
چرا اعتراضات به خشونت کشیده می شود؟حمایت یا محدودیت از فضای مجازی؟!

دریافت مجوز برگزاری آزمون برای استخدام ۲۵ هزار نیروی جدید در آموزش و پرورش

طرحــی کــه اخیــرا تعــدادی از نمایندگان 
مجلس شــورای اســامی به عنوان »حمایت از 
فضای مجازی« ارایه کردند به نظر می رســد که 
نه تنها حمایتی نیســت، بلکه بیشــتر یک طرح 
محدود کننده فضای مجازی و اینترنت است. بعد 
از این همه گیری کرونا، آنچه که در مجموع شاهد 
آن هســتیم این اســت که روز به روز استفاده و 
ارتباطات از طریق فضای مجازی بیشــتر می شود 
و متاســفانه در کشــور ما بعضی ها ایــن تفکر را 
دارند که باید این فضا را محدود کنند و اســم این 

محدودیت را نیز حمایت گذاشتند! 
متاســفانه ایــن محدودیــت می توانــد نتایج 
خطرناکی را در پیش رو داشــته باشد؛ مخصوصا 
از لحاظ فرصت های شــغلی که در فضای مجازی 
ایجاد شــده اســت. بسیاری از کســب و کارهای 
خانگی از طریق این فضا رونق گرفته و محدودیت 

در این حــوزه می تواند این کســب و کارها را با 
مشــکل مواجه کند یا از رونق بینــدازد. الزام به 
استفاده از یک پیام رســان خاص، محدود کردن 
حق انتخاب کاربران اســت. البته کســی مخالف 
شــکل گیری و تقویــت پیام رســان های داخلی 
نیســت اما باید در یک فضای رقابت آمیز باشــد 
و قطعا اگر مزیتی نســبت به دیگر پیام رســان ها 
داشته باشــد مورد توجه مردم قرار می گیرند اما 
اگر منجر به ایجاد رانت برای پیام رسانه ای داخلی 
شود قابل قبول نیســت. همانطور که می دانید با 
دادن رانت هیچ اتفاق مثبتی نخواهد افتاد، ما این 
تجربه را در مسئله خودروســازهای کشور داریم 
که به بهانه تقویــت صنعت داخلی، بازار داخل را 
در اختیارشــان قرار دادیم و فرصت رانت برایشان 
ایجاد شد و نتوانســتند پلت فرم های مناسبی را 
طراحی کنند و به نسبت خودروسازهای خارجی 
که همزمان با ما شــروع کردند، بسیار عقب مانده 

به نظر می رسیم.
 به  هرحال این نتیجه دادن رانت است و قطعا 
و یقینا تکرار این رانت ها نه تنها مشــکلی را حل 

نمی کند بلکه به مشکات اضافه خواهد کرد. آنچه 
که در ارتبــاط با ایجاد محدودیــت برای فضای 
مجازی قابل قبول می تواند باشد در مواردی هست 
که نیاز به انتقال اطاعات طبقه بندی شده از یک 
مجموعه داخلی است، که قطعا این را باید کنترل 
کرد و کارمندان دستگاه های اداری را مکلف کرد 
برای این منظور از یک پیام رســان امن استفاده 
کنند کــه نگرانــی از بابــت درز اطاعات وجود 
نداشته باشد. اگر نگرانی از این است که اطاعات 
دســتگاه های اداری و دولتی در دسترس عوامل 
خارجی قــرار بگیرد، می توان برای دســتگاه های 
اداری قانون گذاشت که در یک چهارچوب خاصی 
عمل کنند. اما مکلف کردن عامه مردم به استفاده 
از یک پیام رســان خاص با حــق آزادی مردم بر 
اســاس قانون اساسی در تضاد اســت و منجر به 
محدودیت می شــود که عمل پسندیده ای نیست. 
در یــک جمله می توان بــا قاطعیت گفت که این 
طرح ایرادهای زیادی دارد که با اصول آزادی های 

مصرح در قانون اساسی در تضاد است.
*عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری 

در کنار فشارهای اقتصادی و نارسایی هایی که 
در پی تحریم و گســترش ویــروس کرونا بر مردم 
تحمیل شده است افزایش دما و بی آبی موجب شده 
مردم خوزســتان در اعتراض به کــم آبی و به هم 
خوردن شرایط زندگی شان به خیابان ها بیایند و با 
تجمعات اعتراضی خواسته های خود را با حکومت 
در میــان بگذارند. در برخی مناطــق اعتراضات با 
مســدود کردن راه های ارتباطی، با واکنش پلیس 
و نیروهای امنیتی مواجه شــده و شعارهای مردم 
از شــرایط معمولــی و اعتراض به کمبــود آب و 
قطعی برق فراتر رفته و تجمع کنندگان شعارهای 
ساختارشکنانه سر می دهند. اگرچه اکثر رسانه ها و 
نهادهای حاکمیتی اذعان دارند تجمعات اعتراضی 
و مطالبه گری حق مسلم مردم خوزستان است ولی 
نیروهای انتظامی برای فرونشاندن اعتراضات تعداد 
زیادی از افراد را دستگیر کرده و در برخی شهرها با 
ادامه درگیری ها عده ای مجروح و کشته شده اند. در 
همه جای دنیا تجمع مسالمت آمیز و دائمی مردم 
در بیان مستقیم خواســته ها و مطالبات صنفی و 
گروهــی خود برای تغییرات سیاســی و اجتماعی 
امری درســت و هنجاری اســت و نشان از توسعه 
سیاســی دارد. در ایران این رویه در پس کمیابی 
و بحران های اقتصادی ظهور کرده و همیشــه در 

شــکل افراطی آن به خشونت کشــیده می شود. 
پرسش اینجاست که چرا اعتراض به کمبود آب به 
شکل یک جنبش در آمده و همانند جنبش بنزین 
و دیگر تجمعات اعتراضی به خشونت و کشته شدن 

تعدادی از هموطنان مبدل می شود؟
به گفتــه کارشناســان اولین معضــل مهم و 
اساسی که درخصوص بحران آب در کشور مطرح 
است عدم برنامه ریزی بلند مدت و فراموش شدن 
توســعه پایدار است. در توســعه پایدار، مجریان 
طرح های توسعه باید با ماحظات زیست محیطی 
و تــاش جهــت به هم نخــوردن ســاختارهای 
طبیعــی و زیســتی، حلقه هایــی را تعریف کنند 
که با بهره گیری از منابع طبیعی در جهت رشــد 
اقتصادی و افزایش ثروت ملی کمترین آســیب و 
چالش به جامعه و طبیعت وارد شــود. اکنون در 
بحران آب خوزستان وقتی در استانی که بیشترین 
ثروت و منابع زیر زمینی را دارا اســت و باالترین 
حجــم آب را در اطراف و آبراهه هــا دارد، با یک 
سال کاهش نزوالت آســمانی اینگونه با چالش و 
بحران درگیر می شود نشــان دهنده آن است که 
برنامه توسعه بلند مدتی وجود ندارد یا برنامه ریزی 
چندان کارشناســانه و براســاس الگوهای توسعه 
پایدار نیست و با شکست مواجه شده است. باتوجه 
به فجایعی که این استان در حوزه آب دارد همانند 
سد گتوند و دیگر پروژه های غیر کارشناسی نشان 
از آن دارد کــه طرح های انتقــال و توزیع آب در 
ایران و مشاوره های صورت گرفته بیشتر پیمانکار 

محور بوده و از عدم برنامه ریزی دقیق و بلند مدت 
رنج می برد.  

نکتــه دوم تضاد و تناقــض در درون حکمرانی 
است. مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود بر 
مشــکل مردم خوزستان و حق اعتراض آنها تاکید 
داشــتند و دلیل برآمدن این بحران را عدم توجه 
مســئولین اجرایی به توصیه هــای رهبری عنوان 
کردند. در مقابل معاون اول رئیس جمهور که برای 
حل بحران به خوزستان سفر کرده است در مقابل 
اعتراض شــیوخ قبایل و سران عشایر به اینکه چرا 
توصیه های رهبری اجرا نمی شــود ریشه بحران و 
مشــکات را به جــای دیگر حوالــه می دهد. این 
شرایط مردم را سردرگم و خشمگین می کند چون 
نه مســبب اصلی بحران به صورت دقیق مشخص 
است که برای بازخواست و محاکمه معرفی شود و 
نه کسی که به صورت قانونی قدرت و امکانات دارد 

مسئولیت را می پذیرد.
نکتــه اصلی در به خشــونت کشــیده شــدن 
تجمعات اعتراضی انزوای احزاب و نهادهای مدنی 
اســت. چنانچه احزاب ملــی و محلی در تجمیع و 
هدایت خواســته ها و مطالبات مــردم نقش اصلی 
را ایفا کنند و کنترل اوضاع را داشــته باشند دیگر 
تجمعات بــدون برنامه و توده  وار نیســت و هیچ 
گروهک یا افرادی با خشــونت و تندروی نمی تواند 
تجمعــات را به درگیری تبدیل کند و مطالبات در 
مسیر درســت و با گفت وگو و مسالمت آمیز حل و 

فصل خواهد شد.    

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه توانســتیم برای سال ۱۴۰۰ 
مجــوز جذب حدود ۵۰ هزار نیــرو )۲۵ هزار نفر از 
محل کنکور سراسری و ۲۵ هزار نفر از محل ماده ۲۸ 
اساسنامه یا همان آزمون استخدامی( دریافت کنیم 
گفت: موافقت اولیه اخذ شــده و بزودی دفترچه آن 
در بخش آزمون های استخدامی در سایت سنجش 
بارگذاری می شود. به گزارش ایسنا، علی الهیار ترکمن 
در سی و پنجمین اجاس مدیران و روسای آموزش و 
پرورش سراسر کشور که در اردوگاه باهنر برگزار شد 
گفت: نقشــه راه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع 
بر مبنای ســه اصل »مدیریت برنامه ها و سیاســت 
هــای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت توســعه 
امــور رفاهی و ارتقای منزلت اجتماعی فرهنگیان«، 
»مدیریت برنامــه، بودجه و نظــارت راهبردی« و 
»مدیریت منابع انسانی، تشکیات و فرآیندها، آمار 
و شاخص های توســعه یافتگی« ترسیم شده است. 
وی افزود: در راســتای اجرایی کردن اصل نخست 
اقداماتی نظیر تامین مسکن فرهنگیان، اعطای وام 
و تســهیات، تقویت تعاونی های مصرف و مسکن، 
افزایش قدرت خرید، بیمــه و درمان، امور رفاهی و 
شفافیت مالی در دستورکار این معاونت قرار گرفت. 
معاون برنامه ریزی و توســعه منابــع وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه در راســتای تامین مســکن 

فرهنگیان، تفاهم نامه ای با وزارت راه و شهرسازی در 
روز دوم آذرماه ۹۸ منعقد شــد که هدف آن تأمین 
۱۷۰ هزار واحد مســکونی طی یک دوره سه ساله 
بــود گفت: بیش از ۳۱۰ هزار نفــر از فرهنگیان در 
این طرح ثبت نــام کردند. از این میزان، پس از طی 
استعام های الزم از ســوی وزارت راه و شهرسازی، 
شــرایط و مشخصات ۷۵ هزار فرهنگی فاقد مسکن 
تأیید شد. الهیار ادامه داد: تاکنون با همکاری وزارت 
راه و شهرســازی، در ۳۱ استان و ۲۵۱ شهر، زمین 
مورد نیاز برای احداث ۴۳ هزار و ۷۷۵ واحد مسکونی 
فراهم شده است. ۲۵ هزار نفر از متقاضیان در مرحله 
افتتاح حساب، واریز وجه، تکمیل موجودی و اتصال 
به پروژه ها هســتند. به گفته معاون وزیر آموزش و 
پرورش در این طرح اولویت واگذاری مسکن به زنان 
سرپرســت خانوار، زوجین فرهنگی، کارکنان باالی 

۲۰ سال خدمت و بازنشستگان است.
وی همچنین ضمن مروری بر ایجاد تســهیات 
بیمه و درمان فرهنگیان گفت: در راســتای برقراری 
رفاه همکاران فرهنگی در سراســر کشور، اقداماتی 
نظیر تقویت و توســعه مراکز رفاهی، طرح اســکان 
موقت فرهنگیان، ایجاد مراکز بیماران صعب العاج 
در استان ها، راه اندازی باشگاه پیشکسوتان فرهنگی 
و انعقــاد تفاهم نامه با شــرکت ارائه دهنده خدمات 

گردشگری همچون زاگرس، صورت گرفته است.

الهیار ترکمن با اشــاره به تأمین بودجه و منابع 
مالی در اجرای اصل مدیریت برنامه، بودجه و نظارت 
راهبــردی اظهار کرد: رتبه بنــدی معلمان در نیمه 
دوم ســال ۱۳۹۸، با اعتباری بالغ بر ۲۲۰۰ میلیارد 
تومان میسر شد و افزایش حقوق متعهدین خدمت 
)دانشجویان دانشگاه فرهنگیان( تا حداقل حقوق و 
پرداخت عیدی به آنان برای نخستین بار با اعتباری 
بالغ بر ۶۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸، تصویب 
و اجرایی شد. وی با اشاره به اجرای کامل فصل ۱۰ 
قانون مدیریت خدمات کشــوری که از سال ۱۳۹۵ 
و علیرغم صدور بخشــنامه دولــت به دلیل کمبود 
اعتبار معطــل مانده بود و در اســفندماه ۱۳۹۸ با 
اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومان تأمین و اجرایی شد گفت: 
افزایش حقوق ها در سال ۱۳۹۹ )ترمیم رتبه بندی 
معلمان( با اعتبــاری بیش از ۷۸۰۰ میلیارد تومان، 
افزایش حقوق معلمان حق التدریس آزاد، پرداخت 
پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سال های ۱۳۹۷ 
تــا ۱۳۹۹ )از محل اعتبــارات ردیف متفرقه( بدون 
تحمیل بارمالی بــه ردیف های اصلی وزارت آموزش 
و پرورش، تســویه حق التدریس شاغل و بازنشسته 
برای نخستین بار در ســال های )۱۳۹۸ و ۱۳۹۹(، 
پرداخت سرانه مدارس عشایری برای نخستین بار از 
دیگر اقدامات انجام شده در مدیریت برنامه، بودجه و 

نظارت راهبردی است.

یادداشتسرمقاله

خبر

عید سعید غدیر بر کلیه مسلمانان و 
رهروان راه حضرت امیرالمومنین)ع( 

مبارک باد
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فقدان استراتژی آب و ابربحران هایی که یکی یکی از راه می رسند

کم آبی، پیامد تصمیم گیری های فاجعه بار 
دهه های گذشته

 دبیر کل حزب مردم ساالري در نشست شوراي مرکزي
 خانه احزاب با اشاره به فرهنگ غدیر:

حضرت اميرالمؤمنين علي)ع( 
منصوب الهي است اما رضايت مردم 

را شرط حكومت مي داند
وزارت کشور دولت رئیسي موظف است اصل۲7 قانون اساسي را اجرا 

و امنیت اجتماعات اعتراض آمیز را تأمین نماید
خشونت در تجمع مردم خوزستان محكوم و خواست اپوزیسیون برانداز 
است؛ مشكل مردم آب است و راه حل آن چاره اندیشي دست اندرکاران 

برای حل خواسته های آنان است

هورامان ثبت جهانی شد

ناتوانی سازمان هواپیمایی کشوری در برخورد با تخلفات ایرالین ها

پرواز قیمت از باند منافع ایرالین ها

صفحه3

صفحه4

داریوش قنبری*

آشفتگی رسانه ای 

برحســب عاقــه و حضورم در رســانه ها طی 
هفته گذشــته نحوه پوشش اخبار تحوالت استان 
خوزســتان را رصــد کردم صرفنظــر از اینکه دو 
سوی ماجرا چه می گویند و حق با کدام است باید 
اذعان نمود که در این فقره با آشفتگی و شلختگی 

محض رسانه ای مواجه هستیم.
من رویکرد رســانه ها در قبال این موضوع را به 
سه دسته تقســیم می کنم: آنان که بغض و کینه 
دارند و به دنبال مســائل دیگری هستند و اصوال 
دغدغه و رنج مردم وســیله ای برای امرار معاش و 
کاسبی سیاسی است، آنان که صرفا در هر بحرانی 
به دنبال توجیه و ســرپوش گذاشتن بر مشکات 
هســتند و آنان که حرفه ای و بی طرف هستند اما 

عموما در سکوت بسر می برند.
به  هرحال تکلیف گروه نخســت که مشخص 
اســت. این رســانه ها که عموما در خارج از کشور 
حضور دارند و بودجه های شــان مشکوک و کثیف 
اســت هر مســئله در ایران را پــروژه ای تعریف 
می کنند برای رسیدن به هدف غائی خود. مقصود 
نهایی آنان آشــوب و بلــوا و از بین رفتن آرامش 
در کشــور است. چندی پیش که به ضرورت یکی 

از این شــبکه های خارج نشین را تماشا می کردم 
رسما در حال تئوریزه تجزیه ایران بودند و توجیه 
می نمودنــد این موضوع منافاتی با وطن پرســتی 
ندارد! نمی خواهم بگویم این رسانه ها دنبال کننده 
ندارند، دارند اما با آگاهی نسبی که در میان مردم 
ایجاد شده جامعه مطالب و محتوای این رسانه ها 
را نیز دربست نمی پذیرد. هر چند در نهایت چنین 
رسانه هایی که انصافا خوش آب و رنگ نیز هستند 

می توانند در ذهن مردم تاثیر مخربی بگذارند.
گروه دوم که تکلیف اش مشــخص است. راس 
این گروه صدا و سیماســت که به قول دوستی ای 
کاش این رسانه و رســانه های همفکر آن حداقل 
تا چند روز اخبار خوزســتان را پوشش نمی دادند. 
نحوه ورود صدا و ســیما به مســائل خوزستان و 
پرداخت آن به واقع موجب رنجش بیشــتر مردم 
این خطه می شــود. مردم وقتی می بینند مسائل 
وارونــه و مصنوعــی منتقل می شــود برآشــفته 

می شوند.
اما گروه ســومی هســتند که در سکوت بسر 
می برند. چرا سکوت؟ و چرا علی رغم آنکه حرفه ای 
و کاربلد هســتند ورود چندانی به موضوع ندارند؟ 
ریشــه آن در نــگاه غلط و ســلیقه ای ناظران به 
مطبوعات و کا رسانه هاســت. نه در این موضوع 
که در موضوعــات مختلف و متنوعی که در طول 
ســالیان گذشــته در این کشــور رخ داده آنقدر 

محدودیــت و معذوریت های ریز و درشــت برای 
رسانه های مســتقل داخلی اعمال شده که تقریبا 
این رســانه ها از نفس افتاده و عطای کار حرفه ای 
را به لقایش بخشــیدند. آنان دســت روی دست 
گذاشــته و در چنین مواقعی صرفا ناظر و بازنشر 

کننده اخبار رسمی هستند.
حال سوال این است: ترکیب مذکور نتیجه اش 
چه بوده؟ نتیجه آن بوده مرجعیت رسانه در داخل 
کشــور نباشد و مثا لندن باشــد. یعنی مردم به 
جای آنکه در روزنامه ها، خبرگزاری ها و سایت های 
داخلی اخبار و گزارش های خوزستان را رصد کنند 
پناه می برند به رسانه های فارسی زبان خارجی که 

بغض شان محرز است.
این توصیه بسیار شــده است که دست و پای 
رســانه های مســتقل را باز باید کــرد و به پیکار 
رسانه های مغرض فرستاد. وقتی می گوییم حمایت 
منظور حمایت مالی نیست بلکه حمایت از آزادی 
رســانه است. مثل روز روشــن است همانطور که 
اخبار صدا و ســیما محل اشــکال اســت اخبار 
رسانه های فارسی زبان از خوزستان دقیق نیست 
و با ترفند های ژورنالیســتی تــاش دارند حقوق 
مردم خوزستان به محاق برود. اکنون جای رسانه 
و خبرنگار مســتقل در تحوالت خوزســتان خالی 

است.
 *حقوقدان 

یادداشت

محمد جواد پهلوان*

علی اکبر مختاری

به داد بیمارستان ها برسید

شناسايی 35هزار مبتال به کرونا در يک روز

دست نوشته رئیس جمهوری آمریكا در دیدار نخست وزیر عراق مورد توجه قرار گرفت

پيام بايدن به ايران در ديدار با الكاظمی


