزیر کار :جنگ فقر و غنا پایان ناپذیر است.

 مردم تمام سختی ها و فشار ها تحمل می کنند.
 جناب وزیر من هم باور دارم که جنگ فقر و 
غنا پایان ناپذیر است ولی حتما واقفید که مسئله  
و مشکل موجود فعلی ملت به هیچ وجه جنگ 
االن  گذشته،  اینها  از  سخن  نیست.  غنا  و  فقر 
صحبت  از سیری درحد زنده ماندن یا گرسنگی 
درحد ... است. یا بعبارت دیگر صحبت از زنده 
اثبات  برای  کنید  باور  است.  نبودن  یا  بودن 
اصال به آمار و ارقام احتیاجی نیست. تک پایی 
به نزدیکترین سلطل زباله در هرکجا که هستید 
بزنید. آن گاه در چهره زباله جویان سیاه چرده 

مالحظه خواهید فرمود گرسنگی یعنی چه.
سرانه   مصرف  آمار  کاهش  دانم   نمی  من    
گوشت و مرغ و مواد غذایی  اصلی را مالحظه 
خیر  از  که  مدتهاست  که  بسیارند  اید،  فرموده 
زنده  به  فقط  و  اند  گذشته  آنها  به  یابی  دست 
ماندن فکر می کنند. باور نمی کنید برای امتحان 
آنجا               در  که   فرمائید  اعالم  آدرسی  است  کافی 
نه گوشت ونه مرغ مجانی بلکه نان مجانی توزیع 
بشمارید.یا  را  مراجعین  تعداد  آنگاه  شود،  می 
بزنید و  بیمارستان ها  بیرونی  به دیوارهای  سری 

اعالنهای فروش کلیه و.....را مالحظه کنید.
 راستی وظیفه حضرتعالی به عنوان وزیر کار هر 
فلسفی مشکالت  تبیین  یقینا   و  قطعا  باشد  چه 
نیست،  مردم  آوری  تاب  ضریب  بردن  باال  و 
عمل در چهارچوب رفع نیاز مردم است. حتما                                                                             
به  هفته  همه  جمعه  ائمه  از  بسیاری  دانید  می 
عمل  وظیفه  این  به  مستند  و  مفصل  صورت 

می کنند.
میان  در  سنگی  گر  ملت  این  اساسی   مشکل   
دای  خدا  نظیر  بی  ثروتهای  و  معادن  های  تل 
که  نیست،  نداشتن  بعلت  فقر  ما  مشکل  است، 
با اغنیا بجنگیم فقر به علت عدم توانایی مردان 
حکومتی است و فساد ی که تا بن دندان ریشه 

دوانده است.
نظر  اظهار  به  بنا  کنید.  توجه  زیر  آمار  به  لطفا   
مسئوالن  و فعاالن اقتصادی کشور حجم قاچاق 
دالر  میلیارد   ۳۰ تا   ۱۲ حدود  در  ساالنه  کاال 
ستاد  رئیس  حال  این  با  شود،  می  زده  تخمین 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز معتقد است حدود یک 
میلیون  تجارت خارجی کشور )حدود۲۰  پنجم 
میلیارد دالر( از طریق قاچاق کاال  انجام می شود

این تازه ترین خبری بود که به دستم رسید.
دائم  فقر  خط  مخصوصا  گذشته  اخبار  به  اگر   
در حال افزایش اشاره کنیم حتما قبول خواهید 
و   ، نمانده  جامعه  متن  در  ای  غنی  که  فرمود 
ما  از  اغنیا محسوب می گردد. جزئی  از   آن که 
بهتران حکومتی است آنها هم اهل جنگ نیستند،                 
اسب ها زین شده، بلیط ها آماده ویالهای خارج 
از کشور مهیا ست، و اگر جنگی هم باشد فقرا با 

سایه خود می جنگند وخواهند جنگید.
 لذا شما غصه جنگ فقر و غنا را نخورید. میزتان 
مملکت  اداری  فرهنگ  وادی  در  که  بچسبید  را 
از زمان های بس دور، آن چه مهم است، جدال 
از  و  است  وزارت  و  ریاست  و صندلی  میز  بر 
این منظر واقعا زندگی جنگ است و دیگر هیچ.               
یعنی  متحملیم  فرمودید  که  همانطور  فقرا،  اما   
چاره ای جز تحمل ودعا نداریم،  فقط از فرصت 
معروف  مثل  به  بنا  که  کنید  استفاده  کردن  دعا 
نوبت  قاعدة  دعا  نشدن  مستجاب  از  بعد  ترکی 

سنگ است.
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نیروگاه های خورشیدی

ارائه الیحه بودجه سال 
1402 به شورای اسالمی 

شهر تبریز

شهردار تبریز از ارائه الیحه بودجه سال آینده 
اسالمی  شورای  به  ممکن  زمان  کمترین  در 
نظرات و هم  داد و گفت: احصای  شهر خبر 
اندیشی با اعضای شورای اسالمی شهر یکی از 

برنامه های اساسی مدیریت شهری است.
و  اندیشی  هم  جلسه  در  هوشیار  یعقوب   
همفکری مدیران شهرداری با اعضای شورای 
خصوص  در  کرد:  اظهار  تبریز  شهر  اسالمی 
است  هفته  دو  از  بیش   ۱۴۰۲ سال  بودجه 
و  می شود  برگزار  مکرر  و  منظم  جلسات 
بودجه در سه سطح، نواحی محوری به جهت 
محوری  منطقه  محالت،  مشکالت  به  تمرکز 
سرانه های  افزایش  و  مسیرگشایی  از  اعم 
شهری و همچنین بخش سوم مربوط به برخی 
پروژه های با اهمیت شهری است که از طریق 

شهرداری مرکز مدیریت خواهد شد.
اینکه در ۱۰ ماهه گذشته  به  با اشاره  هوشیار 
اهداف  پیشبرد  در  خوبی  اتفاقات  شاهد 
روزشمار  نصب  کرد:  ابراز  بودیم،  عمرانی 
را  ها  آن  اجرای  پروژه ها سرعت عملکرد  در 
تسریع بخشیده و گامی بلند در احیای اعتماد 

و رضایت شهروندی محسوب می شود.
نقشه راه مدیریت شهری بر اساس برنامه  مدونی 
است که به شورای اسالمی ارائه شده و در این 
با  مدت تالش ما بر اولویت های اساسی شهر 
تکیه بر توان و ظرفیت مجموعه شهرداری تبریز 
از  تبریز در بخش دیگری  بوده است. شهردار 
سخنان خود با اشاره به طرح نوین محلول پاشی 
برای اولین بار در کشور، تصریح کرد:  پتانسیل 
دارد  وجود  بنیان  دانش  در حوزه  زیادی  های 
که حذف نمک  و جایگزین کردن محلول پاشی 
محوری  دانش  بر  متکی  ظرفیت های  از  یکی 
اقتصادی  مشکالت   با  کشور  امسال  است.   
مواجه بود و مدیریت شهری تبریز نیز از این 
مسائل مستثنی نبوده است. البته جای خرسندی 
است  که در این شرایط نیز توانستیم برنامه ها 
قوت  نقطه  کنار  در  و  برده  پیش  خوبی  به  را 
امیدواریم نقاط ضعف را پذیرش و اصالح کنیم.

*محسن فرجاد؛ »۲۹ خرداد )روز بعد از برگزاری 
پایان  روز  سیزدهم(  جمهوری  ریاست  انتخابات 
فساد و رانت در کشور است / سالی یک میلیون 
شغل ایجاد می کنیم / در کوتاه ترین زمان، فقر مطلق 
را ریشه کن می کنیم / دستور دادم مشکل بورس 
حل شود، خیالتان راحت! / رابطه سفره مردم را با 

دالر قطع می کنم«
وعده هایی  از  اندکی  بسیار  مجموعه  این  جمالت 
به  یافتن  راه  از  قبل  رئیسی  ابراهیم  است که سید 
پاستور به مردم داده بود. البته این ها تنها وعده های 
به  گذرا  نگاهی  اگر  است  پاستور  رئیس  شخص 
وضوح  به  باشیم  داشته  کابینه  وزاری  وعده های 
می توان از وعده های بسیار بزرگ دیگری رونمایی 

کرد.
بایجاد ساالنه یک میلیون شغل، ساخت چهار میلیون 
مسکن در چهار سال، ایجاد شغل تنها با یک میلیون 
تومان، ایجاد ۱۲ میلیون شغل جدید به ازای هر یک 
درصد تغییر زمین کشاورزی به صنعت یا ساخت 
مددجویان  بازنشستگان،  مشکالت  حل  ساز،  و 
بازار  مشکل  روز  سه  حل  معلمان،  و  بهزیستی 
در  انحصار  هاشمی(، خروج  زاده  )قاضی  سرمایه 
صنعت خودرو و رسیدن به قیمت عادالنه در بازار، 
میدان دادن به بخش خصوصی، نصف کردن تورم، 
کنترل قیمت ارز، بهبود سرعت اینترنت و توسعه 
کسب و کار های اینترنتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه 
درمان، تبدیل کردن ریال به قوی ترین پول منطقه و 
بسیاری بیانات دیگر، مجموعه وعده هایی هستند که 
وزرا و مسئوالن دولت سیزدهم قبل و بعد از ورود 
به پاستور در شهریور ۱۴۰۰ به مردم داده اند.با در 
کنار هم قرار دادِن این مجموعه وعده های رئیسی و 
اعضای کابینه او، شاید این پرسش در ذهن خواننده 
متبادر شود که هدف از این کار چیست؟ چرا این 
مجموعه از وعده ها در کنار هم چیده شده اند؟ پاسخ 
این پرسش رونمایی از مساله ای مهم است که تنها 
خاص دولت رئیسی نبوده و از گذشته بر سیستم 
مدیریت کشور سنگینی کرده است. مساله ای تحت 

عنوان »امید واهی دادن و شعار درمانی«.
با  اخیر  سال های  که طی  نیست  پوشیده  بر کسی 
هستیم.  مواجه  کشور  در  بحران ها  از  هم افزایی ای 
بازار  اشتغال،  خرید،  قدرت  تورم،  روز  و  حال 
حتی  و  خارجی  سیاست  ارز،  مسکن،  خودرو، 
احواالت روانی مردم خوب نیست. جامعه همواره 
که  است  بزرگ  تغییری  و  گشایشی  انتظار  در 
وضعیت را سروسامان دهد، اما همچنان دومینوی 

بحران ها ادامه پیدا می کند.
به  مسئوالن  واکنش  تامل  قابل  نکته  بین،  این  در 
عنوان  تحت  نابسامانی ها  از  بزرگ  مجموعه  این 
وعده هایی  است.  مردم  به  بزرگ  وعده های  دادن 
که چشم انداز حل سریع، چکشی و موثر مشکالت 

قرار می دهد. وعده هایی که چنین جلوه  کانون  را 
می کند که تنها اگر اندکی صبر پیشه شود، کشور 
گلستان خواهد شد. وعده هایی که چنین بازنمایی 
اشتغال،  مسکن،  خرید  تورم،  مشکل  که  می کند 
ازدواج جوانان، خرید خودرو و تمامی مشکالت 
اتفاق  در عمل  آن چه  اما  یکباره حل خواهد شد، 
می افتد، اجرایی نشدن اکثریت قریب به اتفاق این 

وعده ها و حتی تشدید مشکالت است.
بر  شده  فراگیر  بحران های  میانه  در  حقیقت  در 
که  یافته  بسط  و  ظهور  بزرگ تر  مساله ای  جامعه، 
به جامعه و  دادن  »امید واهی  از:  عبارتست  آن هم 
طرح  با  مسئوالن  است.«  درمانی  شعار  به  توسل 
وعده ها و شعار های بزرگ، قصد دارند امید را به 
جامعه تزریق کنند، اما حاال پرسش مهم این است 
که با بر زمین ماندن این وعده ها و شعار ها که به 
کرات طی سال های اخیر تکرار شده، چه اتفاقاتی 
خواهد افتاد؟ یا به عبارت شفاف تر، پیامد های امید 
واهی دادن و شعار درمانی به جامعه چیست؟ در 
پاسخ به این پرسش می توان به ۸ پیامد مهم اشاره 

کرد:۱- کاهش اعتماد عمومی به نهاد های رسمی
در مطالعات جامعه شناختی، مولفه »اعتماد« یکی از 
شاخص های کلیدی برای گذار در مسیر توسعه و 
کارآمدی نظامی سیاسی مورد لحاظ قرار می گیرد. 
از  یکی  سیاسیون،  از سوی  عمومی  اعتماد  جلب 
پشتوانه ای  می تواند  که  است  قدرتمندی  ابزار های 
آن ها برای پیشبرد امور باشد. به عبارتی، هر اندازه 
باالتر  رسمی  نهاد های  عملکرد  به  عمومی  اعتماد 

باشد، نشانه صالبت و ثبات نظام سیاسی است.
آن چه که طی سالیان اخیر در کشور شاهد بوده ایم 
اعتماد  ریشه  به  تیشه  برای  مسئوالن  بستن  کمر 
عمومی زدن از طریق امید واهی دادن بوده است. 
به  توسل  با  مسئوالن  از  بزرگ  بخشی  متاسفانه 
جامعه  به  را  امید  کرده اند  تالش  شعاردرمانی، 
تزریق نمایند، اما با شکست در تحقق بخشیدن به 
وعده هایشان، یکی از مهم ترین مولفه های توسعه و 
کارآمدی نظام سیاسی را در اغماء فرو برده اند. البته 
باید توجه داشت که کاهش اعتماد عمومی، خود نیز 
تاثیرات منفی دیگری بر جای خواهد گذاشت که در 

ادامه به آن ها پرداخته می شود.
۲- افزایش کنش گری های متضاد

که  دیگری  منفی  پدیده  اعتماد عمومی،  کاهش  با 
شدن  متوسل  باشد،  بزرگ  تهدید  یک  می تواند 
جامعه به کنش گری متضاد است. زمانی که مردم 
را تجریه  به کرات عدم تحقق شعار ها و وعده ها 
می کنند، به وضعیتی بی اعتمادی مطلق از مسئوالن 
تنها عمل  نه  نزدیک می شوند. در چنین وضعیتی 
می شود،  خارج  اهمیت  از  مسئولین  وعده های  به 
برابر  در  متضاد  کنشگری  سمت  به  جامعه  بلکه 
در  نمونه  برای  می رود.  پیش  مسئولین  برنامه های 

از  دارد، مسئوالن  تورم سیر صعودی  که  روز های 
نخرند؛ چرا  یا سکه  نخرند  مردم می خواهند دالر 
که افزایش نرخ ها حباب بوده و متضرر می شوند. 
اما مردم نه تنها وعده ها را نمی شنوند بلکه خالف 
اظهارات مسئولین عمل می کنند؛ چرا که بار ها برای 
آن ها اثبات شده که نه نرخ ارزی پایین می آید و نه 

طالیی ارزان می شود.
۳- خستگی جامعه از عدم دسترسی های مداوم

و  مسئولین  وعده های  نشدن  محقق  بستر  در 
امیدبخشی های واهی، شاهد تداوم و گسترش عدم 
دسترسی های عمومی نیز خواهیم بود. بدین معنا که 
در بستر بحران های موجود، افراد هر هدف گذاری ای 
با  اندک زمانی  تعیین کنند در  آینده خود  برای  را 
ناامیدی و عدم تحقق مواجه می شوند. برای مثال 
تورم  از  بخرد  خانه  می خواهد یک  که  شهروندی 
یا جوانی  ناامید می شود؛  نهایت  در  و  می ماند  جا 
که برای خرید یک خودرو پس انداز می کند اما پس 
انداز او از یک خودرو به خودرویی ارزان تر تبدیل و 
حتی شاید قدرت خرید خودرو را به طور کامل از 
دست بدهد.پیامد حتمی و ملموس چنین رخدادی 
افزایش ناامنی ذهنی در جامعه و افزایش آسیب های 
تمامی  ماه های گذشته  روانی است. طی سال ها و 
موسسات  و  متخصصان  گزارش های  و  مطالعات 
به  مردم  مراجعات  افزایش  از  روان شناختی  حوزه 

دلیل مشکالت روانی حکایت دارد.
۴- دو قطبی شدن جامعه و افزایش شکاف های میان 

مردم و نهاد های رسمی
یکی دیگر از پیامد های مخرب امیدبخشی واهی به 
جامعه، افزایش دوقطبی شدن جامعه است. یعنی در 
سطح اول خود جامعه به دو قطب تقسیم می شود، 
قطب آسیب پذیر و منتقد شعار درمانی و عملکرد 
در  نهاد های رسمی.  با  و قطب همراهی  مسئوالن 
چنین وضعیتی شکاف میان جامعه و نهاد های رسمی 
روندی افزایش به خود خواهد گرفت؛ به گونه ای که 
هر روز فاصله ذهنی و عینی مناسبات میان نهاد های 
رسمی و جامعه بیش از بیش افزایش پیدا خواهد 
کرد. در چنین وضعیتی جامعه اساسا به دو قسمت 

خودی و غیرخودی تقسیم می شود.
۵- تضعیف همبستگی و انسجام اجتماعی

اشاره،  مورد  منفی  پیامد های  مجموعه  نتیجه  در 
می افتد،  اتفاق  جامعه  سطح  در  که  کالنی  رخداد 
است. در  اجتماعی  انسجام  و  تضعیف همبستگی 
انسجام  و  همبستگی  جامعه شناختی،  مطالعات 
اجتماعی یعنی گام برداشتن گروه ها و افراد مختلف 
به صورت آگاهانه و ارادی برای حفظ وحدت و 
وظیفه شناسی. این که اجزا یا افراد حاضر در یک 
افزایش هم بستگی  ساختار در مسیر قوام بخشی و 

حرکت کنند.
که  جامعه ای  در  امری  چنین  تحقق  تردید،  بدون 

در آن اعتماد عمومی اندک، ناامنی های روانی باال، 
کنش گری متضاد گسترده و جامعه دو قطبی شده 
رخدادی  هر  برای  اجتماعی  انسجام  تحقق  باشد، 
دشوار و حتی تا حدودی ناممکن است. در واقع، 
بسیار  جامعه ای  چنین  در  هم نوایی  و  هم رنگی 

پیچیده خواهد بود. 
۶- عصبانیت اجتماعی و افزایش میل به خشونت

توجه  قبال  و  منفی  بسیار  نتایج  از  دیگر  یکی 
شکست خوردن شعار درمانی و امیدبخشی واهی 
نهاد های رسمی به جامعه، افزایش عصبانیت و میل 
به خشونت است. در بستری که دائما شهروندان با 
ناکامی روزافزون و عدم وفای به عهد مسئوالنش 
مسالمت آمیز  کمتر  اعتراض  بیان  شوند،  مواجه 
کمرنگ  قانونی  ابزار ها  به  توسل  و  بود  خواهد 
خواهد شد. در واقع، بخشی بزرگ از جامعه خیابان 
و توسل به خشونت را برای بیان نارضایتی خود بر 

می گزینند. 
۷- تضعیف اخالقیات و اخالق محوری

پنهان  پیامد  اشاره،  مورد  منفی  پیامد های  مجموعه 
دیگری را به همراه دارد که آن هم عبارت است از: 
»تضعیف اخالقیات و اخالق محوری.« در بستری 
که برخی از مسئوالن تنها شعار ها و وعده های بزرگ 
را مطرح کنند و دائما جامعه شاهد عدم تحقق آن  ها 
باشد، به طور حتم پایه های اخالق محوری تضعیف 
اعتماد  نیازمند  اخالقی،  جامعه  یک  شد.  خواهد 
عمومی، همبستگی اجتماعی، آرامش روانی و ثبات 
اقتصادی است. زمانی که این بستر ها موجود نباشند، 
به طور حتم نمی توان انتظار داشت جامعه در مسیر 

بسط و تقویت اخالقیات قرار بگیرد.
۸- کاهش کارآمدی نظام سیاسی

امیدبخشی  پیامد  بزرگ ترین و شاید محوری ترین 
واهی برخی مسئوالن به جامعه که منتج از تمامی 
شاخص های مورد اشاره در باال است، را می توان 
کارآمدی  دانست.  سیاسی  نظام  کارآمدی  کاهش 
نظامی سیاسی، در مباحث توسعه سیاسی از اهمیت 
نظام  یک  این که  است.  برخوردار  زیادی  بسیار 
سیاسی در مواجهه با بحران ها و مدیریت کشور تا 
چه اندازه کارآمد عمل می کند، شاخص بسیار مهمی 

در سنجش توسعه سیاسی یک کشور است.
درجه  کارآمدی  یافته شاخص  توسعه  در جوامع 
یافته  توسعه  کمتر  جوامع  در  اما  دارد،  مطلوبی 
بحران  با  سیاسی  نظام های  کارآمدی  همواره 
شکست  مخرب  بسیار  تاثیر  حاال  است.  مواجه 
شعار درمانی و امیدبخشی های مسئولین، به طور 
پیدا  وثیقی  ارتباط  نظام سیاسی  کارآمدی  با  حتم 
می کند. با نظر به تمامی شاخص های مورد اشاره 
نظام سیاسی با مشکل کارآمدی در سطحی بزرگ 
را  ریشه مشکالت  هم  نمی تواند  که  مواجه شده 

فهم و آن ها را حل کند.

آذربایجان شرقی 
استان سفید در حوزه 

کودکان کار

خلیج فارس، همیشه خلیج فارس بوده 
وخلیج فارس خواهد ماند

امیدی که »امید« را به مسلخ می برد!

به رسمیت شناختن 
کم حجاب ها؟!
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