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کهگیلویه و بویراحمد

خوزستان

تقدیم به آستان رفیع امنیت ملی

سایه کمآبی بر عشایر «گچساران»
گسترده شده است

پروژههای آبرسانی در تعطیلی

یاس�وج ،خبرنگار وطن امروز :درمنطقه عشایری
«دریالی» شهرس��تان گچساران ،لولههای انتقال
و دود و ش��عله چاهه��ای نفت بی��ش از هر چیز
خودنمایی میکند اما در کنار آن کمآبی بر زندگی
عشایر ساکن در این منطقه سایه انداخته است .به
گزارش مهر ،گچس��اران را اگر چه با نفت و گازش
میشناسند و بام نفتی ایران لقب گرفته اما یکی
از زیستگاههای مهم عشایری در فصول سرد سال
است .این شهرستان که در نیمه گرمسیری استان
کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد عالوه بر داش��تن
ذخایر نفت و گاز ،دارای مراتع سرسبزی است که
در پاییز و زمستان بیش از 11هزار نفر از جمعیت
عشایر بویراحمد و قشقایی از استانهای کهگیلویه
و بویراحم��د ،فارس و اصفهان را در قش�لاقهای
خود ج��ای میدهد .به گفته رئیس امور عش��ایر
گچساران ،این عشایر کوچرو در قالب یکهزارو 530
خانوار دارای  650هزار راس دام س��بک و سنگین
هس��تند .بهمن آزادی به خبرنگار مهر میگوید:
بخش عمدهای از عش��ایر کوچرو این شهرستان
در منطقه دریال ،کوه دین ،دش��ت گز ،باباکالن و
لیشتر ساکن هستند .وی میافزاید :زندگی عشایر
س��خت اس��ت اما خودش��ان این زندگی ساده و
زیبا را با همه س��ختیهایش دوست دارند اگرچه
گاهی مشکالت و کمبودها بر این زندگی ساده و
زیبا س��ایه میاندازد .سال گذشته آنها در سرمای
س��خت زمستان با مشکل کمبود سوخت آن هم
در کنار چاههای نفت مواجه بودند تا مجبور شوند
نفت مورد نیاز خود را از شهرس��تان بویراحمد در
200کیلومت��ری دریال تامین کنند .اما با انعکاس
این مشکل توس��ط «رسانهها» ،انگار امسال دیگر
با کمبود س��وخت مواجه نیس��تند و نفت خود را
از توزیعکنندگان در شهرستان گچساران دریافت
میکنند .با این حال مشکل کمبود آب شرب در
مناطق عشایری همچنان پابرجاست و این روزها
و با گرمتر ش��دن هوا این مشکل بیشتر رخ نشان
میدهد تا خاطر این مردمان سختکوش را رنجیده
کند .یکی از عش��ایر منطقه دری�لا در این باره به
مهر میگوید :از زمانی که وارد مناطق قش�لاقی
ش��دهایم با مش��کل کمبود آب مواج��ه بودهایم.
ابوالحس��ن اس�لامنیا میافزاید :کمب��ود آب کام
عش��ایر را تلخ کرده و مشکالت زندگی در قشالق
را افزایش داده اس��ت .وی در پاس��خ به این سؤال
که مگر آبرس��انی به عش��ایر یکی از وظایف امور
عشایر نیست ،میگوید :برای آبرسانی باید به امور
عشایر اطالع دهیم و چندین بار تماس بگیریم تا
تانکر آب بیاید .وی ادامه میدهد :ما که از صبح تا
ش��ب با گله در چراگاهها هستیم و نمیتوانیم هر
روز ب��ا آنها تماس بگیری��م و طلب آب کنیم .این
روزها باز هم منبع آب عش��ایر این منطقه خالی
شده است« .مالحجت حسنی» از دیگر عشایر این
ُورد بیش از همه نگران تمام شدن آب منبع است.
برادران «مالحجت» این روزها از س��رحد آمدهاند
و میهمان او ش��دهاند .او نگران اس��ت که کمبود
آب ای��ن روزهای خوش دی��د و بازدید را ناخوش
نکن��د و در میهماننوازیاش خللی ایجاد نکند تا
برادران با خاطرهای تلخ از دریال نروند .او بر بلندای
تپهای میرود تا موبایلش به اندازه یک خط آنتن
دهد و بتواند با امور عشایر گچساران تماس بگیرد
و طل��ب آب کند .زندگی بدون آب برای عش��ایر
سخت اس��ت .آنطور که مس��ؤوالن امور عشایر
کشور میگویند ،همه مناطق عشایری کشور از 8
سال گذشته تاکنون با کمبود آب و علوفه مواجه
بودهاند .رئیس امور عش��ایر گچساران در این باره
ب��ه مهر میگوید :برخی از مناطق عش��ایری این
شهرستان با مش��کل جدی آب آشامیدنی مواجه
هستند که برای آبرسانی نیاز به امکانات و تجهیزات
خودرویی است .آزادی میافزاید :کوتاهی در تامین
آب مصرفی عشایر موجب تهدید سالمت فردی و
اجتماعی این قشر آسیبپذیر جامعه خواهد شد.
این مسؤول بیان میکند :بیش از  500منبع ذخیره
آب در مناطق عشایری این شهرستان وجود دارد
اما با توجه به جمعیت باالی عشایر این تعداد منبع
ذخیره آب جوابگو نیست .وی ادامه میدهد :روزانه
210متر مکعب آب توس��ط هفت تانکر سیار بین
عشایر کوچرو این شهرستان توزیع میشود .آزادی
از اختصاص 150میلیون تومان اعتبار برای آبرسانی
س��یار به عش��ایر این شهرس��تان خبر میدهد و
میافزاید :این میزان اعتبار از محل اعتبارات عمرانی
استان کهگیلویه و بویراحمد و  2درصد نفت و گاز
برای آبرسانی سیار به عشایر این شهرستان در نظر
گرفته شده اس��ت .اما کمبود آب شرب این روزها
مشکل مشترک همه مناطق عشایری استان است
و بهرغم تالشهای مسؤوالن امورعشایر ،این مشکل
پابرجاس��ت .مجیدعلیپور ،مديركل امور عش��اير
كهگيلويه وبويراحمد که او نیز از فرزندان عش��ایر
است ،از وجود  5پروژه نيمهتمام آبرسانی در مناطق
عشايري اين استان خبر میدهد.
■■آبرسانی به  3هزار خانوار عشایری
مدیرکل امور عش��ایری استان از آبرسانی به
 3هزار خانوار عش��ایری اس��تان خبر میدهد و
میگوید :امسال بیش از  110هزار متر مکعب آب
آشامیدنی سالم با  11تانکر بین هزار و  300منبع
ذخیره آب آشامیدنی عشایر توزیع شد .وی ادامه
میدهد :عشایر کوچرو ظرف مدت  20تا  25روز
از آب ذخیره شده در منابع خود استفاده میکنند.
علیپور جمعیت عشایری استان را 11هزار و 200
نفر عنوان میکند و میافزاید :این تعداد در قالب
 16طایفه و شش ایل بومی و دو طایفه کشکولی
و دره شوری از ایل قشقایی در این استان زندگی
میکنند.
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دولت با منتقدان آشتی باشد

در روز روش��ن  2تهمت بسیار نابجا ،یکی به بزرگان
بسته ش��ده ،یکی هم به مصوبه شورا .جای سکوت
است؟! اینجا ،هم باید با خانم راکعی برخورد قانونی
شود ،هم با آن خبرگزاری که البته اینقدر شجاعت
نداشت پای مندرجات خود بایستد ،عذرخواهی کند
و اع�لام آمادگی کند بر اجرای قان��ون .بالکل خبر
مزب��ور را حذف کرد! اقدام علیه امنیت ملی ،بدتر از
ای��ن؟! فتنهگری بیش��تر از این؟! من ح��اال این را
یواش��کی مینویسم ،باش��د که دربرود از زیر دست
س��ردبیر؛ «اقدام علیه امنیت مل��ی ،بدتر از این ،که
وزیر خارجه بر خالف توصیه بزرگان به ملت ،مبنی
بر رصد رفتار و گفتار دشمن ،به مردم توصیه میکند
که توجهی به حرف دشمن نکنند؟!» ما حاال منباب
«صب��ر انقالبی» خیلی از حرفهای یواش��کی را در
کنج دلم��ان مخفی نگهمیداریم ،بعضیها هم دور
برندارند علیه امت حزباهلل و روز یوماهلل .و ش��کایت
نکنند از تکرار شعارهای ملت در راهپیمایی .فتنهگر
منافقی که خود جرأت نکرد روز  22بهمن در دریای
مواج و طوفانی ملت ،حضور پیدا کند ،از ترس آنکه
مبادا غرق ش��ود ،همه رفتار و گفتار این روزهایش،
رس��ما اعالن جنگ علیه امنیت ملی این مرز و بوم
اس��ت .نمیبینند؟! نمیش��نوند؟! ما ح��اال حرفی
نمیزنی��م ،الاقل روانه دادگاهمان ه��م نکنند! روانه
دادگاهمان هم میکنند ،حداقل لطف کنند مصادیق
ش��کایت خود را بیان کنند! این بود اعتدال؟! آری،
همین بود اعتدال! دقیقا همین! دست فرمان اعتدال،
ج��ز این ،در ژنو توافق میبس��ت ،جای تعجب بود!
اعتدال به توافق میآید ،توافق به اعتدال! من در  2تا
از  4مت��ن م��ورد ش��کایت ،نوش��ته ب��ودم؛ «حتی
لبوفروش بیسواد هم چنین توافقی را امضا نمیکرد».
از من ام��ا تندتر ،آن عالمی بود ک��ه گفت؛ «آدمی
وقتی با این آمریکاییها دست میدهد ،باید انگشتان
دست خود را دوباره بشمرد» یا آن عالم دیگری بود
که گف��ت؛ «حتی هیچ بیس��وادی ،پ��ای همچین
برگهای را امضا نمیکند» .آیا تکرار نرمتر س��خنان
آیتاهللالعظمی ن��وری همدان��ی و آیتاهللالعظمی
جوادی آملی ،مغایرت با مصوبات شورایعالی امنیت
ملی است؟! بعضیها لطف میکنند اگر هنگام سخن
گفتن از «آش��تیملی» در محکمه را نش��ان منتقد
ندهن��د! بعضیه��ا لط��ف میکنن��د اگر ب��ه جای
کلیگویی ،مش��خصا بگویند در کجای نوشتههایم
امنیت ملی به خطر افتاده ،که از خود دفاعی در برابر
ای��ن تهمت ناروا کرده باش��م .بدتری��ن بیاخالقی،
همین اس��ت که انگ اتهام علیه امنیت ملی بزنی و
هیچ نگویی کدام جمله ،کدام خط؟! کدام پاراگراف؟!
اقدام علیه امنیت مل��ی ،رفتار و گفتار نماینده امور
اقوام و اقلیتهاست که یک روز زبان ملی را میزند،
ی��ک روز وحدت ملی را ،یک روز خط ملی ،یک روز
اقتدار ملی را .یعنی ما باید همه چیز را بنویس��یم تا
معلوم ش��ود چه کسانی دارند علیه امنیت ملی این
دیار ،کار میکنن��د؟! آیا ما یک چیزی هم بدهکار
شدهایم و جماعت نان به نرخ روزخور ،که حتی نان
ب��ازرگان را هم به نرخ روز میخورند ،طلبکار از ما؟!
من در یادداشت «دهان ما پلمب نمیشود» نوشته
بودم؛ «تسلیم دشمن در برابر ملت ایران ،آنجا بود که
ما در سوریه ،روی موضع مقاومت ایستادیم و صرف
نظ��ر از دولت ،با دس��تفرمان انقالب��ی اصل نظام،
حزباهلل ،خون ش��هدا و خش��م انقالب��ی خمینی،
بیآنکه ذرهای از حق خود کوتاه بیاییم ،دش��من را
وادار ب��ه کوتاه آمدن کردیم .آنچه در ژنو گذش��ت،
قدرمسلم ،تسلیم دشمن در برابر ما نبود!» این ،نقد
توافق ژنو اس��ت ی��ا اقدام علیه امنیت مل��ی؟! و آیا
شورایعالی امنیت ملی ،مصوبهای داشته که توافق ژنو
نبای��د نقد ش��ود؟! من در یادداش��ت «غ��رور ملی
شکست ،نه ساختمان تحریم» نوشته بودم؛ «آقایان!
آنچ��ه مخل چرخی��دن چرخ کارخانهه��ای ما بود،
چرخ��ش س��انتریفیوژها نبود .س��انتریفیوژها خود
بخشی از کارخانه ما هستند .آیا بهتر نیست به جای
مفت فروختن سرمایهای که دیگران برای ما به ارث...
یعنی به امانت گذاشتهاند ،با کار و تالش ،سرمایهای
به سرمایه قبلیها اضافه کنیم؟!» کجای این حرف،

خالف کدام مصوبه شورایعالی امنیت ملی است؟! من وقت��ی به جای پاس��خ ،اصحاب تحلیل را بیس��واد
در یادداشت «آقایان! سر بولدوزر را بچرخانید طرف میخوانند ،شکایتشان هم خالصه میشود در یک
دشمن» نوشته بودم؛ «ما از خاطر نبردهایم که آقای کلیگویی مبهم .من البت��ه به احترام قانون ،از ذکر
روحانی به ملت خود« ،کلید» نشان داد ،نه بولدوزر ،جزئیات دادگاه روز یکشنبه خودداری میکنم ،لیکن
فل��ذا بهتر اس��ت دولت اعت��دال ،بول��دوزر را خرج از دولت محت��رم میخواهم عمل بر مبنای حکمت
بیگانگان کند! بیگانگانی که زیاد مغلطه میکنند و کند ،ی��ا الاقل به همان «تدبیر» که میگفت ،عمل
مرتب از خط قرمز وزیر امور خارجه عبور میکنند!» کن��د .من الاق��ل در این مجال ،هرگ��ز نمیخواهم
ذکر مستند و بیان مستدل و صدالبته فراجناحی و حکایت فیلم «آژانس شیشهای» ادعا کنم؛ «امنیت
فرادولتی اشتباهات دست اندرکاران ،زیر پا گذاشتن ملی را برای من ،امثال عباسها معین میکنند» که
کدام مصوبه شورایعالی امنیت ملی است؟! آیا تاکید شهدا خود ،یکی هم برای ماندگاری همین قانون و
بر ایستادگی و مقاومت یا تاکید بر انرژی هستهای ،امنیت ملی ،جان بر طبق اخالص گذاش��تند .آری،
آن حزباهلل آرمانخواه
مغایرت��ی با امنیت ملی کش��ور دارد؟! من در مطلع بیشترین احترام به قانون ،از ِ
یادداشت «هستهای ملت و دیپلماسی دولت» نوشته اس��ت .من برای زدن حرفهای شاعرانه ،نه قلم کم
ب��ودم؛ «توافق ژنو آمده بود که نه در جنگ ،بلکه بر دارم ،ن��ه انگیزه ،اما طبق قوانین این نظام مقدس و
جنگ ،بر «گزینه نظامی روی میز است» ،بر تهدید ،اله��ی ،امنیت ملی را برای م��ن ،برای دولت ،و برای
بر گلوله ،بر حمله و بر جنایت و تجاوز پیروز ش��ود ،همه ،مصوبات شورایعالی امنیت ملی معین میکند.
توافق ژنو آمده بود که ادبیات گل و بلبل را جایگزین جناب ش��اکی محت��رم و اصلکاری ،باید مش��خصا
ادبیات نظامی کند اما چه آمدنی! واقعا چه آمدنی که بگوید؛ «کدام فراز از نوشتههایم ،مخل کدام مصوبه
وزیر خارجه آمریکا ،فقط  ۳روز
شورایعالی امنیت ملی بوده؟! و
بعد از اجرای توافق ،باز هم در دولت باید آشتی باشد با ملت .دولت به کدام دلیل ،اقدام علیه امنیت
ش��یپور جنگ دمی��د تا ثابت باید اعتماد داش�ته باش�د ب�ه ملت .ملی تفس��یر شده؟!» شاکی هر
شود توافق ژنو ،خود آتشبیار دولت باید اعتقاد خود به ش�عارهای ک��ه باش��د  -به نظر میرس��د
معرک��ه اس��ت!» آی��ا این نقد  22بهم�ن را فزونی ببخش�د .دولت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی
صریح و البته صحیح ،بیشتر به بای�د «وحدت و اس�تقامت» را مقوم نباش��د!  -تهمت درشتی زده و
م��دح امنی��ت مل��ی کش��ور امنی�ت ملی بداند« .تغیی�ر» یکی از حتما بای��د جوابگو باش��د .اگر
شباهت ندارد تا اخالل در آن؟! ش�عارهای این دولت بود .دولت باید طبق قانون ،امثال من باید برای
به صراحت بگویم؛ اگر بعضیها تغیی�ر رویه بدهد و س�عهصدرش را آنچ��ه مینویس��ند ج��واب
به توافق ژن��و ،تعصب بیجا و
پسدهن��د ،طبق همین قانون،
بیشتر کند
غیرمنطقی دارند ،من به خون
ش��خص ش��اکی هم باید برای
همه شهدای این دیار ،من جمله شهدای هستهای ،ادعایی که طرح کرده ،بینه محکمهپسند و مصداق
از موضع عقل و استدالل ،حساسیت دارم .حزباهلل ،معین بیاورد و اال از نظر افکار عمومی محکوم خواهد
عق��ل و دی��ن و دل و هوش ،به خ��دای حکیم قادر ش��د ب��ه مغلط��ه و فرافکن��ی .در تم��ام دوران
متعال باخته اس��ت ،نه به کدخدایی که دیگر خیلی روزنامهن��گاریام ،بوی��ژه در س��ال  88تهمته��ای
وقت است نیست! امت حزباهلل مثل خمینی ،مثل مختلفی دش��ت کردهام اما افترای اقدام علیه امنیت
خامنهای ،خوشبین به مذاکره با آمریکاییها نیست ،ملی کشور ،تهمت درشتی است که هرگز نمیبخشم.
چ��را که ب��ا پیامبر درون��یاش فکر میکن��د ،نه با بدان امید که از این پس ،شاکی خود بار شکایت را بر
کدخدایی که دیگر خیلی وقت اس��ت نیس��ت! این دوش بگی��رد و در یک اقدام خالف امنیت ملی ،اهل
روزها ،هم سالگرد خیبر است ،هم سالگرد بدر .خوب تعهد را رودررو با نهادهای حکومتی قرار ندهد .اقدام
است بعضیها هنگام دست دادن به جان کری ،الاقل خالف امنیت ملی ،آنجاست که امثال مرا در مواجهه
به حرمت خانواده شهدای جوشن ،سهند و سبالن ،با شورایعالی امنیت ملی قرار دهند ،اما بدانند ما عمل
کم��ی کمت��ر بخندن��د .آری ،م��ن در هم��ه ای��ن براساس حکمت میکنیم« .ما با این شورا و آن نهاد،
یادداشتها ،اتفاقا از موضع امنیت ملی ،اقتدار ملی ،س��ر دعوا نداریم» حتی به این معنی هم نیست که
غرور ملی و پرهیز از معرکهگیری ،به نقد توافق ژنو احیانا با دولت اعتدال ،س��ر جنگ داریم .جنگ ما با
پرداختهام .من ،امنیت ملی و شورایعالی امنیت ملی دش��من این ملت اس��ت .ش��أن و منزلت جنگ ما
را ب��ه خوبی میشناس��م .ه��م امنیت مل��ی و هم باالست .ما جواب شکایت را با شکایت نمیدهیم .اگر
انش��اءاهلل این شورا ،هم چنان که تا االن هم همین بعضیها وقت شکایت از ما دارند ،وقت ما اما پر است.
طور بوده ،اگر شکایت از کسی داشته باشند ،دقیق ،وق��ت ما وقف رفتگ��ری در خیابان امنی��ت ملی ،با
عمیق ،مصداقی و مش��خص ،مورد شکایت را مطرح جاروی قلم اس��ت .جادوی قلم« ،حکایت» را کافی
میکنند و هرگز نمیگویند؛ «این  4نوش��ته ،خالف میکند؛ به «شکایت» نیازی نیست .شکایتی هم اگر
مصوبات شورایعالی امنیت ملی و در حکم اقدام علیه هست ،از «جداییها»ست .دولت باید آشتی باشد با
امنیت ملی کش��ور بوده است ،مصداق بیمصداق»! ملت .دولت باید اعتماد داش��ته باشد به ملت .دولت

باید اعتق��اد خود به ش��عارهای  22بهمن را فزونی
ببخش��د .دولت باید «وحدت و اس��تقامت» را مقوم
امنیت مل��ی بداند« .تغییر» یکی از ش��عارهای این
دولت بود .دولت باید تغییر رویه بدهد و سعهصدرش
را بیشتر کند .دولت محترم ،خود قضاوت کند؛ چقدر
با دش��من ،س��عه صدر دارد ،چقدر با دوس��ت؟! ما
دوس��ت دولت هس��تیم ،خیرخواه او .م��ن به دولت
توصیه میکنم با جدیت بپردازد به کار ،به خدمت ،به
اقتصاد مقاومتی .من ب��ه دولت توصیه میکنم پیام
راهپیمای��ی  22بهمن ملت را مبن��ی بر «وحدت و
اس��تقامت» بگیرد .بعضی ش��کایتها ،مخل وحدت
است و بعضی توافقها ،نافی استقامت .اگر به آقایان
برنمیخورد ،من س��وال میپرسم که؛ «در کدام بند
توافق ژنو ،مقوله اس��تقامت نمود پیدا کرده است؟!»
اگر به آقایان برنمیخورد ،من س��وال میپرسم که؛
«تقسیم بر  2کردن ملت و بیسواد خواندن اصحاب
نقد ،چه نسبتی با پیام وحدت دارد؟!» دولت بپذیرد
که نیاز ب��ه تغییر روی��ه دارد و اال فقط در نامههای
خصوص��ی که آیا هس��ت ،آی��ا نیس��ت ،از وی دفاع
میش��ود! خطر آنجاس��ت که بعضیه��ا دقیقا عین
ش��کایت کردنشان ،برای این ملت کار کنند؛ توزیع
س��بد کاال! و ایضا عین شکایت کردنشان ،با دشمن
تواف��ق کنند؛ توافق ژنو! اگ��ر همه کارهای بعضیها
عین همین ش��کایت کردنشان باش��د ،دیگر جای
تعجبی نیست که هر روز درباره مرحله دوم پرداخت
یارانهها ،یک جور سخن بگویند و ملت را گیج کنند!
دیپلماسی صدقهای ،اقتصاد صدقهای میآورد و این
هر دو« ،شکایت صدقهای» .شکایت صدقهای یعنی؛
«م��ن میگوی��م این  4یادداش��ت ،مخ��ل مصوبات
شورایعالی امنیت ملی و اقدام علیه امنیت ملی است،
ت��و دیگر از من ،ذکر مصادیق نخواه ،قبول کن!» من
اما میگویم؛ «این کش��ور ،قانون دارد و همه در برابر
قانون ،برابرند و احدی برابرتر نیست!» در آخر ،باز هم
دع��ا میکنم برای قوه مجریه که یک��ی از چند قوه
کشور است و آنچه زیاد دارد ،کار نکرده .البته توصیه
وی��ژهای هم دارم برای دول��ت و آن اینکه دولت یک
چیز را مشخصا دست بگیرد و همان امر مشخص را
درس��ت کن��د .توصیه مصداق��ی من به دول��ت  -با
احتساب همه جوانب امور -این است که الاقل روی
یک امر ،انگش��ت حکمت بگذارد و بعد از  4س��ال،
حداقل پز تدبیر در مقام عمل این یک امر را بدهد .از
جمله ش��عارهای انتخاباتی آقای روحانی ،باال بردن
ارزش پول ملی کشور بود .همین افزایش ارزش پول
ملی ،گمانم نکته خوبی است که دولت اعتدال ،روی
آن س��رمایهگذاری کند .در ای��ن  6ماه که این اتفاق
فرخنده نیفتاده ،باشد که از این به بعد بیفتد .در راه
کمک به این توصیه ،که افزایش امنیت ملی کش��ور
ه��م کامال در آن ملحوظ اس��ت ،با قلم خود حاضرم
بیهیچ چشمداش��تی ،دولت محترم را یاری رسانم.
گفت« :با لب دمس��از من گر جفتمی /همچو نی من
گفتنیها گفتمی».

آیتاهللالعظمی جوادیآملی :عدل از بافضیلتترین فضایل و اعتدال از پستترین رذایل است

رسانهها برای برقراری عدل تالش کنند ،نه اعتدال

آیتاهللالعظم��ی جوادی آملی  19اس��فند  87در
دیدار با مس��ؤوالن رادیومع��ارف و رادیو جوان با بیان
اینکه باید جامع��ه را با آرامش اداره کرد ،عاقل و عالم
کردن مردم را از اهداف رس��انهها عنوان کرد و گفت:
«ما موظف به اجرای عدل هس��تیم ن��ه اعتدال ،زیرا
اعتدال فقط معنایش آن است که ببینیم دیگران چه
میخواهند نه آنکه عدالت چه اقتضایی دارد .بنابراین
رسانهها باید برای برقراری عدل در جامعه تالش کنند
نه آنکه به ایجاد اعتدال روی آورند ».وی تصریح کرد:
«فرق اساس��ی عدل و اعتدال آن اس��ت که در عدل
هرچیزی در جای خود قرار میگیرد پس نقصی ندارد
ولی در اعتدال و تعادل با توجه به عرضه و تقاضا کارها
صورت میگیرد و برابر خواس��ت مردم سخن گفته و
برنامه تولید میشود».
■■ع�دل از بافضیلتترین فضای�ل و اعتدال از
پستترین رذایل است
آی��تاهلل جوادیآمل��ی 17آذر  89در دی��دار
س��ینماگران و کارگردان��ان مطرح کش��ور از جمله
مجید مجیدی ،س��ید رضا میرکریمی ،محمدمهدی
حیدریان ،محمد داوودی ،محمدمهدی عسگرپور و...

به نقد گفتمان اعتدال پرداخت.
معظمله اظهار داش��ت :تبلیغ
بای��د حاصل تحقی��ق محقق
باش��د اما چون در بخش هنر،
محقق وجود ندارد ،باید از مردم
تقاضا شود که این نوعی اعتدال
است و اعتدال از رذیلترین رذایل است .وی عدل را از
بافضیلت ترین فضایل و اعتدال را از پستترین تقاضاها
برشمرد و درباره اعتدال در احکام اسالمی ،تصریح کرد:
کس��ی که در کنوانس��یون زنان میگوید زن و مرد با
هم یکسان هستند ،این ش��خص از روی عدل حرف
نمیزند .باید بدانیم او که انسان را آفرید ،جای انسان
را تشخیص میدهد.
■■ عدل خوب اما اعتدال بد است
آیتاهلل جوادیآملی در واپسین روزهای سال ۸۷
با مدیران روزنامه فرهنگ آش��تی دیدار کرد و به آنها
گفت :ما موظف به عدل هس��تیم ،نه اعتدال و تعادل
و فرق اساس��ی عدل و اعتدال آن اس��ت که در عدل
هرچیزی در جای خود قرار میگیرد پس نقصی ندارد
ولی در اعتدال و تعادل با توجه به عرضه و تقاضا کارها

صورت میگیرد و برابر خواس��ت
مردم سخن گفته و برنامه تولید
میش��ود .آی��تاهلل جوادیآملی
اضافه کرد :اگر رسانههای گروهی
اینچنی��ن بیندیش��ند معتدلند
نه عادل اما وظیفه ما این اس��ت
ک��ه فرهنگ عدالت را باال ببری��م .در دیداری دیگر با
مدیران همین روزنامه در سال  ۹۰نیز آیتاهلل جوادی
آملی تاکیدات خ��ود را درب��اره عدلخواهی به جای
اعتدالگرایی تکرار کرد :باید به فکر عدل باش��یم و نه
اعت��دال بدان معنا که هر چیزی را در جای خود قرار
دهیم ،اعتدال یعنی تقاضا و عرضه و ما موظفیم عادالنه
زندگی کنیم و درصدد این نباشیم که خود را با عرضه
و تقاضا هماهنگ ک��رده و لذا باید هر آنچه مورد نیاز
جامعه است را تدارک ببینیم.
■■ نقد حمل تعبیر قرآنی «امت وسط» بر اعتدال
آیتاهلل جوادیآملی همچنین در تفسیر خود ،بیان
داشته است :عدالت هس��ته مرکزی اعتدال را هم در
خود دارد( .تسنیم ،جلد  – ۱۴صفحه )۶۵
ایش��ان در جای دیگر در تفس��یر آیه «و کذلک

جعلناکم امه وس�طا ،»...حمل «وس��ط» بودن امت
اسالمی بر اعتدال را نادرست دانسته و بیان داشتهاند:
برخی وس��ط ب��ودن امت اس�لامی را چنین توجیه
کردهان��د که اینان درباره پیامب��ران نه مانند بعضی
اف��راط کردهاند تا آنه��ا را فرزند خ��دا بدانند ،نظیر
آنچه درباره حضرت عیسی پنداشته شده و نه نظیر
برخ��ی تفریط کردهاند که به قت��ل آنها اقدام کنند:
(یقتل�ون النب ّیین بغی�ر حقٍّ)[.س��وره آلعمران ،آیه
 ،۲۱التفس��یر الکبی��ر ،ج  ،۴ص  ]۹۸البته این معنا
مندرج در کمالهای یاد ش��ده است و طبق بعضی
از آیات دیگر صحیح اس��ت ولی در محور اصلی آیه
مورد بحث نیست ،گذش��ته از آنکه در این امت نیز
گروهی طغیانگر به قتل امامان معصوم علیهمالسالم
که همتای پیامبران پیشین بودهاند مبادرت ورزیدند.
غرض آنکه دین همه انبیای الهی علیهمالسالم ،اسالم
است و امتها نیز در هر عصر و مصر و نسلی به افراط
غال
فی إثنان
محب ٍ
ٌّ
و تفریط مبتال بودهان��د( :هلک ّ
ٌ
ق��ال) [نهجالبالغه ،حکمت  ،]۱۱۷هرچند
مبغض
و
ٍ
ط و تفریطها یکسان نبوده و نیست.
کیفیت افرا 
(تفسیر تسنیم ،جلد  ،۷صفحه )۳۳۱

اه�واز ،خبرن�گار وطن ام�روز :رئي��س اداره لوله
مغزي س��يار شركت ملي حفاري ايران از افزایش
دستگاههای لوله مغزي سيار خبر داد و گفت :اين
شركت تا  2س��ال آينده به توان صددرصدي در
انجام عمليات لوله مغزي سيار ميرسد .برزو ترابي
از افزوده شدن  7دستگاه لوله مغزي سيار جديد
طی س��ال  93و نیمه نخست سال  94خبر داد و
گفت :با توجه به نياز روزافزون خدمات لوله مغزي
سيار در صنعت نفت ،برنامهريزي به منظور خريد
 5دس��تگاه لوله مغزي سيار جديد در حال انجام
اس��ت .وی افزود :هم اكنون با همكاري مديريت
و س��ازندگان داخلي نيز ساخت يك دستگاه لوله
مغزي س��يار در حال انجام است كه به پيشرفت
 70درصدي رسيده است .به گفته ترابي ،همزمان
با ساخت يك دس��تگاه لوله مغزي سيار از سوي
س��ازندگان داخلي ،تهيه و تدوي��ن دانش فني و
همچنين مراحل ساخت يك دستگاه لوله مغزي
ديگر با همكاري جهاد دانش��گاهي در حال انجام
است .وی با بيان اينكه مراحل طراحي مفهومي،
پايه و جزئي اين دستگاه لوله مغزي سيار از سوي
جهاد دانشگاهي انجام ش��ده است ،ادامه داد :هم
اكنون پاورپك اين دس��تگاه كه از پيش��رفت 60
درصدي در س��اخت برخوردار اس��ت ،در مرحله
تس��ت ميداني قرار دارد .رئي��س اداره لوله مغزي
سيار ش��ركت ملي حفاري ايران تصريح كرد :بر
اس��اس برنامهريزيهاي انجام شده ،طي  2سال
آينده ،توان عملياتي شركت ملي حفاري ايران در
بخش لوله مغزي س��يار به منظور انجام عمليات
تعمير چاهها و ساير خدمات مورد نياز ،به ميزان 2
برابر افزايش مييابد .ترابي از انجام اقدامهاي الزم
به منظور شناسايي و تهيه دانش فني بيش از 230
قلم از قطعات ،تجهي��زات و ابزارهاي درونچاهي
پرمصرف دس��تگاههاي لوله مغزي سيار خبر داد
و گفت :همزمان ساخت نخستين استاتور موتور
درون چاهي در كوچكترين س��ايز و قطعه مورد
نياز با همكاري سازندگان ،توليدكنندگان و مراكز
دانشبنيان در دست اجراست.

بازدید مسووالن وزارت نفت
از موزههای مسجدسلیمان و آبادان

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت از باغموزه
دفاع مقدس و صنعت نفت آبادان و پروژه احداث
پارک موزه نفت در مسجدس��لیمان بازدید کرد.
دکتر اکبر نعمتاللهی و هیات همراه در سفر به
آبادان پس از دیدار با مس��ؤوالن امور موزه دفاع
مقدس و صنعت نفت و همچنین گفتوگو درباره
م��وارد مرتب��ط ،از بقایای دس��ت نخورده جنگ
تحمیلی و اماکن و ابنیه تاریخی یکصد ساله نفت،
دستگاهها ،قطعات و واحدهای قدیمی عملیاتی
در پاالیشگاه آبادان دیدن کردند .نعمتاللهی در
س��فر یک روزه خود به مسجدس��لیمان از پروژه
احداث ساختمان پارک موزه نفت مسجدسلیمان،
پاالیش��گاه قدیمی نفت در بیبییان و نخستین
چاه نفت خاورمیانه ،بیمارستان و ساختمان اداری
ش��رکت نفت و گاز مسجدسلیمان نیز بازدید به
عمل آورد .این بازدیدها در حاشیه سفر مدیرکل
رواب��ط عموم��ی وزارت نفت جه��ت حضور در
گردهمایی مدیران و روس��ای روابط عمومیهای
شرکتهای تابع وزارت نفت در ماهشهر صورت
گرفت.
کرمانشاه

پذیرش  410هزار مشترک گاز طبیعی
در کرمانشاه

کرمانشاه ،خبرنگار وطن امروز :مدیرعامل شرکت
گاز اس��تان کرمانش��اه از پذیرش بی��ش از 410
هزار مش��ترک گاز طبیعی در این اس��تان خبر
داد .مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه اظهار
داشت :پذیرش این تعداد مشترک با اجرای  5هزار
و  200کیلومتر شبکهگذاری ،اجرای  505کیلومتر
خط انتقال ،نصب قریب به  200هزار انشعاب گاز
و گازرسانی به  23ش��هر و  253روستا از ابتدای
تاسیس شرکت گاز استان كرمانشاه تاکنون انجام
شده است .س��یدحمید فانی گفت :اجرای 300
کیلومتر ش��بکه گاز ،نصب  8ه��زار و  500مورد
انشعاب ،پذیرش بیش از  20هزار مشترک جدید و
نیز گازرسانی به  2شهر شاهو و بانهوره و نیز تعداد
 33روستای استان از عمدهترین فعالیتهای انجام
گرفته در س��ال جاری بوده است .وی با اشاره به
اینکه هم اکنون بیش از  96درصد جمعیت شهری
و  31درصد جمعیت روستایی استان در قالب 23
شهر و  253روستا از گاز طبیعی بهرهمند هستند،
تصریح کرد :همه ش��هرهای بزرگ و پرجمعیت
استان به طور کامل از نعمت گاز برخوردار شدهاند
و گازرسانی به سایر شهرها نیز در مراحل مختلف
طراحی ،پیمان سپاری و اجراست و در آینده کل
جمعیت شهری اس��تان از گاز طبیعی برخوردار
میش��وند .وی درباره گازرس��انی به روستاها نیز
اظهار داش��ت :عالوه بر روستاهایی که هم اکنون
به شبكه گاز متصلند ،گازرسانی به بیش از 200
روس��تای دیگر نیز در مرحله اجراست که تالش
مجموعه ش��رکت گاز اس��تان اتمام گازرسانی به
این روستاها تا پایان سال آینده است .مدیرعامل
شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد :با اجرای
طرحهای گازرسانی روس��تایی ،کمبودهایی که
در این بخش نس��بت به میانگین کشوری وجود
دارد به تدریج برطرف میش��ود و درصد جمعیت
روس��تایی برخودار از گاز در اس��تان کرمانشاه به
میانگین کشوری خواهد رسید.

