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درباره زندگی، جنگ و سرگذشت هموطنانشان

یادداشت

حاشیه  نوییس

نگاهی به مرگ فرناز دولتخواه و آنچه در ارتفاعات دماوند می گذرد

صعود به چه قیمت؟

در حاشیه صحبت های یک چهره سیاسی

باالخره نظر مردم خوب است یا بد؟

زهرا جعفرزاده
روزنامه نگار و کوهنورد

پارسال درست همین روزها بود که برای نخستین بار صعودی 
به قله دماوند داشتیم، همراه با گروه 17 نفره نه  چندان حرفه ای 
از جبهه جنوبی. کوهنوردان، جهبه جنوبــی دماوند را یکی از 
آسان ترین راه های صعود به قله  می شناسند، اگر شبی را هم در 
بارگاه سوم بگذرانند و هم هوایی کرده باشند، صعود راحت تر هم 
می شود.  ســال  پیش، مسیر قله درست مثل مسیر راهپیمایی 
بود، گروه های کوهنوردی آن قدر زیاد بودند که ما ناچار بودیم 
در  بخش هایی از مسیر بایستیم تا گروه پرجمیعت باال بروند و ما 
ادامه مسیرمان را بگیریم. جمعیت آن قدر زیاد  بود که حتی روی 
قله 5610 متری، مکانــی برای عکس انداختن نبود، همه فضا 
برای گروه هایی که هر لحظه به  آن محدوده کوچک و گرد اضافه 
می شدند، بیشتر می شد. از آن باال آدم ها مثل نقطه چین هایی 

بودند که قرار  بود روی قله به هم برسند. آن سال جمعیت زیادی 
از تن ستبر دماوند باال رفتند و حضورشان را با  عکس هایی که 
بعدها در شبکه های مجازی منتشر کردند، به دیگران هم اعالم 
کردند. حاال جدیدترین اخبار  دماوند در پیدا شدن جسد فرناز 
دولتخواه، در مســیر بازگشــت از دماوند خالصه می شود؛ زن 
جوانی که چهار  روز پیش در مسیر یخچال شمال شرقی، پایش 
ُســر خورد و جان داد. چهار روز طول کشید تا جسدش را پیدا 
 کردند. مرگ فرناز دولتخواه بهانه ای شد برای یادآوری چند نکته 

درباره صعود به قله های مرتفع:   
 1-  پاییز سال گذشــته، اداره محیط زیست شهرستان آمل 
اعالم کرد که ورود کوهنوردان به محدوده دماوند از  ارتفاع 4500 
متر تا قله، تا زمان ساماندهی نحوه حضور افراد به این محدوده 
ممنوع است. بر همین  اساس، امسال فدراسیون کوهنوردی قرار 
گرفتن در پرترددترین مسیر صعود به دماوند که همان جبهه 
 جنوبی است را محدود و اعالم کرد که این طرح از اول خرداد تا 
31 شهریور 98 اجرا می شود.   ادامه در صفحه 3

سعید جلیلی یکی از مشــهورترین چهره های سیاسی که 
در زمان نزدیکی به انتخابات حضور رســانه ای فعالی دارد، در 
همایشی در مشــهد گفته: »یکی از ایرادات آن است که صرفا 
بخواهیم با ارایه لیست بر رأی مردم تاثیر بگذاریم، اما در فاصله 
دو انتخابات مــردم را رها کنیم و تــالش الزم را به  کار نبریم، 
نسبت به دغدغه آنها در طول این سال ها بی تفاوتیم و آنها را با 
مشکالت شان تنها می گذاریم و توقع داریم به کاندیدای مورد 
نظر ما نیز اقبــال کنند... یک خلطی که ممکن اســت ایجاد 
شود آن اســت که برخی می گویند ببینیم مردم از چه حرفی 
خوش شان می آید، همان ها را بگوییم! نمونه اش کسانی بودند 
که در مجلس گذشته عده ای می گفتند فعال دست نگه دارید 
و از برجام انتقاد نکنید، چراکه مردم فعال خوش شــان می آید، 
این همــان محافظه کاری  اســت، اما با مردم بایــد صداقت و 
صراحت انقالبی داشــت.« بخش اول حرف های آقای جلیلی 
یکی از ایرادات شایع در فضای سیاسی ایران است که در همه 
حوزه ها و زمینه ها رخ نشان می دهد؛ از صداوسیما گرفته )که 
نزدیکی های انتخابات با اقشار مختلف مردم مهربان می شود 
و برنامه های خط قرمزی می ســازد( تــا نهادهایی که ارتباط 
تنگاتنگی با جامعه دارند، از سیاســی ها گرفتــه تا نهادهای 
خدماتی. ولی ابهام اصلی در بخش دوم این حرف ها مطرح است. 

جایی که جلیلی بر اختالف نظر برخی جناح های سیاسی با نظر 
مردم دست می گذارد که »ببینیم مردم از چه حرفی خوش شان 
می آید، همان ها را بگوییم!« و با سرزنش سکوت در قبال برجام، 
نتیجه می گیرد که باید صداقت و صراحت داشت. هرچند آقای 
جلیلی در سپهر سیاسی ایران از جانب سمت و جناحی حمایت 
و هدایت و معرفی شده که -می گویند- اصالتی برای نظر مردم 
قایل نیست، ولی بد نیست به بهانه همین نظرها، این سوال را 
یک بار برای همیشه و صریح )حداقل در آستانه انتخابات( پاسخ 
دهد که اساســا نظر مردم مهم هست یا نه؟ چقدر مهم است و 
تا کجا احترام دارد؟ مگر همین مردم -بنا بر قول مشهور همه 
مسئوالن- ولی نعمت نیستند؟ مگر نوکری و خدمت بهشان 
افتخار نیست؟ مگر در نظام جمهوری اسالمی، همه ارکان آن، 
مستقیم و غیرمستقیم با نظر مردم گزینش نمی شوند؟ مگر 
یکی از افتخارات نظام برگزاری انتخابات به قاعده هر دو ســال 
یک بار نیست که در غرب آســیا بی نظیر محسوب می شود؟ 
پس چطور می توان گام نهادن براساس مردم را یکی از ایرادات 
در انتخابات ها بیان کرد؟ اگر ســلیقه و نظر مردم بر حمایت 
از برجام اســت، چرا باید ســکوت برابر آن را به عنوان یکی از 

سرشکستگی ها و نمادهای محافظه کاری مطرح کرد؟ 
ادامه در صفحه 2

   صفحه 8 و 9

یادداشت

جوان؛ ظرفیت فراموش شده

20 ســال پیــش یونســکو 12 
آگوســت یا 21 مرداد را به عنوان روز 
جهاني جوان تعیین کرد. شعار آنان: 
»ساختن یک دنیاي بهتر به همراه 
جوانان« بود. اگر امروز مي خواستند 
براي چنیــن روزي شــعار انتخاب 
کنند، به احتمال فراوان مي گفتند: 
»ســاختن یک دنیاي بهتر از سوي 
جوانــان.« تحــوالت فنــاوري در 
20 سال گذشته چنان سریع بوده که 
عمال نیروهاي غیرجوان را از جایگاه 
قبلي خودشان دور کرده و جوانان را 
به موتور اصلي تحــول تبدیل کرده 
است. با این وجود در ایران وضعیت 
براي جوانان چندان مناسب و بر وفق 
مراد نیست. به همین علت است که 
تعداد قابل توجهي از آنان ناامید شده 
و قصد مهاجرت دارند.  سال گذشته 
در همین روزها بــود که معاون وزیر 
علوم در این باره تذکر داد و اعالم کرد 
که تسویه حساب و آزادکردن مدارك 
تحصیلي براي خروج از کشور روند 
افزایشــي یافته است. نظرسنجي ها 
نیز وجود این گرایش را تایید مي کند.

عالقه و اقدام براي خروج از کشور 
تابع دو عامل کلي اســت. مطلوبیت 
مقصد و مشــکالت مبــدأ. به نظر 
مي رســد علت اصلي عالقه به ترك 
وطن از ســوي جوانــان ایران بیش 
از آن که جذابیــت و مطلوبیت هاي 
مقصد باشد، ناشي از مشکالت مبدأ 
یعني اینجاست. در این مورد مي توان 
چند مشکل اصلي جوانان را برشمرد.

1ـ نخستین و شــاید مهمترین 
مشــکل جوانــان بــه رســمیت 
شناخته نشــدن ســبک زندگــي 
آنان از ســوي نســل قبلي اســت. 
این مســأله بســیار مهم است. آنان 
را دچار فرســایش روحــي و رواني 
مي کند. شکاف بزرگي میان جوانان 
و نســل هاي پیش از آنــان به وجود 
آمده، به طوری که ساختار رسمي این 
شکاف را نادیده مي گیرد و به سبک 

زندگي و در نتیجــه آزادي انتخاب 
جوانان احترام نمي گذارد.

2ـ مشــکل مهمتر بعدي، فقدان 
چشم انداز مطلوب شغلي و درآمدي 
است. با وضعیت بیکاري موجود و نیز 
سطح پایین درآمدها و دستمزدها، 
نقطه امید چنداني براي جوانان باقي 
نمي ماند. 30-20 سال پیش دغدغه 
اصلي جوانان تحصیل بــود، ولي از 
همان زمان هم گفته مي شد که اگر 
فکري به حال اشــتغال آنان نشود، 
مســأله اشــتغال در آینده با شدت 
بیشتري گریبان همه را خواهد گرفت 
که گرفت. دوره فاجعه بار احمدي نژاد 
که در عمل هیچ شغلي ایجاد نکرد، از 
چند زلزله قوي براي کشور و جوانان 

خسارت بارتر بود.
3ـ مشــکل بعــدي ازدواج و نیاز 
جنســي اســت که از یک سو تحت 
تاثیر ســبک زندگي و از سوي دیگر 
وضعیت نامناسب اقتصادي جوانان 
قرار دارد. مسأله ازدواج و عدم عالقه به 
فرزندآوري را نمي توان با توصیه هاي 

اخالقي حل کرد.
4ـ هویت جوانان و احساس این که 
محترم شمرده شوند، بیشترین نیاز 
جوانان اســت. این که آنــان توانایي 
و نیز حق دارند که آینده را بســازند 
و کســاني خود را قیم آنــان ندانند، 
مهمترین مشــکل امــروز جوانان 
است. این که خواســت آنان محترم 
شمرده نمي شــود. این که راه براي 
حضور موثرتر آنان فراهم نیست. در 
نتیجه آنان خود را جــدا از جامعه و 
ارزش هــاي آن حس مي کنند و این 
خطر بزرگي است که جامعه ما را نیز 

تهدید مي کند.
جوانان بزرگتریــن ظرفیت یک 
جامعه هستند که متاسفانه وجود این 
ظرفیت مورد غفلت واقع شده است. 
هزینه این غفلت را تاکنون داده ایم، 
ولي در آینــده هزینه بیشــتري را 

پرداخت خواهیم کرد.
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توریستی جهان با مشکل   
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اوضاع مالی 
فوتبال خراب 

 است، اما 
تو باور نکن!

آقاخانی، عراقچی  
طبری، میرکاظمی 

و بقیه

 بس است!
 دیگر نیایید! 
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