
روز گذشــته مطلبی از معصومه ابتکار مبنی بر از بین 
رفتن کارکردهای خانواده در ایران منتشر گردید. معاون 
رئیس جمهور معتقد است متاسفانه کارکردهای خانواده 
با مشــکالت زیادی مواجه شــده و به مانند سابق دیگر 
شــاهد عملکرد خانواده در جامعه ایرانی نیستیم. ایشان 
دلیل تضعیف نهاد خانواده را »آســیب ها، اعتیاد، مسایل 
مالی و اقتصادی و خشــونت و طالق« می داند. شــاید به 
ظاهر ســخن ایشان درست و قابل تأیید باشد اما با دقت 
بیشتر متوجه می شــویم معاون رئیس جمهور علت ها و 
معلول را واژگون کرده و جابه جا عنوان می کند. اگر خانم 
ابتکار معتقد است که خانواده دارای کارکردی )فنکسیون( 
اســت بنابراین آن را به مثابه سیستمی می بیند که قرار 
اســت خروجی قابل قبول داشــته باشــد. باید از ایشان 
پرســید کارکرد مفید مد نظر ایشان از خانواده چیست؟ 
خانــم ابتکار دالیلی همچون، اعتیاد، طالق، خشــونت و 
امثالهم را عامل کاهش کارکــرد خانواده عنوان می کند. 
این در حالیســت اگر خانواده را به مثابه سیستم در نظر 
بگیریم خروجی مفید آن همانا انسان هایی آسوده، راضی، 
و امیدوار به آینده اســت. خانم ابتکار! اگر خانواده امروز 
با بحران مواجه اســت دلیلش طالق و یا اعتیاد نیســت. 
اعتیاد و طالق خود معلول بحران خانواده است. متاسفانه 
نگاه بــه اصطالح علمی، تجربی، اتمیــزه و تقلیل گرایانه 
مســئوالن کشــور روزبه روز فاجعه بارتر می شود. ایشان 
هنوز گمان می کنند که زندگی انسان ها همچون قوانین 
فیزیک و شــیمی ناشــی از روابط علــت و معلولی قابل 
مشــاهده وآزمایش پذیر است. خانم ابتکار و همفکرانش 
باور ندارند که انســان موجودی معناگرا اســت و تنها در 
گرو داشــتن معانی قابل اعتماد و امید بخش می توانند از 
زندگی سالمی برخوردار باشند. اگر فردی به اعتیاد روی 
آورده به دلیل فروپاشــی معنــای زندگی فارغ از مصرف 
مواد افیونی اســت. زندگی که بیشتر از هر جای دیگر در 
محیط خانواده امکان ســاختش فراهم بوده و فقدان آن 
موجب شکل گیری آسیب هایی همچون اعتیاد یا طالق 
می شود. تاکید بر زندگی علمِی فاقد معنا روزگار ایرانیان 
را روزبه روز به تباهی می کشــاند و متاســفانه تنها بدیل 
آن تا به امروز بازگشــت به ســنت تلقی می شود)سنتی 
که به هیچ وجه قابلیت پاســخگویی به سوال ها را ندارد(. 
انســان ها با هویت خود سرخوش هستند و این هویت نه 
مربوط به خصوصیات فردی و یا برآمده از دســتاوردهای 
روان شناســی بلکه مولفه ای اجتماعی اســت. انسان ها با 
قرارگیــری در محیط اجتماعی دارای هویت می شــوند. 
بدیهی اســت کوچک تریــن واحد ایــن محیط ها همانا 

خانواده است. اما چرا خانواده با بحران مواجه شده است؟ 
به همین نســبت باید در نظر گرفت که نشاط و شادابی 
یک خانــواده زاییده افراد حاضر در آن نیســت. خانواده 
واحدی از بســتر بزرگ تر یعنی جامعه اســت. خط سیر 
تحوالت اجتماعی اســت که خانواده ها را با بحران مواجه 
اجتماعی،  ســرکوب های  طبقاتی،  اختالف های  می کند. 
ارزش های مادی و پول پرستی، ترویج مظاهر سرمایه داری، 
فردگرایی مفرط و بســیاری دیگر از مولفه های جاری در 
زندگی امروز، جامعه ایرانی را به سمتی برده که خانواده  
دچار بحران هویتی شــده و گسیختگی و آسیب اعضای 
خود را در پی دارد. خانــوده ای که امروز در خیابان های 
تهــران با پیکان تــردد می کند به نوعی خــود را از نگاه 
دیگران مخفی می کند. پدر این خانواده شــرمنده زن و 
فرزند خود اســت به اعتیاد برای تســکین رجوع می کند 
و الی آخر. پســر خانــواده ای که نمی توانــد مانند دیگر 
هم سن و ســاالنش ولخرجی کرده و با دوستانش خوش 
بگذراند دچار نوعی ســرخوردگی، عصبیت و واکنش های 
ناهنجار می شــود. دختری که توانایــی خرید لباس های 
الکچری را ندارد جای خود دارد. خانم ابتکار لطفا جهت 
نگاهتان را برعکس کنید. نمی دانم در دوران مدیریت بر 
محیط زیست کشــور نیز از همین دریچه به مسائل نگاه 
می کردید یا خیر؟ که در این صورت تازه روشن می شود 
دلیل نابودی منابع طبیعی چیســت؟ شاید در آن دوران 
آب برای شــما ماده ای بود با فرمول H2O که در 100 
درجه می جوشد و در صفر درجه منجمد می شود. در این 
صورت تنها این خصوصیات اتمیزه بود که موضع شــما 
نســبت به آب را تعیین می کرد. استفاده بی رویه آب در 
صنعت و کشاورزی بنا بر همین خصوصیات باعث شد که 
امروز با آمارهای تکان دهنده مواجه باشــیم. شما با این 
نگاه هیچ گاه نمی توانید آب را ماده ای بدانید که انسان و 
دیگر موجودات زنده آن را می نوشند و یا در آن شنا می 
کنند. شما و هم فکرانتان نه تنها طبیعت را جهان زیست 
انسان نمی دانید و صرفا به دنبال استحصال بی رویه برای 
مقاصد اقتصادی هســتید بلکه به وجــود بالذات زندگی 
اجتماعی تحــت عنوان جامعه و یا خانــواده باور ندارید 
و با اتمیــزه کردنش به فرد بنیــان آن را بر باد داده اید. 
شما و دوستانتان مادامی که به جایگاه »معنا« نزد انسان 
اعتقادی نداشته باشید، مطمئنا سقوط مورد اشاره ادامه 
خواهد داشــت. راســتی نگفتید کارکرد مد نظر شما از 
خانواده چیســت؟ نکند منظورتان تولید افرادی کاری با 
خدمات عالی به سیستمی است که انباشت سرمایه برای 

قشر محدودی از افراد با ژن خوب را فراهم می کند؟

محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان اخیــرا در اظهارنظری دربــاره انتخابات 
سال ۹۸ مجلس شــورای اسالمی اعالم کرده که » در 
انتخابات با پرچم اصالح طلبانه وارد می شویم و ائتالف 
نمی کنیم« به نظر می رسد که پس از تصمیم گیری های 
شبهه برانگیز شورای عالی سیاست گذاری پشت درهای 
بسته  نوبت به نظرات شخصی و تعمیم آن به کلیه جریان 
اصالحات رسیده است. جالل میرزایی عضو فراکسیون 
امیــد مجلس دهم با بیــان این که »بدنــه اجتماعی 
اصالح طلبان چنین خواســته ای داشته اند و عارف آن را 
بیان کرده« گفت: سیاست ورزی در ایران پیچیدگی هایی 
دارد و از اکنون نمی توان نسخه ای را برای آینده که همان 
انتخابات سال ۹۸ است، پیچید. قاسم میرزایی نکو نماینده 
دماوند و عضو فراکسیون امید مجلس با تاکید بر این که 
»نگرانی های عارف باید سریع و با فراغ بال بررسی شود« 
اظهار داشت: ما در مجلس شاهد جریان سومی بودیم که 

نه اصول گرای مبنایی بودند و نه اصالح طلب شاخص و 
به نوعی در مجلس نقش آفرینی کردند که برخی تعادل ها 
به هم ریخت، امــا باید پذیرفت که در نهایت عمل کرد 
این مجموعه به نفع اصول گرایان تمام شد. محمدجواد 
حق شــناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز 
این گونــه ابراز عقیده کرد که شــاید االن زمان مطرح 
شدن این موضوع نیست زیرا جریان اصالحات باید ابتدا 
عمل کرد گذشته خود را آسیب شناسی و اگر الزم است در 
ســاختار خود تجدیدنظر کند و با ساختار جدید به دنبال 
تعیین راه بردهای خود برای انتخابات ۹۸ باشــد تا بتواند 
تاکتیک های انتخاباتــی الزم را انتخاب کند. همچنین 
عبداهلل ناصری فعال سیاســی اصالح طلب تاکید کرد: 
در حال حاضر برای چگونگی نحوه حضور در انتخابات 
آتی زود است که تصمیم بگیریم اما همواره اصالح طلبان 
براســاس عقالنیت و خرد جمعی در انتخابات ها حضور 

پیدا می کنند.

معاون مرکز فضای مجازی کشــور از اشــغال ۶۰ 
درصدی شبکه مجازی توسط تلگرام خبر داد.

امیــر خوراکیان در دومین همایــش فعاالن فضای 
مجازی، افزود: در هر مرحله نوع تهدیدها و چالش های 
پیش روی انقالب نیز متفاوت می شــود و از جنگ سرد 
و سخت نظامی به سوی مقابله های نرم و منعطف پذیرتر 

حرکت می کنیم.
خوراکیان با بیــان این که بیش از ۶۰  درصد پهنای 
باند کشور توســط تلگرام اشغال شده است تصریح کرد: 
این شبکه پیام رسان در حال حاضر نزدیک به  ۴۰ میلیون 
کاربر دارد که ســاعت ۲۲ تا یک شب بیشترین ساعت 

ترافیکی آن است.
معاون محتوایی مرکز ملی فضای مجازی کشور ادامه 
داد: ۵۸۰ هزار کانال در تلگرام در حال حاضر در کشــور 
وجود دارد که در این  بین ۱۶ کانال تلگرامی باالی یک 
میلیون نفر عضو دارند. خوراکیان تصریح کرد: بیشترین 
تعداد  عضو یک کانال تلگرامی ۳میلیون ۴۰۰ هزار نفر 
اســت و بیشــترین بازید از یک پیام  نیز در حال حاضر 
۲۰ میلیون نفر است. معاون محتوایی مرکز ملی فضای 
مجازی کشور تأکید کرد: سایت های  همسریابی اینترنتی 
۱۰۰ درصد دروغ و کاله برداری مالی اســت و پلیس فتا 

به شدت با این گونه موارد برخورد می کند.

رئیس جمهور  خطاب به ایرانیان مقیم آمریکا:

البی اصلی ملت ایران 

در آمریکا، شما

 فرهیختگان هستید

سید حمید پورمحمدی گل سفیدی از پرورش یافتگان مکتب صفدریسم است و از طریق سید صفدرحسینی 
توانست به حزب مشارکت راه یابد، وقتی صفدر حسینی به مقام وزارت اقتصاد رسید پورمحمدی معاون بانکی 
این وزارت خانه شد. اگرچه وی به لطف البی صفدر حسینی در دولت اصالحات توانسته بود به معاونت برنامه ریزی 
استانداری و مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری شاهد نائل آید. پورمحمدی از اعجوبه های روزگار ماست. وی وقتی 
در جریان رسیدگی به پرونده اختالس 3000 میلیارد تومانی به عنوان نفر شماره 2 بانک مرکزی به زندان افتاد مورد 
تقدیر احمدی نژاد قرار گرفت و بعداز سپری کردن دوره محکومیت، مشاور محمدرضا رحیمی معاون اول دولت 
دهم شد. در دولت یازدهم هم به لطف سید صفدر مشاور نوبخت شد. اکنون در دولت دوازدهم معاونت اقتصادی 
سازمان مدیریت برنامه ریزی را عهده دار شده است. اما با توجه به محکومیت قطعی حمید پورمحمدی در پرونده 
اختالس سه هزار میلیارد تومانی چه اصراری وجود دارد که یک محکوم مالی ارشد به دولت دوازدهم دعوت شود؟ 
آیا برای پست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه واقعاً دچار قحط الرجالی شده ایم؟ حضور در پست ارشد دولت های خاتمی و احمدی نژاد 

نشانه اخالص و صداقت است یا فرصت طلبی؟ چگونه پورمحمدی مشارکتی در حلقه اول یاران احمدی نژاد قرار می گیرد؟
اگر کسی پاسخ این سوال رایافت، از روشن گری مخاطبان ما مضایقه نکند. آقای نوبخت باید به اقناع افکار عمومی در قبال انتصاب پورمحمدی 
بیاندیشد! چگونه متهمی که در بزرگترین پرونده اقتصادی کشور محکوم گردیده و تحمل کیفر را هم گذارنده است، جایگاهش در دولت روحانی 
چنین رفیع و بلند مرتبه اســت؟ درحالی که بسیاری از چهره های سیاسی اصالح طلب در عین تخصص و پاک دستی و سوابق سالم و کارآمدی 
به دلیل اتهامات سیاســی مجاز به حضور در دولت نیستند، چگونه یک محکوم قطعی مالی همچنان در دایره قدرت و درون دولتی که داعیه 

پاک دستی و مقابله با فساد را دارد این گونه مورد اکرام قرار می گیرد؟
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