
در تاریــخ 20 تیــر 1395، گزارش »بررســی 
تحــوالت و وضعیت جمعیت در جمهوری اســامی 
ایران«، با شرکت مقامات عالی رتبه و سران چند تن 
از آژانس های سازمان ملل در دانشگاه تهران رونمایی 
شد. این گزارش به صورت مشترک با همکاری گروه 
جمعیت شناسی دانشگاه تهران، موسسه  مطالعات و 
مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشــور، موسسه  
ملی تحقیقات ســامت و صندوق جمعیت سازمان 

ملل تهیه و منتشر شد. 
اما یک ســال و اندی بعد گــزارش »تحوالت و 
وضعیــت جمعیت در ایران« با حضور حســام الدین 
آشنا مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی های 
اســتراتژیک و باز هم »محمدجال عباسی شوازی« 
رئیس موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی 
جمعیت کشور، ظهر پنجم دی ماه 1396 در تاالر تدبیر 

مرکز بررسی های استراتژیک رونمایی شد.
 اولین ســوالی که به ذهن متبادر می شــود این 
است که این دو سند چه تفاوتی با هم دارند؟ بررسی 
این دوســند نشان می دهد درواقع از یک سند دو بار 
رونمایی شده است. به طور مثال خاصه مدیریتی این 
دو گزارش هم نام با سرفصل های هم سان و با برابری 
نظیــر به نظیر هر »واو« عینا در دو گزارش گنجانده 

شده است ولی در یکی تاریخ سال 1395 و در دیگری 
تاریخ امســال درج شده است. نکته حائز اهمیت در 
اینجا این اســت که چرا یک گزارش با دو بار هزینه 
از اعتبارات مردمی دســتگاه ها و در دو سال متوالی 
رونمایی شده است؟ مراسماتی که به دلیل دعوت از 

مهمانان خارجی پرهزینه هم بوده اند. 
نکته دیگری که در این اتفاق جای پرسش دارد؛ 
ارائه آماری اســت که هیچ اثری از مستندات آن در 
گزارش وجود ندارد. خبرگزاری مهر 10 دی پیرامون 
این گزارش و به نقل از محمدجال عباسی شــوازی 
نوشت: »نرخ باروری به حد جانشینی رسید«. میمنت 
چاوشی، استاد جمعیت شناسی و یکی از پژوهشگران 
تهیه گزارش بررسی تحوالت و وضعیت جمعیت در 
ایران در پنل رونمایی از گزارش ابراز داشت: »باروری 
در بازه پنج ساله اخیر روند افزایشی داشته و حدود 2 
]فرزند به ازای هر زن[  بوده که همان سطح جانشینی 
است«. این در حالی است که نرخ جانشینی جمعیت 
برای ایران 2/1 برآورد در نظر گرفته شده است و در 
این شــاخص هر دهم باالتر یا پایین تر تفاوت بسیار 
زیادی دارد؛ البته برنامه ششــم توسعه نه رقم 2 و نه 
حتی نرخ جانشینی جمعیتی را هدف قرار داده بلکه 
هدف ماده 102 این برنامه رسیدن نرخ باروری به 2/5 

فرزند به ازای هر زن است.
در گزارش موسسه مطالعات و مدیریت جمعیت 
کشــور آمده است: »نکته اساسی این است که پایین 

بودن ســطح باروری و محدودشدن دوره فرزندآوری 
به معنای توقف و محــدود کردن برنامه های تنظیم 
خانواده نیست چراکه اوال، با گسترش ایده بعد کوچک 
خانــواده، تقاضای زوجین برای اســتفاده از خدمات 
تنظیم خانواده برای تحقــق ایده آل های فرزندآوری 
افزایش خواهد یافت ثانیا، محدود شــدن طول دوره 
فرزندآوری به حدود 8 ســال به این معنی است که 
خدمات تنظیم خانواده و بهداشت باروری بایستی به 
اندازه قابل توجهی در دوران فرزندآوری زنان متمرکز 
شود تا پاسخگوی نیازهای گسترده آنان باشد«. تمرکز 
جدی این گزارش بر کنترل جمعیت و تنظیم خانواده 
در حالی اســت که از سال 1393 سیاست های کلی 
کشــور در حوزه جمعیت )حداقل روی کاغذ( تغییر 
کرده اســت؛ اما با این حال طبق گزارش یونیســف، 
دسترســی به خدمات تنظیم خانواده در ایران با رقم 
77/4 درصــد، جزو باالترین ســطوح ارائه خدمات 
پیشگیری از بارداری در جهان است، به طوری که این 
رقم در آمریکا یک درصد کمتر و در رژیم اشــغالگر 

قدس 68 درصد است.
با همه این تفاسیر موسسه مطالعات جمعیت، تنها 
نهاد رســمی حوزه سیاستگذاری جمعیت در کشور 
اســت و باید اولین پیگیر اجرای سیاســت های کلی 

جمعیت باشــد، این رسالت زمانی پررنگ تر می شود 
که کشــور شاهد کاهش نرخ رشــد موالید است؛ به 
گزارش ســازمان ثبت احوال کشــور در سال 1394 
تعداد موالید 1/570 میلیون نفر بوده است و این رقم 
در سال 1395 با 2/7 درصد کاهش به 1/528 میلیون 
نفر رسیده است. درواقع این موسسه باید اولین چراغ 
هشدار بحران جمعیت را در کشور روشن کند نه اینکه 
با سانسور و هدایت آمار، سعی بر القای وضعیت مناسب 

جمعیت داشته باشد.
مطابق ســناریوی حدمتوسط پیش بینی ساالنه 
سازمان ملل متحد در سال 2015، جمعیت ایران در 
سال 1428 شمسی با رسیدن به شمار 92 میلیون نفر، 
شروع به کاهش می کند و در آن سالیان، کشور شاهد 
حضور 20 میلیون سالمند باالی 65 سال خواهد بود؛ 
به طوری که نیروی کار 15 تا 64 ساله کشور )به فرض 
عدم بازنشستگی قبل از 64 سالگی(، فقط 60 میلیون 
نفر خواهند بود که این معنی را می رساند به ازای هر 
سه  ایرانی در سن فعالیت اقتصادی، یک نفر در سن 
بازنشســتگی است و باید تامین اجتماعی وی فراهم 
شــود، اما با وجود مدیریت فشل، ضعیف و بی هویت 
نظام تامین اجتماعی کنونی، مشخص نیست آتیه این 
سالمندان چگونه خواهد شد؟! یک راه حل بسیار جدی 
که هم اکنون در مجامع سیاســتگذاری آلمان، ژاپن، 
فرانسه و انگلیس در حال اجراست، افزودن به شمار 

نیروی کار برای کاهش اثرات سونامی پیری است.
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آمد، بی آنکه خبر دهد، خیلی ها آن را مانند ورود 
ویدئــو به ایران قلمداد کردند؛ مــردم چیزی از آن 
نمی دانســتند، همین که می توانستند عکس و فیلم 
با آن ارســال کنند احساس به روز بودن می کردند؛ 
آرام آرام اشخاص و خبرگزاری ها هم به آن پیوستند 

تا مبادا عقب بمانند.
 افرادی از همان ابتدای ورودش، هشدار دادند که 
این پیام رسان غیر بومی، خطرات اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی و حتی امنیتی خواهد داشت، اما مسئولین 
به دالیل سیاســی و اقتصادی چشمشان را بر روی 
تمام خطرات بســتند و با شــعار »عصر ارتباطات«، 
مهر تائیدی زدند بــر یکه تازی »تلگرام« در فضای 

مجازی ایران.
»تلگرام« همان پیام رســانی که هم اکنون 40 
میلیون کاربر در ایران دارد. همان پیام رســانی که 
در آن هزاران کانال و گروه ضد خدا، ضد اســام و 
ضد انقاب هم فعالیت می کنند. شــاید اگر حمایت 
مســئوالن از این پیام رسان نبود، اکنون همین 40 
میلیون کاربر، در پیام رسان های بومی مانند سروش 

و سام و... عضو بودند.
وقتی به توصیه های 10 بندی رهبری خطاب به 
اعضای شورای عالی فضای مجازی عمل نشود، باید 
هم برای بستن یک کانال ضد انقاب به یک اجنبی 
التماس کنیم تا شاید آن کانال را مسدود کند و بعد 
خوشحال باشیم که دیدید حرفمان را گوش دادند! و 
بعد دوباره همان کانال با نام دیگر ایجاد شود و شروع 

کند به جذب مخاطب!
رهبری در بند 6 حکم انتصاب اعضای شــورای 
عالی فضای مجازی که در سال 94 اباغ شد نوشتند: 
»اهتمام ویژه به سالم سازی و حفظ امنیت همه جانبه 
فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد 
جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست اندازی بیگانگان 

در این عرصه در دستور کار قرار بگیرد.«
اما دو ســال از آن دستور می گذرد و حتی یک 
کودک دبستانی هم می داند که پیام رسان تلگرام که 
یک پیام رسان خارجی است، هیچ ضمانتی برای حفظ 
حریم خصوصی آحاد جامعه ندارد و به راحتی هزاران 

کانال و گروه ضد انقاب در آن فعالیت می کنند.
به راســتی اگر همین امروز کانالــی در تلگرام 
عکس های شخصی و خانوادگی فان وزیر را منتشر 
کند، آیا می توانیم این کانال را مسدود نمائیم! یا باز 
هــم باید به پاول دوروف نامه بزنیم که جان مادرت 
این کانال را حذف کن و آن هم طاقچه باال بگذارد و 

زندگینامه
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ســعید کاظمی آشــتیانی، در نخستین روز 
فروردین ماه 1340 در تهران به دنیا آمد.

آثار نبوغ از همان سنین نوجوانی و جوانی در 
وی قابل مشاهده بود. به طوری که در سال 1358 
در سن 18 ســالگی هم زمان با ورود به دانشگاه، 
در هنرستان پیام امید به تدریس ادبیات و بینش 

اسامی می پرداخت.
سال 1358 در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم 
پزشکی ایران پذیرفته شد. تعطیلی دانشگاه ها به 
علت انقاب فرهنگی و حضوری وی در جبهه های 
نبرد طی آن ســال ها باعث شــد پس از 11 سال 
سرانجام در سال 1369 با اخذ مدرک کارشناسی 
ارشد رشته فیزیوتراپی از دانشکده علوم توانبخشی 

فارغ التحصیل شود.
در سال 1361 با همکاری دو تن از همکارانش 
جهاد گروه پزشکی را در دانشگاه علوم پزشکی ایران 
تأسیس کرد. این گروه هسته اولیه جهاد دانشگاهی 
علوم پزشــکی ایران بود که در سال 1365 شکل 
گرفــت و دکتر کاظمی تا ســال 1370 عهده دار 
مســئولیت بخش طرح ها و تحقیقات آن بود. از 
ســال 1371 با تغییرات ساختار مدیریتی جهاد 
دانشگاهی به سمت ریاست جهاد دانشگاهی واحد 
علوم پزشکی ایران منصوب شد که این مسئولیت 

تا پایان دوره حیاتش بر عهده وی بود.
در طی این ســال ها مراکــز درمانی متعددی 
تأسیس و گروه های مختلف پژوهشی را راه اندازی 
کــرد کــه در آن میان پژوهشــکده رویان جهاد 

دانشگاهی یکی از مهم ترین این مراکز بود.
پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی خردادماه 
1370 بــا مدیریت دکتر کاظمی رســما فعالیت 
خود را آغاز کــرد و تاکنون هزاران زوج نابارور با 
بهره مندی از خدمات این مرکز پیشــرفته درمان 
ناباروری صاحب فرزند شــده اند. دکتر کاظمی در 
همین دهه و هم زمان با مدیریت جهاد دانشگاهی 
علوم پزشکی ایران و پژوهشکده رویان در دانشگاه 
تربیــت مدرس به ادامه تحصیل در رشــته علوم 
تشــریح با گرایش جنین شناســی پرداخت و در 
ســال 1376 با رتبه ممتاز موفــق به اخذ درجه 

دکتری شد.
دانش فراوان، هوش سرشار، توان مدیریتی باال 
از یک سو و تعهد،  اخاص و ایمان همیشگی او به 
خداوند متعال از سویی دیگر سبب شد تا در دوران 
حیات کوتاهش در دو حوزه مدیریتش موفقیت های 
چشمگیری همچون گسترش روش های پیشرفته 
درمان ناباروری،  تولید و تکثیر و انجماد سلول های 
بنیــادی جنینــی و همانندســازی )کلونینیگ( 

 حیوانات را رقم بزند.
او در اعتای نام جمهوری اســامی ایران در 

جمعی از طاب و اســاتید حوزه علمیه قم در نامه ای سرگشاده خطاب به وزیر ارتباطات خواستار 
حل معضل شبکه های پیام رسان شدند.

به گزارش فارس، در این نامه آمده است:
جناب آقای وزیر به شما تبریک می گوییم که برخاف بسیاری از مسئوالن، از فرهنگ »عذرخواهی« 
برخوردارید، اما جناب آقای وزیر! آیا فکر نمی کنید که امور مهم تری را در لیســت عذرخواهِی خویش، 
فراموش کرده اید؟ چرا از مردمان بســیاری که به دلیل عدم توســعه شبکه  پیام رساِن استاندارِد داخلی 
متضرر گشته اند، عذرخواهی نمی کنید؟ آیا واجب تر نبود که برای واردکردن شبکه پیام رساِن خارجی و 

صهیونیستِی »تلگرام« و آلوده  ساختن تمام منافذ اطاعاتی کشور عذرخواهی کنید؟
جناب آقای وزیر! در این سال های آلودگِی کشور به پیام رسان های خارجی، همچون تلگرام، بسیاری 
از خانواده ها از هم گسست! بسیاری آبروی خود را از دست دادند و برخی بی آبرویی را تاب نیاورده، دست  
به خودکشی زدند! پلیس فتا و قوه قضائیه با پرونده های بسیاری روبه رو هستند که به دلیل عدم  همکارِی 
گردانندگاِن تلگرام، حقوقشان پایمال شده، آبرویشان هتک شده و اموالشان طعمه باج خواهی گشته است.
 جناب آقای وزیر! آیا وقت آن نرسیده است که از خیِر دشمن ناامید شویم. مگر می توان از دشمن 
توقع داشت که برای رضای خدا موش بگیرد؟ تا کی باید شاهد آن باشیم که پهنای باند کشور شهیدپروِر 
ایران در اختیار شبکه پیام رساِن دشمن قرار گیرد؟ تا کی باید شاهد جوالن شبکه پیام رسانی باشیم که 
بهشت بزه کاران است؟! تا کی می خواهیم این مطلب را از مردم مخفی کنیم که »تلگرام بستری جرم خیز 
است و تا سر حّد براندازی نظام پیش رفته  است«؟! آیا وقت آن نرسیده است که به دلیل عدم حمایت 
از شبکه های داخلی عذرخواهی کنیم؟! آیا وقت آن نرسیده است که به این بیندیشیم که چرا باید وزیر 
ارتباطات کشــوری قدرتمند، همچون ایران، از موضع ضعف با گردانندگان یک شبکه پیام رسان سخن 
گفته، ملتمسانه از آنان بپرسد که »آیا زمان توقف خشونت پراکنی نیست«؟! چرا نباید وزیر ارتباطات 
کشــور ما از جایگاه قدرت با چنین افرادی که بر اثم و عدوان تعاون کرده اند، ســخن بگوید؟ مسئوالن 
وزارت  ارتباطات این ننگ را بر پیشــانی کشــورِ غیوِر ایران نهاده اند و ما از این بابت ناراحتیم. ناراحتیم 
از این که مســئوالن، مردم را نادان فرض کرده، از رصد تلگرام گزارش می دهند و نتیجه آن گزارش ها 
می شــود این اغتشاش ها! شما کجا را رصد می کردید؟ این آشوبگران کجا قرار می گذاشتند؟ یا چگونه 

وقتی از شهرهای بزرگ ناامید می شوند از دورود و قهدریجان سر درمی آورند؟
جناب وزیر! ازنظر ما مردم، همه مسئوالنی که از شبکه های پیام رسان خارجی، مانند تلگرام، دفاع 
کرده اند، در آتش زدن پرچم ایران اســامی مقصرند! کسانی که در ایجاد شبکه ملی اطاعات کوتاهی 
کردند! کسانی که با حمایت از سرویس های خارجی و عدم حمایت از پیام رسان های داخلی، قدرت رقابت 

را از آنان سلب کردند! کسانی که فضای مجازِی کشور را در حوزه مصرف گرایی متوقف نگاه  داشتند.
کســانی که نوآوری در فناوری پیشــکش مدیریتشان، حتی از تقلیِد کشورهای پیشرفته در ایجاد 
اینترنت کودک و نوجوان نیز دریغ کردند. کسانی که فقط به فکر فروش انحصاری پهنای باند هستند 
و هر چه فیلم و عکس دانلود شــود خوشــحال ترند، کاری هم ندارند که جوان و نوجوان این کشور در 
منجاب گناه غوطه ور است و به راستی که پولی کثیف تر از این در دنیا پیدا می شود؟ پولی که در عوض 

فروِش، مؤلفه های قدرت این کشور، یعنی ایمان جوانان، به دست آورده ایم.
جناب وزیر! باید عذرخواهی کنیم که تقریباً تمام دســتورات رهبر معظم انقاب در پیوست حکم 

شورای عالی فضای مجازی هنوز بر روی زمین  مانده است.
جناب آقای وزیر! فضای مجازی قتلگاه شده است، قتلگاه جوانان و نوجوانان! اگر در پاک سازی این 
فضای جرم خیز اقدامی انجام ندهید در قتل این جوانان و نوجوانان شریک خواهید بود، همچنانکه وزرا 

و مسئوالن قبل در این گناه شریک اند.
مسئوالنی که بدون توجه به پیوست فرهنگِی مّد نظر رهبر معظم انقاب به جای فناوری اطاعات، 
به واردات محصوالت مصرفی بسنده کردند. جناب آقای وزیر! مسئولیتی سنگین را بر دوش گرفته اید، 
مسئولیتی که مسئوالن پیشین، از عهده آن برنیامده اند، امید که شما  اشتباهات گذشته را تکرار نکنید.
جمعیازطالبواساتیدحوزهعلمیهقم

نوســازی بافت های فرســوده در شهرهای 
مختلف از جمله اقدامات مهمی اســت که طی 
سال های گذشته مورد توجه مردم و مسئوالن قرار 
گرفته است، هرچند در دوره های مختلف مدیریت 
شــهری یا مدیریت کان اجرایی این کار شدت 
و ضعف هایی داشــته و با توجه به پهنه گسترده 
بافت های فرسوده در مناطق مختلف کشور و به 
ویژه شهر تهران همچنان با نقطه مطلوب نوسازی 

فاصله زیادی احساس می شود.
ایــن روزها که خبرهایــی از زلزله و لرزش 
شــهرهای مختلف کشور در بین خبرها بیش از 
گذشته خودنمایی می کند دوباره بحث نوسازی 
بافت های فرســوده در کانون توجه مسئوالن و 
رسانه ها قرار گرفته است. اهمیت موضوع تا جایی 
است که با نگاهی به برخی شهرهای محل وقوع 
زلزله متوجه می شویم خانه هایی که پیش از این 
جزء بافت فرسوده به شمار می رفته اما نوسازی 
شده اند در حوادث اخیر کمترین آسیب را دیده اند. 
اما اگر به طور خاص بخواهیم در مورد شهر 
تهران بگوییم باید به این نکته اشــاره کنیم که 
در گســتره عظیم شهر تهران مناطق و محات 
زیــادی وجود دارد که بخش عمده خانه های آن 
دارای عمــر باال و فاقد اســتحکام و مقاومت در 
برابر حوادث هستند. در هر محله ای به خصوص 
محله های قدیمی و بافت مرکزی شــهر هنوز در 
کنار خانه های نوسازی شده خانه های غیر مقاوم 
و قدیمی بسیاری به چشم می خورند. در سال های 
گذشته با حمایت های مدیریت شهری و دولت و 
همچنین پرداخت وام های نوسازی بافت فرسوده 
و... افراد زیادی اقدام به نوســازی منازل قدیمی 
خود کرده اند و یا در مشــارکت با همسایگان و 
سازندگان اماک از طرح تجمیع یعنی تخریب دو 
یا چند منزل قدیمی و ساخت یک مجتمع نوساز 
و مقاوم و مدرن استفاده نموده اند، اما همانطور 
که گفته شــد هنوز تعداد بسیار زیادی از منازل 
قدیمی و غیر ایمن در سطح شهر وجود دارند که 
عمر برخی از آنها به چند دهه قبل بر می گردد و 
در صورت وقوع حادثه ای همچون زلزله می تواند 

بسیار خطرناک و فاجعه آفرین باشد.
 دالیل مختلفی برای نوســازی نکردن این 
اماک قدیمــی می توان در نظر گرفت از اعتقاد 
برخی شــهروندان به داشتن ملک شخصی غیر 
آپارتمانی و دوری از آپارتمان نشینی یا باال بودن 
هزینه های ســاخت بنا از قبیل مصالح، خدمات، 
جواز شهرداری، سختی بازپرداخت وام های بانکی، 
رکود معامات مسکن، ترس از ساخت خانه های 
جدید فاقد استاندارد الزم و...، اما دالیل دیگری 
برای این موضوع وجود دارد؛ از جمله اینکه برخی 
از خانه های قدیمی دارای زمین های با متراژ کمتر 
از 100 متر هستند و اگر قرار بر تخریب و ساخت 
این خانه های قدیمی به صورت مســتقل باشد 
طبق قوانین شهرسازی نهایتا چند واحد حدود 
50 متری یا کمتر ســاخته خواهد شــد که این 
متراژ واحدها برای خیلی از مالکان راضی کننده 
و دارای جاذبه نیست. اینجاست که طرح تجمیع 
دو یا چند ملک کنار هم به صورت مشــارکتی 

مناسب تر به نظر می رسد. 
امــا طرح تجمیــع در مواقعی خــود دارای 

مشکاتی اســت. مثل اینکه ممکن است از دو 
یــا چند ملک همجوار یک یا دو مالک راضی به 
ساخت و تجمیع نباشند. به طور مثال یک ملک 
که در وســط چند ملک دیگر قرار گرفته حاضر 
نباشد مشارکت کند یا در یک مجتمع مسکونی 
قدیمی و غیر ایمن چند واحدی همه ســاکنان 
راضی به تخریب و نوسازی باشند اما یک همسایه 
رضایت ندهد. اینجاســت که عما طرح تجمیع 
و مشــارکت در نوســازی منازل قدیمی مختل 
می شــود که نمونه های مســتندی از این دست 
که دارای خانه های فرسوده با قدمت بیش از 50 
سال هستند در تماس با روزنامه به طرح مشکل 

خود پرداخته اند.
در همین زمینه یکی از مدیران دفتر نوسازی 
بافت های فرســوده یکــی از مناطــق مرکزی 
شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار کیهان با 
تایید وجود چنین مشکاتی در نوسازی بافت های 
فرسوده اذعان داشت: با توجه به بها دادن قانون به 
مالکیت خصوصی و نبود قانون و راه کار خاصی 
برای رفع این مشــکل، جز جلب رضایت مالک 

ناراضی کار دیگری نمی توان انجام داد.
به گفته این مســئول، اگر مشــکل در یک 
مجتمع مثا 16 واحدی قدیمی باشد که فرض 
کنیند 15 واحد راضی به نوســازی و یک واحد 
مخالف باشــد و به هیچ عنوان از قبیل فروش 
واحد و... راضی نشــود می توان با طرح شکایت 
و طبق نظر و حکم قاضی مشــکل را حل کرد 
مثا مجبور به فروش و واگذاری واحد شود، هر 
چند ممکن است این پروسه قضایی بیش از یک 
سال طول بکشد اما در مورد اماک همجوار در 
صورت مخالفت یک مالک، کاری نمی توان انجام 
داد؛ هرچند مسئوالن نوسازی بافت فرسوده در 
شــهرداری فراتر از وظیفه قانونی خود اقدام به 
دادن مشــاوره به مالــک ناراضی می کنند ولی 
اگــر در هر صــورت وی رضایــت ندهد کاری 

نمی توان کرد.
با توجه به ســخنان این مسئول شهری باید 
گفت اگر نوسازی بافت های فرسوده که این روزها 
اهمیت ویژه ای دارد و می تواند از تبعات آتی غیر 
قابــل جبران در حوادث احتمال جلوگیری کند 
به این دالیل متوقف شود در آینده خسارت های 
زیــادی به جــای می گذارد. بنا بــر این جا دارد 
ضمن احترام به حق مالکیت شهروندان، مجلس 
شورای اسامی، دولت و تا حدی شوراهای شهر 
و شهرداری ها به فکر تبیین قوانین و راهکارهایی 
بــرای رفع چنین موانعی بر ســر راه نوســازی 
بافت های فرسوده باشند و سیاست های تشویقی 
و یا هر اقدام مناســب دیگری را در نظر بگیرند 

پیش از آنکه دیر شود.
از این نکته نیز نباید غافل شد که سیاست های 
تشویقی برای سایر اماک واقع در بافت فرسوده 
از قبیل کاهش ســود وام هــای بانکی و افزایش 
بنا و تضمین اســتانداردها با نظارت قوی و... نیز 
نقش زیادی در اســتقبال شهروندان از نوسازی 
بافت های فرسوده دارد. فراموش نکنیم که کشور 
ما یک سرزمین زلزله خیز است و نهضت نوسازی 
بافت های فرسوده می تواند از بسیاری حوادث تلخ 

در آینده جلوگیری کند.

سندیکههرسالرونماییمیشود!
محمدصالحداوریثانی

 نامه سرگشاده جمعی از طالب و اساتید
 حوزه علمیه قم به وزیر ارتباطات

تاکیبایدشاهدباشیمکهپهنایباندکشور
دراختیارشبکهپیامرساندشمنقرارگیرد؟!

دکتر کاظمی آشتیانی
بیانات رهبر انقالب درباره یک دانشمند مؤمن و جهادگر

بهمناسبتسالروزدرگذشتمرحومدکترسعیدکاظمیآشتیانیبنیانگذار
پژوهشگاهرویانورئیسجهاددانشگاهیعلومپزشکی،پایگاهاطالعرسانی
KHAMENEI.IRبخشــیازبیاناترهبرانقالبدربارهاین»دانشــمندمؤمنو
جهادگر«رامنتشرکردهاستکهبهاینبیاناتمیپردازیم.پیشازآننگاهی
میکنیمبهزندگینامهپربارایندانشــمندمومــنوجهادگرکهرهبرانقالب
درســخنرانیاولفروردینسال1385درحرمرضویازاوبهعنوان»شهید

کاظمی«یادکردند.

فرزند صالح انقالب

پیام رهبر به مناسبت درگذشت دکتر کاظمی 
بسماهللالرحمنالرحیم

باتاسفوتلخکامیخبردرگذشتدانشمندمومنوجهادگر،مرحومدکتر»سعیدکاظمی
آشتیانی«رادریافتکردموبرفقدانآنشخصیتارزشمندکهکانونامیدوابتکارونوآوری
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درخشانعلمیدرکشوررانویدمیدهند.
موسسهرویانکهمجمعارزشمندیازنوآورانوجهادگرانعرصهعلومزیستیاست،
درپیدایشورشــدواعتالیخود،مدیونهمتوایمانوپشــتکارایندانشمندجوانو

بلندهمتاست.
اینجانبضایعهدردناکفقداناینعنصرخدوموباارزشرابهخانوادهگرامیوهمکاران
عزیزشصمیمانهتسلیتمیگویموازخداوندمتعالرحمتوعلودرجاترابرایویوصبر

وسکینهالهیرابرایبازماندگانوهمراهانشمسالتمیکنم.
سیدعلیخامنهای1384/10/15

عرصه های بین المللی نیز با ثبت این پیشــرفت ها، 
حضور در کنگره های متعــدد بین المللی و ابتکار 
برگزاری جشــنواره بین المللی رویان سهمی از یاد 

نرفتنی دارد.
غروب چهاردهم دی ماه 1384 قلب این انسان 
واال در 44 ســالگی از تپیــدن ایســتاد و عاوه بر 
خانواده و دوســتانش،  جامعه علمی کشــور را نیز 
در ســوگ و ماتم فقدانش نشاند. یادش گرامی و 

راهش مستدام باد.
شخصیتومجاهدتهایدکتر
کاظمیآشتیانیدرکالمرهبری

رهبــر انقاب در مناســبت هایی به تجلیل از 

در ســلول های بنیــادی پیشــرفت کرده اند و در 
شبیه سازی )کلونینگ( دارند تمرین و کار می کنند، 
بــاور نکنید؛ چنین چیزی اتفاق نیفتاده و نخواهد 
افتاد! بعد که گوسفند شبیه سازی شده را جلو چشم 
همه قرار دادند، بعد که در ســمیناری که تشکیل 
دادند، دانشمندان معروف دنیا، زیست شناس های 
درجه  یک دنیا آمدنــد مصاحبه کردند و تصدیق 
کردند که پیشرفت ها، پیشرفت های محیرالعقولی 
اســت، آن وقت یک عده از دیرباورها باور کردند! 

)1386/02/25(
کارهایجدیددردنیایعلم

خوب است شما بدانید که در بعضی از بخش های 
بسیار حساس علمِی کشــور ما کارهایی شده که 
هنوز در دنیا صورت نگرفته است. در فناوری تولید 
سلول های بنیادی که بنده چند وقت پیش، از آن 
یاد کردم، یک مشــت جوان مثل شــماها که در 
تهران هستند، فعالیت می کنند. اینها همت کردند 
و رفتند از دیگران یاد گرفتند؛ خودشــان هم فکر 
کردند، سرمایه گذارِی فکری کردند و توانستند کلید 
تولید و انجماد و حفظ و کاشت سلول های بنیادی را 
به دست بیاورند. امروز اینها برای اولین بار در ایران 
سلول های بنیادِی انسولین ساز را تولید کرده اند که 

در دنیا هنوز تولید نشده است. )1383/04/17(
جوانمؤمنانقالبی

مــا امروز وقتی به آن گذشــته نگاه می کنیم، 
می بینیــم حرکت کشــور در ایــن زمینه ها، یک 
حرکت غیر قابل تصوری است؛ حرکت، خیلی خوب 
بوده. کار کردیم، نتیجه اش را هم داریم مشــاهده 
می کنیــم. همین رویان - کــه آقای دکتر ُگورانی 
گزارش دادند - و این ماجرای ســلول های بنیادی 
که اینها با امکانات کم توانســتند به آن دست پیدا 
کنند و پیشرفتی که در این زمینه کرده اند و در این 
سمیناری که دو سال قبل در اینجا تشکیل شد و 
دانشمندان دنیا، آمدند و با آنها مصاحبه شد و گواهی 
و اظهار شگفتی کردند؛ اینها یک داستان هایی است 
که واقعاً جا دارد به عنــوان مایه های افتخار، جلو 
چشم ما باشــد. ما شخصیت هایی از قبیل مرحوم 
دکتر کاظمی آشتیانی - که حاال من مقّیدم از این 
جوان پاکباخته  مؤمِن فاضِل کارآمد، و مدیر حقیقتاً 

انقابی و مؤمن اســم بیاورم - داریم و االن هم در 
کشور، فراوان هستند و در بخش های مختلف دارند 
کار می کنند؛ و کارهای خوبی هم انجام گرفته است. 
وضع دانشگاه های ما امروز با بیست، بیست وپنج سال 
قبل قابل مقایســه نیست؛ پیشرفت هایمان خیلی 

خوب است. )1385/07/13(
تربیتنیرو

ما در علم و تحقیق نخبه های برجسته ای داریم، 
مثل مرحوم کاظمی آشــتیانی که این سلّول های 
بنیادی و این تشــکیات عظیــم را راه انداخت و 
انســان های زیادی را تربیت کرد - همکارانش هم 
همان جور هستند؛ امروز هم بحمداهلل این حرکت 

ادامه دارد. )1393/09/06(
الگویمطلوب

مؤسسه  رویان، یک مؤسسه  موفق و یک نمونه  
کامل و چشــمگیر از آن چیزی بود و هســت که 
انســان آرزویش را دارد. علت اینکه من به مرحوم 
ســعید کاظمی این قدر عاقه داشــتم و االن هم 
در دلــم و در ذهنم بــرای آن جوان عزیز، ارزش و 
جایگاه قائلم، همین است. حرکت او، نحوه  کار او، 
مدیریت او، پیگیــری او، یک مجموعه  کاملی بود 
از آن چیزی که آدم دوســت می دارد و آرزو دارد، 
کــه حاال من اندکی در این باره عرض خواهم کرد. 
رویان هم با کمک او و بقیه  همکارانی که در رویان 
از اول مشغول بوده اند، اینجوری بار آمد؛ اینجوری 
رشد کرد؛ اینجوری رویید و من این را از اوائل کار 
احســاس کردم. آن دوست مشترک من و مرحوم 
کاظمی که شــرح قضایای کاری ایشان را در آغاز 
کار - پانزده شــانزده سال قبل - و درخواست های 
او را با من مطرح کرد، من نشــانه های یک حرکت 
درست را در این کار احساس کردم؛ لذا گفتم من 
در حد مقدوِر خودم در خدمت این کار و پشتیبانی 
این کار قرار می گیرم. هرچه زمان گذشت، آن ظن 

اّولی تقویت شد؛ تکذیب نشد.
اگر بخواهــم این الگوی مطلــوب را در یک 
جمله معرفی کنم، عبارت اســت از: ترکیب علم، 
ایمان، تاش. هم علم را جدی گرفتند، هم ایمان 
و پایبندی و تقوا را؛ نه به صورت یک سربار، بلکه 
به شــکل یک عنصر اصلی در بافت مجموعه و در 
بافت کار. و هم خستگی را فراموش کردند، که به 
گمان من مرحوم کاظمی جان و سامت خودش 
را هم سر همین کار گذاشت؛ یعنی این دنبالگیری 
و این اهتمام ها و خســته نشدن ها. لذا رویان در 
چشــم من بسیار گرامی است و عزیز است و شما 
جوان هــا و مردان و زنــان مؤمن و عزیزی که در 
این مجموعه کار می کنید، برای من عزیز هستید 
و معتقدم رویان اســتعداد بسیار زیادی برای کار 

کردن و برای پیش رفتن دارد.
از قول من نقل کرده اند که من گفته ام: »این 
ســلول بنیادی یک حرکت علمی است«، واقعش 
همین است؛ همین طوری که این سلول های بنیادِی 
شما، یک دامنه تمام نشدنی برای تحقیق دارند - که 
هرچه شما تحقیق می کنید، پیش می روید، یک 
میدان دیگری باز می شــود که می بینید می توان 
آن را موضــوع تحقیق قرار داد و پیش رفت و به 
مرزهای جدیدتری رسید - رویان هم همین جور 
اســت؛ این مجموعه  شــما هرچه کار کند، پیش 
برود، باز قابلیت پیشرفت دارد و یکایک محققان، 
پژوهشــگران معتقد به علم و بــا ایمان - که در 
ایــن مجموعه یا هر مجموعه  دیگری از این قبیل 
هستند - همین حکم را دارند؛ یعنی توانایی اینها 

تمام نشدنی است.)1386/04/25(

وقتیپیامرسانهایخارجیدرغفلتمسئوالن
آتشبیارفتنهمیشوند

اینترنت ملی، شاید وقتی دیگر

بگوید جز مصادیق مجرمانه نمی باشد! 
چرا به مردم صادقانه گفته نمی شــودکه وقتی 
ادمین کانالی در خارج از کشور باشد، ایران با وضعیت 
فعلی، هیچ قدرتی برای بستن یک کانال هم ندارد. 
چرا باید کلید فضای مجازی جمهوری اسامی ایران 

در خارج از مرز ها و در دست یک اجنبی باشد؟!
اینکــه وزیر ارتباطــات، رئیس جمهور و اعضای 
حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی و حتی 
رسانه ها نسبت به این اهمال کاری، سکوت کرده اند 

بسی جای تامل است.
اما عجیب اســت کــه وزیر ارتباطــات به رغم 
محرز شدن اقدامات غیر اخاقی، امنیتی و حقوقی 
کانال»آمد نیوز« در گذشته، تنها زمانی احساس خطر 
می کند و به پاول دوروف ایمیل می زند که آن کانال 
آموزش بمب دســتی بدهد! گویا فحاشی به ارکان 
نظام، ریختن آبروی افراد با مدارک جعلی، تحریک 
افراد جامعه به کار شــکنی، هیچ کدام خطری برای 

مسئولین و نظام محسوب نمی شود! 
عــده ای دیگر علت حمایت از تلگــرام را ایجاد 
هزاران شغل عنوان می کنند. با نگاهی گذرا به کسب 
و کاری که در تلگرام ایجاد شــده است می توان پی 
برد که بسیاری از این کسب کار مربوط به کانال های 
پر بازدیدی هســت که عموما از راه تبلیغات کسب 
درآمد می کنند، آن هم تبلیغ کانالی دیگر، یعنی در 
واقع در مواقع زیادی نه جنسی فروخته می شود و نه 
جنســی گرفته می شود نه خدماتی ارائه می شود. از 
سوی دیگر بسیاری از کانال های موجود که مربوط 
به فروش اجناس است، عمدتا محل عرضه کاال های 
غیر ایرانی و قاچاق است که افرادی بدون دادن هیچ 

مالیاتی به فروش اجناس خود در آن می پردازند که 
ایــن اقدام نیز مانع از فــروش اجناس خاک خورده 
ایرانی می شــود. بگذریم از اینکه تلگرام تبدیل شده 
اســت به فضای امن تبادل بسیاری از مواد مخدر و 
ترویج فساد و فحشا که جوانان این کشور را هدف قرار 
داده است حتی اگر فعالیت سالم اقتصادی در بستر 
تلگرام انجام می شــده است به علت اهمیت موضوع 
امنیت و مصلحت کشور باید این ظرفیت در داخل و 

توسط پیام رسان های داخلی فراهم شود.
اما دلواپسان تلگرام طوری القا می کنند که گویی 
قرار است کسب وکار اینترنتی به طور کلی نابود شود، 
در حالی که هم اکنــون بزرگترین گردش مالی در 
سایت های اینترنتی نه در بستر تلگرام، بلکه در بستر 
تارنماهای اینترنتی صورت می گیرد و افراد می توانند 
از بستر پیام رسان های داخلی و بومی تبلیغات خود 

در شبکه های اجتماعی را ادامه دهند.
حال باید دید که با این همه کار شکنی در بستر 
فضای مجازی و به خصوص »تلگرام«، آیا می توان از 
مسئولین مربوطه انتظار داشت که با صداقت با مردم 
ســخن بگویند و شــبکه ملی اطاعات که کمترین 
فایده اش، اینترنت ارزان، پرسرعت و امن خواهد بود 

را راه اندازی کنند؟!
نکتــه مهم دیگــر اینکه با اقبال زیــاد مردم به 
پیام رســان های داخلی طی روزهای اخیر نباید این 
فرصــت طایی از دســت برود و دولــت باید ضمن 
حمایت از گسترش، تجهیز و تقویت این پیام رسان های 
داخلی برای همیشــه برای رعایت مصالح امنیتی و 
فرهنگی کشور از گسترده شدن بی ضابطه و خطرناک 

پیام رسان های آتش بیار خارجی جلوگیری کند.

محمدحسنعبدالصمد

شــخصیت و تاش های جهــادی دکتر کاظمی 
آشــتیانی پرداخته اند که در ذیل به بخشی از آنها 

می پردازیم.
دیرباورهاهمباورکردند

من به یاد دارم وقتی که این ســانتریفیوژهای 
ما مشغول کار شده بود و جوانان و دانشمندان ما 
توانسته بودند اینها را راه بیندازند و مسئوالن وقت؛ 
رئیس جمهور و دیگران خبرش را گفتند، تعدادی از 
فیزیکدان های دانشگاهی که مردمان خوب و بسیار 
ســالم و صادقی هم هستند، بعضی شان هم من را 
می شناسند، به من نامه نوشتند، که آقا! نبادا اینها 
را باور کنید! چنین چیزی اتفاق نیفتاده و ممکن 
نیســت! حاضر نبودند باور کنند؛ قبول کنند. این، 
همان تلقین اســت. تا غربی ها؛ آژانس و دیگران، 
خودشان آمدند نگاه کردند، تصدیق کردند، اعتراف 
کردند که چنین چیزی را باور نمی کردند در ایران 
به وجود بیاید، آن وقت دیگران؛ دیرباورها، در داخل 

کشور باور کردند.
عین همین قضیه در مورد سلول های بنیادی 
به وجود آمد. بنده چند بار پیشرفت های سلول های 
بنیادی را در چند سخنرانی بر زبان آورده بودم. از 
دانشمندان کشور و از بعضی از دانشگاه ها به من نامه 
نوشتند: آقا! این قضیه را شما این قدر نگویید، این 
واقعیت ندارد؛ این جور نیست! اینی که می گویید 

مخالفتهمسایههابرایتجمیع
مانعیبزرگبرسرراهنوسازی

بافتهایفرسودهشهری


