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»آوا«ي اميد
دومين نوزاد پس از زمين لرزه به دنيا آمد

رهبر انقالب با اشاره به زلزله تاكيد كردند
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حس��ن روحاني، رييس جمهوري ديروز 
به مناطق زلزله زده رفت و تالش كرد تا از 
نزديك با مردمان مصيبت زده اي كه همه 
آنچه داشتند را از دست داده اند، حرف بزند 
ش��ايد مرهمي باشد بر آالم ش��ان. همان 
كاري كه در حادثه تلخ ويراني ساختمان 
پالسكو در تهران يا در حادثه غمبار معدن 
ي��ورت انجام داد. او اين بار هم به س��رعت خود را به محل حادثه 
 رس��اند تا به مردمي كه همين چند ماه پيش با شعف و اشتياق 
نام��ش را در ميتينگ هاي انتخاباتي فري��اد مي زدند، بگويد در 
روزهاي رنج و س��ختي نيز در كنارش��ان مي ماند. اما همه چيز 
همان طور كه روحاني مي خواست يا مردم انتظار داشتند، پيش 
نرفت. حضور روحاني در مناطق زلزله زده اگرچه هدفش تسكين 
آالم مردم دردمند بود اما نقدهايي نيز به همراه داشت. نقدهايي 
كه مي گفت چرا رييس جمهور از خودرو پياده نشد يا چرا تنها به 

اندازه يك سر و گردن از سقف ماشين بيرون آمد. 
هرچند كه عمده نقادان به واسطه دسترسي به برخي اطالعات 
و نهادها بايد به خوبي بدانند كه چني��ن مواردي در اختيار تيم 
حفاظت رييس جمهور است و آنها هستند كه تشخيص مي دهند 
رييس جمهور در چه محلي با چه شرايطي مي تواند حضور يابد. 
ناديده انگاش��تن پروتكل هاي امنيت��ي آن هم در منطقه اي كه 

ش��ايد در چند صدمتري اش از پژاك و كومله تا 
تكفيري هاي باقي مانده آم��اده هر اقدام مخربي 

هستند تبعاتي دارد كه هيچ محافظ و سرتيم حفاظتي حاضر به 
قبول ريسك آن نيست. 

تصوير روحاني 
سياست

پس از س��فر ترامپ به عربستان، برآيند 
تحوالت پرش��تاب خاورميانه به گونه اي 
اس��ت كه ناظران از يك ائتالف نانوشته 
ميان تل آويو- رياض - واش��نگتن عليه 
اي��ران س��خن مي گوين��د. ش��ماري از 
تحليلگ��ران غرب��ي و عربي با اش��اره به 
همگرايي بي سابقه اين مثلث، پيامدهاي 
هنگفتي براي اين ائتالف برشمرده اند؛ بنابراين پرسش آن است 
كه اهداف و ظرفيت اين مثلث چيس��ت؟ احتمال توس��ل اين 
ائتالف به جنگ يا فشار فوق العاده به محور مقاومت، دو احتمال 
كالني اس��ت كه از سوي تحليلگران مطرح ش��ده است. وقوع 
جنگ لزوما تابعي از استدالل هاي منطقي نيست بلكه مي تواند 
نتيجه يك حادثه ناخواس��ته، ضرورت ناشي از بن بست يكي 
از طرفين يا اراده يك ديكتاتور مانند صدام باش��د اما به صورت 
متع��ارف، احتمال وقوع جنگ بر اس��اس ادله و قرائن منطقي 
بررسي مي شود. مثال اين قرائن و ضرورت ها، احتمال توسل به 
جنگ در شرايط فعلي را تقويت مي كند: نياز ترامپ و محمد بن 
سلمان به انحراف توجهات از مشكالت داخلي كشور يا معضالت 
شخصي آنها در عرصه سياسي، فشار جريان افراطي ضدايراني 
در امريكا، افشاي اسناد مربوط به ادعاي ارتباط ايران با القاعده، 
اختصاص يك سخنراني مستقل رييس جمهور امريكا به اعالم 

اس��تراتژي ضدايراني واشنگتن، آمادگي كامل 
مح��ور محافظه كار عرب به رهبري عربس��تان 

براي پذيرش هزينه مالي تحميل يك جنگ بر محور مقاومت، 
بهانه هاي فزاينده در منطقه و... 

چشم انداز تحوالت منطقه
جهان

ملتي كه توان كتاب خريدن 
و خواندن آن را نداشته باشد 
هرگز بر نردبان ترقي و تعالي 
صعود نخواهد ك��رد و راه به 
جايي نخواهد برد. توس��عه 
فرهنگي و صنعتي با ميزان 
كتابخواني جامعه نس��بت 
مس��تقيم دارد؛ به عبارت ديگر، راه هر نوع ترقي و 
پيشرفت از مس��ير كتاب و كتابخواني مي گذرد. با 
وجود حضور رس��انه هاي ديداري و شنيداري در 
فضاي مج��ازي در عرصه فرهن��گ جهاني، هنوز 
كتاب يكي از كاراترين عوامل پيش��رفت انس��اني 
و ابزار ثبات و اس��تواري فرهنگي است. تاثير راديو 
و تلويزي��ون و فضاي مجازي عموما بر بخش��ي از 
فرهنگ عمومي است و به لحاظ دايره شمول طيف 
وسيعي را در بر مي گيرد؛ اما به يقين تاثير آن به ويژه 
از نظرگاه مان��دگاري و عمق به اندازه كتاب جدي 
نيس��ت. از همين رو نقش كتاب در هويت بخشي 
به جامعه و تلقي آن انكارناش��دني است. بي شك 
همگان بر دشواري هايي كه گريبانگير جوامع در 
حال گذر است وقوف دارند و همين آگاهي موجب 
مي شود كه آنان با تواني مضاعف در گذشتن از موانع 
و دش��واري ها جديت كنند. ايران نيز از اين دست 
جوامع است. اما علت اس��تقبال كم از محصوالت 
فرهنگي ب��ه ويژه كتاب در كش��ور ما چيس��ت؟ 

استقبال كم از محصوالت فرهنگي به صورت عام 
درست نيست، فروش ميلياردي فيلم هاي فرهنگي 
با تصوي��ري اجتماعي اززندگي م��ردم، يا فروش 
آلبوم هاي موسيقي حتي اگر رگه هاي فرهنگ در 
آن كم باشد و... تاييدكننده اهميت قالب و محتواي 
به روز در عرصه كاالي فرهنگي است. مقام معظم 
رهبري در جايي گفته ان��د »كتابخواني بايد مثل 
خوردن و خوابيدن و ساير كارهاي روزانه در زندگي 
مردم وارد شود.« قطعا عرضه محصول باكيفيت، 
اقتصادي و كاربردي كه جامعه هدف را مي شناسد 
مثل هر كاالي ديگري مقبول مخاطب خواهد بود. 
بدين منظور ارايه راهكار جهت گسترش كتابخواني 
از سوي مديران فرهنگي و آموزشي و كاربست آن 
در نظام تربيتي ضروري اس��ت. آموزش از كودكي 
و نهادينه كردن كتابخواني به عنوان كليد ورود به 
جهاني ديگر براي كودكان توس��ط نظام آموزشي 
دبستان و پيش از دبس��تان همچنين بها دادن به 
نويس��ندگان داخلي كودك و تصويرگران كتاب 
ك��ودك براي بس��تر آينده جامع��ه اي كتابخوان 
بايد انجام گيرد. در حدود يك دهه كه مس��ووليت 
انتشارات سروش را برعهده داشتم شمارگاني بيش 

از يكصد هزار نسخه براي دو مجله 
»س��روش كودكان« و »س��روش 

نوجوان« و ظرفيت افزايش آن شمارگان به بيش از 
دو حتي سه برابر مويد اين نكته است كه ...

از همان هنگام كه شهرداري 
و شوراي شهر سابق روزهاي 
پاياني خود را مي گذراندند 
و در پ��ي افتت��اح دو خ��ط 
جديد مترو بودند، همگان 
مي دانستند كه اين دو خط 
آماده بهره برداري نيستند و 
به لحاظ ايمني اشكال دارند. خط 7 و ادامه خط يك 
از بهشت زهرا تا فرودگاه امام خميني كه بي هيچ 
منطقي خ��ط 8 ناميدند، هر دو ايرادات اساس��ي 
داش��تند كه آق��اي حافظي، عضو فعال ش��وراي 
شهر س��ابق به خوبي اين ايرادات را بيان كرده بود 
و متذكر شد كه افتتاح اين دو خط نمايشي است. 
وزارت كش��ور نيز افتتاح را منع كرده بود و حتي 
وزارت راه و دادس��تان تهران نيز دستور توقف در 
راه ان��دازي خط 8 يا همان ادام��ه خط يك را داده 
بودند ولي با وجود همه اينها شهردار محترم وقت 
تهران عالقه داش��تند كه نام ش��ان در افتتاح اين 
خطوط ثبت و ضبط شود. اگر اين افتتاح پيش از 
انتخابات رياست جمهوري بود، شايد قابل فهم بود، 
ولي با تمام شدن آن انتخابات و انصراف وي از ادامه 
حضور در آن انتخاب��ات، چنين افتتاحي بي معنا 
بود. در هر حال گذشت و چند روز بعد كه شوراي 
شهر و شهردار جديد مستقر شدند، مي توانستند 
به فوريت خط را تعطيل كنند و مسووليت عواقب 

خطرناك آن را نپذيرند ول��ي از آنجا كه اين اقدام 
مي توانست شائبه سياسي بودن پيدا كند، دستور 
رس��يدگي دادند و در نهايت آق��اي دكتر نجفي، 
ش��هردار تهران در هفته گذشته اعالم كرد كه »از 
زمان راه اندازي خط 7 مترو بحث بود كه اين خط 
از نظر سيگنالينگ، عالئم الكترونيكي، تجهيزات، 
ريل و بعضي از مسائل مربوط به كشنده ها و خود 
واگن ها امنيت كافي را نداشته و داراي مشكل است 
از اين رو به نظرم اين كار را بايد خيلي زودتر انجام 
مي داديم. حدود يك ماه و نيم پيش نيز وزارت كشور 
گزارشي مبني بر ايمن  نبودن اين خط و توصيه به 
تعطيل كردن آن ارس��ال كرد. نمي خواستيم اين 
خط را تعطيل كنيم اما با بررسي هاي صورت گرفته 
و بررسي چندين جلسه با متخصصان شوراي شهر 
و ش��هرداري، در نهايت فكر كرديم ادامه خط در 
شرايط فعلي جان همش��هريان و شهروندان را به 
خطر مي ان��دازد. از اين رو به اجبار تصميم گرفته 

شد اين خط تعطيل شود.«
هرچند براي آن افتت��اح هيچ توجيهي نمي توان 
آورد و هرگونه هزينه هايي كه در اجراي آن شده و 
هرگونه خسارتي كه در بهره برداري پيش از موعد به 

آن وارد شده، اخالقا متوجه مسوول 
مربوطه اس��ت، ولي شايد بتوان از 

زاويه اي ديگر آن را درك كرد. مش��كل اينجاست 
كه در جامعه ما پيوستگي مديريتي وجود ندارد. 

كتاب و پيام در فضاي مجازي يك پيشنهاد اساسي به شهردار تهران
ادبيات نگاه روز
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بسمه تعالي
 به مناسبت رحلت پيامبر عظيم الشان اسالم)ص( و شهادت سبط اكبر امام حسن مجتبي)ع( 

و ثامن الحجج علي بن موسي الرضا)ع(، مراسم سخنراني و سوگواري برگزار مي گردد. از كليه 
دوستان اهل بيت)ع( برادران و خواهران دعوت مي شود با حضور خود زينت بخش اين محفل 

نوراني باشيد.

سخنرانها:
حجت االسالم والمسلمين دكتر محسن رهامي

دكتر ناصر مهدوي
حجت االسالم والمسلمين آقاي صابري تنكابني

مداحان اهل بيت)ع(:
آقايان مصطفي عابدي و ابراهيم قهرماني

زمان: 
پنجشنبه، جمعه و شنبه 25-26-27 آبان

ساعت 19 تا 21

تولدي دوباره 
 ش��هر س��رپل ذهاب زادگاه من 
است. با مردمان اين شهر احساس 
همدردي و همدلي مي كنم. مردم 
اين ديار كرمانش��اه و به خصوص 
ش��هرهايي مانند س��ر پل ذهاب 
و قصرش��يرين و... پيش از اين با 
بحران هاي ديگري ه��م روبه رو 
بوده اند. يكي از پيامدهاي جنگ هش��ت س��اله اي كه 
به كش��ور تحميل ش��ده بود ويراني س��اختارهاي اين 
شهرها بود. اما مردمان اين شهرها با دو خصلت عمومي 
»سخت كوشي« و »اميد« موفق شدند از آن بحران عبور 
كنند، دوباره شهرش��ان را بسازند و به زندگي بازگردند. 
حاال در حادثه زلزل��ه دوباره همين مردم با مصيبت ها و 
مشكالت جديدي روبه رو شده اند. در بسياري از خانواده ها 
پدر و مادر، فرزندان شان را از دست داده اند و در خانواده اي 

ديگر بچه هايي بازمانده اند كه ديگر پدر و مادر ندارند. 
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