
یک رئیس جمهوری 
به فروش می رسد!

پناهنده به دیار زاپاتا؛

روحانی اسم بدهد
|  مطهرى نماينده تهران مى گويد: اگر رئيس جمهور از نهاد يا سازمان 
متخلف نام ببرد قوه قضائيه هم مجبور اســت به سرعت تكليف قضيه را روشن 

كند.
در پى سخنان اخير رئيس جمهور روحانى در يزد در خصوص ضرورت مبارزه 
با فساد و معرفى مفسيدن، دكتر على مطهرى نماينده مردم تهران در مجلس 
شوراى اسالمى در يادداشــتى، نظر خود در اين خصوص را بيان كرد كه متن 

آن در پى مى آيد:
اصل بيان حقايق براى مردم و كشــور الزم اســت، اما به نظر من بهتر است 
رئيس جمهور نام نهاد هايــى را كه مدعى تخلف آن ها هســتند ذكر كنند و از 

نهاد هاى نظارتى بخواهند توضيح الزم را بدهنــد و از قوه قضائيه هم بخواهند 
نتيجه رسيدگى خود را اعالم نمايند.

 وقتى ايشــان نام نمى برند نهاد ها و سازمان هاى مختلف متهم مى شوند 
و مردم به آن ها بدبين مى شــوند. ولى اگر ايشان اعالم كنند كه مثًال فالن 
نهاد تكليف اين پول را معلوم نكرده، اتهام از ساير نهاد ها و سازمان ها رفع 

مى شود.
اگر رئيس جمهور از نهاد يا ســازمان متخلف نام ببرد قوه قضائيه هم مجبور 
است به سرعت تكليف قضيه را روشن كند. اما وقتى نام برده نمى شود، موضوع 

معلق و مبهم باقى مى ماند.

 یک درخواست در پی سخنان اخیر رئیس جمهور در خصوص ضرورت مبارزه با فساد و معرفی مفسیدن؛
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|  مارســلو ابرارد، وزير امور خارجه مكزيك در پيامى توييترى نوشت: «هواپيماى 
نيروى هوايى مكزيك با اوو مورالس از بوليوى خارج شد.»ديروز مورالس،  رئيس جمهورى 
مستعفى بوليوى اعالم كرد، بوليوى را ترك كرده و به مكزيك كه به او پناهندگى سياسى 

داده است، مى رود. 
روز يكشــنبه، 10 نوامبر، اندكى بعد از اعالم ابطال انتخابات از سوى مورالس و در 
حالى كه اپوزيسيون به كمتر از بركنارى او رضايت نمى داد و دامنه خشونت ها هم رو 
به افزايش بود فرماندهى ارتش خواهان استعفاى مورالس شد. او هم تعللى نكرد، ولى 
در نطق خود علت استعفا را از جمله خشــونت هايى دانست كه عليه اعضاى دولت و 
هواداران آن در حال اعمال است و اين كه خانه هاى شمارى از آنها طعمه آتش شده 

است.

او در نطق خود گفت: «استعفا مى دهم تا مسا و كاماچو (نامزد سوم انتخابات) به آتش زدن 
بيشتر خانه هاى مردم و به آسيب رســاندن به مردم عادى پايان دهند. استعفا مى دهم تا 
برادارانى كه در پست هاى مختلف دولتى و ادارى هستند مورد اذيت و تعقيب قرار نگيرند. 
من از اين كودتا به شدت متأسفم، ولى برادران و خواهران، به شما مى گويم كه مبارزه ادامه 

دارد و ما به تالش خود براى برقرارى صلح و عدالت بيشتر ادامه مى دهيم».
مورالس به رغم جنبه هاى منفــى زمامداريش، باز هم مى توانســت با جنبه هاى مثبت 
كارنامه آش و با خروج به موقع از قدرت نام و آوازه  و الگويى قابل اعتنا در تاريخ آمريكاى التين 
شود. ولى حاال بوليوى وارد وضعيتى مخاطره آميز و بروز شكاف هايى در ميان جمعيت شده 
كه جاه طلبى و وسوسه او در حفظ ضددمكراتيك قدرت سهمى اساسى در آن داشته است.
13 سالى كه اوو مورالس زمام بوليوى را در دست داشــت، سيماى اين كشور تغييراتى 

اساسى كرد. جمعيت بومى  كشور از حاشيه نشينى و تبعيض به درآمد و فاصله ميان فقر و 
ثروت به ميزان محسوســى كاهش يافت. جاه طلبى و دمكراسى گريزى مورالس و توهمات 
او كه گويا جايگزينى ندارد حاال هم بركنارى  غيرآبرومندانه اش را رقم زده و هم كشور را در 

معرض مخاطره قرار داده است.
مخالفان اوو مورالس هم كتمان نمى كنند كه در دوره 13 ســاله زمامدارى او بوليوى 
اساســاً تغيير كرده اســت. اين تغيير بيش از همه در واردكردن مردم بومى بوليوى در 
روندهاى سياسى و اقتصادى كشور نمود پيدا كرده است، مردمى كه گرچه بيش از نيمى 
از جمعيت 11 ميليون نفرى كشور را تشكيل مى دادند تا سال 2006 و به قدرت رسيدن 
مورالس در حاشيه بودند و مقدراتشان را سفيدپوستان مهاجر از اروپا در دو سه سده اخير، 

رقم مى زدند.

پناهنده به دیار زاپاتا؛

یک رئیس جمهوری به فروش می رسد!

فرا رسیدن عصر سوت زنی 
صحبت هاى اخير رئيس جمهورى در راســتاى 
سوت زنى براى مقابله با فساد تلقى ميشود. اصطالح 
ســوت زنى از رفتار ماموران پليس اخذ شده است؛ 
زمانى كه بعد از مشاهده خالفى مثل دعوا يا دزدى 
در خيابان، در سوت خود مى دميدند تا همه مردم 
خبردار شــوند. طبق تعاريف رايج «سوت زن» در 
اصطالح به كسى اطالق مى شود كه در يك سازمان 
كار مى كند و خالفكارى هاى آن را افشا مى سازد. 
اين خالفكارى ها مى تواند شامل انواع حركت هاى 
غير اخالقى ســازمان و مديران آن؛ از قبيل تقلب، 
احتكار، تثبيت قيمت، رشــوه، توليد محصول غير 

ايمن و نقض قوانين يا مقررات باشد.
در خور ذكر اســت طبق بررسى هاى انجام شده 
افشاگرى عمومى عليه فســاد و تخلف، موثرترين 
روش مقابله با فساد در جهان بوده است. به گونه اى 
كه طبق برخى آمارها، 55 درصد از فسادهاى كشف 
شده مربوط به اين روش و 45 درصد ديگر مربوط 
به چندين روش متداول ديگر (مثل حسابرســى، 
بازرســى، نظارت، بازديد سرزده، ابزارهاى كنترلى 
الكترونيكى و ...) بوده اســت. ضمن آن كه نبايد 
فراموش كرد فراگير شدن اين روش، اثر بازدارندگى 
جدى دارد؛ چرا كه خــواب را بر مجرمان حرام مى 
كند و به هنگام انجام هر فســادى، به اين فكر مى 
كنند كه ممكن اســت يكــى از اطرافيان، يا حتى 

همدستان آن ها يك سوت زن باشد!

مثال در برخى كشورها شرايطى را طراحى كرده 
اند كه گروه هــاى مافيايى خود بــه خود فرو مى 
پاشــند. فرض كنيد كه يك گروه 5 نفره قرار باشد 
سرقت يا فســادى 100 ميليون دالرى انجام دهد؛ 
اگر همه چيز خوب پيش برود، دســتگير نشــوند، 
كسى كشته يا زخمى نشــود و هزار اما و اگر ديگر، 
هركدام از افراد در نهايت 20 ميليون دالر كاســب 
خواهند شــد. اما اگر يكى از آن ها فساد را گزارش 
كند، مى تواند تا 30 درصد مبلغ فســاد يعنى 30 

ميليون دالر پاداش بگيرد.
 ضمن اين كه خطر دستگيرى، يا زخمى و كشته 
شدن هم تهديدش نمى كند! در نهايت ممكن است 
دوره كوتاهى زندانى شــود، اما بعد از آن با خيال 
راحت با جايزه ميليونى اش زندگى خواهد كرد. در 
اين حالت گروه هاى فساد و مافيا هرگز به همكاران 
خود اعتماد نخواهند كرد و خود به خود گروه از هم 
مى پاشد.   اين قانون مى گويد اصال اگر رفتيد و فساد 
را انجام داديد اين فساد را لو بدهيد و بازهم جايزه 
بگيريد. فلسفه آن، اين است كه از فسادهاى مافيايى 

و كالن جلوگيرى مى كند.
اگر شاهد خالفى در محل كار خود يا دستگاه هاى 
دولتى باشيد چه مى كنيد؟ مثال اگر ناظر پرداخت 
رشوه، پاسخگو نبودن به مراجعان در دستگاه هاى 
دولتى يا رعايت نشدن حقوق بيمار در بيمارستان، 
يا مطب باشيد يا اين كه ببينيد در شركت يا سازمان 

شما، مديران به صراحت تصميمات غيرقانونى مى 
گيرند چه مى كنيد؟ شــايد در نگاه اول پاسخ اين 
باشــد كه حتما گزارش خواهم كرد! اما در جهان 
واقع اين كار سخت است. يكى از توجيهات اين است 
كه ممكن است اين افشاگرى موجب اخراج فرد از 
كار و متهم شدن به خبرچينى شود. مخصوصا آن 
كه درباره اثربخشــى افشاگرى ها و منتج شدن آن 
به رفع خالف صورت گرفته، هم ترديد وجود دارد.

در اين شرايط و با وجود اين استدالل ها، ممكن 
اســت مهم ترين ابزار گزارش تخلفات، يعنى رصد 
و گزارش دهى مردمى ناكارآمد شــود. در بسيارى 
از كشورهاى دنيا اين نتيجه حاصل شده است كه 
بايد از افشاگران فســادهاى كوچك و بزرگ كه در 
اصطالح به آن ها سوت زنان فساد گفته مى شود، 
حمايت هاى قانونى شود تا هراسى در انجام وظايف 
اخالقى و اجتماعى خود نداشــته باشند. حتى در 
برخى از كشــورها به اين افراد جايزه نقدى هم مى 
دهند. معموال اين جايــزه نقدى درصدى از ارزش 
فساد كشف شــده اســت. در ادامه ضمن تشريح 
ماهيت و تاريخچه ســوت زنى، قوانين وضع شده 
در كشــورهاى مختلف براى حمايت از سوت زنان 
را بررسى خواهيم كرد. همچنين تعدادى از سوت 
زنان معــروف را كه در كشــورهاى مختلف جوايز 
نقدى قابل توجهى دريافت كــرده اند معرفى مى 

كنيم.
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آیا مورالس موفق بود؟
|  جواد رضوانــی - مترجم-اين روزهــا روز مورالس نيســت و برايتان مى نويســم كه 
چرا؟مورالس در قدرت موفق شــد كه قانون اساســى بوليوى را تغيير دهد و نظام سياسى اين كشور 
را «چندمليتى»اعالم كند؛ يك نظام سياســى سكوالر كه در آن هويت قومى و فرهنگ هاى بومى به 

رسميت شناخته شده و براى حفظ و اعتاليش، تالش مى شود.
او همچنين به مبارزه ديرينه اش در دفاع از حقوق كشــاورزان برگ «كوكا» نيز ادامه داد و به رغم 
فشارهاى فزاينده اياالت متحده حاضر نشد كه كشت «كوكا» را غيرقانونى اعالم كند. اگرچه همزمان 

با برقراركردن مقرراتى ويژه، نظارت دولت را بر كشت و فروش «كوكا» افزايش داد.
اوو مورالس كه به عنوان يك سوسياليست معتقد و وفادار به اصول عدالت اجتماعى به قدرت رسيده 
بود، در يكى از نخستين قدم ها بعد از رسيدن به مقام رياست جمهورى، حقوق خود و تمامى اعضاى 

كابينه اش را نصف كرد.
گام بعدى، ملى كردن دوباره صنعت نفت و گاز بوليوى بود؛ يكى از جنجالى ترين تصميمات مورالس 
كه بازتاب بين المللى خيره كننده اى پيدا كرد. او همچنين ماليات بر درآمد را افزايش داد و با درآمدهاى 
جديد دولت، سرمايه گذارى هاى بلندپروازانه اى را در پروژه هاى عمومى انجام داد. همزمان ذخيره ارزى 

كشور نيز به شكل قابل مالحظه اى افزايش يافت.
يكى از بزرگترين ســرمايه گذارى هاى دولت در اين دوره، گسترش قابل مالحظه حوزه بهداشت و 
درمان و همچنين برنامه هاى حمايتى براى فقرا بود. در دوران مورالس، فقر شــديد از 38 درصد در 
سال 2006 به 17 درصد در سال 2018 كاهش يافت. هرچند كه منتقدين مورالس مى گويند كه در 

دو سال پايانى رياست جمهورى او، ميزان فقر شديد در بوليوى افزايش يافته است.
در عين حال سياست هاى حمايت از فقرا در بوليوى، براى مورالس بى هزينه نيز نبود. طبقه متوسط 
بوليوى - هر قدر محدود و ناتوان - از هزينه هاى سنگين برنامه هاى حمايتى ناراضى بود و اين نارضايتى 

نيز به اشكال مختلف در فعاليت سياسى و رسانه اى مرتبط با اين گروه بازتاب پيدا كرد.
با اتكا با همين انتقادات بود كه مخالفان مورالس در اســتان هاى ثروتمندتر بوليوى در شرق كشور 
(كه محل تمركز جمعيت سفيدپوست كشور نيز هستند) توانستند حاميانى پيدا كنند. آنها همچنين 
مورالس را متهم مى كردند كه هرگز موفق نشد با فساد در بوليوى مبارزه كند؛ يكى از اصلى ترين مسائلى 

كه به محور داغ بحث هاى انتخابات سال 2019 نيز بدل شد.
عالوه بر اين، يكى از بزرگترين شكست هاى مورالس در جريان يك اختالف ارضى با شيلى رقم خورد. 

بوليوى كه تا سال 1884 به اقيانوس آرام دسترسى داشــت، بعد از يكسرى شكست نظامى، بندرى 
كه در اختيار داشت را به شيلى باخت و دسترسى اش به آب هاى آزاد قطع شد. از آن زمان، اين كشور 

هرگز ادعاى ارضى خود را پس نگرفته است.
مســاله دسترســى به آب هاى آزاد، يكى از موضوعات بســيار مهم پيوند خورده با «غرور ملى» 
بوليويايى هاست. اما در ســال 2018 و به رغم تبليغات قابل توجه دولت مورالس، دادگاه الهه به نفع 

شيلى حكم داد و اين موضوع به شكستى تحقير آميز براى بوليوى تفسير شد.
او همچنين به رغم تبليغاتش در حمايت از محيط زيســت و فرهنگ و تمدن بوميان، با يك پروژه 
راه سازى جنجالى در بخشى از جنگل هاى آمازون كه در بوليوى قرار دارد، موافقت كرد. اين پروژه با 
اعتراض  گسترده بوميان و در نهايت درگيرى هاى شديد در سال 2011 همراه شد. اين پروژه در سال 

2017 از سرگرفته شد.
اوو مورالس به دليل آتش سوزى هاى ســال 2019 در آمازون نيز مانند همتاى دست راستى اش در 
برزيل هدف انتقاد قرار گرفت و مخالفانش او را متهم كردند كه با سوزاندن مهارشده جنگل ها موافقت 

كرده است.

ســرمقاله
اخالق خانوادگی رسول اکرم )ص(

|  رضا امیری مهر- حضور در ايام مبارك 
هفته وحدت و تولد رسول اكرم(ص) ما را به بازخوانى 
ســيره آن محبوب دلهــا وا مى دارد كــه چراغ راه 
رستگارى ونور اميد مومنان است همواره.در اخالق 
حضــرت محمد , هميــن بس كه بــا آن جاللت و 
موقعيتى كه به ســالطين نامه دعوت مى نوشت در 

خانه , تا حد امكان كارش را شخصا انجام مى داد.
اهل سيره نوشته اند : پيامبر خدا در خانه خويش 
خدمتكار اهل خود بود , گوشت را تكه تكه مى كرد و 
بر سفره غذاى حقيرانه مى نشست و انگشتان خويش 
را مى ليسيد , بز خود را مى دوشيد و لباس خود را 
وصله مى نمود و بر شــتر خود عقال مى زد و به ناقه 
خود علف مى داد , با خدمتكار منزل آرد را آسياب 

مى كرد و خمير مى ساخت.
ابن شهر آشوب در كتاب مناقب , (ج 1, ص 146) 

روايت كرده كه :
رســول خدا (ص) كفش خود را وصلــه مى زد , 
پوشــاك خويش را مى دوخت , در منزل را شخصا 
باز مى كرد , گوسفندان و شــترها را مى دوشيد و 
به هنگام خسته شــدن خادمش در دستاس كردن 
به كمك او مى شــتافت و آب وضوى شبش را خود 
تهيه مى كرد. و در همه كارها به اهل خانه كمك مى 
كرد. لوازم خانه و زندگانى را به پشت خود از بازار به 

خانه مى برد.
گاه اتفاق مــى افتاد كه حضــرت خانه خويش را 
نظافت مى كرد و جارو مى كشــيد و خود مكرر مى 
فرمود : كمك به همســر و كارهاى منزل , صدقه و 

احسان در راه خدا محسوب مى شود.
از عايشه نقل شده كه گفته است : محبوب ترين 

كارها نزد رسول خدا (ص) خياطى بود.
پيامبراكــرم (ص) بــا همه عظمــت و موقعيت 
ممتازش در منــزل كار مى كرد. و بــه نگهدارى و 

پرستارى از كودكان مى پرداخت.
 على(ع) بيش از سى سال عمر خود را با رسول خدا 
(ص) سپرى كرده و شناســاترين فرد به رسول خدا 
بوده و از اخالق داخلــى و خارجى حضرتش اطالع 

دقيق داشته , امام حسين(ع) مى فرمايد :
سإلت إبى عن مدخل رســول اهللا صلى اهللا عليه و 

آله فقال :
كان دخوله فى نفســه مإذونا فى ذلك, فاذا آوى 
الى منزله جزإ دخولــه ثالثه اجزإ, جزءا هللا و جزءا ال 
هله و جزءا لنفســه. ثم جزء جزئه بينه و بين الناس 
فيرد ذلك بالخاصه على العامه و ال يدخر عنهم عنه 

شيئا....
از پدرم در مورد امور رســول خدا (ص) در داخل 

خانه سوال كردم , فرمودند :
وقتى به خانه اش مى رفت , اوقاتش را سه قسمت 
مى كرد : يك قسمت براى خدا و يك قسمت براى 
خانواده اش و يك قســمت براى خــودش , آن گاه 
قسمت خودش را نيز ميان خود و مردم تقسيم مى 
كرد و آن را براى بســتگان و بزرگان صحابه (كه در 
منزلش به خدمت او مى رسيدند) قرار مى داد و ذره 
اى از امكانات خود را از آنان دريغ نمى نمود (بلكه آن 

چه امكان داشت در حقشان انجام مى داد.)
حضرت در مورد امورى كه به شخص او مربوط مى 
شد , خشمگين نمى شد. تنها براى خدا , آن گاه كه 
حرمت هاى الهى شكسته مى شد , غضب مى كرد. 
يكى از همسران آن حضرت مى گويد : وقتى رسول 
خدا (ص) غضب مى كرد به جز على (ع) كســى را 

ياراى سخن گفتن با حضرتش نبود

 حکایت جالب بعد از
 جنگ جهانی اول اتریش

البد مى پرســيد كه اين روزها به چه فكر 
مى كنم؟ به جنگ يا صلح؟ و من به شما مى گويم كه به فرهنگ و 
سازمان سينمايى ومطرب و فيلم مستند آن خانم فرنگى كه ستاره 
اسمش را نبر است و دارد اكران مى شود. براى اينكه سر سبزم را به 

باد ندهم به ذكر داستانى بسنده مى كنم.
بعد از جنگ جهاني اول اتريش ويران شده بود فقر گرسنگي و 
بيماري بيداد ميكرد دولت آمريكا مقداري پول به دولت اتريش 
داد كه دوباره شهر ها را بسازند كارخانه بسازند و  دوباره چرخ هاي 
اقتصــادى دراتريش ويران شده بگردش درآيد اتريش با اين پول 
سالن اپرا و كنسرت ساخت !! سالن هاي تئاترساخت وكتابخانه 

هارا ترميم كرد !!
وقتي دولت امريكا پرسيد چرا با اين پول كارخانه نساختيد..؟! 

گفتند: تا فرهنگ كشوري ساخته نشود كارخانه ويران ميمانند.

کات و مات
نویسنده: کیش میش

مسعود نیلی در گفت وگو با »کائنات«:
اشتغال موضوع اصلی کشور است اقتدار علمی درعصر تحریممذاکره را ما رها نمی کنیم

  چگونه اقتصاد را از آسيب دور كنيم؟ علت يا سرمنشأ اصلى، انتخاب 
اشتباه در سياست گذارى اقتصادى است و رويه هاى رانت جويانه  موضوع هايى 
اســت كه كائنات در گفت و گو با مســعود نيلى، به آن پرداخته اســت... 
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 رييس جمهور گفت: راهى كــه ما انتخاب كرديــم راه مقاومت و 
ايستادگى و كاهش تعهدات برجامى و مذاكره با دنيا همه در كنار هم و درست 

است. با دنيا حرف مى زنيم و پيشنهاد  مى دهند و پيشنهادمى دهيم و تا ...

 ســانتريفيوژ IR9 كه روز دوشــنبه به خبرنگاران نشان داده شد، 
حدود پنج متر ارتفاع دارد، تا جايى كه مسئوالن براى جاشدن آن، بخشى از 
سقف سالن شهيد قشقايى را شكافته اند. اين سانتريفيوژ قادر به غنى سازى...

 گزارش »کائنات« از نسل جدید سانتریفیوژ  در نطنزرییس جمهور در جلسه شورای اداری کرمان:
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