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بختیاری قائم مقام
آستان قدس رضوی شد

...

سرمقاله
دکتر محمد سعید احدیان
sardabir.com

پیشنهادهایی به تولیت محترم
آستان قدس رضوی
با گذشت کمتر از سه ماه از آغاز خدمت تولیت محترم و معزز
آستانقدسرضویبهنظررسیدذکرچندنکتهوپیشنهادمی
تواندمفیدباشد :اقداماتآغازینحجتاالسالموالمسلمین
رئیسی توانس��ته اس��ت تصویری مناس��ب و امیدوارکننده از
آیندهرادرافکارعمومیایجادکند.توزیعغذاودرنظرگرفتن
مکانهاییبرایاستراحتزائراندرایامنوروز،درمانرایگان
بیماران نیازمند به جراحی تومور مغزی ،توجه به مش��کالت
برخی افراد مش��خص مانند حمای��ت از جانب��از مدافع حرم و
والدین نیازمند صاحب فرزندان پنج قلو ،برگزاری جلس��ات
متعدد با افراد و کارشناس��ان مختلف و شنیدن دیدگاه های
گوناگون توسط تولیت محترم و از همه مهم تر مشی مردمی و
ارتباطمناسبایشانبابدنهمردم،نمونههاییازایناقدامات
مناس��ب و امیدبخش محس��وب می ش��ود .در عین حال این
حرکتمناسبمیتواندباآسیبهاییهمراهباشدکهبایدبه
شدتمراقببودتاادامهمسیرنیزدقیقوکمخطاطیشود.
بی تردید آستان قدس رضوی جایگاهی ملی و حتی فراملی
دارد و س��طح مدیریتی آن نیز باید در همین ح��د مدنظر قرار
گیردلذااستفادهازظرفیتهایملیبرایمدیراناینسازمان
بزرگضروریاستامانبایداینواقعیتراازنظردورداشتکه
اوالظرفیتهایمنابعانسانیومدیریتیخراسانبسیارزیاد
است و مخصوصا در مجموعه آس��تان قدس نیروها و مدیران
توانمند و متعهد کم نیس��تند .ثانیا مرکز فعالیت های آستان
قدس در این منطقه اس��ت و مدیرانی ک��ه درک دقیق تری از
خراسان ،مشهد و آستان قدس رضوی دارند زمینه بیشتری
برایموفقیتدارندودراولویتبرایانتخابقرارمیگیرند.
تولیتمعززآستانقدسدرفعلوگفتارخودنشاندادهاندکه
به درستی توجه به محرومان را مطابق تاکید رهبری سرلوحه
کار خود قرار داده اند اما نکته مهمی که به نظر می رس��د نباید
فراموش شود این است که وظیفه اصلی آستان قدس رضوی،
خدمت مادی و زمینه س��ازی معنوی برای زی��ارت بهتر زائران
است .دقت دوباره در حکم رهبری نش��ان می دهد که ایشان
در بند  2حکم ،برای خدم��ت به زائران (با قید ب��ه ویژه ضعفا و
نیازمندان)ازعبارت«ازرئوسبرنامهها»استفادهکردهاندودر
بند3برایخدمتبهمجاوران(باقیدبهویژهمستمندانوضعفا)
عبارت«وظیفهدیگریکهبایدبهآناهتمامورزید»رابهکاربرده
اند.برایناساسدرمقاممقایسهتوجهبهزیارتدراولویتقرار
دارد.همچنینصحیحاستکهرهبریدرحکمانتصابخود
حتیدرحوزهزیارتبهطورویژهبرتوجهبهمحرومانوقشرهای
ضعیف تاکید کرده اند اما این تاکید وی��ژه به دلیل وجود خالء
در عملکرد گذشته در این زمینه بوده است وگرنه به نظر نمی

رسد در مقام اولویت بندی رس��یدگی به زائر و زیارت در درجه
دوم فعالیت های آس��تان قدس قرار داشته باشد .البته روشن
اس��ت که منظور ،کم توجهی به مجاوران مس��تضعف به بهانه
اهمیت داش��تن زیارت نیس��ت بلکه منظور این است که توجه
به این راهبرد مهم ،نباید مقدمه غفلت از وظیفه اصلی آستان
قدسرضویشودوهمزمانوحتیمهمترازتوجهبهمجاوران
محروم باید کیفی��ت و کمیت خدمت ب��ه زائر ارتق��ا یابد .برای
روشنشدنمطلبشایدذکریکمثالعینیموضوعراروشن
ترتفهیمکند.بهعنوانمثالاگرزائراننیازیمبنیبرضرورت
دسترسی آس��ان و س��ریع به س��رویس های بهداش��تی دارند
نباید این مسئله در مقایس��ه با اقدامات رفاهی برای مجاوران
مستضعف از لحاظ مالی و مدیریتی در اولویت دوم قرار گیرد.
آس��تان قدس رضوی در ورود به حوزه توج��ه به محرومان نیز
میتوانددونگاهرادنبالکند:رویکرداولکمکبهمحرومان
و قشرهای ضعیف با کمک به نیازهای اصلی و روزمره آنان از
قبیل خوراک و پوشاک و درمان و....است که عمدتا با کمک
هایمالیوتوزیعغذاوامکاناتاجراییمیشود .روشناست
کهدرشرایطآرمانیحلاینمسائلدراولویتقرارداردامااین
سوال وجود دارد که آیا آستان قدس به اندازه کافی امکانات و
بودجه الزم را برای حل این مس��ائل و مطالباتی که به صورت
تصاعدی مط��رح خواهد ش��د دارد؟ برای کس��انی که اطالع
کاملی از شرایط مالی آستان قدس ندارند پاسخ دقیق به این
سوال ممکن نیست اما بر اساس برخی اطالعات غیررسمی
به نظر نمی رس��د برای آس��تان قدس اجرایی ک��ردن چنین
رویک��ردی در طوالنی مدت ممکن باش��د در صورت درس��ت
بودن چنین برداشتی توجه به محرومان توسط آستان قدس
باید با نگاهی کیفی یا مصادیقی قابل اجرا مد نظر قرار گیرد.
بهعنوانمثالساخت اقامتگاه هایارزانقیمتبرایزائران
محروم،برنامهریزیبرایاشتغالدایمبابرنامههایکارآفرینان
مانندزنجیرهکارآفرینیازتولیدتاتوزیعوفروشصنایعدستی
کهمیتوانددرقالبسوغاتحرمبازارمناسبپیداکندوتمرکز
برتحصیلورشدعلمیفرزندانقشرهایضعیفنمونههایی
استکه برایتفهیممنظورمیتوانبهآنهااشارهکردوروشن
استکهدرصورتانتخابراهبرددومانتخابمصادیقوبرنامه
هانیازبهاستفادهازدیدگاهکارشناسانباتجربهدارد.
در کنار اولویت قرار دادن زیارت و محرومان ،وظایف آس��تان
قدس در مسائل فرهنگی نیز نیاز به توجه ویژه تولیت محترم
آستان قدس دارد چرا که ظرفیتی بس عظیم در این زمینه به
دلیل وجود بارگاه منور و مطهر رضوی وجود دارد که با وجود
اقداماتخوبیکهدرعرصههایفرهنگیصورتگرفتهاست
هنوزکارهایانجامنشدهزیادینیزوجوددارد.پیشنهادمی
ش��ود قبل از هر اقدامی در ای��ن زمینه س��اختار مدیریتی این
امور مورد بازبینی قرار گیرد چ��را که مجموعه های فرهنگی
آستانقدسباتنوع،تعددوگستردگیزیادیکهدارند نیازبه
هماهنگیوهمافزاییبیشتریبرایموثرترشدندارند.
مواردی که ذکر شد نکات و پیشنهادهایی بود که متناسب با
دورانگذارمدیریتیمهمبهنظررسیدوروشناستکهدرباره
آستانقدسرضویبهدلیلاهمیتوگستردگیآندرحوزه
هایمختلفحرفهایزیادیرامیتوانمطرحکردکهگوش
شنوایحجتاالسالموالمسلمینرئیسیماراملزممیکند
دروقتخودبهآنهابپردازیم.

یادداشت روز
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طالبان پس از مالمنصور به
کدام سو می رود؟
با وجود برخی اخبار به نقل از مقامات آمریکا و منابع
طالبان مبنی بر تایید کشته شدن «مال اختر منصور»
سرکرده طالبان افغانستان در حمله هواپیماهای
بدون سرنشین آمریکا ،منابع رسمی پاکستان هنوز
این خبر را تایید نکرده اند و ابهام زیادی در این باره
وجود دارد.با این حال و درفرض صحت خبرکشته
شدن مالمنصور،همزمانی مرگ سرکرده گروهی
که همچنان ب��ه عنوان تهدیدی بالق��وه علیه دولت
افغانس��تان و نیروه��ای خارج��ی مس��تقر در ای��ن
کش��ور ش��ناخته می ش��د با مذاکرات صلح  ،نهایی
شدن توافق سیاس��ی با حزب اس�لامی به رهبری
گلبدین حکمتیار و ....س��وال ها و ابهامات زیادی
با خود دارد .رابطه این گروه با پاکستان ،آینده خود
گروه طالبان و تاثیر خبر مرگ سرکرده این گروه بر
رادیکال تر شدن جریان های بنیادگرا در افغانستان
به ویژه تقویت داعش در این کشور نمونه ای دیگر از
این ابهامات است .یادداشت پیش رو تالشی است
برای پاسخ به این ابهامات که در ادامه می خوانید:
بس��یاری از کارشناس��ان ای��ن س��وال را مطرح می
کنند که آی��ا مذاکرات صل��ح ب��دون مالمنصور هم
ادامه خواهد داشت؟ مالمنصور برای ادامه حضور
در جنگ ق��درت در افغانس��تان با توجه به ش��رایط
داخلی طالبان ،حضور داعش در این کش��ور و نیاز
دولت وحدت ملی به دستیابی به صلح ،بی تمایل به
مذاکره با دولت طی فرایند گفتگوهای صلح نبود.
بسیاری حتی معتقدند این سیاس��ت های منصور
بود که باعث شد مذاکره کنندگان ارشد طالبان با
دولت افغانستان در شهر تفریحی مری اسالم آباد و
ارومچی چین پشت میز بنشینند .
به نظر می رسداختالفات درونی طالبان میتواند
گفتگوهای صلح بین دولت و گروه طالبان را که قب ً
ال
به دستور مال اخترمحمد منصور صورت گرفته بود تا
حدودی با مشکل مواجه سازد.البته نباید فراموش
کرد ک��ه مذاکرات صلح ع�لاوه بر رفت��ار طالبان به
چگونگی مدیریت این پرونده توس��ط افغانستان و
از همه مهمتر سیاس��ت های امنیتی پاکس��تان نیز
بستگی دارد.
پاکستان وبازی با مذاکرات صلح
ب��اوری که به طور گس��ترده وج��ود دارد این اس��ت
که پاکس��تان بر طالبان نفوذ دارد .حتی بس��یاری

از تحلیلگ��ران معتقدند طالبان افغانس��تان بازوی
اجرای��ی سیاس��ت ه��ای امنیت��ی اس�لام آب��اد در
افغانس��تان اس��ت .رابط��ه م�لا منصور با سیس��تم
امنیتی پاکستان نیزبس��یار نزدیک بود به گونه ای
که برخی از اعض��ای طالبان از «رابط��ه نزدیک» او
با پاکس��تان ابراز نگرانی می کردند و می گفتند او
مخصوصا در 2س��الی که خبر مرگ مالعمر اعالم
نشد،نقش مجری طرح ها و سیاست های پاکستان
در قبال افغانستان را داش��ت .اگر اینگونه که گفته
می ش��ود ،پاکس��تان به معاهده صلح می��ان دولت
افغانس��تان و طالب��ان متعهد باش��د ،در آن صورت
طالبان پ��س از مال منص��ور در این مذاک��رات باقی
خواهد ماند .با این حال این مسئله می تواند زنگ
خطری برای بسیاری از افغان ها باشد چون نشان
می دهد پاکستان هنوز پروژه نفوذش در منطقه را
ادامه می دهد.
طالبان روبه زوال
باوجوداینک��ه بعضی از مقام��ات گ��روه طالبان در
ت�لاش ب��رای تعیی��ن رهب��ر جدی��د ،انتقامگی��ری
ازطرفداران مال منصور و مختل ک��ردن روند صلح
خواهن��د بود ام��ا انتخ��اب ی��ک رهبر جدی��د برای
طالبان در چنین ش��رایطی کار س��اده ای نیس��ت.
درنهای��ت ی��ک و یا چندی��ن رهب��ر میان ای��ن گروه
ظهور خواهد کرد ،اما پیدا کردن جانشین مال اختر
منصور کار دشواری است .باید خاطرنشان ساخت
که مرگ مال منصور قطعا چند پارگی در سرکرده و
بدنه گروه طالبان را به همراه خواهد داشت.
اختالف در شورای رهبری این گروه ازقبل از تعیین
مالمنصور آغاز ش��ده بود.حتی اگ��ر طالبان متحد
باق��ی بمان��د ،ام��کان دارد تع��دادی از فرماندهان
محل��ی به گ��روه داع��ش ک��ه در چن��د م��اه اخیر در
افغانستان فعال شده ،بپیوندند.
جانی دوباره برای داعش افغانستان
م��رگ مالمنص��وردر وضعیت��ی ک��ه داع��ش مانند
غدهای سرطانی در افغانستان سلولهای مسموم
خ��ود را تکثی��ر میکن��د ،تصوی��ری بحران��ی تر در
افغانستان نش��ان می دهد.اگر در گذشته به دلیل
ریش��ه داش��تن طالب��ان در فرهن��گ قبای��ل محلی
منطقه ،نوع معامله با آنان میتوانست در یک محیط
نسبتا نرمال و منطقی به پیش برود ،از این مرحله به
بعد بهلحاظ انش��عاب در این گروه و تقویت داعش
در عرصه بحران افغانس��تان ،توان مدیریت بحران
از ط��رف دول��ت مرک��زی و میانجیگ��ران منطق��ه
بهشدت تضعیف خواهد شد .وقتی قطعات این پازل
درهمریخته کنار هم قرار گیرد آن وقت میتوان یک
نتیجهگیری منطقی و عین��ی را پذیرفت و آن اینکه
شکاف و بحران جانشینی در طالبان بدون دخالت
خارجی به س��یر حرکتی خ��ود ادام��ه نخواهد داد
وهمزمانی این تحوالت بامذاکرات صلح دقیقا نوک
پیکان آن رامتوجه همین روند صلح درافغانس��تان
کرده است.
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حرفمردم

خوانندگان عزیز ،ستون «حرف مردم» روزنامه خراسان
انعكاس دهنده صادق نظرات ،انتقادات و مشكالت شما است.
تلفن051 37009111 :

••چرادربارهافزایشفاصلهطبقاتیگزارشنمینویسید؟
••اگرامکانداردیکمطلبکلیدربارهبهاییتچاپکنید.
••با آزاد شدن تبلیغات رستوران ها چه دردی از تعهدنامه
داران پدیده شاندیز دوا می شود؟ ما گذر زندگی برایمان
سختشدهاستلطف ًا بهمسئوالنبگوییددرروندنقدشدن
حوالههاقدمیبردارند.
•• بااینهمهصدمهکهازدولتقبلخوردیمچرابعضیهنوز
سنگآندولترابهسینهمیزنند؟
••وقتی کسی از بیت المال حقوق می گیرد تمامی افراد
جامعهحقدارندازجزئیاتفیشهایحقوقیمطلعباشندو
اینموضوعدرتمامیکشورهایپیشرفتهبهطورکام ً
الشفاف
اعالممیشودامامتأسفانهدراینجامخفیکاریمیشود!
••طبقتعریفمالیاتبرارزشافزودهبهکسیتعلقمیگیرد
که از ارزش افزوده یک کاال سود مادی می برد .چرا مصرف
کننده عالوه بر بهای یک کاال باید مالیات متعلق به تولید
کنندهوبازاریواصنافراهمازجیبشبدهد؟اینکارباجبه
بازاری ها از جیب مردم نیست؟
••مدیرعامل محترم تأمین اجتماعی سالم ،راننده کامیون
هستم .از سال  61بیمه شدم .حدود هشت سال است که
کار ما جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود حاال
سازمانمیفرماید 4درصدحقبیمهرادرمدتهشتسال
خودت باید بدهی .سال  66تا  75در شرکت دام پروری
که در سال  75ورشکست شد مشغول بوده ام .اکنون که
درخواست بازنشستگی دادم تا 4درصد سهم کارفرما را من
کارگرپرداختنکنمازبازنشستگیخبرینیست.درحقیقت
بیمهدنبالسهمخودشاست.
••دوستی که گفته ای هتل های مجلل جای عالی ترین
مقام استان است ،اگر هزینه اش از جیب مبارکشان باشد
حرفی نیست .هر چند حقوقشان هم از پول مردم است و
نباید اسراف کنند اما از محل بیت المال که مدیرانش باید
خادم مردم باشند و نه آقای آن ها اشکال دارد .آیا همه مردم
توان استفاده از این امکانات را دارند؟ مدیران باید علی(ع)
را الگو قرار دهند.
•• اینچهمطلبیبودکهبهعنواندکترسالمنوشتید!مگرهر
شکستخوردهایسخنرانیکردبایدچاپکنید.اگرراست
میگوییدچراازجمعاصالحطلبانگزارشنمیدهید؟
خراس��ان :درنق��د رویک��رد دکترس�لام درهم��ان صفح��ه
یادداشتینوشتهشده بود.
••آفرین بر شما که پیگیر مطالبات طلبکاران میزان از بانک
صادرات هستید .ولی بانک صادرات تعهدش را فراموش
کرده است!
•• دیدارورابطهبااعضایفرقهبهاییتیعنیدیداربادشمنان
امام زمان(عج) .این افراد باید ضمن توبه از محضر خدا از
مردمعذرخواهیکنند.
••کسی نیست به داد بازنشستگان کارگری برسد .با 800
هزار تومان نمی شود زندگی کرد!
••حال که قانون جرم سیاسی در مجلس تعریف و تصویب
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شده است لطف ًا مصادیق آن را برایمان روشن و تبیین کنید!
••آقایحسنکامراننمایندهشهراصفهانفرمودهاست38
سال خدمت بی مزد کرده و فقط از حقوق معلمی استفاده
کرده است .آیا همزمان که در مجلس خدمت می کردی سر
کالسمشغولتدریسهمبودی؟فکرنکنم.پسیکحقوق
داشتی.منتنگذار!
••با تبریک سالروز والدت با سعادت منجی عالم بشریت و
آرزوی ظهورش دعا می کنم خدا ثروت افراد خیر و دستگیر
مستمندانرابیشترکند.
••مدیران مومن بانک صادرات بدهی طلبکاران میزان را
پرداختکنندوحقالناسرافراموشنکنند؟
••چرادیگرپیگیرمیزاننیستید؟
••جالب است دولتی ها در یکی از گران ترین هتل ها جمع
میشوندتااقتصادمقاومتیرابهانجامبرسانند!
••دوستان منتقد اسکان استانداران در هتل ،پیشنهاد
بهتری دارند یا انتظار دارند استانداران در حاشیه خیابان
اسکانپیداکنند؟
••باداشتنمنزل 90متریوحقوقیکمیلیونو 200هزار
تومانیآیابایدیارانهقطعشود؟ببخشیدفراموشکردمباید
حقوق 50میلیونیبدهند!
••دربارهبستهشدنقهوهخانههاازآقایمنصوریبپرسیدبا
کدامینمجوزقانونیانجامدادند؟پاسخگویحدود1000
نفر که بیکار شدند کیست؟ تبعات بیکاری این اشخاص
در جامعه چیست؟ قهوه خانه های زیرزمینی چه آسیب
اجتماعیدرپیخواهدداشت؟
••نمیدانمچرافقطدرمشهدفعالیتکافههاممنوعشدهدر
صورتیکههمهجایکشورکافههاوقلیانسراهادایراست!
•• این چه باندبازی در خراسان رضوی است! چرا مجوز گاز
دوپوندیوباالترراانحصاریکردهاند؟پسماکهپسازسال
هالیسانسمهندسمکانیکیامرتبطباآنراگرفتهایم،باید
مدارکمانراقاببگیریم؟
••واقعادرشهریمثلمشهدچرادرمساجدهمیشهوهمهوقت
به جز موقع نماز بسته است؟ واقعا مساجد یک متولی به درد
بخورندارد؟ببینیدجایگاهمسجددراسالمچگونهبودهاست.
•• در جواب کسی که گفته بود «هتل های مجلل و گران
قیمتجایمقاماتباالست»بایدگفت،کسیکهشیعهامام
علی(ع) است ،باید نامه امام به مالک اشتر را خوانده باشد،
بعدببیندچهسنخیتیبینمقاماتگفتهشدهوحضرتامام
علی(ع) وجود دارد!
•• حسبگزارشدرصفحهسیاستروزپنجشنبهآقایالری
وزیر کشور دوره اصالحات در همایش اصالح طلبان افاضه
فرمودندکهمجلسجدیدنبایداجازهسوءاستفادههایچند
هزارمیلیاردیرابهافرادمعمولیبدهد.مفهوممخالفشاین
است که این گونه سوءاستفاده ها فقط به آقازاده ها و افراد
خاصونورچشمیاختصاصدارد؟
•• حکایت هاشمی و دخترش فائزه ،حکایت نوح و پسر
نوح است.
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