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پاسخ محمود حجتى، وزیر کشاورزى
به گالیه کشاورز شمالى حاشیه ساز شد

  حجتى: از بى اخالقى عده اى به خدا پناه مى برم
  مهرداد الهوتى، نماینده حاضر در مراسم: وزیر کشاورزى با شالیکار شوخى کرد

  على خان محمدى، مدیرعامل مجمع ملى خبرگان کشاورزى:
کشاورز در ایران نمى تواند حرف خود را پیش ببرد چون هیچ تشکل قوى ندارد

  جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج: صدا، صداى حجتى نبود! 

شالیکار دلخور

نگاهی به شکل گیري دولت ائتالفی تازه اتریشظرف و مظروف داوطلبى

روز تاریک تاریخ
زلزله کرمانشاه مقارن شــد با تغییر ریاست در 
هالل احمر. وضع پیش آمــده در این زلزله از یک 
جهت براي هالل احمر تجربه گرانبهایی اســت، 
زیرا براي همه کنشــگران و عالقه مندان به کشور 
معلوم شــد که بدون داشــتن نهاد توانمندي که 
ســازمان یافته و حرفــه اي باشــد، نمی توان در 
امدادونجــات آســیب دیدگان وارد عمل شــد. 
حتی اشخاصی که به منطقه رفتند تا بلکه کاري 
کنند، متوجه شدند که وظیفه اصلی آنان حضور 
شــخصی و توزیع کمک هاي جمع آوري شده از 
طرف خودشان نیســت، بلکه باید پیش از کمک 
به زلزله زدگان، همه با هم کمــک کنیم که نهاد 
مهــم هالل احمر را تقویت کنیــم، زیرا فقط یک 
سازمان پیشرفته، آموزش دیده و مجهز است که 
می تواند به طور موثر بــه مردم کمک کند، چه در 
حوزه امدادونجات و چه در حوزه اســکان موقت. 
این ایده دو رویه دارد؛ یک رویه آن مردم هستند 
که باید براي فعالیت هاي مشابه عضو هالل احمر 
شوند و لباس ارزشــمند داوطلبی را به تن کنند و 
به صورت عضوي از خانواده هالل آموزش ببینند 
و آماده براي انجام ماموریتى سازمان یافته شوند. 
از این جهت هالل احمر به طور کامل مثل نیروي 
نظامی است که اگرچه ســربازان و داوطلبان آن 
کسانی هستند که جانشــان را فداي میهن خود 
می کنند، ولی در اجــراي جنگ تحت فرماندهى 
نظامی هستند و نمی توانند از آن تخطی کنند. به 
نظر می رســد که این وجه ماجرا تا حدودي حل 
شده اســت. گفت وگوها و اظهارات فعاالن مدنی، 
جملگی بر ضرورت تقویت هالل احمر و اعتماد به 
آن بود، هرچنــد اعتراضات و انتقاداتی هم بود که 
آنان می توانند با حضور خود در هالل آن را اصالح 

کنند.
ولــی ســویه دیگر ماجــرا که بــه هالل احمر 
برمی گردد بســیار مهمتر اســت و چه بســا اگر 
هالل احمر طرف مربوط به خــود را اصالح کند، 
طرف مربوط به مردم نیز اصالح خواهد شد. مردم 
مظروف و محتواي امر داوطلبی هستند، بنابراین 
هالل احمر باید ظرف مناســب این مظروف شود. 
ظرفی که مظروف نداشته باشد، پدیده اي بیهوده 
و تزیینی اســت و مظروفى که فاقد ظرف مناسب 
باشد به هدر مى رود. ظرفی که کوچکتر از مظروف 
باشــد نیز اتالف منابع است. واقعیت این است که 
ظرف هالل احمر به هیچ وجه متناسب با مظروف 
و ظرفیت داوطلبی مــردم ایران بویــژه جوانان 
نیست. دریاي داوطلبی جوانان ایرانی را نمی توان 
با ظرف محدود موجود کشید. هالل احمر ترازویی 
اســت که براي مثال فنر آن فقــط قدرت تحمل 
یک تُن را دارد، در حالــی که بار داوطلبى ما براي 
توزین برابر 100 تُن است. شاید یکی از علل مهم 
اقدامات انفرادي و خــارج از چارچوب هالل براي 
کمک به آسیب دیدگان ناشــی از همین کمبود 

ظرفیت باشــد. از این رو، وظیفــه اصلی افزایش 
ظرفیت آن است.

یکی از عناصــر مهم و موثر در ایــن افزایش، 
دوري جســتن هالل احمــر از ســاختارهاي 
بروکراتیــک در ادارات دولتی اســت. هالل باید 
مثل یک ِکش باشد که در زمان مناسب و الزم به 
اندازه کافی ِکش بیاید و درعین حال اندازه اصلی 
آن کوچک باشــد. ســازماندهی هالل و تمامی 
نهادهــاي داوطلبی به همین صورت اســت که 
یک هسته ســازمانی قوي و فعال دارد که هنگام 
حادثه می تواند به سرعت گســترش یابد و چتر 
وســیعی را بر داوطلبان و منطقــه حادثه دیده 
بگشاید. چنین هدفی مســتلزم وجود نیروهاي 
جوان است که به امر داوطلبی عشق می ورزند و 
درك دقیقی از ساختار داوطلبی دارند. انتصابات 
اخیر در هالل احمــر می تواند و می باید در جهت 
تحقق این هدف باشــد، ولی به هر دلیلی برخی 
مخالفت هــا با آن صــورت گرفته اســت که در 
بهترین حالت می تواند نشــانه حساسیت مثبت 
جامعه نســبت به هالل احمر باشد، هرچند این 
حساسیت با عجله همراه شده باشد و در بدترین 
حالت می توان آن را نشانه جوسازي هاي معمول 

در فضاي مجازي دانست.
واقعیت این است که توجه جامعه به انتصابات 
هالل به هــر دلیلی باشــد، براي هــالل نعمت 
محســوب می شــود، زیرا مدیریت هالل متوجه 
خواهد شــد که اقدامات آن زیر ذره بین قرار دارد 
و مردم با هر انگیزه اي که باشد ناظر تصمیمات و 
اقدامات هالل احمر هستند و همین نظارت با هر 
انگیزه خوب و بدي که باشــد، نقطه امیدي است 
که انتصاب ها و سیاست ها در بهترین شکل خود 
انجام شــود. البته در مقابل نکاتی را هم دوستانه 
به منتقدان بایــد یادآوري کــرد. فضاي مجازي 
امکان دسترسی ســریع و آسان به اخبار و نظرات 
را فراهم کرده است و این امکان بسیار خوبی است 
ولی خبر، داراي ظرایف خاصی است. سرعت خبر 
یک بحث اســت، اعتبار و دقت آن وجه دیگر آن 
است. هیچ گاه نباید دقت و اعتبار را فداي سرعت 
انتشــار خبر کرد، بنابراین خیلی ساده است که 
اخباري جعلی یا ترکیبی از راست و دروغ و مطابق 
سلیقه را در این فضا قرار داد و ما نیز بدون توجه به 
اعتبار و درستی آن خبر، اقدام به بازنشر آن کنیم. 
اگر چنین کردیم، خودمان را اســیر خبر دروغ یا 
ناقص کرده ایم. خیلی ســخت اســت که پس از 
اطالع از بی اعتباري خبــر، بر غرور خودمان غلبه 
و اقــدام به اصالح خبر کنیم. لــذا با چنین کاري 
تیري را از چله رها می کنیــم، بدون آن که قدرت 
بازدارندگی آن را داشته باشیم. آیا بهتر نیست که 
در این موارد قدري با احتیاط عمل کنیم؟ یک یا 
دو روز دیرتر نظر دادن و بازنشــر کردن خبر، به 

جایی برنمی خورد.

عباس لقمانی
روزنامه نگار

کشور سرســبز اتریش این روزها رنگ فیروزه اى 
به خود گرفته اســت؛ رنگ فیروزه اى و آبی دو رنگ 
احزابی اســت که دولــت ائتالفی تــازه را در میان 
اعتراض هاي گســترده قشــر جوان و تحصیلکرده 

اتریش اکنون شکل داده اند.
«سباستین کورتس» صدر اعظم تازه اتریش فقط 
ســی و یک  ســال دارد و به عنوان جوان ترین رئیس 
دولت یک کشــور اتحادیه اروپا باید در چهار ســال 
آینده سرنوشت کشوري را به دست گیرد که هرچند 
از لحاظ اقتصادي مشکلی اساسی ندارد ولی با شکاف 
فکري گسترده اى در چند  سال اخیر در جامعه مواجه 
است که مى تواند به تظاهرات خیابانی و اعتراض هاي 

گسترده بینجامد.
حزب دموکرات مسیحی که «سباستین کورتس» 
رهبري آن را با ترفندي سیاسی از دست کادر قدیمی 
خارج کرد و با این حرکت سیاســی توانست باد را تا 
اندازه اى از بادبان احزاب دیگــر بگیرد، حتی رنگ 
همیشــگی این حزب را که ســیاه بود به فیروزه اى 
تبدیل کــرد و گویا بــا این حرکت حتــی پیش از 
انتخابات، نزدیکی خود را به حزب دســت راســتی 
آزادي که با رنگ آبی در انتخابات شرکت کرد، نشان 

داد.
سوســیال دموکرات ها به رهبري «کریســتیان 
کرن» هرچند در آخرین روزهاي منتهی به انتخابات 
تا حدودي توانســتند عقب ماندگی خود را از حزب 
دموکرات مسیحی جبران کنند، ولی آراي به دست 
آمده آنان کمتر از حزب دموکرات مســیحی و فقط 

کمی بیشتر از آراي حزب دست راستی آزادي بود.
حزب آزادي که یک بار دیگر هم با حزب دموکرات 
مسیحی در سال هاي دهه نود میالدي ائتالف کرده 
بود، این بار نیز با ائتالف با حزب دموکرات مسیحی 

یک بار دیگر به صحنه سیاسی اتریش بازگشت.
در ســال هاي اخیر همــواره ائتالفــی از احزاب 
سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی سرنوشت 

سیاسی اتریش را رقم زده بود و شــاید این به قول 
اتریشــی ها «ائتالف هاي همیشگی» دیگر کششی 
براي رأي دهندگان اتریشی نداشت و زمینه را براي 
حضور ائتالفی تازه فراهم کرد. حزب سبز اتریش نیز 
با شکست مواجه شد و نتوانست پنج درصد آرا را که 

براي حضور در پارلمان الزم است به دست آورد.
ســواي آنچه اکنون با تشــکیل دولت تازه در 
اتریش اتفاق خواهد افتــاد، مبارزه هاي انتخاباتی 
پیش از آن از بی محتواتریــن مبارزه هایی بود که 
پس از جنگ دوم جهانــی در اتریش پیش آمده 
بود و در حقیقت فقــط به بحث در مورد مهاجران 
و خارجیان معطوف شده بود؛ مبارزه اى بی محتوا، 
ســطحی و به دور از شــأن یک کشــور متمدن 
اتحادیه اروپا. این بحث و جدل ها بیشــتر شــبیه 
اظهارنظر هاي دولت هاي همســایه و راست گراي 
اتریش مثــل مجارســتان و چک بــود و همین 
ســطحی بودن، از پیش از انتخابات بســیاري را 
نگران آینده اتریش در اتحادیــه اروپا کرده بود، 
به گونه اى که مطبوعات و رســانه هاي اتریشی از 
روزهاي تاریک در تاریخ اتریش سخن مى گفتند.

در انتخابات ریاست جمهوري بهار گذشته «فان 
در بلن» از حزب سبزها توانسته بود رقیب سرسخت 
دست راســتی حزب آزادي را در دو مرحله شکست 
دهد و اکنون مطبوعات اتریش از رئیس جمهورى 
مى خواستند مانع روي کار آمدن کابینه اى شود که 

مخالف اتحادیه اروپاست.
براساس قوانین اتریش، رئیس جمهوري مى تواند 
تک تک اعضاي کابینه را وتو کنــد و اکنون به نظر 
مى رسد رئیس جمهوري پس از اطمینان یافتن به 
پایبندي دولت جدید به اتحادیه اروپا، مراسم سوگند 
روز دوشــنبه را که در میان تدابیر امنیتی گسترده 
و همراه با تظاهرات خیابانی انجام شــد، قبول کرده 

باشد.
وي در سخنانی هنگام ســوگند دولت جدید در 
روز دوشــنبه گفت که «هرچند همه مى دانند که 
دیدگاه هاي او با دیدگاه هاي بعضی در تضاد اســت، 
ولی وي اطمینــان یافته که پایبنــدي به اتحادیه 
اروپا همچنان محور اصلی سیاست خارجی اتریش 

خواهد بود».

در میان اعضاي کابینه جدید ائتالفی چهره هاي 
جنجالی زیادي نیز دیده مى شوند که نزدیکی آنها 
به گروه هاي دست راستی و افراطی در گذشته علنی 

شده است.
وزیر امور خارجه تازه کــه عمال عضو هیچ حزبی 
تاکنون نبوده ولی تمایل او به احزاب دست راستی 
از خالل سخنان پیشینش مشخص است، در ماه هاي 

آینده از چهره هاي خبرساز خواهد شد.
خانم «کارین کلینســل» پنجاه ودو ساله، فرزند 
یک خلبان اتریشــی و خانم میهماندار اوســت که 
مدتی، هنگامی که پدرش خلبان ملک حسین بود، 
در اردن اقامت داشت و لیســانس زبان عربی دارد. 
وي دیدگاه هاي کوته بینانه اى به اعراب و همچنین 
اسراییلی ها دارد و بارها در سمینار هاي دانشگاهی 
این دیدگاه ها را بروز داده اســت؛ چهــره اى که در 
حقیقت ویترین آینده اتریــش در مجامع عمومی 

خواهد بود.
در میــان اعضــاي کابینــه، وزیر کشــور نیز از 
دست راستی هاي شناخته شــده است و چند عضو 
دیگر وابســته به حزب آزادي که در کابینه شرکت 

دارند نیز کم و بیش دیدگاه هاي دست راستی دارند.
مطبوعات پیشــرو و بی طرف اتریش در روزهاي 
اخیر حمله گسترده اى را به کابینه در حال تشکیل 
آغاز کرده اند و هــر روز بیوگرافی یکی از این وزیران 
را منتشــر مى کنند. بیشــتر مفســران از سطحی 
بودن بحث هاي انتخاباتی گله داشــتند و آن را در 

پایین ترین حد در اتحادیه اروپا مى دیدند.
جامعه اتریش بــا روي کار آمــدن دولت جدید، 
ممکن است با مســائل داخلی تازه اى روبه رو شود. 
در شهرهاي بزرگ نیمی از جمعیت ریشه خارجی 
دارند و همین موضوع و نــگاه منفی حزب ائتالفی 
آزادي به خارجی ها چالشــی خواهد بود که جامعه 
اتریش در ســال هاي آینده با آن دســت به گریبان 

خواهد شد.
اتریش اکنون بیشتر از همیشــه به شرق اروپا و 
دولت هاي مجارســتان و چک نزدیک شده و وزنه 
دولت هاي اروپاي شرقی را در اتحادیه اروپا سنگین تر 
کرده اســت؛ موضوعی که چندان به مذاق فرانسه و 

آلمان، دو دولت مقتدر اتحادیه اروپا خوش نمی آید.
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مقایسه قابل تأمل بودجه نهادهاى 
فرهنگى و مدیریت بحران

غالمحسین دوانى
پژوهشگر
مالى - اقتصادى

پــس از 39 ســال قانونگــذاري بودجه اي، 
امســال براي نخســتین بار برخی نمایندگان 
مجلس شوراي اســالمی خواســتار توضیح 
پیرامون بودجه برخی نهادهایی شــده اند که 
به صــورت عام المنفعه و در قالب موسســات 
مذهبى-  فرهنگى مطرح انــد، ولی خیر قابل 

توجهى از آنان نصیب عامه مردم نشده است.
بودجــه این چنــد نهاد که همگــی هم به 
چهره هاي شناخته شــده سیاســی کشــور 
منتسب هســتند، از بودجه عمرانی چندین 
استان کشور بیشتر است و در حالی که کشور 
در تخصیص حتی یک ریــال منابع بودجه اى 
براي بسیاري فعالیت هاي اجتماعی، عمرانی و 
سازندگی دچار مشکل است، میلیاردها تومان 
منابع بودجه اى را مى بلعند تا فالن شخصیت 

سیاسی، خود را فرهنگی جلوه دهد.
اگر در خارج کشور شخصیت هاي اقتصادي 
میلیاردها تومان ثــروت خود را به خیریه هاي 
خــاص عام المنفعه اى تخصیــص مى دهند، 
در ایران مردم ناچارنــد هزینه هاي خیریه اى 
و موسســات به اصطالح فرهنگــی خاصی را 
بپردازند که نمی دانند این موسســات چه کار 

می کنند و فعالیت آنها چیست؟!
از نخســتین ادوار قانون گــذاري در ایران 
همیشه بحث بودجه و پاســخگویی یا بودجه 
و خرج کــردن آن مطرح بــوده، ولى در ایران 
نهادهاي بودجه بگیري وجود دارند که پس از 
تخصیص بودجه از صحنه گیتی غایب شده و 
به هیچ مقام بودجه اى هم پاســخگو نیستند. 

راستى ما را چه مى شود؟!
در حالی کــه دولت در تامیــن منابع مالی 
جهت ســرپناه زلزله زدگان، آســیب دیدگان 
داروهاي تک نســخه اى و... درمانده اســت، 
چگونه مى توان از تخصیص بودجه این نهاد ها 
که فعالیت آنها مورد پســند مردم هم نیست، 

دفاع کرد؟!
جمع تخصیص بودجه اى نهادهاي فرهنگی 
هفده گانه معــادل 31 هزار میلیــارد ریال یا 
به تعبیــري بیش از ســه هزار برابــر بودجه 
پژوهشگاه زلزله شناسی (108 میلیارد ریال) 
و سازمان مدیریت بحران (28 میلیارد ریال) 
است، آن هم در کشور زلزله خیزي که اخیرا به 
مصیبت زلزله زدگان نشسته است، مگر آن که 
مدیران محترم درصدد باشند با دعا به مقابله 

با زلزله برآیند؟!

با نهایت تأســف ضایعه درگذشــت امدادگر عزیز، سیدعلى 
حســینى در حادثه کوهنــوردى را به جامعــه امدادگران 
هالل احمر و همچنین امدادگران خراســان  رضوى تســلیت 
عرض نموده و از درگاه خداوند متعال براى آن مرحوم رحمت 
و مغفرت واســعه و براى بازماندگان صبر و شکیبایى مسألت 

داریم.
از طرف اعضاى منتخب شوراى عالى جمعیت هالل احمر

اناهللا و انا الیه راجعون
ضایعه ناگوار درگذشت خانم اکرم حقانى را به خانواده ایشان 
و همچنین خانواده بزرگ دانشــگاه پیام نور تســلیت عرض 
نموده و از خداوند متعال براى آن عزیز از دست رفته، رحمت 
واســعه الهى و براى بازماندگان ایشان صبر و بردبارى مسألت 

مى نمایم.
از طرف حمزه فرج اللهى، عضو شوراى عالى جمعیت هالل احمر

ورزشجامعه
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مدیران چند منظوره ورزش!آلوده ترین حالت تهران
   مدارس تعطیل، تردد کامیون ها و برگزارى مسابقات ورزشى در فضاى باز ممنوع شد 

   عضو انجمن نفس در گفت و گو با «شهروند»: مهمترین منشأ آلودگى تهران
منابع متحرك است که با بنزین هاى غیراستاندارد تغذیه مى شوند

   علیمرادى، دولو، سعادتمند، پریچهره، داورى و طباطبایى مدیرانى هستند که
در بیش از 2 فدراسیون سابقه مدیریت دارند

   صفحه 4

رئیس جمهورى در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر:

 مبارزه با پولشویى، گسترش فضاهاى نگهدارى از معتادان و بهره گیرى از ظرفیت سازمان هاى مردم نهاد در کاهش آمار مبتالیان به مواد مخدر تأثیرگذاراست
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نجات معتاد، اقدامى انقالبى است
    صفحه2

    صفحه6

گزارشفرهنگ و هنر

روایتى از حضور
در نخستین گیم تئاتر ایران

 درباره بیژن دفترى
پدر امداد ونجات ایران

«هفت خوان» در 
مسیر «غیرمنتظره»

تا وقتى که بود از 
چیزى نمى ترسیدیم
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گزارش «شهروند» از مردانى کهشاخص کیفیت هوا در تهران به 180 رسید
براى انتخابات چند فدراسیون کاندیدا شدند

رئیس جمعیت هالل احمر در سفر به کرمانشاه:

    صفحه6

تا شرایط عادى نشود
هالل در کرمانشاه مى ماند

مائده امینى - شهروند| گیله مرد حلقه جمعیت را 
کنار زده و خود را به وزیر مى رساند. دلش از واردات برنج 
پر اســت و مى خواهد علت را از دهان خود وزیر بشنود. 
چرا امسال دو برابر نیاز کشور برنج وارد کشور شده؟ چرا 
باید برنج درجه یک ایرانى روى دست کشاورزان ایرانى 
بماند و قیمت آن هر روز پایین تر از قیمت نهایى باشد؟
«تى  بال مى ســر، حــرف دِل همــه کشــاورزایه.» از 
آقازاده هایى مى پرسد که مى گویند پشت شان گرم است 
و در هر حجمى که مى خواهند برنج وارد کشور مى کنند. 
وزیر کشــاورزى اما در برابر همه گالیه ها ساکت است.  
«على عابد چافى» پیشانى الهوتى، نماینده شهرشان در 

مجلس شوراى اسالمى را مى بوسد و فرصت مى خواهد 
که گالیه هایش را تمام کند. «درد و بالیت به ســر من. 
چرا قیمت برنج ما باید همش کمتر و کمتر بشــود؟» 
وزیر از کشاورز لنگرودى فاصله گرفته و رو به مدیرعامل 
شرکت تولید سبوس مى گوید: «از این سبوس ها یه کم 
بهش بدین بخوره!» و همین جمله شروع اعتراض هایى 
مى شود که حاال همه را وادار به توضیح و توجیه آن کرده 
است. هر کس براى رفتار حجتى دلیلى ارایه مى دهد؛ 
از وزارت جهاد کشــاورزى گیالن گرفته تا مدیرعامل 
شــرکتى که حجتى براى بازدید از آن به لنگرود سفر 

کرده بود. ..


