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پرتگاه های جنبش 
دانشجویی

می توان  را  دانشجویی«  »جنبش 
موتور محرک تحوالت سیاسی ـ 
اجتماعــی دانســت. جوانان پرشــور و با 
انگیزه ای که فارغ از هرگونه تعلقات زیستی، 
در جوانی و پاکدامنی گرد هم آمده اند تا برای 
کسب و دانش تالش کنند و آنقدر از آزادگی 
برخوردارند که پیشگام مبارزه با موانع تحقق 
آزادی و عدالت باشند! پتانسیل ارزشمندی 
که در هر جامعه در حال توسعه و پیشرفتی 
می تواند به مثابه موتــور تحوالت گوناگون 
علمی، سیاســی، فرهنگــی، اجتماعی و 
اقتصادی عمل کرده و خیلــی زود اهداف 
دســت نیافتنی را در اختیارمان قرار دهد! از 
منظری دیگر این نقطه قوت جامعه به همان 
اندازه که می تواند منشأ اثر تحولی در جامعه 
باشــد، در معرض آسیب و انحراف و حتی 
خواب های شومی است که بدخواهان این 
ســرزمین برای بهره بــرداری از آن نقشــه 

کشیده اند!
روزگاری جماعتی از سیاســت مداران 
این موتور پیشــرفت را به مثابه مانعی برای 
سیاســت های خود می دیدنــد، لذا تالش 
داشتند جنبش دانشجویی را منفعل کنند که 
رهبرحکیم انقالب بر سرشــان فریاد زدند: 
»خدا لعنت کند آن دست هایی را که تالش 
کرده اند و می کنند که قشر جوان و دانشگاه 
ما را غیر سیاسی کنند. کشوری که جوانانش 
 توی باغ مسائل سیاسی 

ً
سیاسی نباشند، اصال

نیستند، مسائل سیاسی دنیا را نمی فهمند، 
جریان های سیاســی دنیــا را نمی فهمند و 
تحلیل درست ندارند. مگر چنین کشوری 
می تواند بر دوش مردم، حکومت و حرکت 
و مبــارزه و جهاد کنــد!؟« )1372/8/12( 
روزگاری دیگر دانشــگاه را بــه جوالنگاه 
فعالیت های سیاســی ساختارشکنانه خود 
بدل کرده و آن را به »باشگاه فعالیت سیاسی« 
تبدیــل کردند! آنان بــرای در اختیار گرفتن 
جنبش دانشجویی حربه های گوناگونی را به 
کار بردند و تالش کردند جریان دانشجویی 
را بــه پیاده نظامــی برای پیشــبرد اهداف 
سیاسی شان بدل کنند و هر روز کشور را به 
آشوب بکشــانند! که اوج آن را می توان در 
ماجرای کوی دانشگاه تهران مشاهده کرد. 
امروز نیز طیفی دیگر برآنند تا با بهره گیری 
از روحیــه عدالت خواهی و فسادســتیزی 
دانشجویی، بستری برای بازیچه قرار گرفتن 
جنبش دانشجویی فراهم آورند و حتی ایشان 
را در برابر نظام اســالمی و امام جامعه قرار 
دهند و به جاده انحراف و انحطاط بکشانند! 
در این مســیر حتی از آنکه از عناوینی چون 
انقالبیگری، آتش به اختیار و... بهره بگیرند، 
ابائــی ندارنــد! درد بزرگی که متأســفانه 
در ســال های اخیر می توان نشــانه هایی از 
اثرگــذاری این ترفند را بر بخشــی از بدنه 
جنبش دانشجویی کشور مشاهده کرد! همه 
موارد برشــمرده فوق به خوبی حکایت از 
آن دارد که سرمایه عظیم جنبش دانشجویی 
کشــور تا چه اندازه گرانبهاست که دشمنان 
ایــن ملت به این ســادگی ها از آن دســت 
نخواهند کشید و هر روز با ترفندی اهداف 
شــوم خود را دنبال خواهند کــرد.  در این 
میان، این جنبش دانشــجویی است که باید 
با هوشــمندی و بصیرت کامل عمل کرده 
و فرصت طلبــان را ناکام بگذارد. ســرمایه 
بزرگ جنبش دانشجویی برای آنکه به موتور 
محرک جامعه در مسیر تحقق بیانیه گام دوم 
انقالب اسالمی بدل شود، نیازمند تمسک 
جســتن به عقالنیت و تدبیر و اعتدال است 
و همچنین چشــم دوختن به رهنمودهای 
دیده بــان رهبر حکیم انقالب اســالمی که 
با همه وجود به ســرمایه ارزشــمند جنبش 
دانشجویی اعتماد کامل و اعتقاد راسخ دارد.

   سرمقاله    

مهدی سعیدی
جریان شناس  سیاسی

مذاکــرات 1+4 با وجود همــه تبلیغات منفی 
که مقامات و رســانه های غربی علیــه ایران در 
خصوص از سرگیری مذاکرات هسته ای در سه 
چهار ماه گذشته راه انداخته بودند، برگزار شد. 
برای روشــن شــدن ابعاد گفت وگوهای چهار 
روزه در وین، الزم اســت بــه منطق طرف های 
مذاکرات، خواســته های طرفین، چرایی اصرار 
تیم هسته ای بر شروط سه گانه، تفاوت دور جدید 
مذاکرات با شش دور گذشته، پیشنهادهای ایران 
و گمانه زنی نسبت به روند آینده مذاکرات اشاره 

شود.

1 اصرار غرب بر مذاکرات هدفمند
پیش از آغــاز دور هفتم مذاکــرات در وین، اصرار 
آمریکایی  ها و اروپایی ها بــه حدی بود که برخی از 
تحلیلگران و رســانه های خاص در داخل کشور نیز 
با آنها هم صدا شده بودند. غربی ها برای پنهان کردن 
انگیزه اصرار عجیب خود، ایــران را به عدم اعتقاد 
تیم هســته ای به برجام، جدیت نداشــتن، حاضر 
به برگشــت مذاکره نبودن، ترک مذاکره و... متهم 
می کردنــد؛ در حالی که علــت اصلی نتیجه بخش 
نبودن فشار حداکثری برای توقف هسته ای بود. بارها 
بایدن و تیم او در کاخ سفید به شکست فشار ترامپی 
اعتراف کرده اند. بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز به 
یک واقعیت دیگری اشــاره می کند که هدف اصلی 
آمریکا را بیشــتر روشــن می کند؛ او تأکید می کند، 
خروج از برجام و رویکرد فشــار حداکثری ســبب 
اختالف میان آمریکا و متحدانش شــد، و در نهایت 
به جای انزوای ایران این آمریکا بود که منزوی شــد. 
همچنین ابراز نگرانی از روند اقدام تقابلی ایران در 
کاهش تعهدات برجامی که نتیجه آن توسعه برنامه 
هســته ای ایران در غنی ســازی 20 و 60 درصد، به 
کارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته، تولید فلز اورانیوم 
20 درصد غنی شــده و... و محدودتر کردن نظارت 
بازرســان آژانس بر تأسیسات هســته ای ایران و...
دالیلی مهمی برای اصرار آنها به تســریع مذاکرات 
بود. با وجــود این، اگرچه اینها انگیزه غربی ها برای 
فشار به ایران به منظور از سرگیری مذاکرات بود؛ اما 
نشانه های زیادی وجود دارد که هدف های آنها به جز 
هدف هایی که ترامپ از طریق فشارحداکثری دنبال 
می کرد، نیست. یکی از نشانه ها به علت اصلی توقف 
شــش دور مذاکرات در اواخر دوره دولت روحانی 
اســت. آنها نه تنها حاضر به دادن تضمین، پذیرش 
راســتی آزمایی و حتی رفــع 1500 تحریم ترامپ 
نبودند؛ بلکه به شکل جدیدی اصرار بر برجام پالس 
داشتند. جالب اینکه این موضع مقامات آمریکایی  در 
فروردین 1400، یعنی قبل از شروع مذاکرات در وین 
مطرح می شــد. از جمله می گفتند »پافشاری ایران 
بر لزوم رفع تمام تحریم هــای دوران دونالد ترامپ 

می تواند مذاکرات برای احیای توافق را با مشــکل 
روبــه رو کند.« پس از اعالم دولت رئیســی برای از 
ســرگیری مذاکرات، بار دیگر همین فضاسازی ها 
پیرامون رفع تحریم ها، تضمین ها و راستی آزمایی با 
شدت بیشتری دنبال شده است. آنها پیشاپیش تبلیغ 
کردند که اگر ایران با موضعی ســازنده به مذاکرات 
بازگردد! امکان حل اختالف هست. مذاکره باید از 
آنجایی که متوقف شده، آغاز شود! طرح توافق موقت 
 
ً
از سوی مقامات آمریکا پیش از مذاکرات 8 آذر دقیقا
یکی از نشــانه های قوی دیگــر در خصوص هدف 
اصلی آمریکا برای از ســرگیری مذاکرات اســت؛ 
زیرا منطق این ایده جلوگیری از پیشــرفت هسته ای 
در برابر آزادی  بخش بســیار ناچیزی از منابع مالی 
مسدود شده و معافیت های تحریمی برای کاالهای 
بشردوستانه است! در چنین شرایطی تجربه و عقل 
حکم می کند که آزموده را آزمودن خطاســت و آدم 

نباید از یک محل دو بار گزیده شود.

2 منطق پافشاری ایران 
از این رو تیم هسته ای ایران از ابتدای ورود بر لغو تمام 
تحریم ها، راستی آزمایی آنها و ارائه تضمین پافشاری 
و اصرار کرده است. برحسب تجربیات گذشته لغو 
تحریم ها برای تیم هسته ای ایران آنچنان مهم است 
کــه اعالم کرد اگر طرف های غربی به لغو تحریم ها 
تن ندهند، مذاکرات شکست خواهد  خورد. در واقع 
تجربه نشان داد اگر بخشی از تحریم باقی بماند)ولو 5 
درصد(، در عمل بقیه تحریم های لغو شده خاصیت 
نخواهند داشت. چنانکه پس از توافق برجام در سال 
1394 با وجود تعلیق تحریم ها، همه شاهد بودند که 
ایران نتوانست مناسبات تجاری خود را عادی کند. 
به تازگی، »گلبرگ« یکی از کارشناسان FDD برای 
حفظ تحریم ها، براساس روانشناسی بازار به مقامات 
کاخ سفید توصیه کرد که »وقتی بازار متوجه می شود 
که تحریم های در حال اجرای بیشتری در راه هستند، 
رژیمی مانند ایران وارد یک مارپیچ اقتصادی نزولی 
می شود که نمی تواند از آن فرار کند«؛ اما اگر تحریم 
لغو شود و امکان افزایش آن وجود نداشته باشد، اهرم 
تحریم از دســت آمریکا خارج خواهد شد. دالیل 
پافشاری تیم جدید هسته ای در دور هفتم مذاکرات 
بر راستی آزمایی نیز کامال معقول و مبتنی بر تجربه 
چند ســال گذشته اســت. ارزیابی سه ماهه صریح 
سیف در نشســت شــورای روابط خارجی آمریکا 
در واشــنگتن یکی از عبرت ها و تأکید مضاعف بر 
راستی آزمایی اســت. او تصریح کرد که پس از سه 
 هیچ چیز اتفاق 

ً
ســال از اجرای توافق برجام »تقریبا

نیفتاده اســت.« در مجموع، ما نمی توانیم از وجوه 
مسدود شده در خارج از کشور استفاده کنیم. جالب 
این است که هنوز سه ماه از اجرای برجام نگذشته بود 
که غربی ها بهانه تغییر رفتار ایران را به میان کشیدند. 
سیف می گوید: »اگر به گفته شرکای ما رفتار ما مانع 
از تعامل بانک های بین المللی با ما می شود، آنها قبل 
 از رفتار 

ً
از امضای برنامه جامع اقدام مشترک کامال

ما راضی بودند. ما رفتار خود را تغییر نداده ایم.« این 
تجربه باید همه ملت ایران را حساس کند که بدون 

راستی آزمایی تیم هســته ای حق هیچ نوع تفاهمی 
ندارد. از ســوی دیگر، ظریــف، وزیر خارجه وقت 
نیــز در توجیه تحریم های پــس از برجامی آمریکا 
می گفت که این به دلیل دلبستگی و اعتیاد آمریکا به 
تحریم است. حال باید از مخالفان موضع تیم جدید 
هسته ای پرسید که آمریکا با داشتن چنین شاکله ای 
آیا می توان بدون راســتی آزمایی و اخذ تضمین پای 
توافقــی را با آن امضا و به راحتی بار دیگر عضویت 
او را در برجام بپذیریم؟ اکنون تردید نیست که رفع 
 همان بالیی 

ً
تحریم ها اگر تنها روی کاغذ باشد، حتما

بر ســر ملت ایران آوار خواهد شد که پس از توافق 
برجام شده اســت. این در حالی است که آمریکا و 
سه کشــور اروپایی تالش دارند با فضاسازی روانی 
موضع ایران را افراطی، ســخت گیرانه و عامل عدم 

احیای مذاکرات متهم کنند. 

۳ پیشنهادهای ایران روی میز 
یکی از تفاوت هــای دور هفتم مذاکــرات با ادوار 
قبل، ارائه پیش نویس برای گفت وگوهاست. در این 
 اعالم کرده بود مذاکرات از نقطه 

ً
راســتا، ایران قبال

بن بست آغاز نخواهد شــد. معاون هماهنگ کننده 
کمیسیون مشــترک برجام و غربی ها نیز در جریان 
این نوع مواضع قرار گرفته بودند. تیم هسته ای تأکید 
کرده بود که جمع بندی شش دور مذاکرات قبلی تنها 
یک پیش نویس اســت، نه یک توافق. بنابراین، قابل 
بازنگری است. با این مقدمات، پیشنهاد ایران در قابل 
سه سند در دور هفتم مذاکرات وین ارائه شد؛ لذا این 
پیش نویس جدید، بخشــی از محتوای پیش نویس 
گذشته را در خودش دارد و در عین حال مطابق با مفاد 
توافق 2015 و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان 
ملل متحد نوشته شده است. در دور اول مذاکرات، 
دو سند که مربوط به لغو تحریم ها و مسائل هسته ای 
اســت، در اختیار اعضای کمیسیون مشترک برجام 
قرار داده شد. در سند رفع تحریم ها، همه تحریم ها 
باید لغو شود و فاقد هر نوع ایده ای نظیر رفع تحریم ها 
به صورت گام به گام است. تیم هسته ای در مذاکرات 
معتقد بود که تا وقتی وضعیت تحریم ها روشن نشود، 
امکان تصمیم گیری در خصوص سایر موضوعات از 
جمله بازگشت آمریکا به برجام وجود ندارد. »مورا« 
معاون هماهنگ کننده کمیسیون مشترک نیز گفت: 
»هیئت جدید ایرانی بر خواسته های خود مبنی بر لغو 
تحریم ها پایبند بود.« سند سوم که از اهمیت باالیی 
برخوردار است، درباره راستی آزمایی و تضمین عدم 
خروج طرف ها از برجام و تحریم های مجدد به هر 
بهانه ای است. در این ســند مدت راستی آزمایی از 
رفع تحریم ها نقطه نظرات و پیشنهادهایی ارائه شد. 
در واقع برای پیش نویس راستی آزمایی دستورالعمل 
نظارت عملیاتی و سنجش پذیر بر اجرای تعهدات 
طرف های برجام اســت. تیم هسته ای جدید معتقد 
اســت، یکــی از نقص های اساســی برجــام نبود 
راستی آزمایی برای طرف های غربی به منظور انجام 
تعهدات شان اســت و همین امر خسارت زیادی را 
بــر ایران وارد کرد؛ در حالی که برای تعهدات ایران 
راســتی آزمایی به صورت کمی و با مدت مشخص 

و ســخت گیرانه ای اعمال شد؛ از این رو ایران بحث 
در بــاره راســتی آزمایی در دور هفتــم مذاکرات را 
الزمــه انتفاع واقعی اقتصاد ایــران می داند. مطابق 
کار کارشناســی که پژوهش های مجلس انجام داده 
اســت، راســتی آزمایی به معنای فرآیند گردآوری و 
ارزیابی داده ها و اطالعاتی است که امکان قضاوت 
درباره پایبندی یا عدم پایبندی اطراف یک ســند را 
فراهم می کند. هدف اصلی از انجام آن نیز اطمینان 
از اجرای مستمر اقدامات اطراف یک سند است. با 
توجه به مباحث پژوهش های مجلس دستورالعمل 
 براساس سه 

ً
راســتی آزمایی رفع تحریم ها احتماال

تعهد آمریکا و اروپا طبق مفــاد توافق برجام تنظیم 
شده باشــد. اول، رفع تحریم های بخشی و خروج 
افراد و نهادهای ایرانی از لیست وزارت خزانه داری. 
دوم، اعمال نکردن مجدد این تحریم ها در قالب ها و 
عناوین هسته ای یا غیر هسته ای. سوم، خودداری از 
ایجاد تزاحم در تحقق انتفاع ایران از برجام )شامل 
هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف این توافق( 
و عدم تأثیرگذاری منفی بر عادی ســازی تجارت و 
روابط اقتصادی ایران. در واقع به زبان ســاده چک 
لیست راســتی آزمایی این می شود که آیا به صورت 
عینــی و ملموس می توانیم به هر »میــزان« و به هر 
»طرفی« نفت بفروشیم یا نه؟ اگر توانستیم بفروشیم، 
آیــا می توانیم پولش را از کانال های رســمی بانکی 
دریافت کنیم؟ یا آیا می توانیم پول فروش آن را صرف 
خرید »هر کاالیی« از »هر نقطه جهان« کنیم؟ نکته 
دیگر در محتوای این سند براساس آنچه باقری گفت، 
 الزمه راستی آزمایی 

ً
درباره مدت زمان است. اصوال

زمامدار بودن انجام آن اســت. تردیدی نیســت که 
راستی آزمایی با چند ساعت یا چند روز )آنچنان که 
روحانی می گفت( ممکن نیست و حداقل به سه تا 

شش ماه زمان نیاز دارد.
با این حــال، دور اول مذاکرات پس از چند روز 
بحث بر روی سند پیشنهادی ایران متوقف و قرار شد 
مذاکرات پس  از مشورت نمایندگان طرف های غربی 
با پایتخت های خود مجدد هفته بعد از ســر گرفته 
شود. با توقف مذاکرات، رسانه های غربی عملیات 
روانی گســترده ای را شــکل دادند و تالش کردند 
ایران را مقصر اعالم کنند؛ برای نمونه، وال استریت 
ژورنال نوشت، از نظر دیپلمات های اروپایی احیای 
برجام با تغییرات اساسی که در پیش نویس شش دوره 
گذشته صورت گرفته، دیگر امکان پذیر نیست؛ اما به 
نظر می رسد طرف های غربی به سادگی میز مذاکره 
را ترک نکنند. آنها زمانی به این کار دست خواهند 
زد کــه اجماعی از همه طرف های برجام علیه ایران 
به دست آورند. با این حال، با توجه به منطق رفتاری 
غربی ها و زیاده خواهی آنها، دستیابی به توافق با چند 
دور مذاکــره حاصل نخواهد شــد و راهی طوالنی 
در پیش اســت؛ اما در وضعیت حاکــم بر برجام، 
نظیر اهرم های ایران، سیاســت دولت ســیزدهم به 
پیوند نزدن برجام به مسائل اقتصادی کشور، ضعف 
اهرم های تحمیل اراده غربی بر ایران و... می تواند در 
نهایت آمریکا و اروپا را به پذیرش پیش نویس ایران 

متقاعد کند.

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

میز وی  ر ایران  پیشنهادهای 
صبح صادق دور هفتم مذاکرات هسته ای را بررسی می کند

 پیام  نماینده ولی فقیه و فرمانده کل سپاه
 به مناسبت آسمانی شدن حجت االسالم والمسلمین نورالدین حیدری

سردار سرلشکر حسین سالمی، فرمانده کل سپاه و حجت االسالم والمسلمین عبدالله حاجی صادقی، 
نماینده ولی فقیه در سپاه، با صدور پیامی مشترک درگذشت ابوالشهید حجت االسالم نورالدین حیدری، 

نماینده امام خمینی)ره( در سپاه کردستان در دوران دفاع مقدس را تسلیت گفتند.

بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون/ عروج مجاهد نستوه، عالم وارسته ابوالشهید حجت االسالم نورالدین حیدری، نماینده 
حضرت امام خمینی)ره( در سپاه کردســتان طی دوران دفاع مقدس را به خاندان مکرم و آحاد مصیبت دیدگان 
و همرزمان وی در ســنگرهای دفاع از استقالل، امنیت، عزت، شرافت و فضیلت ایران اسالمی تسلیت عرض 
می کنیم.ایــن چهره خدوم و انقالبی، تالش های مجاهدانه و صادقانه خــود در خدمت به فرهنگ و ارزش های 
اسالم ناب محمدی)ص( و پیشبرد آرمان های بلند انقالب و تعمیق وحدت و اخوت مردم غیور و شریف غرب 
کشور طی بیش از چهار دهه اخیر را به مثابه میراثی بزرگ و سرمایه ای ارزشمند نزد جوان امروز و فردای جامعه 
اسالمی به ودیعت نهاد تا راهگشای آنان در عرصه های دفاع از مکتب اسالم و پاسداری از دستاوردهای افتخارآمیز 
و تمدن ساز انقالب اسالمی قرار گیرد.از درگاه خداوند متعال برای روح بلند آن فقید سعید طلب علو درجات و 
همنشینی با حضرت اباعبدالله الحسین)ع( نموده و برای بیت معظم و یادگاران و بازماندگان ارجمند آن مرحوم 

صبر جمیل و اجر جزیل توأم با ثبات قدم مسئلت می جوییم.

چهره خدوم و انقالبی
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سیاست
۳

دیدگاه

   عکس و مکث   

از نسل ســلیمانی/ به منظور ارج نهادن به مقام شامخ شهدای واالمقام 
و ۳۶۰۰۰ شــهید دانش آموز؛ رزمایش نســل ســلیمانی بــا هدف توزیع 
۱۲ هزار بســته نوشــت افزار ایرانی ـ اسالمی با حضور ســردار محمدرضا 
نقدی، معاون هماهنگ کننده ســپاه پاسداران، سردار حسن حسن زاده 
فرمانده ســپاه تهران بزرگ و با حضور جمعی از دانش آموزان بسیجی در 

محل سالن دوازده هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد.

خانه بخت، دســته جمعی!/ در برنامه ای کــم نظیر، با حمایت انصارالله و 
دولت مستقر در صنعا، مراسم ازدواج 7۲۰۰ زوج یمنی، در پایتخت یمن 
برگزار شــد. ســیدعبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله در سخنان 
کوتاهی به شــرکت کنندگان تبریک گفت. مردم یمن سال هاست نشان 

داده اند که جنایت های سعودی خللی در روحیه آنها وارد نکرده است.

مدافعان ســالمت هنوز پر می کشــند/ یکی دیگر از خدمت گزاران عرصه 
ســالمت پس از ابتال به ویروس کرونا به جمع شــهدای مدافع ســالمت 
کشور پیوست. تشــییع پیکر مطهر »علی فعال« هفتمین شهید مدافع 
ســالمت در بیمارستان بقیه الله برگزار شد. پیش از این نیز بیمارستان 
بقیه اللــه االعظم)عج( شــش شــهید مدافع ســالمت را در راه مبارزه با 

ویروس کرونا تقدیم کرده است.

ســینای ایرانــی در اندونزی/ ربــات جراحی ایرانی ســینا که یک محصول 
کاماًل پیشــرفته در زمینه پزشــکی اســت، با اســتقبال دیگر کشــورها 
روبه رو شــده اســت و ســینا به زودی در اندونزی عملیاتی خواهد شد. 
ربــات جراحی ســینا ۱۶ مفصل مجهز بــه موتور الکتریکــی دارد که قادر 
اســت ظریف تریــن عمل هــای جراحــی را انجــام دهــد و از پیچیده ترین 

فناوری های موجود است.

عضو یاغی غایب!/ مذاکرات ایران با هیئت های اروپایی مدتی اســت که 
آغاز شــده اســت و این در حالی است که آمریکا، عضو یاغی پیشین این 
گفت وگوهــا دیگر جایی در این صحنه  بین المللــی ندارد و با وجود تمام 
تالش هایــش برای ورود مســتقیم به مذاکرات، فرصــت حضور در متن 

مذاکرات را پیدا نکرده است.

پاکباِن پاک دســت/ محمد محمدی، پاکبان پاکدســت افغانســتانی چک 
گمشــده ۵۰۰ میلیون تومانــی را که از البه الی زباله هــا پیدا کرده بود، 
به صاحبش رساند. این پاکبان پاکدست چندین سال پیش هم مبلغی 
دیگر را به صاحبش بازگردانده بود. چندی پیش رئیس شــورای شهر و 

شهردار تهران از محمد محمدی به پاس کارش قدردانی کردند.

»ثبات قیمت ها«، »کنترل بازار« و »نظارت بر  چرخه 
تولید تا توزیع«، حلقه های مفقوده اقدامات اقتصادی 
دولت قبل در داخل کشور بود که ماحصل آن افزایش 
بی رویه قیمت  کاالهای اساســی و ضعیف تر شــدن 
وضعیت معیشتی بسیاری از خانواده های ایرانی بود؛ 
اما دولت ســیزدهم که این حلقه های مفقوده را از قبل 
شناســایی کرده بود، همزمان با چهارمین ماه شروع به 
کار خــود، طراحی از پیش  انجام شــده خود در زمینه 
تأمین کاالهای اساســی خانوارهای ایرانی را به اجرا 
درآورد. یک برنامه منســجم که قرار اســت کاالهای 
اساســی را با نرخ مصوب دولتی به صورت رایگان به 

درب منازل مردم بفرستد.
طرح »نظــارت و پایش تولیــد و عرضه کاالهای 
اساسی کشاورزی« از هفته پیش به صورت پایلوت و 
آزمایشی در استان های تهران، البرز، اصفهان، خراسان 
رضوی و یزد آغاز شد و قرار است پس از رفع ایرادات 

احتمالی، در دیگر استان های کشور نیز اجرا شود.
در چارچــوب این طرح که مصوبه 18 آبان 1400 
ســتاد اقتصادی دولت مبنــی بر واگــذاری و انتقال 
مسئولیت بازرسی و نظارت بر بازار کاالهای اساسی 
از وزارت صمت به وزارت جهاد کشــاورزی است، 
کلیه زنجیره مزرعه تا ســفره در اختیار وزارت جهاد 

کشــاورزی و مدیریت متمرکز آن قرار گرفته است؛ به 
عبارت دیگر، با دستور رئیس جمهور تمامی اختیارات 
از نظارت و بازرســی بازار تا توزیــع به وزارت جهاد 
کشاورزی محول شد تا از طریق یک فرماندهی واحد، 
آرامش به بازار بازگردانده شــود . سازوکار اجرای این 
طرح هم این گونه است که برای دو قلم کاالی مرغ و 
تخم مرغ، یک مباشر توزیع در هر استان برگزیده شده 
تا ایــن کاالها را از واحدهای تولیــدی دریافت کرده 
 به دســت مصرف کننده 

ً
و با قیمت مصوب مســتقیما

برســاند. در مرحله اول این طرح قرار است 350 تن 
کاالی اساسی میان مردم توزیع شود. در خرید اینترنتی 
محدودیتی برای مصرف کنندگان خانگی وجود ندارد 
و با ارسال موقعیت مکانی )لوکیشن(، مکان خرید و 
شخص خریدار مشــخص می شود. در عین حال اگر 
حجــم خرید بیش از مصرف خانگی باشــد، به طور 
حتم خرید و فروشی صورت نمی گیرد. همچنین قرار 
نیســت در این طرح هیچ هزینه  ای بابت حمل ونقل از 
خریداران دریافت شــود و اگر هم مشکلی در کاالی 
خریداری شــده وجود داشته باشــد، امکان استرداد 

محصول وجود دارد.
بر اساس برنامه تعیین شده از سوی ستاد اقتصادی 
دولت، قرار است به تدریج تمام 25 قلم کاالی اساسی 

که تنظیم بازار آن از ســوی این ســتاد به وزارت جهاد 
کشاورزی واگذارشده، از طریق سامانه توزیع هوشمند، 
بدون واسطه و با قیمت مصوب توزیع شود و در  اختیار 

مصرف کنندگان قرار بگیرد.

 Bهمکاری وزارت صمت و بسیج
به گفته ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی برای بازرسی 
و نظارت بر بازار 628 نفر از نیروهای بازرسی وزارت 
صمت در قالب 100 اکیپ به وزارت جهاد کشاورزی 
منتقل شده اند و با تفاهم نامه ای که با بسیج مستضعفین 
به امضا رسیده، نظارت و بازرسی بر روند اجرای این 

طرح آغاز شده است .
وزیر جهاد کشــاورزی همچنین از استارتاپ ها، 
نخبــگان و پلت فورم هایی که در حــوزه بازار فعالیت 
دارند خواست تا در توزیع هوشمند کاالهای اساسی 
ورود کنند تا با توسعه این موضوع، اقالم غذایی بدون 

واسطه از مزرعه به سفره مردم برسد.

 B سیستم هوشمند  جای دالل  ها
در همین زمینه »علی اکبر علیزاده« عضو هیئت رئیسه 
کمیســیون کشــاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط 
زیست مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با صبح 

صادق، با تأکید بر اینکه مقرر شده است در شهرهای 
بزرگ که کنترل بر نحوه توزیع محصوالت اساســی 
دشوارتر است، کاالها با استفاده از سیستم های برخط 
درب منزل تحویل داده شود، عنوان کرد: »با استفاده از 
سیستم هوشــمند توزیع کاالهای اساسی واسطه ها و  

دالل ها حذف می شوند.«
وی با بیان اینکه مقرر شــده است تا محصوالتی 
مانند برنج، روغن و شــکر نیز همانند مرغ منجمد و 
تخم مرغ به صورت هوشمند توزیع شوند، گفت: »در 
صورت استقبال مردم از روش توزیع هوشمند کاالهای 
اساســی با توجه به حذف واسطه ها و واردات برنج به 

میزان کافی، با کمبود برنج مواجه نمی شویم.«
علیزاده با اشاره به اینکه در حال حاضر تثبیت قیمت   
کاالهای اساسی در اولویت قرار دارد، افزود: »کاهش 
نرخ ها به عوامل دیگری وابسته است که برخی از آنها 
در محدوده اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نیست.« 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع 
طبیعی و محیط زیســت مجلس با بیان وزارت جهاد 
کشاورزی تالش می کند تا مردم با تغییر روزانه قیمت ها 
مواجه نشوند، گفت: »تثبیت قیمت کاالهای اساسی 
گام ابتدایی اســت و هدف اصلی این است که نرخ ها 

آرام آرام به سمت کاهشی حرکت کنند.«

یادداشتی بر کتاب مکتب والیی-2

 یک کشور را تنها مرزهای خاکی آن شکل 
نمی دهند؛ بلکه مبانی ذهنی، اندیشه ای و 
عقیدتی، مرزهای مهم دیگر هر کشوری 
اســت که می تواند آینده هر ملتی را رقم 
بزند. انــدک تغییر در مبانــی اصلی آن 
می تواند اهداف و برنامه های آن کشــور 
را فرســنگ ها جابه جا کنــد. نمونه بارز 
این مطلب مرزبندی های ترسیم شده در 
دو ســده اخیر اســت که از دل حیله های 
سیاسی غربی ها و سناریوی وایرنگر آنان 
شــکل گرفت. آنها با تشکیل گروهک ها 
و مذاهب نوپدید در منطقه موجب دامن 
زدن بــه اختالفات مذهبــی، فرهنگی و 
اجتماعی  شدند که از دل همین جرقه های 
به ظاهر کوچک، اما حساب شده، تعریف 
جدید و متفاوتی از موازین هویتی بیرون 
زد.  غربی ها در پس این سیاست  آلوده ای 
که در پیش گرفته بودند، رســیدند به آن 
مقصــودی کــه می خواســتند؛ یعنی از 
بین رفتن وحــدت و یکپارچگی منطقه 
و تشــکیل جورچین دیگری بــه قاعده و 
خواست خود آنها، یعنی خاور دور، میانه 
و نزدیک.  این مطالب اشــاره به این دارد 
که نفس هویت چــه پیش یا پس از تغییر 
و تحریــف، برای ســازندگی یا تخریب 
مرزهــای جغرافیایی یــا مرزهای ملی ـ 
مذهبی در هر نقطه ای، راحت ترین گزینه 
است؛ چرا که مؤلفه ها و پارامترهایی دارد 
که مســیر و چراغ هدایت یک کشــور از 

طریق آن تبیین و روشن می شود.
از همین رو اســت که دشــمنان قسم 
خورده ایران و منطقه، چندین دهه است 
با استفاده از تاکتیک های عملیات روانی 
در شبکه ها و رسانه های خود به شدت به 
آن می تازند و در رسانه های خود با ساخت 
برنامه هــای مختلف در قالــب تحقیر و 
ناتوانــی کشــورها، به ویژه کشــورهای 
مسلمان، سعی در سم پاشی اذهان عمومی 

دارند. 
نظام اســالمی ما همــان هویت ملی 
ماســت که در موازین شرعی و اسالمی 
ریشــه دارد. نظامی که دو حق ضروری و 
حیاتی بر گردن همه افراد دارد؛ از طرفی 
باید برای حفاظــت و صیانت از آن تمام 
قد ایســتادگی کرد و از طرفــی هم باید 
سعی در گسترش و تبیین دقیق این چنین 
هویتی در اذهان و اندیشه های ایدئولوژیک 
مردم داشت. این دو وظیفه در مقابل نظام 
اسالمی از چنان اعتباری برخوردار است 
که نویســنده کتاب »مکتــب والیی« در 
خصــوص آن و از زبان »ســردار دل ها« 
چنین می نویسد: »هنر مکتب حاج قاسم 
این بود که حکمت عملی و نظری مکتب 
امام خمینی)ره( را وارد متن و میدان جهاد 
و سیاســت کرد. او توانست آرمان زمین 
مانده امــام)ره( در زمینه های مختلف از 
جمله تشــکیل هســته های مقاومت در 
جهــان را احیا کند و صــدور انقالب را 
تبیین، بازتولید ودر عمل پیدا کند.« یک 
نمونه از درس آموزی آن شــهید از مکتب 
امــام)ره( واجب دانســتن حفــظ نظام 
ایشــان می فرمودند:  که  اسالمی است، 
»امروز دفاع از نظام اسالمی مساوی است 
با دفاع از اســالم؛ چرا امام)ره( فرمودند 
حفظ نظام از اوجب واجبات است و هیچ 
واجبی به پای دفاع از نظام نمی رسد؟ آن را 
از نماز واجب تر دانست. نماز اگر قضا شد 
امکان قضای مجدد آن وجود دارد؛ ولی 
اگر نظام صدمه ببیند، نماز آسیب می بیند، 

دین آسیب می بیند.«

 هویت ملی
 در نگاه حاج قاسم

حسن نوروزی
پژوهشگر  

 مکتب سلیمانی  

دالل ها کابوس 
گزارش صبح صادق از گام مثبت دولت در توزیع هوشمند کاالهای اساسی درب منازل مردم

 یک دیدار و هم کالم شدن هر چند کوتاه، 
 کفایت می کرد تا جذب اخالق و شخصیت 
دوست داشتنی اش شــوی. توفیق زیارتش در زمستان 
1359،  در یکی از روستاهای اطراف سنندج نصیب 
نگارنده این ســطور شــد و همین دیدار مقدمه یک 
دوستی و ارادت بیش از چهل سال گردید. او اکنون به 
کاروان   همســنگران و دوستان شهیدش ملحق شده 
است.  او به عنوان یک طلبه بسیجی در مهرماه 1359 
به کردستان رفت تا چند ماهی را در کسوت روحانی 
تبلیغی ـ رزمی به رزمنــدگان و مردم آن دیار خدمت 
کند، اما طوالنی شدن دوران مجاهدتش در سرزمین 
مجاهدت های خاموش،  از او یک شخصیت استثنایی 
ساخت. مردم کردســتان و تمامی رزمندگان در دهه 
60 و پس از آن،  اعم از پیشــمرگان کرد مســلمان،  
پاسداران، بسیجیان و ارتشی ها و سایر خدمتگزاران 
در ســرزمین مظلوم کردســتان از مهاجرین گرفته تا 

انصــار،  همگی خاطره هــای خوب و شــیرینی از 
والمسلمین  حجت االســالم  حضرت  ابوالشــهید 
 باید 

ً
 و انصافا

ً
نورالدین حیــدری به یاد دارند. حقــا

اعتراف کرد که قلم افــرادی چون حقیر،  از وصفش 
ناتوان اســت و نمی تواند مجاهدت های این مجاهد 
نستوه و خستگی ناپذیر، این پیشکسوت عرصه جهاد، 
 ایثــار و خدمت،  ایــن دلداده اهــل بیت عصمت و 
طهارت)علیهم السالم(،  این سرباز مخلص والیت و 
در یک کالم،  نقش آفرینی های این بنده مخلص خدا 
در سرزمین مجاهدت های خاموش را نگارش نماید. 
حاج آقای حیدری را می توان پدر معنوی رزمندگان در 
کردستان و یاور واقعی محرومان آن سرزمین دانست. 
او عالمی عامل به دانسته ها و وعده هایش بود و صدق 
کالمش را،  با رفتارهای صادقانه حتی در سخت ترین 
شــرایط با وجود همه محدودیت هــا امضا می کرد. 
همیشه بر لبانش تبسم و در قلبش امید به فضل الهی 
موج مــی زد و با دو ویژگی اخــالص و توکل،  هیچ 
نیازمنــد و مراجعه کننده ای را که برای حاجتی و رفع 
مشــکلی به او روی آورده بود، از این دیدار پشــیمان 
نمی کــرد. مرحــوم حجت االســالم حیــدری در 
مسئولیت های مختلف از یک رزمنده ساده تبلیغی ـ 

رزمــی گرفته تا نمایندگــی امام و رهبری در ســپاه 
کردســتان،  رئیس ســازمان تبلیغات اسالمی استان 
کردستان، ریاســت بنیاد شهید و دیگر مسئولیت ها، 
 برای خودش یک وظیفه مهم را در اولویت قرار داده 
بود و آن هم، خدمت بی منت و صادقانه و مخلصانه به 
مردم و رزمندگان به صــورت حداکثری بود. او یک 
روحانــی فاضل با بصیــرت به تمام معنــا مردمی، 
 مــردم دار و مردم یــار بــود. بارها از نزدیک  شــاهد 
صف های طوالنی مردم کرد در شهر سنندج بودم که 
برای دیدار و مالقات با ایشان  صف کشیده و انتظار 
دیدارش را داشتند. نه تنها پیشمرگان کرد مسلمان و 
مردم کرد ســاکن شــهر ســنندج،  بلکه از شهرها و 
روستاهای کردســتان برای حل مشکالت شان به او 
مراجعه می کردند. وقت گذاشتن برای این دیدارها و 
با صبر و حوصله گوش دادن به خواسته ها،  گالیه ها و 
شکوائیه های مراجعان از یک سو  و تالش برای کمک 
به هر مراجعه کننده و گره گشــایی از مشکالت او از 
دیگر ســو،  حاج آقای حیدری را از دیگر مســئوالن 
متمایز کرده بود؛ اما از دیگر امتیازات این عالم وارسته 
و مهذب شناسایی محرومان  و نیازمندان آبرومند در 
کردســتان و به ویژه در شهر سنندج  و تالش مستمر 

برای رفع نیاز آنان در حد توان بود. وصفش را در این 
خصوص شنیده بودم که او،  با تهیه اقالم مصرفی چون 
  شبانه به 

ً
برنج،  روغن،  گوشــت و حبوبات،  شخصا

خانه های نیازمندان مراجعه و این اقالم را به آنان داده و 
با هم کالم شدن با این قبیل افراد،  عالوه بر شنیدن درد 
و دل ها و گالیه ،  هم به تبلیغ و ارشاد می پردازد و هم 
برای حل مشکالت شــان اهتمام مــی ورزد. توفیق 
نصیب شــد و در یکی از این شــب ها،  با حاج آقای 
حیدری همراه شــدم و در شهر ســنندج به چندین 
خانواده سر زدیم. رفتار این بسیجی عارف و مجاهد 
فی سبیل الله با فقرا و محرومان از یک سو،  و رفتار مردم 
با این مرحوم در آن شب از دیگر  سو،  این حقیقت را 
آشــکار می کرد که حاج آقای حیدری خود را وقف 

رد کرده است. 
ُ
خدمت برای مردم ک

بدون تردید،  این نوع سلوک و منش رفتاری،  نقش 
بی بدیــل و مؤثری در خنثی ســازی توطئه های ضد 
انقالب در کردستان و برقراری امنیت مردم پایه در آن 
سامان داشت. ای کاش تمامی مسئوالن در جمهوری 
اسالمی، افرادی چون زنده یاد مرحوم حجت االسالم 
والمســلمین نورالدین حیدری را الگــوی خود در 

خدمت به مردم قرار دهند.

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

خاموش مجاهدت های  سرزمین  مجاهد 
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   یادداشت    

 اهداف مذاکرات دوحه

از ابتدای شکل گیری طالبان، روابط آمریکا 
با این گروه چند مرحله متفاوت را ســپری 
کرده اســت؛ 1 ـ مشارکت دوســتانه، 2ـ 
شکل گیری اختالف و تشدید اختالفات، 
3ـ رویارویی مستقیم نظامی، 4ـ مذاکره در 
حین جنگ)از2013.م وبا شکل گیری دفتر 
سیاسی در دوحه( و 5ـ مذاکره برای اهداف 
خاص که این مرحله از ســال 2018.م. در 
ســال جاری و پس از قدرت گیری طالبان 
در افغانستان دو مرحله مذاکره با آمریکا در 
قطر شــکل گرفته)مهر و آذر1400( که در 
ادامه به اهداف مذاکره اخیر اشاره خواهد 

شد.

 Bاهداف طالبان
1ـ آزادســازی ذخایر بانکــی و ارزی و کم 
کردن پیامدهای بحران انسانی و اجتماعی: 
طالبــان بــا چالش های متعدد سیاســی، 
اقتصادی و امنیتی در افغانستان مواجه است 
و رایزنی های گســترده ای را با کشورهای 
مختلف برای برون رفــت از این چالش ها 
در پیش گرفته اســت. به طور مشخص در 
دوحه قطر انتظار دارد آمریکا پول های بلوکه 
شده افغانستان را که حدود 9 و نیم میلیارد 
دالر برآورد می شود، از تحریم خارج کند 
تــا بتواند از بروز مشــکالت اقتصادی که 
پدیدآورنــده چالش هــای گوناگون مانند 
جذب شدن فقیران به گروه های تروریستی 
مانند داعش اســت، جلوگیری کرده و بر 
امور مسلط شود. 2ـ مشروعیت یابی: این 
مذاکــرات می تواند بخشــی از مجموعه 
تالش هــای طالبان برای کســب حمایت 
بین المللی و به رسمیت شناخته شدن باشد. 
طالبان مشــروعیت حداقلی فعلِی خود را 
مدیون مذاکرات ســودآور دوحه می داند 
که باعث شــد بدون جنگ جدی به قدرت 
بازگردد؛ لذا برای مشروعیت یابی کامل به 
همکاری همزمان با قدرت های منطقه ای 
و فرامنطقه ای چشــم دوخته است. آنها به 
صراحت اعــالم کرده انــد ضدآمریکایی 
نیستند و با اشغالگر می جنگند. 3ـ احترام به 
حاکمیت حریم هوایی افغانستان: با وجود 
خروج مفتضحانه آمریکا از افغانستان، اما 
همچنان پروازهــای غیرقانونی آمریکا به 
ویژه به وسیله پهپادها در آسمان افغانستان 
ادامه دارد که به معضلی برای قدرت طالبان 

تبدیل شده است.

 Bاهداف آمریکا
آمریکا نیز به زعم خود با تشدید فشارهای 
مختلف اقتصــادی و اجتماعــی به مردم 
افغانســتان طالبان را تحت فشار قرار داده 
و فکــر می کنــد می تواند از اســتیصال و 
درماندگی طالبان بهترین بهره را ببرد، لذا 
می خواهد با متعهد کردن طالبان و گرفتن 
امتیازات سیاسی خط مشــی آتی طالبان 
بــرای حکومت داری را در مســیر دلخواه 
خود جهت دهی کند و از ابزار قدرت خود 
که عبارتند از به رسمیت نشناختن طالبان 
و عدم آزادســازی ذخایر ارزی و اســتفاده 
از فشــار ابزار رسانه ای تحت عنوان نقض 
حقوق بشری نهایت استفاده را می برد. در 
ایــن بین البته تنها چیزی کــه برای آمریکا 
ارزش ندارد، جان مردم افغانســتان است. 
پیامدهــای حضور گروه های تروریســتی 
مانند  آمریکا،  و دست ساز سیاســت های 
داعش در افغانستان و بالیی که بر سر مردم 
می آورند، متأسفانه هرگز برای آمریکا مهم 
نبوده و تا زمانی که به منافع آمریکا آســیبی 
وارد نکنند، مورد غضب آنها واقع نخواهند 
شد. حال آنکه عامل شکل گیری و قدرت 
یافتن داعش و دیگر گروه های تروریســتی 
ِاعمال سیاست های آمریکا و تشدید فقر در 

جامعه افغانستان است.

منطقه

محمدرضا فرهادی
کارشناس  مسائل منطقه

فرزان شهیدی
کارشناس ارشد بین الملل

مصطفی منصوری
کارشناس بین الملل

کمیساریای عالی عراق نتایج نهایی انتخابات 
پارلمانــی 18 مهرماه را اعالم کرد. براســاس 
نتایج اعالم شــده، تغییر محسوســی در آرای 
احزاب و جریان ها ایجاد نشــده است. پس از 
اعالم نتایج اولیه از ســوی کمیساریای عالی، 
جریان ها و احزابی که به نتایج اعتراض داشتند، 
باید اعتراض های خود را در یک بازه زمانی پنج 

روزه اعالم می کردند.
 بعــد از آن نزدیک به 230 شــکایت نزد 
این کمیســاریا ثبت شــد و در بعضی مناطق 
با بازشــماری آرا نتایج حوزه هــای انتخاباتی 
تغییــر پیــدا کرد. بــر همین اســاس، برخی 
جریان ها به ویژه جریان های مقاومت خواهان 
بازشماری بیشتر صندوق ها بودند که در نهایت 
 کمیساریای عالی با بازشماری برخی حوزه ها 

موافقت کرد.
 در بازه زمانی نزدیک به یک ماه گذشته که 
با اتفاقاتی همچون حمله به مقر نخست وزیری 
عراق همراه شــد، کمیســاریای عالــی اقدام 
به بازشــماری آرا کرد که نتایــج آن طی چند 
روز گذشــته اعالم شــد. اعالم نتایج نهایی با 
واکنش های گســترده ای از ســوی بسیاری از 
احزاب و جریان ها به ویژه جریان های مقاومت 
همراه بود و این گروه ها اعالم کردند نتایج آن را 

نخواهند پذیرفت. 
با توجه به وضعیت کنونی و چرایی مخالفت 
جریان های مقاومت ذکر چند نکته حائز اهمیت 

است:
1ـ گفته می شــود، در انتخابات پارلمانی اخیر 
عــراق تقلب صــورت گرفته و ایــن امر مورد 
قبول بیشتر جریان ها و احزاب است؛ اما علت 
مخالفــت گروه های مقاومت بــا اعالم نتایج 
نهایی این اســت که هزینه تحمیل شده به این 
گروه ها به مراتب بیشــتر از سایر جریان ها بوده 
است. به نوعی می توان گفت، یک نوع مهندسی 
انتخابات با ســناریوی عوامل بیرونی و برخی 
جریان های داخلی علیه ایــن گروه ها صورت 

گرفته است.
2ـ از زمانــی که بحث انتخابات الکترونیک و 

استقرار برخی از ِســرورهای این انتخابات در 
خارج از عراق مطرح شد، جریان های مقاومت 
نسبت به تقلب و دستکاری در انتخابات هشدار 
داده بودنــد. صــرف نظر از ایرادات شــکلی 
انتخابات اخیر، استقرار این سرورها زمینه ای 
بــرای سوءاســتفاده و مهندســی انتخابات را 
فراهم کرد؛ به همین دلیل است که جریان های 
مقاومت هر نتیجه ای را پذیرا نیســتند و با آن 

مخالفت می کنند. 
3ـ جریان هــای مقاومت با اعتراض های خود 
بــه دنبال تحقق این امر هســتند کــه در آینده 
چنیــن اتفاقاتی تکرار نشــود و به نوعی عمل 
آنها یــک عمــل پیش گیرانه اســت. چنانچه 
امروزه این اعتراض ها صــورت نگیرد و هیچ 
مخالفتی با مســائل موجود نشــود، در آینده 
باید شاهد تقلب های گســترده تر و انتخابات 
مهندسی شــده تری از جانب برخی بازیگران 
دخیل در عراق باشــیم. در واقع اعتراض های 
کنونی جریان های مقاومت به نوعی صیانت از 
آرای مردم عراق در جهت نیل به اهداف شــان 

است.
4ـ با توجــه به اعتراض های کنونی از ســوی 
جریان های مقاومت، آمریکا و عوامل داخلی آن 

سه راهبرد را در دستور کار قرار داده اند:
الف ـ به دنبال ایجاد دوگانه موافق ـ مخالف در 
جریان شــیعه برای ایجاد همان جنگ شیعی ـ 
شــیعی در داخل عراق هستند. اکنون در عراق 
برخی جریان های شیعی همچون جریان صدر 
موافق اعالم نتایج و بسیاری از جریان های دیگر 

مخالف نتایج هستند.
 آمریکا به دنبال آن اســت که در این مقطع 
از این دوگانگی ایجاد شــده یــک نوع تقابل 
و درگیــری را ایجاد کند. ایــن درگیری بیش 
 از همه به ســود آمریکا و به ضــرر مردم عراق 

خواهد بود. 
ب ـ آمریکایی ها به دنبال این هســتند که افکار 
عمومی را نســبت بــه جریان هــای مقاومت 
جهت دهی کــرده و این جریان هــا را با توجه 
به اعتراض های کنونی شــان به عنــوان عامل 
 اصلی مشــکالت و عدم تشکیل دولت اعالم

 کنند.
ج ـ اولویت کنونی و فعلی عراق بحث تشکیل 
دولت است که آمریکایی ها با تمام توان به دنبال 

عدم تشکیل دولت هستند.

یکایی آمر یوی  سنار
   پنجره    

پس از حدود یک سال از توافق رسمی سازش 
بین مغرب و رژیم صهیونیســتی، سفیر رژیم 
صهیونیســتی در این کشــور معرفی شد و به 
تازگی دو طرف در راســتای برقــراری روابط 
کامــل دیپلماتیک، توافق نامه  بی ســابقه ای را 
امضا کردند که اســاس همکاری های نظامی 
و امنیتی را در ســال های آینده ترسیم خواهد 
کــرد. مغرب پــس از مصــر، اردن، امارات، 
بحرین و ســودان، ششمین کشور جهان عرب 
اســت که رژیم صهیونیســتی را به رســمیت 
شــناخته و با آن روابط دیپلماتیک برقرار کرده 
اســت.  توافق اخیر پس از ســفر بنی گانتس، 
وزیر جنگ صهیونیست ها به مغرب امضا شد 
و هدف آن، همکاری در برابر تهدید تروریسم 
با محوریت ایران اعالم شده است. این پیمان 
شامل همکاری اطالعاتی، معامله تسلیحاتی و 
تمرینات مشترک نظامی است. به گفته محافل 
صهیونیستی، امضای این پیمان امنیتی ـ نظامی، 
دســتیابی مغرب به فناوری های صنایع نظامی 
رژیم صهیونیستی، از جمله پهپادهای نظامی 
و جاسوس افزارهای »پگاســوس« را تسهیل 
می کند. رژیم صهیونیســتی بر این باور است 
که روابط با مغــرب موجب کاهش تهدیدات 
امنیتی علیــه تل آویو و ترمیم خأل موســوم به 
فقدان »عمق راهبردی« است. از سوی دیگر، 
حدود نیم میلیون صهیونیست با اصالت مغربی 
در ســرزمین های اشغالی زندگی می کنند و از 
دیگر ســو، در مراکش نیز اقلیت یهودی وجود 
دارد؛ به همین دلیل رابطه با مغرب، برای رژیم 

صهیونیستی اهمیت خاصی دارد. 
رژیم صهیونیستی و مغرب در دهه 1990 از 
روابط دیپلماتیک سطح پایینی برخوردار بودند، 
اما رباط پس از وقوع انتفاضه مســجداالقصی 
در سال 2000 رابطه اش را با تل آویو قطع کرد.

برخی تحلیلگران معتقدند، مراکش آرمان 
فلسطین را رها نکرده و »محمد ششم« پادشاه 
مغرب هم ادعا کرده اســت، موضع مغرب در 
قبال مسئله فلسطین ثابت است؛ اما این کشور 
منافع دیگری دارد که مجبور است روابط خود 

را بر اســاس آن  تنظیم کنــد؛ از جمله جلب 
حمایت  آمریکا در به رسمیت شناختن حاکمیت 
این کشــور بر صحرای غربی است؛ به همین 
دلیل ترامپ پس از امضای صلح بین تل آویو و 
مغرب، چنین وعده ای را به پادشاه مغرب داد.  
در وضعیت فعلی نیز سفر گانتس به رباط پس 
از آن انجام شده که الجزایر چند ماه پیش روابط 
خود را با مغرب به دلیل اقدامات خصمانه این 
کشور قطع کرد و جبهه پولیساریو در صحرای 
غرب هم تصمیم گرفت مبارزه مسلحانه خود 
علیه مغرب را تشــدید کند. مغرب در چنین 
وضعیتی قصد دارد به رقبای خود نشــان دهد 
که با تحکیم روابطش با رژیم صهیونیســتی، 
در پی کســب حمایت آمریکاست. توافق نامه 
امنیتی و نظامی میان ربــاط و تل آویو در حالی 
امضا شــده که برخی احزاب و ســازمان های 
غیردولتی و به ویژه اسالم گرایان مغربی به شدت 
با عادی سازی رابطه با تل آویو مخالفت کرده اند. 
در این حال، شــمار زیادی از مردم مغرب در 
شهرهای مختلف این کشور به نشانه اعتراض به 
سفر وزیر دفاع رژیم صهیونیستی و اقدام دولت 
مغرب در عادی سازی روابط با رژیم غاصب به 
تظاهرات دست زدند. به طور طبیعی، افزایش 
تعداد کشــورهای عربی که با تل آویو آشــتی 
می کنند، جبهه مقاومت را حداقل از جنبه روانی 
در تنگنا قرار می دهد؛ از این رو آمریکا و رژیم 
صهیونیستی با پیشبرد روند عادی سازی، تالش 
دارنــد به زعم خود پروژه منــزوی کردن ایران 
و محور مقاومت را دنبال کننــد؛ اما این همه 
ماجرا نیست. عالوه بر موج مخالفت مردمی 
و بســیاری از احزاب و گروه های سیاســی در 
مغرب، تجربه نشان داده است کشورهایی که 
با تل آویو صلح کرده اند نه تنها مشکالت شــان 
کاهش نیافته، بلکه با چالش های جدید مواجه 

شده اند. 
واقعیت این اســت که پــس از جنگی که 
ابتدای امسال با عنوان »سیف القدس« صورت 
گرفت و سرزمین های اشــغالی برای اولین بار 
آماج موشک های نقطه زن مقاومت قرار گرفت، 
امنیت رژیم  صهیونیســتی بیــش از هر زمانی 
متزلزل شد. حال با این وجود برخی کشورهای 
عربی در یک خطای راهبردی امنیت خود را به 
رژیمی گره می زنند کــه خود از تأمین امنیتش 

عاجز است.

امنیتی خطای 
   فراسو    

ابعاد و پیامدهای مناسبات مغرب و رژیم صهیونیستیچرایی مخالفت گروه های مقاومت با نتایج انتخابات عراق

   رصد    

است خورده  شکست  یم ها  تحر
تل آویو در سودای »نقشه  دوم«

روزنامــه »جروزالم پســت« در یادداشــتی 
نوشت: اسرائیل در حال تقویت نیروهای نظامی 
برای اجرای احتمالی نقشه ب آمریکا علیه ایران 
است. جریان اصلی مقامات نظامی اسرائیل وقوع 
جنگ با ایران یا گروه های نزدیک به این کشور، از 
جمله حزب الله در سوریه را متصور نیستند؛ اما از 

شمال و جنوب چشم بر نمی دارند.

برگ های برنده ایران

روزنامه روســی نزاویســمایا گازتا: ایران طی 
دو ســال گذشته ، به طور پیوســته سرعت برنامه 
هســته ای خود را افزایش داده و این نشان دهنده 
برخی از عوامل فشار ، در درجه اول روی ایاالت 
متحده است و همچنین می خواهد این موضوع 
را ثابــت کند که آمریکایی ها با خــروج از توافق 
هسته ای  اشتباه بزرگی مرتکب شدند و اینکه ایران 
به هیچ چیز مقید نیست و برنامه هسته ای خود را 

گسترش خواهد داد.

اعتراف به شکست تحریم  ایران

آلــون بنــکاس، دیپلمات صهیونیســتی در 
مقالــه ای در روزنامــه هاآرتــص نوشــت: 
سیاست ها و اقدامات اسرائیل در سطحی نیست 
که بتواند به روند فعلی در برنامه هسته ای ایران یا 
توافق احتمالی بر سر آن تأثیر بگذارد. اولین اشتباه 
رژیم تل آویو این بــود که گمان می کرد تحریم ها 
می تواند موجب فروپاشــی حکومت ایران شود، 
اما بر خــالف پیش بینی هــا، تحریم ها منجر به 
این هدف نشــد. این مسئله شامل همه تحریم ها 
می شود. پیش فرض امنیتی تمامی تحریم ها این 
بود که بتواند نظام حاکم در ایران را متالشی کند؛ 
اما این پیش فرض هزار سال نوری با هدف مورد 

نظر فاصله دارد.

آمریکا در تکاپوی پایان جنگ یمن

روزنامه االخبار لبنان نوشت: آنچه از اطالعات 
به دست رسیده قابل فهم اســت، تالش آمریکا 
برای متقاعد کردن عربستان به اتمام جنگ و امید 

به تأثیر طرف ثالث بر انصارالله برای محقق شدن 
خواسته  های سعودی و آمریکاست. این روند در 
مذاکرات بغداد مابین ایران و عربستان و مذاکرات 
هســته ای ایران در حال پیگیری اســت. در حال 
حاضر هیچ چیز بر انصارالله تأثیر ندارد. خروج 
اسم آنها از فهرست گروه های تروریستی نیز مؤثر 
نبوده و احتمال تأثیر ایران بر آنها هم ضعیف است. 
هرچند اتمام جنگ در شرایط فعلی سخت است؛ 
ولی توقف عملیات عربستان می تواند روند اتمام 

جنگ را تسریع کند.

سیاست شکست خورده 

روزنامه »هاآرتص«: اســرائیل در کارزار شدید 
خود علیه مذاکرات با ایران، لزوم ادامه تحریم های 
شدید و مخالفت با باج خواهی تهران را به عنوان 
وسیله ای حیاتی و مؤثر برای وادار کردن ایران به 
عقب نشینی از برنامه هسته ای خود مطرح می کند. 
این یک استراتژی ثابت اسرائیل بوده، اما در حال 

حاضر منسوخ شده است.

نگران قرارداد گازی

روزنامه صهیونیستی »جروزالم پست«: انعقاد 
قــرارداد گازی ایران به معنای آن اســت که یک 
پیام سیاسی مهم در قلب این توافق نهفته است و 
می تواند برنامه ایران برای تبدیل شدن به مرکزیت 
انرژی گاز در منطقه را محقق کند. اکنون ایران این 
قرارداد را پیامی مبنی بر این می بیند که می تواند 
نقش خود را در منطقه پس از سال ها عدم موفقیت 

تغییر دهد.
 این پیام مهم اســت؛ زیــرا می تواند گام های 
بعدی ایران در گسترش تجارت با ترکمنستان، به 
ویژه در زمینه گاز را تسهیل کند. استفاده از شبکه 
گاز طبیعی ایران برای ترکمنستان مزایای بسیاری 
دارد که بارزترین آنها عدم ســرمایه گذاری مورد 
نیاز برای احداث خطوط لوله جدید با هزینه های 
گزاف اســت. ایران می تواند با تقویت روابط بین 
دو کشور و ایجاد اعتماد متقابل، ترکمنستان، دو 
رقیب جدی و تهدیدکننده بازار گاز منطقه ای را از 

معادله خارج کند.
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 وحشت جهانی
 از اومیکرون

 
روزنامه هــای انگلیســی از ضــرورت و 
دســتور به افزایش ســرعت تزریق دوز 
تقویتی واکسن ـ دوز ســوم ـ برای مقابله 
با ســویه اومیکــرون کرونا خبــر دادند. 
به گــزارش نخســت وزیری بــه وزارت 
بهداشت، این کشور دســتور داده است 
تا روند واکسیناسیون را سرعت ببخشند 
و در مدت زمان ســه مــاه دوز تقویتی را 
به تمامی افرادی که زمان دوز ســوم آنها 
رسیده، تزریق کنند. گفتنی است، در حال 
حاضر میلیون ها نفر در بریتانیا می توانند 
دوز تقویتی را دریافــت کنند. نگرانی از 
گســترش ســویه اومیکرون و مبهم بودن 
اثربخشی واکســن ها سبب شده است تا 
قوانین مقابلــه با کرونا بازگردد. در همین 
حال، »جو بایدن با اشاره به قوانین ماسک 
اجباری و تزریق دوز ســوم گفته است که 
ضرورتی به بازگشت سیاست های قرنطینه 
وجود ندارد. اگر مردم واکســینه شوند و 
ماسک خود را بپوشند، نیازی به قرنطینه 
نیست.« این صحبت ها در حالی بیان شده 
است که حتی پیش از مطرح شدن سویه 
اومیکرون نیز کشورهای اروپایی با افزایش 
میزان ابتالی مردم به کرونا مواجه بودند. 
در همین راستا »بوریس جانسون« دستور 
داده بــود تا محدودیت هــای کرونایی و 
همچنین اجبار به ماسک زدن در انگلستان 

دوباره برقرار شود. 

 کشتار با سالح 
در مدارس آمریکا

ماجرای تیراندازی در دبیرستانی در ایالت 
میشیگان آمریکا که منجر به کشته شدن سه 
دانش آموز و زخمی شدن شش نفر دیگر 
شــد، دوباره اخبار مرتبط با تیراندازی در 
آمریکا را به صدر اخبار بین الملل رساند. 
دانش آموز پانزده ســاله ای که به ســمت 
هم شاگردی های خود آتش گشوده بود، 5 
دقیقه بعد از تماس با پلیس، خود را تسلیم 
کرد؛ اما ســالح به کاررفته از ســوی این 
نوجوان که ســالح دستی نیمه خودکاری 
بوده است که 15 تا 20 گلوله شلیک کرده 
موجب خشــم و عصبانیت مردم آمریکا 
شده  است. افکار عمومی در آمریکا سؤال 
می کنند که یک نوجوان 15 ساله چطور به 
این سالح نیمه خودکار دسترسی داشته و 
چرا دولت آمریکا در رســیدگی به مسئله 
اسلحه کشی در دبیرستان ها و مدارس این 
کشور ناتوان است. این در شرایطی است 
که هنوز از انگیزه این مهاجم اطالعی در 
دست نیست. بر اساس آخرین آمارها، باز 
هم تعداد حوادث به شــدت افزایش پیدا 
کرده و تنها در ســال جاری میالدی 138 
حادثه با سالح گرم در مدارس آمریکا رخ 

داده  است.

جهان

پیشخوان

جهان

 پشت آنچه او 
ً
»دنیس شمیگال« روســیه را متهم کرد که قطعا

تالش برای سازماندهی کودتا در کی یف خواند، قرار دارد. این 
در حالی  است که کرملین هر گونه نقشی در طراحی کودتا را رد 
کرده و آن  را اتهاماتی »بی اساس« تلقی کرده است. نخست وزیر 
اوکرایــن گفت: »ما اطالعــات محرمانــه ای داریم که قصد 
برانگیختن یک کودتا را نشان می دهد.« شمیگال در پاسخ به 
 
ً
این سؤال که آیا روسیه پشت این نقشه است، پاسخ داد: »قطعا
نقش دارد.« وی همچنین گفت کــه افزایش نیروهای نظامی 
روســیه در مرز اوکراین قسمتی از تالش روسیه برای شکستن 

حرکت اوکراین جهت پیوستن به اتحادیه اروپاست.

روسیه  به  اتهام زنی 
دادگاه بدوی شهر الزاویه با صدور حکمی نام ژنرال حفتر، فرمانده 
نیروهای موســوم به ارتش ملی لیبی را از فهرســت نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور حذف کرد. این رأی پس 
از آن صادر شــد که شکایتی علیه ژنرال حفتر درباره نامزدی اش 
در انتخابــات آینده به دادگاه مزبور ارائه شــده بود و دادگاه پس 
از بررســی مدارک الزم حکم خود را علیه نامزدی حفتر صادر 
کرد. هفته گذشته شورای عالی قضایی لیبی تصویب کرد افرادی 
که شکایتی علیه نامزدهای انتخاباتی دارند و خواستار بازنگری 
در خصوص صالحیت آنان هستند، باید درخواست خود را به 

دادگاه های بدوی محل اقامت نامزد مورد نظر ارائه دهند.

حذف ژنرال حفتر
»لوید آســتین« وزیر دفاع آمریکا و مقامات نظامی دیگر هفته 
گذشته عازم کره جنوبی شــدند تا درباره آینده اتحاد نظامی و 
برنامه ریزی برای مقابله با تهدیدات کره شــمالی با یکدیگر 
دیدار کنند. سفر آســتین در شرایطی صورت گرفت که ژنرال 
مارک مایلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز پیش از او 
وارد این کشور شــده بود. سئول به دنبال متقاعد کردن آمریکا 
برای حمایت از »اعالم پایان جنگ« در شبه جزیره کره است. 
این اقدام موسوم به سیاست آفتاب تابان است و رئیس جمهور 
کره جنوبی از ســال ها پیش به دنبال اجرایی کردن آن بود؛ اما 

دولت ترامپ مانع می شد. 

سفر به کره جنوبی

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

»جو بایدن« در حالی در روز پانزدهم نوامبر از نشست 
مشترک تصویری با شــی جین پینگ، رئیس جمهور 
چین بیرون آمد که معتقد بود رابطه بین پکن و واشنگتن 
نه جنگ، بلکه »رقابتی مســتقیم و ســاده« اســت؛ 
بااین حال به نظر می رسد این رقابت از بسیاری جهات 
در حال پیشروی به سمت پیروزی چین، به خصوص در 

حوزه داده است.
»داده « آن طور که کارشناسان فضای سایبری اعالم 
می کنند، نفت قرن بیســت ویکم اســت. داده منبعی 
ضروری اســت که الگوریتم های هوش مصنوعی را 
تغذیــه می کند و به همراه خود توان اقتصادی و قدرت 
ملی به همــراه دارد. این داده هــا می تواند اطالعات 
مربوط به سالمت یک کشور یا عادت های برخط مردم 
و همچنین چرخــه توزیع کاالها و رویه های تجاری و 
اقتصادی کشورها را به نمایش گذاشته یا حتی شامل 
چندین ترابایت تصاویری باشــد که از طریق تلفن ها، 

پهپادها یا حتی اتومبیل های خــودران ضبط و پخش 
می شــود. رقابت بر ســر تأثیرگذاری جهانی در قرن 
بیســت ویکم به حفاظت از اطالعات در جهت تأمین 
منافع ملی کشورها در حوزه فناوری، برتری های نظامی 
و همچنین دستاوردهای اقتصادی نیاز دارد. در تمام این 
مسائل به نظر می رسد چین با برنامه ریزی دقیقی که از 
سال ها پیش انجام داده، در حال پشت سر جا گذاشتن 
جوامع غربی و به ویژه آمریکاست. در عین حال، چین 
به  دنبال حفاظت از داده های خود نیز هست و در قوانین 
و آیین نامه های اجرایی که به تازگی در این کشــور به 
تصویب رسیده، شی جین  پینگ، رئیس جمهور چین 
قانون حفاظت از داده ها را تصویب کرده و در عین حال 
پکن را به یکی از بزرگ ترین کارگزاران داده در جهان 
تبدیل کرده  است. این اقدام البته از طریق دیوار بزرگی 
صورت می گیرد که پکن به دور اطالعات خود کشیده  
اســت تا دنیا نتواند به اطالعات تولید شــده از سوی 
چینی ها دســت پیدا کند. در عین حال، چین با ایجاد 
قوانین منظــم و دقیق به منظور فعالیــت پلتفرم های 
آمریکایی در این کشــور به دنبال حفاظت از داده های 

مردم کشورش است. 
آنطور که روزنامه »نیویــورک تایمز« گزارش داده 

است، شی جین پینگ در عین  حال می داند که حتی اگر 
دسترسی به اطالعات و داده های کشورهای خارجی 
میسر نباشد، بستن دسترسی این کشورها به اطالعات 
چین که در واقع اطالعات مرتبط با الگوهای رفتاری 
در حدود 4/1 میلیارد نفــر از آدم های روی کره  زمین 
است، می تواند دســت برتر را در حوزه اطالعاتی در 
اختیار این کشور قرار دهد. باوجود اینکه دولت بایدن 
به صورت عمومی در مورد اهمیــت داده ها در رقابت 
ایاالت متحده با چین ســخن گفته  اســت؛ اما به نظر 
می رسد راهبرد ملموســی در خصوص نوع رقابت با 

پکن در این خصوص نداشته باشد. 
اقدامات چین می تواند از یک پیش بینی ســاده در 
خصوص بازارهای بورس آمریکا شــروع  شــده و به 
دسترسی به داده های غول های بزرگ فناوری اطالعات 
این کشور و استفاده از آنها در جهت ضربه زدن به منافع 

ایاالت متحده طبقه بندی شود. 
در ســال 2013، یعنی کمی بعد از آنکه شی جین 
پینگ ریاســت جمهوری چین را در دســت گرفت، 
بیان کرد: »اقیانوس بــزرگ داده، مانند منابع نفتی در 
طول دوران صنعتی شدن، حاوی قدرت تولید امنیت 
و همچنین فرصت هــای زیادی اســت. هر کس که 

تکنولوژی های مرتبط با داده های بزرگ را کنترل کند، 
می تواند منابع توســعه را کنترل کرده و دست برتر را 
داشته باشــد.« از آن زمان به بعد پکن در تالش است 
چارچوبــی فراهم کند که براســاس آن اطمینان یابد 
داده ها را می تواند با حجم زیاد ذخیره کرده و آن را در 

خدمت منافع ملی خود گیرد. 
دولت چین از ســال 2017، مشغول تهیه قوانین و 
آیین نامه هایی بود که دسترسی حزب کمونیست چین 
را به داده های شرکت های اطالعاتی و ارتباطی میسر 
می کرد. این شــرکت ها یا در داخل چیــن بوده اند یا 
شــرکت هایی، مانند هوآوی در خارج از مرزهای این 
کشور بودند که تمام داده های شان باید در اختیار دولت 
قرار می گرفــت و در حال حاضر نیز پکن در حال تهیه 
قوانینــی مانند امنیت اطالعات یــا قانون حفاظت از 
اطالعات شــخصی در این کشور است که در ماه های 
ســپتامبر و نوامبر به تصویب رسید و نه تنها دسترسی 
دولت این کشــور به اطالعات شــخصی کاربران در 
فضای مجازی را میسر می کرد؛ بلکه کنترل شدیدی نیز 
بر آن اعمال می کرد. این مسئله می تواند شرکت های 
خارجی را که در چین فعالیت می کنند، به شدت تحت 

تأثیر قرار دهد.

سیســتم قضایی آلمان در هفته گذشته شاهد 
اعمال حکمی تاریخی علیــه یکی از اعضای 
داعش در ســوریه بود. این عضو داعش هفته 
گذشــته در دادگاه آلمان به دلیل قتل یک دختر 
پنج  ســاله ایزدی و همچنین بــه برده گرفتن و 
زنجیر کردن او که منجر به کشته شدنش شد، 
مورد محاکمه قرار گرفته و محکوم شد. دادگاه 
محلی فرانکفورت تمام اتهامات مطرح شــده 
علیه »طاها ال جــی« با عنــوان جنایت علیه 
بشــریت، جرایم جنگی و جراحات جسمی 
منجــر به مــرگ را تأیید کرد. ایــن جوان 29 
ســاله عضو داعش به حبس ابد محکوم  شده و 
محکوم به پرداخت 50 هزار یورو به مادر این 
دختر پنج  ســاله شد. خبرگزاری های آلمان در 
همین خصوص گزارش داده اند، »کریســتف 
کولر« قاضی این دادگاه بیان کرده  اســت این 
اولین حکــم مرتبط با جنایت نسل کشــی در 
جهان است که به دلیل نقش یک فرد در داعش 
علیه اقلیت ایزدی در ســوریه صادر می شود. 
قاضی تأکید کرده  اســت، ایــن حکم به دلیل 
تالش برای نسل کشی ایزدیان و همچنین حذف 

کامل آنها صورت  گرفته است و به  همین ترتیب 
نسل کشی خوانده می شود. قاضی دادگاه گفته 
 است این فرد دختر پنج  ساله را دزدیده و آن را 
برای فروش به  عنوان برده به زنجیر کشیده  است 
و برای مدت ها در زیر نور شدید آفتاب قرار داده 
که همین اقدام منجر به کشته شدن این کودک 
پنج  ســاله شده است. مادر این کودک نیز که به 
دست داعش به اسارت گرفته  شده بود، توانست 
نجات پیدا کند و در آلمان مســتقر شده  است. 
وکیل این زن گفته  است این همان لحظه ای بود 
که ایزدی ها به شدت منتظرش بودند تا بشنوند 
بعد از هفت سال تالش یک قاضی حکمی را 
صادر کرده  اســت که می تواند تا حد زیادی از 
میزان رنجی که این افراد می بردند، بکاهد و آن 
مواجه شدن فرد داعشی با کسی بوده است که 
دختر پنج  ســاله اش را کشته  است. کشورهای 
اروپایی هنوز هم در محاکمه افراد داعشــی که 
در این کشورها به ســر می برند، در تردید قرار 
دارند. آنها بســیاری از شــهروندان خود را نیز 
که در این گروه تروریستی عضویت داشتند، به 

داخل کشورشان راه نداده اند.

   گزارش    

ده هــا میلیون نفر در آمریــکای التین و منطقه 
کارائیــب به دلیل بحران پاندمــی کرونا دچار 
ســوءتغذیه شــده و به مواد غذایــی کمتری 
دسترسی دارند. سازمان ملل در این زمینه گفته 
 است، سطح دسترســی به مواد غذایی منطقه 
آمریکای التین به نحــوی کاهش پیدا کرده که 
در چند دهه گذشــته بی سابقه بوده  است. تنها 
در طول سال 2019 تا2020 تعداد افرادی که 
با گرسنگی زندگی می کنند، حدود 30 درصد 
افزایــش پیدا کرده و به رقــم 13/8 میلیون نفر 

رسیده است.
در شــرایطی که ویروس کرونا با تهدیدات 
بهداشتی و سالمتی جدیدی برای مردم همراه 
بوده  است، اقتصاد ناشــی از این بحران نیز به 
معنای خالی شدن قفسه فرودگاه فروشگاه ها و 
همچنین عدم دسترسی مردم به مواد غذایی در 
منطقه آمریکای التین شده  است. ماه ها قرنطینه 
و محدودیــت در انجام پروازهــا و همچنین 
حمل ونقل کاالهای مورد نیاز سبب شده  است 
تا مشــاغل غیررســمی که می توانست تا حد 
زیادی دسترســی مردم به مواد غذایی را فراهم 

کند، دیگر وجود خارجی نداشته باشد. این در 
شرایطی است که حتی یک روز کار نکردن نیز 
می تواند منجر به گرسنگی برای چند روز در بین 

کارگران این منطقه باشد. 
ســازمان ملل بیان کرده  اســت کــه میزان 
گرســنگی و ســوءتغذیه در این منطقه در بین 
زنان بیشــتر از مردان اســت؛ زیرا نبود امنیت 
غذایی در بین زنان بیشــتر از مردان است. در 
 42 درصد از زنان به نوعی 

ً
ســال 2020 تقریبا

کمبود مواد غذایی را تجربــه کرده اند؛ اما این 
رقم در بین مردان تنها 32 درصد بوده اســت. 
در شرایطی که بحران چرخه توزیع کاالها در 
آمریکا ســبب افزایش تورم در این کشور شده  
است، به نظر می رسد قدرت های جهانی توجه 
چندانی به مســئله توزیع غذا و مواد غذایی در 
سایر کشورهای نیمکره غربی ندارند. سازمان 
ملل از تمام کشورهای دنیا خواسته است برای 
159/7 میلیون نفر مردم این منطقه که در حال 
گرسنگی کشیدن هستند، فکری کرده و به ارائه 
کمک هــای مالی و تأمین مــواد غذایی در این 

خصوص بپردازند.

 هشدار غذایی
   گزارش    

بحران گرسنگی در آمریکای التین و منطقه کارائیب

 حبس ابد
حکم یک دادگاه در آلمان برای یک داعشی 

ین کارگزار داده در جهان  چین؛ بزرگ تر
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 BBBB کمــی از جزئیات طــرح مجلس برای 
اصالح قانون اتاق بازرگانی و انگیزه های 
این کار از سوی نمایندگان طراح بگویید.

موضوع مهم درباره اتاق های بازرگانی، بحث نظارت 
بر عملکرد اتاق های بازرگانی اســت که این مهم در 
حال حاضــر برعهده وزارت صمت اســت. به نظر 
 به مســئولیت های 

ً
می رســد، وزارت صمت عموما

 کنترل ها و 
ً
خود در این زمینه عمــل نمی کند و عمال

مراقبت های الزم چه در انتخابات های برگزار شــده 
اتــاق و چــه اداره و کنترل اتاق هــای بازرگانی دیده 
نمی شود. در واقع موضوع نظارت وزارت صمت بر 
اتاق سبب شده است  به ساختاری تبدیل شود که در 
اختیار دولت است؛ برای نمونه در دولت های مختلف 
 متناسب با سلیقه و دیدگاه های 

ً
می بینیم که اتاق معموال

سیاسی آن دولت تغییر می کند که این رسم نامبارکی 
اســت؛ زیرا اتاق بازرگانی باید ساختاری مستقل از 
دولت داشته باشد تا بتواند در بسیاری از موارد و مواقع 
به عملکرد های نامناسب دولت معترض شده و دولت 
 وقتی اتاق بازرگانی به دولت 

ً
را زیر سؤال ببرد. طبیعتا

وابسته شد، ناچار اســت تابع نظرات و دیدگاه های 
 به کیسه خرج دولت تبدیل 

ً
دولت نیز باشد و اصطالحا

شود. متأسفانه در حال حاضر وضعیت اتاق بازرگانی 
به همین شکل اســت، به نحوی که هزینه بسیاری از 
برنامه ها و اقداماتی که در دولت قابل انجام نیســت، 
اتاق پرداخت می کند. نگاه ما این است که در بحث 
نظارت بر اتاق های بازرگانی، عالوه بر وزارت صمت 
باید مجلس، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی نیز در کنار 
نهادهــای دولتی بر عملکرد و انتخابات اتاق نظارت 

داشته باشند. 

 BBBBیعنی اآلن نظارتی وجود ندارد؟  
 افــرادی که می خواهند در هر انتخاباتی نامزد 

ً
طبیعتا

شــده و حضور یابند، باید حداقل هایی از شرایط را 
داشته باشند. برای نمونه، برای شرکت در انتخابات 
شوراهای شــهر و روستا نیز افراد، از فیلترهایی عبور 
 هیچ 

ً
می کنند؛ اما در انتخابــات اعضای اتاق، عمال

 یک نهاد 
ً
فیلتری وجود ندارد. در حالی که اتاق صرفا

خصوصی نیست، بلکه چون عهده دار برخی از مسائل 
عمومی می شود، یک نهاد عمومی غیر دولتی به شمار 
می رود. بنابراین نیاز اســت که حداقل از نظر شرایط 
چهارگانه، مانند اعتیاد، محکومیت، سوء سابقه و... 
بررســی های اولیه انجام شــده و هر کسی نتواند در 
انتخابات اتاق بازرگانی نامزد شــود. موضوع دیگر، 
بحث نظارت بر مخارج و هزینه کرد اتاق است که باید 
به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و تمام هزینه ها 
بر اســاس چارچوب آیین نامه ها و دستورالعمل های 
تدوین شده انجام گیرد تا بحثی در مورد میزان و نحوه 
هزینه کردها وجود نداشته باشد. همان طور که گفتم 

در موضوع نظــارت یکی بحث نظارت بر انتخابات 
اتاق و دیگری موضوع نظارت بــر توزیع منابع اتاق 
بین اســتان های مختلف و اتاق ایران است. عالوه بر 
این دو، نحوه هزینه کــرد منابع در اتاق های مختلف 
است که باید نظارت شود این منابع در جای خودش 
 حیف و میل نشود. اآلن در 

ً
هزینه شــده و اصطالحا

ظاهر ماجــرا، عضویت در هیئــت نمایندگان اتاق، 
افتخاری اســت و نباید پولی بابت آن پرداخت شود؛ 
اما مشخص نیست آیا این موضوع رعایت می شود یا 
نه؟ یا بــرای نمونه میزان دریافتی برخی از افرادی که 
با اتاق همکاری می کنند مشــخص و شفاف نیست. 
در حالــی که اگر اتاق می خواهد با قدرت و قاطعیت 
 خودش 

ً
از منافــع بخش خصوصی دفاع کند، طبیعتا

نباید دارای ایراد و اشکالی باشد؛ چرا که اگر ساختار 
خود اتاق دارای ایراد باشد، نمی تواند از منافع بخش 
خصوصی نیز دفاع کند. یکی از ابهامات مهم درباره 
عملکرد اتاق بازرگانی، درمورد کارت های بازرگانی 
تقلبی یا یک بار مصرف است که طی سال های اخیر 
همواره ســر زبان ها بوده اســت. این در حالی است 
که اتاق بازرگانی یکی از آن جاهایی است که خیلی 
خوب می تواند روی این موضوع نظارت کند. ببینید 
این کارت ها، به دو منظور صادر می شوند؛ یکی اینکه، 
ممکن اســت برای تأثیرگذاری روی انتخابات اتاق 
باشد و مســئله دیگرمی تواند در راستای جریان های 
مقابله با پیمان سپاری ارزی باشد؛ یعنی جاهایی که 
دولت می خواهد ارز حاصل از صادرات را بازگرداند. 
 سررشته 

ً
خب عده ای می آیند و به نام افرادی که اصال

و سابقه ای در تجارت نداشته و هیچ فعالیت بازرگانی 
و تجاری ندارند، کارت  بازرگانی برای شــان صادر 
می شــود و این افراد از طریق این کارت های یک بار 
مصرف واردات و صادرات انجام می دهند. مشــکل 
اینجاســت که این افراد نه تنها هیچ تعهدی نسبت به 
 نمی تواند ارز حاصل از 

ً
دولــت ندارند و دولت عمال

صادرات از سوی این افراد را به کشور بازگرداند؛ بلکه 
 ممکن اســت ارزی برای واردات به این 

ً
حتی بعضا

افراد اختصاص پیدا کند؛ اما این ارزها در جای تعیین 
شده خودش استفاده نشود.

 BBBB خب در قانون جدیدی که قرار اســت  
در مجلس مطرح شــود، برای حل این 
موضــوع و حذف کارت هــای یک بار 
مصرف، ســاز وکاری اندیشــیده شده 

است؟
در ساختاری که ما پیش بینی کرده ایم، ارائه کارت های 
بازرگانی باید تحت کنترل و نظارت باشد؛ یعنی این 
طور نباشد که هر کســی که از راه رسید در اتاق های 
بازرگانی، برای او کارت صادر شــود. برای نمونه در 
کشــور تولیدکنندگان معتبری وجــود دارند که باید 

شفافیت و قانون وجود داشته باشد تا بتوانند صادرات 
داشته باشند؛ اما افراد ناآشنا و غیر متخصصی که اولین 
بار اســت وارد حوزه تجارت و بازرگانی می شــوند 
و ســابقه ای در این حوزه ندارند، نباید بتوانند اعتبار 
صادرکنندگان واقعی را خدشه دار کنند؛ چرا که ورود 
این افــراد به بازارهای صادراتی ایران می تواند اعتبار 
و وجهه صادراتی کشور را زیر ســؤال ببرد. در واقع 
بر اســاس طرح مجلس صدور کارت های بازرگانی 

تحت کنترل و نظارت خواهد بود. 

 BBBB موضــوع دیگری که درباره اتاق مطرح   
است، این است که برخی افراد که گاهی 
در گذشــته در دولت یــا حتی مجلس، 
ســمت هایی داشــته و برای نمونه وزیر 
یا معــاون وزیــر بوده اند، بعــد از پایان 
مسئولیت شان وارد اتاق بازرگانی شدند. 
طبیعتًا این افراد ارتباطاتی با سازمانی که 
در گذشته در آن مسئولیت داشتند، دارند، 
به نظرتان این نگرانی در رابطه با تعارض 

منافع وجود دارد؟
البته من فکر می کنم این موضوع که فردی در گذشته 
مسئولیتی در دولت و مجلس داشته و بعدها بخواهد 
به اتاق بازرگانی کمک کند یا در اتاق حضور داشــته 
باشــد، فی ذاته ایــرادی ندارد. نکته اینجاســت که 
پرداخت های صورت گرفته به این افراد باید شــفاف 
 بحث تعارض 

ً
باشد تا ذهنیتی ایجاد نشــود و عمال

منافع پیش نیاید. اگر بحث شــفافیت و روشن شدن 
 تعریف شده و بحث نظارت بر هزینه ها 

ً
هزینه ها کامال

 تعریف شــده و اجرایی شــود، اشــکالی 
ً
نیز کامال

 افرادی که ســابقه قانون گذاری یا 
ً
وجود ندارد. اتفاقا

مســئولیت های کالن اجرایی داشته اند، می توانند به 
روند اتاق کمک کنند و این موضوع منعی ندارد. فقط 
همان طور که گفتم پرداخت های غیر متعارف و عدم 

شفافیت هاست که می تواند مشکل ایجاد کند. 

 BBBB یکــی از اعتراضاتــی که بــه برگزاری   
انتخابــات اتاق وجود دارد، این اســت 
که افــرادی بر انتخابات نظارت می کنند 
که هیئت مدیــره اتاق ها و کارمندان اتاق 
هستند و خودشان مجری انتخابات نیز به 
شمار می روند. در قانون جدید راه حلی 

برای این موضوع دیده شده است؟
بله، ما هیئت عالی نظارت را پیش بینی کرده ایم؛ یعنی 
تنها ناظر هیئت نمایندگان و وزارت صمت نیســتند 
و در حقیقــت نمایندگانی از مجلس و قوه قضائیه در 
انتخابات اتاق ایران و نماینده ادارات کل دادگستری و 
دیوان محاسبات در انتخابات استان ها به این موضوع 
ورود دارند. شــاید در حال حاضر یکــی از ایرادات 
 خود رئیس اتاق که 

ً
و اشــکاالت این باشــد که مثال

داوطلب انتخابات هم هســت، در هیئت نظارت نیز 
 ایــن موضوع، معنایی 

ً
حضــور دارد که خب طبیعتا

ندارد. اینها موارد و ابهاماتی هستند که به نظر می رسد 
باید برطرف شوند.

 BBBB در حــال حاضــر گروهی کــه منتقد   
طرح شما هستند، مدعی اند کسانی که 
می خواهند قانون اتــاق را اصالح کنند 
به دنبال دولتی کردن اتاق هستند. پاسخ 

شما به این مسئله چیست؟
 نه، بحث ما این اســت که اتاق یک ساختاری 

ً
اتفاقا

 معتقدیم 
ً
اســت که مربوط به دولت نیســت. اتفاقا

اتاق در حال حاضر تحت کنترل دولت ها قرار دارد. 
ما معتقدیم وقتی نظــارت را به دولت، مجلس و قوه 
قضائیه واگذار کنیم، اتاق دیگــر از حالت دولتی که 
دارد خارج می شــود. حتی تعداد نمایندگان دولت، 
در هیئت نمایندگان را کاهش دادیم. مســئله اصلی، 
بحثی درباره ساختار اتاق اســت. ما می گوییم اتاق 
یک نهاد غیر دولتی اســت؛ در واقــع اتاق بازرگانی 
مانند شــهرداری یک نهاد عمومی، غیردولتی است، 
اما برخی می گویند اتاق بخش خصوصی است و اگر 
عنوان غیردولتی برای اتاق مطرح شود، ممکن است 
اتاق نیز تحریم شود. در حالی که چنین چیزی وجود 
ندارد مگر کدام شــهرداری ما تحریم شده است؟ در 
حالی که شهرداری ها هم نهادهای عمومی غیردولتی 

هستند. 

 BBBB یعنی شــما معتقدید اتاق یک تشــکل   
خصوصی نیست؟

مخالفــان این طرح می گویند اتاق، یک تشــکیالت 
خصوصی اســت؛ درحالی که این طور نیست. اتاق 
زمانی خصوصی بود که می شــد در کنار اتاق ایران، 
یک اتاق دیگر هم تشکیل داد. آن وقت می شد گفت 
اتاق خصوصی اســت؛ یعنی عــده ای نهادی تحت 
عنوان اتاق ایران را تأسیس کرده اند و حاال عده دیگری 
می روند و یک اتاق ایران دیگر تأســیس می کنند. در 
صورتی که االن چنین چیزی نیســت و ما در کشور 
اجازه نداده ایم بیش از یک اتاق تأســیس شــود و در 
هر شهرســتان یک اتاق بازرگانی بیشتر وجود ندارد. 
درست است که ما در سخن اتاق بازرگانی، اصناف 
و تعاون را اتاق های سه گانه می نامیم، ولی هیچ وقت 
اتــاق تعاون و اصناف بــه پای اتــاق بازرگانی ایران 
نمی رســند؛ چرا که اتاق بازرگانی تشکل خصوصی 
نیست؛ بلکه یک تشــکل عمومی غیردولتی است؛ 
برای نمونه همانطور که نمی توانیم در یک شــهر دو 
شهرداری داشته باشیم، با اینکه شهرداری هم دولتی 
نیست؛ اما چون این انحصار وجود دارد که فقط یک 
شهرداری داشته باشیم پس اتاق یک نهاد خصوصی 

نیست؛ بلکه یک نهاد عمومی ـ غیر دولتی است.

بازار

از دالیل نیــاز اقتصاد ایران به درآمدهای نفت، وابســتگی به 
ارز حاصل از صــادرات نفت برای واردات برخی از کاالهای 
اساســی اســت. برای رفع این نیاز در کوتاه مدت، باید تولید 
کاالهای ضــروری در اولویت قرار گیرد. در این زمینه، باید به 
بخش کشاورزی که تضمین کننده امنیت غذایی کشور است، 
توجه خاصی داشت و ضمن جلوگیری از هدر رفتن منابع آبی، 
سطح زیر کشــت و بهره وری را افزایش داد. در بلندمدت نیز، 
باید راهبرد جانشینی واردات را اتخاذ کرد و با توجه به کمبود 
ارز، سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت شود که مواد و 

عوامل تولید آن در داخل موجود است.

اساسی کاالهای  تولید 
منهای نفت

به گزارش رویترز، قیمت طال در هفته گذشــته به شدت افزایش 
یافت. گفتنی است، خبر احتمال گسترش سویه جدید کرونا سبب 
شد که سرمایه گذاران گرایش بیشتری به طال داشته باشند. وقتی 
بازار ریســک زیادی داشته باشد، سرمایه گذاری روی طال بیشتر 
می شود؛ چرا که سرمایه گذاری روی این فلز گرانبها حاشیه امن 
بیشتری دارد. سویه جدید کرونا که در آفریقای جنوبی دیده شده، 
 تعداد زیادی از کشورها را مجبور کند تا محدودیت های 

ً
احتماال

مســافرتی خود را افزایش دهند. افزون بــر این موضوع، عامل 
دیگری که به رشــد قیمت طال کمک کرده است، کاهش ارزش 

2 صدم درصدی دالر بود که از قیمت اوج خود فاصله گرفت.

 شیوع کرونا و رشد طال
شاخص

»بنگاه اقتصادی« را می توان ســازمان یا مجموعه ای از منابع 
دانســت که در کنار یکدیگــر، محصــول )کاال یا خدمت( 
مشخصی را ارائه می کنند و البته هدف شان از عرضه آن، سود 
اقتصادی اســت. در واقع، یک بنگاه اقتصــادی با هدف عمر 
طوالنی و فعالیت مستمر کسب وکار تشکیل و تأسیس می شود؛ 
بنابراین یک وزارتخانه یا ســازمان مردم نهاد و... را که محور 
اصلی آنها کســب درآمد نیســت، نمی توان بنگاه نامید. الزم 
نیست بنگاه، شــخصیت حقوقی یا صنفی داشته باشد؛ بلکه 
اگر چند نفر با هم یک فروشــگاه کوچک نیز داشته باشند، این 

فروشگاه، یک بنگاه اقتصادی به شمار می رود.

چیست؟ اقتصادی  بنگاه   
افزوده

میالد شکری
خبرنگار

 در کنار موضوعات و طرح های ریز و درشــت اقتصادی که طی ماه های اخیر در دولت و مجلس مطرح بوده اســت، طرح اصالح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی ایران نیز در ماه گذشته از سوی مجلس شورای اسالمی بررسی شد. آنطور که نمایندگان طراح آن می گویند هدف از این طرح، بروزرسانی قانون و استفاده از 
ظرفیت های قانونی برای توسعه این بخش از نظام اقتصادی است. ضمن اینکه نظم بخشیدن و پیش بینی سازوکارهایی برای پاسخگو بودن اتاق در کنار ارتقای جایگاه آن، 
از دیگر محورهای این طرح بیان شده است. صبح صادق در گفت وگویی با دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و از حامیان این طرح دالیل لزوم 

تغییر در قوانین اتاق بازرگانی و موارد مهم در طرح جایگزین و پیشنهادی مجلس را بررسی کرده است. 

 کارت های یک بار مصرف
و دالرهای بی بازگشت

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با صبح صادق

 اهمیت توسعه
 پارس جنوبی

 
 ایران با دارا بودن 33 تریلیون متر مکعب 
ذخایــر متعارف گاز دنیا، پس از کشــور 
روسیه دومین کشور بزرگ دارنده ذخایر 
گازی در جهان اســت. متوسط تولید گاز 
شــیرین ایران 670 میلیون مترمکعب در 
روز است که این میزان تولید، ایران را پس 
از روســیه و آمریکا به سومین تولیدکننده 
بــزرگ گاز طبیعی در دنیــا تبدیل کرده 
اســت. در بخش مصرف نیز حدود 65 
درصد ســبد انرژی اولیه کشــور به گاز 
طبیعی وابسته است که در این بین، بخش 
نیروگاهی با بیش از 32 درصد بیشــترین 
ســهم مصــرف گاز طبیعی را در ســبد 
مصــرف این حامل انــرژی دارد. بعد از 
بخش نیروگاهی، بخش خانگی، تجاری 
و عمومی با بیــش از 28 درصد، بخش 
صنعت با نزدیک بــه 21 درصد، بخش 
پتروشــیمی با حــدود 8 درصد و بخش 
حمل و نقل بــا نزدیک بــه 4 درصد در 

رتبه های بعدی قرار دارند.
از طرفی حدود 70 درصد از این گاز 
طبیعــی تولیدی کشــور، از میدان گازی 
پــارس جنوبی اســت که با کشــور قطر 
بزرگ ترین  میدان،  این  اســت.  مشترک 
میدان گازی جهان اســت که 15 درصد 
کل ذخایر گاز طبیعی را در خود جای داده 
و کمتر از یک سوم آن در آب های ایران و 
بیش از دو ســوم آن در اختیار کشور قطر 
است. به این ترتیب، نیمی از انرژی کشور 
به میدان گازی پارس جنوبی وابسته است. 
به دلیل انتخاب سناریوی تولید حداکثری 
در سالیان گذشــته از این میدان، در آینده 
نزدیک تولید از این میدان با افت فشــار 
همراه شــده و در صورت سرمایه گذاری 
نکردن در پروژه های فشــارافزایی و ادامه 
روند فعلی، تولید این میدان در 15 ســال 
آینده به یک سوم مقدار فعلی خواهد رسید 
و کشور را با بحران جدی کسری تراز گاز 
و نیاز شدید به واردات گاز طبیعی روبه رو 
خواهد کرد. میزان سرمایه مورد نیاز برای 
اجــرای پروژه های تثبیت فشــار پارس 
جنوبی حداقل 25 میلیارد دالر است که 
باید حداکثر در پنج سال آینده به این میدان 
تزریق شود. در بخش مصرف با ادامه روند 
افسار گسیخته مصرف در 10 سال آتی، به 
حدود 1100 میلیــون متر مکعب در روز 
خواهد رسید که میزان کسری گاز در این 
شرایط به حدود 250 میلیون متر مکعب 
در روز )معــادل 10 فاز پارس جنوبی( در 

زمان اوج خواهد رسید.
این در حالی اســت که نوک کوه یخ 
روند کســری گاز از هم اکنون بیرون زده 
و در ایام ســرد ســال و اوج مصرف گاز 
طبیعی، کســری گاز در ســال گذشته به 
حداقل 150 میلیــون متر مکعب در روز 
رسید. این امر باعث شــده که به منظور 
تأمین گاز خانگی، قطع گاز عمده صنایع، 
صادرات، تزریق به میادین نفتی و سوخت 

نیروگاه ها انجام شود. 
در ســال گذشــته از 200 میلیــون 
مترمکعب در روز گاز مورد نیاز نیروگاه ها 
در فصول سرد، یک چهارم آن تأمین شد 
و مابقی نیاز نیروگاه ها با سوزاندن مازوت 
و گازوئیل جبران شــد که عالوه بر ایجاد 
آالیندگی زیاد و استهالک بیشتر تجهیزات 
تولید برق موجب ســوزانده شــدن 16 
میلیــارد لیتر ســوخت مایــع و تحمیل 
عدم النفع 5 میلیارد دالری به کشور شد. 
این روند در سال جاری با افزایش مصرف 
و شکاف بیشتر تولید نمایان تر خواهد شد.

یادداشت 

محمدرضا اکبری
رئیس کارگروه حکمرانی 

سیاست های انرژی
 مجمع تشخیص مصلحت
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 انجام عمل احسن 
برای اثر بهتر

 امتحانات خداوند از انسان فقط به عمل 
صالح و غیرصالح تقسیم نمی شود؛ یعنی 
خداوند فقط ما را مکلف به عمل صالح 
نکرده است، بلکه فراتر از آن را خواسته 
و آن عمل »احسن« اســت. خداوند در 
ِذی 

َّ
ســوره ملک، آیه 2 می فرمایــد: »ال

ْحَسُن 
َ
ْم أ

ُ
ک یُّ

َ
ْم أ

ُ
َوک

ُ
َحَیاَة ِلَیْبل

ْ
 َو ال

َ
َمْوت

ْ
َق ال

َ
ل

َ
خ

وُر«؛ او همان کسی 
ُ

ف
َ

غ
ْ
َعِزیُز ال

ْ
َعَمال َوُهَو ال

است که مرگ و حیات را آفرید تا شما را 
بیازماید که کدام یک بهتر عمل می کنید. 
در عمل احسن کیفیت نیز مدنظر قرار داده 
شده است. انتخاب بندگان خدا مخیر بین 
عمل صالح آن هم با نگاه احســن و بهتر 
عمل کردن اســت. او باید از میان اعمال 
صالح بهتریــن را انتخاب کند؛ به همین 
دلیل در احادیث آمده اســت که مراد از 
»احسن عمال«، »اصوب عمال« است. 
صواب را در معانی مختلفی گفته اند؛ از 
جمله درستی، سزاوار، صحیح و معقول. 
بندگان بــرای هر عملی باید به دنبال این 
باشــند که این عمل و رفتار هم صحیح 
باشد، هم سزاوار و هم معقول. هر عملی 
باید صحت شــرعی و عقلی داشته باشد 
و اطراف آن به دقت دیده شــود. شــاید 
عملی صحیح و شرعی باشد؛ اما معقول 
نباشد و به عکس. صحیح و معقول بودن 
هم با دیدن آثار یک عمل باید ســنجیده 
شــود. برای نمونه، یک رفتــار هم باید 
برای ما اثر مثبت داشته باشد و هم برای 
دیگران. گاهی یک سخن شرعی و حتی 
عقلی است؛ اما گفتن آن شرایط خاصی 
می خواهد که باید آن شــرایط را در نظر 
گرفت. آثار یک عمل گاهی می تواند خود 
عمل را زیر سؤال ببرد و اثر غیرمثبتی در 
جامعه بگذارد. اینجا عمل یک فرد نه تنها 
ثواب ندارد، بلکه گناه هم دارد. خداوند 
همچنین در سوره کهف، آیه 7 می فرماید: 
َوُهْم 

ُ
َها ِلَنْبل

َ
 ل

ً
ی األْرِض ِزیَنة

َ
َنا َما َعل

ْ
ا َجَعل »ِإنَّ

ْحَســُن َعَمل«؛ ما آنچــه را روی 
َ
ُهْم أ یُّ

َ
أ

زمین اســت زینت آن قرار دادیم تا آنها را 
بیازماییم کدامین شان بهتر عمل می کنند. 
)کهف/7( گاهی در یک موقعیتی که حق 
با ماســت، می توانیم آن را نادیده بگیریم 
تــا به مقاصد باالتری دســت پیدا کنیم. 
این مقاصد می تواند میان خودمان باشد 
و خدای مــان و حتی می شــود که برای 
انسان های دیگر و خالیق اثر مثبتی داشته 
باشد. در کوتاه ترین عبارت باید بگوییم: 
»باید برای خودمان مشــخص کنیم که 
االن تکلیف مان چیســت؟« تکلیفی که 
می تواند اثر بهتر داشته باشد و می دانیم که 
خداوند هم از آن راضی است. اینجا نباید 
خودمان و نفس مــان و نفع مان را در نظر 
بگیریم؛ باید آنچه را که خداوند دوست 
دارد، در نظــر بگیریم. در این نوع از نگاه 
فقط محبت و عشــق به پروردگار است 
که می تواند راه گشــا باشد؛ زیرا در انجام 
عمل صالح و نرفتن به سمت عمل احسن 
گناهی وجود ندارد. باتوجه به توضیحات 
فوق، این آیه را بهتر می فهمیم که خداوند 
وا 

ُ
ِذیــَن آَمُنــوا َوَعِمل

َّ
می فرمایــد: »ِإَنّ ال

ْحَســَن 
َ
ْجَر َمْن أ

َ
ا الُنِضیُع أ اِلَحاِت ِإَنّ الَصّ

َعَمال«؛ اینکه کسی بین یک عمل حسن و 
یک عمل احسن حق خود را نادیده بگیرد 
و به خود سختی بدهد که عمل احسن را 
انجام دهد، خداوند ایــن انتخاب را در 
نظــر دارد و فراموش نمی  کند. به عبارتی 
خداوند برای عمل احســن ما یک ثواب 
احسن در نظر دارد بلکه بیشتر؛ زیرا آثار 
این انتخاب ما می تواند خیلی وسیع باشد. 

آیت الله علی مشکینی: انسان عاقل، کماالت خود را می سنجد 
و همانند آنکــه وزن بدن خویش را می فهمــد، مقدار عقل و 
معلومات خود را نیز تشخیص می دهد و از حدود خود تجاوز 
 در این مقام نیست که خود را در میزان، بیشتر 

ً
نمی کند... و ابدا

از واقعیت ثابت ارائه دهد یا بیشــتر از حد واقعی برای خویش 
ارزش قائل شود... انسان موجود مرکبی از ساعات، ایام، شهور 
و سنوات است. هر ساعتی که می گذرد یک مقدار از وجودش 
کم می شود، مانند یک بطری پر از مایع است که قطره قطره از 

او کاسته می شود.

دین

آیه

خلقت تمام مخلوقات به دست خدا سوای آنکه 
کامل بوده و هســت، تام و تمام نیز هســت. هر 
چیــزی که خداوند می آفریند، همراه او اســباب 
و وســایل الزم را برای ادامه حیات و وظیفه ای و 
کارایی را که برایش تعیین شــده، هم می آفریند. 
خداوند به هــر چیزی که خلق کــرده، کرامت 
بخشیده اســت و از این نظر که مخلوق خداوند 
اســت، شــرافت دارد. به همین دلیل اســت که 
 شیء شرف فی بابه فإّنه یوصف 

ّ
می گویند: »وکل

بالکرم«؛ هر چیزی که در باب خودش باشرف، 
جاللــت و عظمت باشــد به »کــرم« موصوف 
می شود.)المفردات فی غریب القرآن، 429( اما 
در بین مخلوقات، انسان جایگاه ویژه ای دارد که 
خداوند هم وســایل و اسباب زندگی را به او داده 
اســت و هم او را جانشین خود در زمین دانسته و 
به این وسیله او را کرامت بخشیده و گرامی کرده 

است. 
ْمَنا  َرّ

َ
 ک

ْ
ــد

َ
ق

َ
خداوند در قــرآن می فرماید: »َول

َناُهْم 
ْ
َبْحــِر َوَرَزق

ْ
َبِرّ َوال

ْ
َناُهــْم ِفی ال

ْ
َبِنی آَدَم َوَحَمل

َنا 
ْ

ق
َ
ل

َ
ْن خ ِثیٍر ِمَمّ

َ
ــی ک

َ
َناُهْم َعل

ْ
ل

َّ
ض

َ
یَباِت َو ف

َّ
ِمَن الط

«؛ ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و 
ً

ِضیال
ْ

ف
َ
ت

بر دریا و خشکی سوار کردیم و از چیزهای خوش 
و پاکیزه روزی دادیم و بر بســیاری از مخلوقات 
خویش برتری شــان دادیم.)اســرا/70( انسان از 
جهات مختلف شــرافت و بزرگی دارد که یکی 
از آنها عقل و اختیار اســت. همه انسان ها از این 
تکریم بهره برده اند و به آن واقفند؛ اما برخی از آنان 
با رفتار و اعمال خاص شأن و منزلت خود را پایین 
می آورند و خود را از آن مقام عظیم انسانی به زیر 

می کشند. 
در خصوص تکریــم و تفضیل که در آیه فوق 
آمده است، برخی آن را تبیین کرده اند و عمومیت 
و خصوصیت را مطرح کرده اند؛ اما بهتر است آن 
را این گونه معنا کنیم که وقتی انسان اکرام شده که 
خداوند به او عقل، اراده و اختیار داده تا راه درست 
را انتخاب کند، در راه اشتباهی قدم بردارد، خود 
به خود از آن مقام برتر پایین آمده و کسانی که خود 
را آلوده نکرده اند، بر او برتری پیدا می کنند. پس 
 »

ً
ِضیال

ْ
ف

َ
َنا ت

ْ
ق

َ
ل

َ
ْن خ ِثیٍر ِمَمّ

َ
ی ک

َ
َناُهْم َعل

ْ
ل

َّ
ض

َ
جمله »َو ف

به این اشــاره دارد که برخی افراد بر برخی افراد 
دیگر برتری دارند و حتی بعضی انســان ها خود 
را از بعضی غیرانســان ها پایین تر می آورند. پس 
ْم 

َ
حال شان شامل آیه 44 سوره فرقان می شود؛ »أ

 
َّ

وَن ِإْن ُهْم ِإال
ُ
ْو یْعِقل

َ
َرُهْم یْسَمُعوَن أ

َ
ث

ْ
ک

َ
َنّ أ

َ
ْحَسُب أ

َ
ت

 .»
ً

 َسِبیال
ُّ

ل
َ

ض
َ
 ُهْم أ

ْ
ْنَعاِم َبل

َ ْ
األ

َ
ک

بســیاری از اوقات انســان ها روابط و روش 
زندگی خود را مطابق با مشاهدات شان از وقایع 

و انسان های دیگر قرار می دهند. برای نمونه، در 
مقابل فردی که بی ادب است، بی ادب هستند. در 
مقابل فردی که عصبانی است، عصبانی هستند. 
وقتی می بینند فردی حرام خوری می کند، این افراد 
هم به خود اجازه می دهند به ســمت محرمات 
بروند و قس علی هذا؛ اما خداوند اهل بیت)ع( 
را قرار داده است تا در زیر نور آنها و در راه نورانی  
آنها قدم برداریم و در الگوگیری دچار اشتباه و خطا 

نشویم. 
باتوجه به این نکات پرسشــی که وجود دارد، 
این است که انسان ها کرامت را چگونه می بینند 
و در مقابــل افــراد دیگر چطور خــود را گرامی  
می دارند؟ آنچه مســلم اســت گرامــی بودن و 
شرافت داشتن به رفتار خودمان و نفس خودمان 
برمی گردد نه افراد مقابل مان. اگر در مقابل انسان 
کریمی بودیم، کرامت باید از وجودمان بجوشد 
و اگر هم در مقابل انســان نااهلی بودیم، باز هم 
کرامت باید از درون مان بجوشد و سرچشمه ای از 
شرافت و بزرگی و قداست را ایجاد کند. کرامت 
و بزرگی و آقایی در اهل بیت)ع(، خانواده ایشان 
و دوســت دارانش به این شکل است که جوشش 
درونــی دارد و نســبت به شــرایط زندگی تغییر 

نمی کند.
 برای نمونه، پس از شــهادت امام حسین)ع( 
وقتی دشمنان اهل بیت)ع( می خواستند خانواده 
ایشــان را به شام ببرند، از مســیرهایی بردند که 

مسلمان نشین نبود و آداب اسالمی در آن مکان ها 
رعایت نمی شــد. دشمنان، اســرای کربال را از 
منطقه موصل و حدود کرکوک، مرز روم شرقی، 
ترکیه آن زمان، به دمشق بردند؛ یعنی از مناطقی 
که اغلب غیرمسلمان بودند. سپس در این شهرها 
طوری خانواده داغدار امام حسین)ع( را معرفی 
می کردند که مردم این شهرها بیرون می ریختند 
و آواز می خواندنــد و پایکوبی می کردند و به زن 
و بچــه داغ دیده ســنگ می زدنــد و چوب پرت 
می کردند. این خانواده تا دمشق این گونه رفت، در 
حال گرسنگی، تشنگی و انواع سختی ها. وقتی به 
شام رسیدند یزید سؤال می کند: »اینها از کربال تا 
این جا چه عکس العملی داشتند؟« در پاسخش 
گفتند: »دو عکس العمل داشتند.  یکی این بود که 
به ما جز آقایی و کرامت نشــان ندادند و از کربال 
تا شــام، نه بچه های شــان و نه بزرگان و نه جوان 
بیمارشــان حتی یک تقاضا از ما نکردند و ما را 
کمترین هم حساب نکردند. یا اینکه با این سختی 
راه، گرسنگی و تشنگی هرجا آنها را پیاده کردیم، 
یا مشغول به خواندن قرآن شدند، یا عبادت کردند، 
یا صورت روی خاک گذاشتند و مشغول مناجات 
گردیدند. ما چیزی جز آقا  منشی و بندگی خدا از 
ایشان ندیدیم.« این نمونه کوچکی از رفتار اهل 
بیت)ع( است در سخت ترین شرایط، که به ما یاد 
می دهد کرامت باید یک صفت درونی باشــد نه 

بسته به شرایط و حوادث بیرونی.

مقام عظیم انسانی
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

درباره دانش زینب کبری)س(، امام باقر)ع( درباره 
حضرت زهرا)س( و دانش آن حضرت یک نظر 
دارند و وجود مبارک زین العابدین)ع( هم درباره 
عمه  شان حضرت زینب کبری)س(، از نظر دانش 
و بینش، یک نظر دارند. امام باقر)ع( می فرماید: 
»اینکه اسم مادر ما را »فاطمه« گذاشتند، بی علت، 
بی جهت، بی سبب و بی دلیل نبوده است. علت آن 
این است که پروردگار عالم در دنیای معنا به مادر 
ِم«.)کافی، ج1، 

ْ
ِعل

ْ
 ِبال

َ
ْمُتــک

َ
ط

َ
ما خطاب کرده: ف

ص460( »فطم«؛ یعنی قطع کردن، جدا کردن. 
لغت »فطم«، بــه معنای بریدن اســت. معنای 
حدیث چنین می شــود که فاطمه)س( را فاطمه 
می گویند، به علت اینکه خدا به او فرمود: »من با 
پرکردن تو از علم خودم، تو را و قلبت را از علوم 
همه زمینیان بریدم و نگذاشتم تو در دانش و بینش، 
نیازمند علوم بشری بشــوی.« دانش زهرا)س( 
دانشــی الهی اســت. کنار بــازار کوفــه، وقتی 
زینب کبری)س( خطبــه خواندند و حادثه کربال 
را تحلیل کردند و مردم را به آن گناه بی نظیرشان 

آگاه کردند، زین العابدیــن)ع( کنار محمل عمه 
خود، خدا را شکر کردند و فرمودند: »عمه جان! 
من پروردگار عالم را شــکر می کنم و سپاســش 
را می گویم کــه الحمدلله تو تعلیــم دیده بدون 
م بشری هستی«؛)احتجاج، ج2، ص31( و 

ّ
معل

این دریای دانشــی که در وجود تو موج می زند، 
 الهی و خدایی است، همان طوری که 

ً
مســتقیما

خداوند از دانــش بی کرانــش در قلب مادرش 
زهرا)س( قــرار داد، از دانش بیکرانش در قلب 
مطّهر زینب کبری)س( قرار داد. چنانکه گفتیم، بنا 
به نقل قرآن کریم، این کار یک بار برای حضرت 
مســیح)ع( اتفاق افتاده اســت. یا درباره یحیی 
«؛)مریم/12( 

ً
ــَم َصِبّیا

ْ
ُحک

ْ
ْیَناُه ال

َ
می فرماید: »َو آت

زینب کبــری)س( در دوره عمرش ســه کالس 
تشکیل داد، ولی با کمال تأّسف از این سه کالس، 
چیزی باقی نمانده است. حیف از آن کالس ها و 
حیف از بی توّجهی شــاگردان آن کالس ها. یک 
کالس که وجود مقدس زینب کبری)س( داشتند، 
کالس »فقه« بود. فقه دریای وسیعی است. یک 

طلبه ما در قــم، وقتی فقیه کامــل و مدّرس فقه 
می شود که هشتاد و چهار باب فقهی را در هشتاد 
و چهار عنوان کتاب فقهی به صورت اجتهادی در 
سی سال شب و روز بخواند، ولی همه این دریای 
فقه، پیــش زینب کبری)س( بود که اگر گفته های 
ایشان را در این کالس ثبت کرده بودند، باور کنید 
در مسائل فقهی، هشتاد درصد کار مراجع ما، با 
گفته های زینب کبری)س( آسان شده بود؛ چرا که 
او خودش چشمه صافی برای فقه بود، اما مراجع 

ما اآلن کنار چشمه گل آلود هستند.

 بانوی دانشمند
   منبر    

هر ساعت که می گذرد  
سلوک

 فقیه و عینیت اجتماعی 
راهنما

حجت االســالم احمد رهدار: اجتهاد به قوه استنباط احکام از 
نصوص تعریف شده است. فقیهی مانند امام خمینی)ره( تصریح 
می کنند که در مســائل اجتماعی، اگر فقیهی در صحنه عینیت 
اجتماع به صورت حداکثری ورود نکند، مجتهد نیست. ایشان 
در کتاب والیت فقیه می فرمایند که بیــش از 99 درصد احکام 
اسالمی، اجتماعی  هســتند. در واقع فقهای سنتی، فقه و دین را 
به بســته و مجموعه  ای که باید فهمیده شود تعریف کرده  اند، اما 
امــام)ره( دین را بســته و مجموعه ای تعریــف می کنند که باید 
اجرایی شود. این تفاوت نگاه فقهای سنتی با فقهای سیاسی است. 

پرســش: آیا مالک عدم وجوب خمس در مؤونه استفاده از آن 
در طول ســال است یا اینکه نیاز به آن در طی سال کافی است، 

هرچند موردی برای استفاده از آن پیش نیاید؟
پاســخ: مالک در امثال لباس و فرش و مانند آن از چیزهایی 
که هنگام اســتفاده، عین آنها باقی می ماند، نیاز به آنهاســت؛ 
ولی معیار در احتیاجات مصرفــی روزانه زندگی، مانند برنج 
و روغن، مصرف اســت که هر چه از مصرف ساالنه آنها زیاد 

بیاید، خمس دارد.
)اجوبة االستفتائات، س92۳(

مالک وجوب خمس   
احکام

گفتاری از  استاد حسین انصاریان به مناسبت 5 جمادی االول، میالد حضرت زینب)س(

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی
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پرونده

سال های 
بی باران
نگاهی به پدیده خشکسالی
 و راه های برون رفت از آن

مدیریت خشکسالی

کمبود بارش و تنش آبی یکی از مهم ترین 
مشــکالت جمهوری اسالمی ایران طی 
چندین سال گذشته بوده و هست. نگرانی 
از این وضعیت در حالی تشــدید شــده 
است که بحران کم آبی تأثیر مستقیمی بر 
معیشت مردم و اقتصاد و امنیت کشورمان 
دارد. رصد بارندگی های سه ماهه گذشته 
نشــان می دهد، میزان بارندگی در فصل 
پاییز بســیار اندک بوده و نسبت به مدت 
مشابه سال های گذشته، کاهش محسوسی 
داشته است و در نتیجه میزان آب ورودی 
به سدهای کشور بسیار کم بوده است. این 
موضوع باعث برداشت بی رویه از آب های 
زیر زمینی نیز شده است. بنابراین شرایط 
جدیــد کم آبی و به عبارتــی »بی آبی« به 
مدیریت بــا نگاه اضطراری نیــاز دارد و 
برنامه ریزی برای حل آن نیز باید بر اساس 
دو رویکرد کوتاه مدت و بلندمدت صورت 

گیرد. 
و  ابرهــا  بارورســازی  ژرف،  آب 
دیپلماسی آب به منظور مدیریت آب های 
فرامرزی در منطقه بسیار مهم و ضروری 
به نظر می رســد. رویکردی کــه باید در 
بلندمدت به فکر آنها بود و برای وضعیت 
فعلی بایــد تصمیمات آنــی و تأثیرگذار 
گرفت. بدیهی است که در چنین شرایطی 
پیشــنهاد می شــود: 1 ـ اصــالح الگوی 
کشــت، 2ـ تشویق کشــت محصوالت 
کم آب بر و ممنوعیت کشت محصوالت 
پر آب بر )تخمین زده می شود که در شرایط 
تنش آبی شدید در بستر زاینده رود نزدیک 
9 هــزار هکتار برنج کاشــته می شــود، 
موضوعی که به شدت برخالف امنیت آبی 
و در واقع به معنای هدر دادن آب کشوری 
است(، 3 ـ کشت هیدروپونتیک با استفاده 
از رطوبت هوا ،4ـ توسعه قنات ها و توسعه 
اســتفاده از فناوری های مدرن و نوین در 
زمینه آبیــاری، 5 ـ مکان گزینی صنایع بر 
اساس الگوی آمایش سرزمینی )متأسفانه 
در چند دهه اخیر برخی از صنایع آب بر در 
مکان هایی که با کمبود آب مواجه است، 
ساخته شــده است که استان های مرکزی 
کشورمان از این موضوع بیشترین آسیب 
را دیده اند. پیشنهاد می شود به جای صنایع 
آب بر، صنایعی که بــا منطقه همخوانی 
دارد، احــداث شــود(،  6ـ جلوگیری از 
آلودگــی آب های زیرزمینی ســطحی با 
تصفیه پســاب های صنعتی، 7 ـ جدایی 
آب شــرب و خانگی از ســایر مصارف 
در شــهرها، 8ـ توسعه سیستم فاضالب 
شهری، 9ـ استفاده از پساب های تصفیه  
شــده در مصارف شــهری غیر شرب و 
کشــاورزی، 10ـ اصالح الگوی مصرف 
و ســرانه مصــرف آب، 11ـ برگــزاری 
کارگاه های آموزشــی به منظــور افزایش 
آگاهــی شــهروندان از مســائل آب و... 

صورت گیرد. 

پیش درآمد 

دبیر گروه پرونده: اکبر معصومی

گروه پرونده
صبح صادق

 BBBB مسئله کمبود منابع آبی و خشکسالی به یک 
موضوع جدی تبدیل شده است، دلیل این 

شرایط چیست؟ 
چند مسئله سبب شــده است که وضعیت آب در کشور 
دچار مشــکالتی شــود که به ترتیب اهمیت و اولویت 
می توان این چنین اشاره کرد: 1ـ خشکسالی های اخیر و 
تغییر اقلیم که برای این مهم هیچ برنامه ریزی دقیقی انجام 
نشده است، 2ـ مدیریت و حکمرانی نادرست بخش آب 
و 3ـ افزایش مصارف بیش از ظرفیت زیســت محیطی 
رب و هم در 

ُ
کلیه مناطق کشــور؛ یعنی هم در بخش ش

بخش کشــاورزی و هم در صنعت ما باالتر از ُنرم های 
جهانی مصرف می کنیم. در واقع، در کشــور ما الگوی 
کشت متناسب با اقلیم و آب وهوای مناطق وجود ندارد؛ 
بنابراین، شاهدیم کشت های پر آب حتی کشت برنج در 
مناطقی، مانند اصفهــان و مناطقی که آب زیادی هم در 
دسترس نیست، انجام می شود. به این ترتیب، بخشی از 
این بی آبی ها به مصرف اشتباه و مدیریت نادرست تقاضا 
در این بخش بر می گردد.  این سه عامل وضعیت بغرنج 
آب در کشور را تشــدید کرده و همانطور که عنوان شد، 

وضعیت مساعدی نداریم.

 BBBB ارزیابی شــما از وضعیت فعلی دشت های  
آبی و شــرایط فعلی ذخیره آب در کشور به 
چه صورتی است؟چند دشت و شهرستان به 

طور کلی با مشکل آب مواجهند؟
واقعیت قضیه این اســت که در حال حاضر بارش های 

ما نسبت به سال گذشته خیلی کاهش یافته است؛ برای 
نمونه در ســال آبی 1399ـ1400 که از مهر سال گذشته 
تا شهریور سال بعد است، یکی از خشک ترین سال های 
کشور را تجربه کرده ایم و میزان بارش ها بسیار کم شده و 
ذخیره مخازن سدها بسیار کاهش یافته است؛ به گونه ای 
که در حال حاضر مخازن سدها فقط 10 درصد ظرفیت 
آب دارد و برخی بیشــتر تا 20 درصد، ولی در مجموع 
رب 

ُ
این پدیده باعث شده است آبی که باید برای تأمین ش

و مصارف کشــاورزی از مخازن ســدها استفاده شود، 

ذخیره قابل قبولی نداشته باشــد. البته باید اشاره داشت 
 که خشکی و خشکســالی جزء ویژگی های کشور ایران

 است.
 در وضعیــت تغییر اقلیم دوره های خشکســالی ما 
تواتر و مد ت شــان بیشتر شده و نســبت به خشکسالی 
خیلی کم، ترســالی اتفاق می افتد؛ امــا این موضوع از 
سوءمدیریت های انجام شده در حوزه آب و منابع آبی کم 
نمی کند؛ چرا کــه باید در این زمینه برنامه ریزی صورت 
می گرفت که متأســفانه به آن توجهی نشــده است. در 

حقیقت، باید برنامه جامع خشکسالی و سیل در کشور 
ترسیم می شد و مدیریت خطرپذیری انجام می گرفت و 
پیش از روی دادن، برای آن برنامه و راه حل  داشــتیم؛ اما 
متأسفانه این وضعیت در کشور اتفاق نیفتاده است و اگر 
ادامه یابد همانطور که عنوان شد و کارشناسان هم نسبت 
به آن اذعان دارند، در بیشتر مناطق کشور اگر همانطور که 
تاکنون پیش رفته بارشی صورت نگیرد، ذخیره آب سدها 
برای شهرهایی که از آن استفاده می کنند، در نهایت برای 
سه ماه یا صد روز است و این وضعیت به شدت خطرناک 
است. گفتنی است، کشاورزان در وضعیت خشکسالی 
برای اینکه بتوانند کشت خود را انجام دهند، میزان آب 
بیشتری اســتخراج می کنند و این سبب می شود ذخیره 
سطحی مخزن آب زیرزمینی باز هم بیشتر کاهش یابد. 
ما به طور متوسط ساالنه حدود 6 میلیارد متر مکعب از 
آب های زیر زمینی اضافه برداشت داریم و می توان گفت 
در بسیاری از مناطق این اضافه برداشت در سال های اخیر 
به میزان حدود 11 میلیارد متر مکعب رسیده است و بیش 
از 450 دشت از 605 دشت کشور از وضعیت بحرانی 

عبور کرده اند؛ لذا وضعیت مناسبی نیست.

 BBBB آیا واردات آب می توانــد راهکاری برای   
جبران مافات در حوزه آب باشد؟ 

ببینید واردات آب در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و در 
ضمن راه حل پایداری نیز نیست؛ بلکه ُمسکنی است که 
بیشتر تأثیر روانی دارد و شاید هم اندکی انتظارات را باال 

ببرد؛ پس نمی تواند مشکلی از بی آبی کشور کم کند.

 BBBB پس راه حل چیســت؟ شما چه راهکاری  
برای وضعیت فعلی پیشنهاد می کنید؟ 

در وضعیت فعلی باید مردم و دســتگاه های متولی تولید 
و مصرف آب خود را با شــرایط کم آبی و بی آبی کشور 
وفق دهند. این مسئله دوطرفه است و هم دولت باید نحوه 
و حکمرانــی آب را از یــک حکمرانی که تاکنون مبتنی 
بر عمران و رشــد بوده به حکمرانی با رویکردی مبتنی 
بر پایداری تغییر دهد و هم مردم باید خود را با شــرایط 

بی آبی سازگار کنند. 
 مردم و دولت باید امانت مدارانه با منابع آبی برخورد 
کنند؛ چرا که قرار نیست تنها این نسل از آب استفاده کنند 
و باید برای نسل های بعدی هم باقی بماند؛ لذا ضروری 
اســت مردم با کاهش مصارف غیر ضــرور و مدیریت 
مصرف و دولت با تدبیر و مدیریت درســت مشــکل را 
حل کنند. باید تأکید کرد این مســئله امکان ندارد بدون 
مشــارکت واقعی مردم حل شــود و هر دولتی هم ادعا 
کند که بدون مردم می تواند این مشــکل را حل کند، به 
حتم با شکســت مواجه می شــود. تنها راه این است که 
یک عزم ملی در کشــور ایجاد شود و حاکمیت از مردم 
دلجویی و درخواســت کمک کند تا وارد صحنه شوند و 
در تصمیم گیری و تصمیم سازی ورود و همکاری کنند و 
دیوار بی اعتمادی میان بهره برداران و متولیان آب برداشته 
شود و مردم در صحنه مدیریت کنند؛ چرا که مردم نشان 
داده اند اگر صادقانه با آنها رفتار شود، در حل مشکالت و 
بحران ها در بزنگاه های مختلف می توانند با حضور خود 

مسائل را حل کنند. 

 اقلیم فالت ایران گرم و خشک است و این امری واضح است؛ 
اما کم بارشی سال های اخیر در کنار مصرف نادرست آب، چه 
در حوزه خانگی و چه در بخش صنعت و کشاورزی بیشتر بر این 
خشکی دامن زده است تا جایی که امروز به وضعیت بحران آبی 
رسیده ایم. بحرانی که نه تنها نسل امروز، بلکه نسل های بعد را 
به شدت تهدید می کند، چرا که اگر آب، این مایه حیات نباشد، 
زندگی معنا نخواهد داشــت و یکی از عوارض آن مهارجرت 
است. اما مهاجرت تنها بخشــی از عوارض بی آبی و خشکی 
زمین است و باید اذعان داشت عواقب خطرناک تری، همچون 
فرونشست زمین و خشک شــدن ر گ های زندگی در تاالب ها 
در انتظار است. خشکسالی و به دنبال آن برداشت های بی رویه 
و بدون ضابطه از آب های زیرزمینــی و حفر چاه های عمیق و 
نیمه عمیق همان بالیی را بر ســر سرزمین مان آورده، که زلزله 8 

ریشتری می توانست بیاورد. 

 Bفرونشست زمین
شــاید اگر این برداشت های بی رویه نبود، زمین زیر پای استهبانی ها 
خالی نمی شــد و با اندک تحرکی فرو نمی نشست تا امروز شهرک 
اســتهبان اصفهان به دلیل فرونشست و تَرک های عظیم و عجیب و 
غریب خالی از سکنه شود؛ اما این بخشی از ماجرای فرونشست های 
زمین در پی برداشــت های بی رویه از آب های زیرزمینی اســت و به 

قول زمین شناسان مرکز ملی زمین شناسی کشور فرونشست پدیده ای 
اســت که امروز همه نقاط کشور، حتی استان های شمالی را تهدید 
می کند.مطابق هشدار سازمان زمین شناسی کشور پیش بینی می شود، 
اســتان های گیالن و مازندران طی سال های آینده دچار فرونشست 
شوند و اســتان تهران نیز روزی یک میلیمتر دچار فرونشست  شود! 
اما باز هم اصفهان بحرانی ترین منطقه در فرونشســت زمین عنوان 
شده است و گزارش های زمین شناســی حاکی از فرونشست 16/5 
سانتیمتری اصفهان است. مطابق گزارش های زمین شناسی و پایش 
دشت های کشور، از مجموع 605 دشت کشور، 300 دشت دچار 
بحران فرونشســت هستند و چون اژدهایی بی رحم مراتع و زمین را 

در خود می کشند.

 B سیاست های اشتباه؛ الگوی ناصحیح
گفته می شود سیاست های توسعه ای اشــتباه و توسعه کشاورزی پر 
آب و برداشــت های بی رویه از حوضه هــای زیرزمینی عامل اصلی 
فرونشست در ایران است. خروج آب از ذرات خاک موجب تراکم 
الیه آبرفت و ســبب حرکت تدریجی و روبه پایین زمین می شــود. 
فرونشست موجب ایجاد شکاف در سطح زمین، از بین رفتن لوله های 
چاه، خرابی ساختمان ها و خسارت به تأسیسات زیربنایی می شود. 
هر چند برخی، عوامل طبیعی را هم در کنار عوامل انسانی سبب ساز 
فرونشست زمین می دانند. متخصصان می گویند فرونشست در اثر 

کاهش رطوبت زمین رخ می دهد و فشرده شدن خاک و از بین رفتن 
الیه نفوذپذیر از پیامدهای اصلی آن برشمرده می شود، پیامد متراکم 
شــدن زمین، نفوذ نکردن آب های جاری به عمــق و جبران نکردن 

کسری آب های زیرزمینی است. 

 B مرگ تاالب ها
معضل دیگری که در پی خشکی و خشکسالی های پی در پی، اقلیم و 
زیستگاه های طبیعی کشور را تهدید می کند خشکی تاالب ها و ظهور 
گرد و غبارهای بستر آنهاست. خشکسالی بسیار شدید در سال های 
اخیر و به ویژه در یک ســال گذشته، ســبب فعال شدن کانون های 
نقطه ای گردوغبار در اســتان اصفهان به ویژه در مناطق شرق، شمال 
 در نواحی مرکزی شده و تاالب گاوخونی را به 

ً
شرق، شمال و بعضا
نابودی کشانده است.

تاالب گاوخونی از اکوسیستم های مهم کشور است که اگر حقابه 
آن تأمین نشود، می تواند به منبع اصلی تولید ریزگردهای آلوده به مواد 
سمی، به ویژه در فصولی که باد غالب از شرق به غرب می وزد، تبدیل 
شود. مشابه این اتفاق در خوزستان و سیستان و بلوچستان هم در حال 
روی دادن است و تاالب ها و اکوسیستم های طبیعی کشور از تاالب 
هورالعظیم و شادگان خوزستان تا تاالب انزلی و میانکاله در شمال و 
آق گل همدان همه از سرنوشتی مشابه برخوردارند و آن چیزی نیست 

جز عواقب خشکی و بی آبی... .

با بررسی اسناد و مدارک موجود و مقایسه آنها 
با تعریف بین المللی از آبراه های بین المللی، از 
میان حدود 5 هــزار رودخانه جاری در داخل و 
اطراف کشور، 17 رودخانه، فرامرزی )ورودی 
و خروجی( به شــمار می آیند. برخــی از این 
رودخانه ها به طور مســتقیم وارد قلمرو کشور 
همســایه می شــوند، اما بیشــتر آنها در مسیر 
خروج از قلمرو یا ورود به قلمرو ایران بخشــی 
از نوار مــرزی را هم تشــکیل می دهند. طول 
مرزهای بین المللی کشــور در امتداد رودهای 
فرامرزی 1830 کیلومتر محاســبه شده است. 
طوالنی ترین مــرز رودخانــه ای در امتداد رود 
ارس به طول 475 کیلومتر و کوتاه ترین آن مرز 
رودخانه ای در امتــداد رود دویرج در مرز ایران 
و عراق به طول 2/5 کیلومتر اســت.  مدیریت 
آب هــای رودخانه بــا توجه به تبخیــر آن یک 
ضرورت اساســی اســت که این موضوع باید 
با همکاری کشــورهای مرتبط بــا آن رودخانه 
صورت گیرد. بنابرایــن، رویکرد تک محوری 
به هیچ وجــه در حل بحــران آبی کمک کننده 

نخواهد بود. 
 رودخانه هــای فرامرزی میــان ایران و 

افغانســتان: مهم تریــن رودخانه های 1
فرامــرزی میان ایــران و افغانســتان، هریرود و 
هیرمند هســتند. رود هیرمند پس از رسیدن به 
منطقه سیســتان، 18 کیلومتر از مــرز ایران و 
افغانستان را تشکیل داده و سرانجام به دریاچه 
هامون می ریزد و رود هریرود نیز پس از رسیدن به 
مرز ایران 125 کیلومتر از مرز مشترک دو کشور 
را تشکیل داده و پس از آن در امتداد مرز ایران و 

ترکمنستان در بیابان قرهقوم فرو می رود.
 رودخانه هــای فرامرزی میــان ایران و 

ترکمنســتان: موقعیت ویــژه مرزهای 2
بین المللی جمهوری اسالمی ایران و ترکمنستان 
و توپوگرافــی خــاص موجــب شــده هیچ 

رودخانه ای از ترکمنستان وارد خاک ایران نشود؛ 
بلکه تمــام رودخانه های کوچک از خاک ایران 
سرچشمه گرفته و به سوی ترکمنستان و جلگه 
ترکســتان جاری می شــوند. در این میان رود 
سومبار به عنوان یکی از شاخصه های رودخانه 
اترک یک استثناســت. از هریرود مــرز ایران و 
ترکمنســتان در شــرق تا اتــرک، روخانه های 
کوچکــی از کوه های کپه داغ واقع در شــمال 
خراسان رضوی و شمالی سرچشمه می گیرند 
که عبارتند از: رودخانه خور، رودخانه قره تیکان، 
رودخانه کالت چای، رودخانه قرسو، رودخانه 
ارچنــگان، رودخانه الیــن، رودخانه زنگانلو، 
رودخانه درونگر، رودخانه فیــروزه و رودخانه 
سومبار. رودخانه های فوق در مقایسه با هیرمند، 
هریرود، ارس و اروندرود نهر کوچکی به شمار 
می روند که متوسط هیچ کدام به یک متر مکعب 
در ثانیه هم نمی رســد. با این حــال، در منطقه 
خشــکی چون خاورمیانه و ایران باید برای یک 
قطره آب هــم برنامه داشت.)محمدحســین 
پاپلی یزدی و فاطمه وثوقی، نگاهی به دیپلماسی 
آب ایران: هیدروژپلتیک، 1390؛ ص 132( 
اترک پس از هریرود مهم ترین رود فرامرزی میان 
ایران و ترکمنستان است. طول اترک از سرچشمه 
تا مصب 670 کیلومتر محاسبه شده است )در 
برخی منابع طول آن تــا 715 کیلومتر نیز ذکر 
شده(. این رود از ناحیه چات مرز مشترک ایران 
و ترکمنســتان را به طول 195 کیلومتر تشکیل 

می دهد.
 رودخانه هــای فرامرزی میــان ایران و 

آذربایجان و ارمنستان: ارس چهارمین 3
رودخانه عمده فرامرزی ایران است که در شمال 
غربی ایران جاری بــوده و مرزهای بین المللی 
اصلی جمهوری اسالمی ایران برای جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان در امتداد آن واقع شده 
اســت. رودخانه ارس نقــش مهمی در حیات 

اقتصادی و به ویژه کشاورزی پیرامون خود ایفا 
می کند. شاخه اصلی ارس در ترکیه و از کوه بین 
گل )هزار برکه( به ارتفاع 3125 متر سرچشمه 
می گیرد. این کوه در جنوب ارزروم و در نزدیکی 
سرچشمه رودخانه فرات واقع است. رود ارس 
پس از طی یک مسیر پرپیچ و خم در قلمرو ترکیه 
وارد دشــت ایــروان در جمهوری ارمنســتان 
می شود. شاخه دیگر ارس از کوه واردینسکی در 
قفقاز سرچشمه می گیرد. این دو شاخه در مکانی 
معروف به زنگنه در منتهی الیه شمال غربی ایران 
به هم می پیوندند. این نقطه در مرز مشترک ایران، 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان واقع است. از 
آن پس از پیوستن آرپاچای، رودخانه ارس مرز 
مشترک جمهوری اســالمی ایران، ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان را تا محلی به نام بهرام تپه به 

طول 475 کیلومتر تشکیل می دهد.
 رودخانه هــای فرامرزی میــان ایران و 

فــرات(: 4 و  دجلــه  عراق)حوضــه 
رودخانه های فرامرزی با کشور عراق بخشی از 
حوضــه بزرگ دجلــه و فــرات و حوضه آبریز 
خلیج فارس اســت که کشورهای ترکیه، عراق، 
ســوریه و ایــران را شــامل می شــود. تمامی 
رودخانه های فرامــرزی ایران در غرب و جنوب 
غربی به اســتثناء کارون، بخشی از حوضه رود 
بزرگ دجله به شــمار می روند؛ بــه گونه ای که 
21/7 درصد از حجــم آب رودخانه دجله از 
طریق رودخانه های فرامرزی ایران تأمین می شود. 
رود کارون آب خود را به اروندرود تخلیه می کند 
و خود از به هم پیوســتن دجله و فرات تشکیل 
می شود، رود کارون را هم می توان بخشی از آن 
حوضه به شمار آورد. کل طول خط مرزی ایران 
و عراق 1609 کیلومتر اســت که از این مقدار، 
1258 کیلومتر مرز خشکی و 351 کیلومتر مرز 
آبی در امتــداد رودخانه های مشــترک را در بر 
می گیرد. مرز ایران و عــراق از داالمپرداغ نقطه 

مرزی مشترک ایران، ترکیه و عراق در شمال تا فاو 
 در 

ً
در دهانه ارونــدرود در خلیج فــارس تماما

دامنه های غربی رشــته کوه زاگرس امتداد یافته 
اســت. با توجه بــه وضعیــت توپوگرافیکی 
 
ً
منطقه ای که خط مرزی در آن امتداد دارد، تقریبا

کل آب هــای جــاری از خــط رأس ارتفاعات 
زاگرس به سمت غرب جریان یافته و وارد خاک 
عراق می شود. بر این اســاس، ایران به واسطه 
موقعیت جغرافیایی نسبت به عراق هیدروهژمون 
)باالدســت( بوده و ســاالنه حدود 7 میلیارد 
مترمکعب آب از طریق رودخانه های مرزی وارد 
عراق می شــود. البته موقعیــت هیدروهژمون 
)باالدســت( ایران به دلیل واقع شــدن باتالق 
هورالعظیم و هورالهویزه در غرب خوزستان و 
عبور خط مرزی از خط تالــوگ در اروندرود به 

موقعیت پایین دستی تبدیل می شود.
 رودخانه هــای فرمرزی میــان ایران و 

ترکیه: عمده ترین مناقشاتی که ممکن 5
است در آینده رابطه ایران و ترکیه را تحت تأثیر 
قرار دهد، مربوط به ســه رود فرامرزی اســت: 
دجله، فرات و ارس. اگرچه بیش از ایران، عراق 
و سوریه تحت تأثیرات اعمال ترکیه هستند؛ اما 
ایران را نیز به عنوان ســومین کشور درگیرکننده 
تحت تأثیر خود قرار داده است. در حال حاضر، 
منشأ اصلی اختالف بین کشورهای درگیر مسئله 
رودخانــه دجله و فرات که بــه ایران نیز مربوط 

است، طرح گاپ است. 
بهره سخن

آب به عنوان یک حربه و عامل مسئله ساز مطرح 
بوده اســت. بارش کم و نامنظم، سرچشــمه 
گرفتن رودهــای بــزرگ از ارتفاعات جنوب 
و شــرقی ترکیه، تنــوع نژادهــا و قومیت ها و 
وجود مرزهای نامشخص بر تنش های منطقه 
خاورمیانه می افزاید. از ســوی دیگر بنا به گفته 
توماس تاف، مدیر طرح هــای آبی خاورمیانه 

در آمریــکا، افزایــش جمعیت و حساســیت 
بحران کم آبی در خاورمیانه به حدی اســت که 
در بیست ســال آینده، این منطقه از تأمین آب 
مورد نیاز کشــاورزی و صنعتی و آشــامیدنی 
خــود ناتوان خواهــد بود. بر همین اســاس 
مدت هاســت که امنیت آب ها در زمره امنیت 
کشــورهای خاورمیانه درآمده است.شــدت 
بحران کم آبــی منافع قدرت هــای جهانی در 
منطقه را نیز به مخاطره انداخته اســت تا جایی 
که ایــاالت متحده آمریکا در طول چندین دهه 
تالش در حفظ سلطه سیاسی ـ اقتصادی خود 
دانشــگاهی  امکانات علمی ـ  بر خاورمیانــه 
خود را در مورد مسائل آبی منطقه به کار گرفته 
است. از مدت ها پیش وزارت خارجه آمریکا و 
به ویژه اداره خاور نزدیک و جنوب آســیا و نیز 
سفارت خانه های این کشور در امان و تل آویو از 
نزدیک مسائل مربوط به آب را تعقیب می کنند.

اقیانوس هــا،  امــور  اداره  هم چنیــن   
 ) )OESمحیط  زیســت بین المللی و علمــی
هماهنگ کننده فعالیت دولت آمریکا در امور 
محیط زیســت بین  المللی توجــه خاصی به 
مسائل آبی این منطقه دارد.  بر همگان واجب 
اســت با در نظر گرفتن وضعیت آبی کشور و 
منطقه بــرای مدیریت صحیح در جهت تأمین 
و مصرف آب همت جهاد گونه داشــته باشند. 
اســراف یا هدر رفتن حتی یک قطــره آب در 
وضعیت کنونی، گناه نابخشودنی است و باید 
برای آب های فرامرزی نیز یک چارچوب بهینه 
تهیه شود و با دیپلماسی و هیدروپلتیک اجازه 
ایجاد بحران در راستای تنش آبی بین کشورهای 
منطقه داده نشــود. مدیریت شــرایط موجود 
می تواند سبب ایجاد اتحادیه آب در منطقه شود 
تا بحران آبی مدیریت شود و در راستای تقسیم 
عدالت در حوزه آب، شرایط موجود با کمترین 

هزینه سپری شود. 

نزدیک به یک دهه اســت که نهادهای بین المللی در 
کنار کارشناسان و دانشــگاه ها در خصوص بحران 
و تنش آبی هشدار می دهند. موضوعی که می تواند 
باعث ایجــاد بحران های دیگــری، همچون بحران 
اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و امنیتی شــود، اما 
آنچنان که شایســته است گوش شــنوایی برای این 
هشدارها وجود نداشته است. شاید بتوان گفت در 
سال های اخیر با بروز و ظهور اثرات کم آبی، مقامات 
و حتی مردم عادی نیز بیش از گذشــته در حال لمس 
آن هســتند. طبق گزارش ســازمان یونسکو در سال 
2012، تنها کمتر از یــک درصد کل منابع آب کره 
زمین شیرین اســت و حدود 63 درصد از کل منابع 
آب شــیرین به صورت یــخ در یخچال های قطب 
شــمال، قطب جنوب و یخچال های کوهســتانی، 
خارج از دسترس مستقیم انسان قرار دارد. کشورهای 
برزیل، روسیه، چین، کانادا، اندونزی، آمریکا، هند، 

کلمبیا و جمهــوری دموکراتیک کنگو، 61 درصدد 
کل منابع شناخته شده آب شیرین را در اختیار دارند. 
منطقه غرب آســیا نیز از نظر آب شیرین بسیار فقیر 
اســت؛ از این رو طبق پیش بینی کارشناسان جدی 
بودن بحران آب در خاورمیانه به گونه ای اســت که 
در 11 ســال آینده بسیاری از کشورها قادر نخواهند 
بود آب مورد نیاز کشــاورزی، صنعتی، آشامیدنی و 
دیگر مصارف خود را تأمین کنند. در وضعیت فعلی 
نیز بیش از 26 کشــور در جهان کمبود آب دارند که 
9 کشــور در خاورمیانه قــرار دارد. خاورمیانه خانه 
شش درصد جمعیت جهان اســت و از سویی تنها 
یک درصد آب شــیرین جهان را در خود جای داده 
است، به همین دلیل کشورهای این منطقه باید یک 
تصمیم حیاتی بگیرند تا فاصلــه بین میزان تقاضا و 
عرضه منابــع آب را کاهش دهنــد. عالوه بر غرب 
آسیا، میلیون ها نفر از مردم قاره آفریقا نیز با تنش آبی 

شدیدی مواجه هستند؛ به گونه ای که مردم برخی از 
کشــورهای آفریقایی هزینه زیادی برای دسترسی به 
منابع آب می پردازند. حمل ســطل های آب کثیف 
آن هم برای ســاعت ها مانع از کسب درآمد مادران 
و حضور بچه ها در مدرسه می شود. مردم آب کافی 
برای آبیاری محصوالت یا سیراب کردن دام های شان 
ندارند و همین موضوع باعث می شود تا استراحت 
پایان روز برای  آنها سخت باشــد؛ چرا که می دانند 
فردا هم اوضاع به همین منوال اســت.  کشورهایی، 
همچــون موزامبیــک)52/7 درصد از مــردم به 
خدمات اولیه آب دسترســی ندارند(، نیجر)54/2 
درصد از مــردم به خدمــات اولیه آب دسترســی 
ندارند(، اتیوپــی)60/9 درصد مردم خدمات اولیه 
آب ندارند(، اوگاندا )61/1 درصد از مردم خدمات 
اولیه آب ندارند( و... با فقر شدید آبی مواجه هستند 
که رفته رفته نیز بر تعداد کشــورهای دچار تنش آبی 

افزوده می شــود. بنابراین با شــدت  گرفتن تغییرات 
اقلیمــی و کمبود بارش و تغییر در نحوه اســتفاده از 
آب، مشکل دسترســی مردم به آب آشامیدنی سالم 
در سراســر جهان به ویژه کشورهای آفریقایی تشدید 
یافته اســت. متغیرهایی، همچون کمبود منابع آبی، 
کاهش بارش ها، دولت های ورشکســته و... تأثیر 
جدی بر دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم دارد؛ 
اما واقعیت آن است که تغییرات تدریجی، اما پیوسته 
در وضعیت دمای کره زمین موجب ایجاد اخالل در 
دسترسی مردم به منابع آب سالم در سراسر عالم شده 
اســت. موضوعی که نشــان می دهد، بحران آینده، 
بحران آب خواهد بود و وضعیت جامعه بین المللی 
را دچار تغییرات اساسی خواهد کرد. انتظار می رود 
با ایجاد یک ســاختار عدالت محور، عدالت آبی در 
دنیا به اجرا گذاشــته شود تا شــاهد ایجاد بحران در 

بخش های مختلف جامعه بین المللی نباشیم. 

ساعتصفرکمآبی
در گفت وگوی صبح صادق با هدایت الله فهمی بررسی شد

ملیحه زرین پور
خبرنگار

»بی آبی« سرنوشت شومی است که آینده نه چندان دور خاورمیانه را تهدید می کند؛ این گفته کارشناسان و پژوهشگران حوزه آب است. ایران اسالمی هم یکی از کشور های منطقه خاورمیانه است که به سبب اقلیم خشک خود و در پی کم 
لطفی های جوی با مشکل کم آبی مواجه است. این روزها آب گوهر کمیابی است که دیگر در دل زمین هم یافت نمی شود و این نتیجه سوءمدیریت هایی است که دکتر »هدایت الله فهمی«، معاون اسبق دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت 

نیرو به آن اشاره داشته و تأکید می کند، راهکارهای بسیاری برای جبران کم آبی وجود داشت که کسی به آنها توجه نکرد. در ادامه گفت وگوی »صبح صادق« را با این پژوهشگر منابع آبی می خوانیم.

ایران به عنوان یکی از واحدهای سیاسی  ـ جغرافیایی 
منطقه خاورمیانه و بــا عنایت به موقعیت جغرافیایی 
و فاصله آن از خط اســتوا و قطب شمال، به صورت 
جدی با چالــش آب روبه روســت. میانگین بارش 
ســاالنه در ایران بر اساس آمار بلندمدت حدود 220 
میلی متر بوده که با توجه به تغییرات آب  وهوایی در یک 
دهه گذشــته بین 10 تا 15 درصد از میزان آن کاسته 
شده است.)مصاحبه ستار محمودی، قائم مقام وزیر 
نیرو، فروردین 1394( این تغییر در میانگین بارش اثر 
مهمی در کاهش حجم منابع آبی تجدیدپذیر بر جای 
گذاشته است. از سوی دیگر، افزایش سریع جمعیت، 
توسعه مناطق شــهری و نیاز به آب بیشتر برای تولید 
بیشتر  بهره برداری  فرآورده های کشــاورزی، موجب 
 بدون 

ً
از منابع آب های ســطحی و زیرزمینــی و غالبا

در نظر گرفتن مقتضیات طبیعی و زیســت محیطی و 
شرایط اجتماعی نو فرهنگی کشور شده، به گونه ای که 
امروز برقراری توازن میان منابع در دسترس و نیازهای 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به چالشی جدی 
و تهدید مخاطره آمیز برای ملت ایران تبدیل شده است.  
 به این نکته توجه و باور داشته باشیم که در 

ً
باید عمیقا

کشوری زندگی می کنیم که میانگین بارش آن یک سوم 
میانگین جهانی و ســرانه آب تجدید شونده آن بدون 
در نظر گرفتن ســهم طبیعی، یک چهارم سرانه جهان 
اســت. در حال حاضر، ایران در زمینه پر مصرف ترین 
جوامع جهان در بخش کشــاورزی اســت و با ادامه 
چنین روندی دستیابی به توسعه پایدار بسیار سخت، 
اگر نگوییم ناممکــن، خواهد بود. تولید کمتر از یک 
کیلومتر فرآورده های کشاورزی به ازای یک متر مکعب 

آب و ســرانه مصرف خانگی 265 لیتر در شبانه روز 
در شهرها، نشانه بارزی از رعایت نکردن الگوی بهینه 
مصرف آب در ایران اســت.)روزنامه ایران، ویژه آب 
و برق، آذرمــاه 1388، صحفه 16( در کنار مصرف 
باالتــر از میانگین جهانی که به معنای هدررفت منابع 
گرانبهای آب است، استخراج و مصرف یک چهارم 
از منبع اســتراتژیک آب هــای زیرزمینی تجدیدناپذیر 
کشــور)بیالن منفی مصرف آب های زیرزمینی( ایران 
را وارد مرحله تنش کم آبی و عبور وضعیت منابع آب 

کشور از خط قرمز کرده است. 
میانگیــن حجــم آب تجدیدپذیر کشــور حدود 
120 میلیارد مترمکعب در ســال اســت که در حال 
حاضــر با توجه بــه کاهش میانگین بارش ســاالنه، 
 به 80 میلیــارد متر مکعب کاهش 

ً
این رقــم احتماال

یافته اســت. با توجه به جمعیت کشور که حدود 80 
میلیون نفر است، ســرانه آب هر ایرانی، بدون در نظر 
گرفتن ســهم طبیعت و شاخص های ســازمان ملل 
متحده، حدود 1200 متر مکعب در ســال است که 
در مقایســه با 7500 متر مکعب میانگین جهانی رقم 
بسیار پایینی به شمار می رود. برآورد می شود این رقم 
در سال 1404 شمســی)2025 میالدی(، که سال 
پایان سند چشــم انداز توسعه 20 ســاله جمهوری 
اسالمی ایران است، به رقم 800 متر مکعب در سال 
کاهش خواهد یافت.)نامی محمدحسین؛ جغرافیای 
سیاسیی آب های فرامرزی ایران)رودخانه ها(، 1390؛ 
 صحیح است اگر گفته شود که 

ً
ص93( بنابراین کامال

در حال حاضر بایــد آب را در ایران کاالیی اقتصادی، 
استراتژیکی و امنیتی دانست.

E رودهایوارداتیابرچالشپیشرویجهان
خشکسالی جهانی و زنگ هشدار خشک شدن رودخانه های فرامرزی

اژدهایبیرحم
نگاهی به عواقب و پیامدهای خشکسالی برای ایران

E آب،کاالیاستراتژیک
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ثروت خاندان پهلوی که همگی از راه 
نامشــروع کســب شــده بود، آنقدر 
بی حســاب و کتاب بــود که هر یــک از خاندان 
پادشــاهی در حوزه های گوناگون سرمایه گذاری 
کرده و درآمدهای شخصی برای خود ردیف کرده 
بودند. نتیجه این اقدامات انباشــت بیش از پیش 
سرمایه ای بود که آنان را به بزرگ ترین سرمایه داران 
این کشــور تبدیل کرده بــود. فعالیت اقتصادی 
خاندان پهلوی حد و حصری نداشت و آنان در هر 
زمینه ســودآوری حضور داشــتند و با استفاده از 
رانت خانوادگی در هر فعالیت اقتصادی صاحب 
سهم بودند. این فساد حالت اپیدمی گرفته بود و 
کسی در دربار نبود که مشغول بیزینس و فعالیت 
اقتصادی برخاسته از رانت نباشد. طبیعی است که 
محصول چنین ویژه خواری ای، محرومیتی بود که 
برای جامعه ایجاد می شد و فاصله طبقاتی که روز 
به روز افزون می شــد و همیــن عوامل حکومت 
پهلوی را در سراشــیبی ســقوط قرار داد.  جالل 
اندرمانی زاده و مختار حیدری، نویسندگان کتاب 
»پهلوی ها« )خاندان پهلوی به روایت اسناد( در 

جلــد دوم کتاب شــان که در 
تاریخ  مطالعات  مؤسسه  
معاصر ایران انتشار یافته 
است، توضیح مختصری 
اقتصــادی  اوضــاع  از 
محمودرضــا پهلــوی، 
برادر شاه ارائه کرده اند که 
می توانــد مؤیــدی بــر 
توضیحات فوق باشــد. 
نویســنده شرح می دهد:  

»بــرادر دیگر شــاه محمودرضا بود کــه در امر 
ســرمایه گذاری و داشتن ســهام در شرکت های 
مختلف، فعالیت زیادی داشــت. کســب سهام 
بسیاری از کارخانجات و مؤسسات اقتصادی به 
وسیله  وی، ناشــی از جایگاه او به عنوان یکی از 
اعضــای خانواده  ســلطنتی بــود، جایگاهی که 
می توانســت برای صاحبان و ســایر سهامداران 
سودآور و پول ساز باشد، زیرا به وسیله  محمودرضا 
می توانستند از موانع قانونی گمرکی و مالیاتی به 
راحتــی عبور کننــد. محمودرضا 24 مؤسســه  
صنعتی، چندین معدن، یک کارخانه  آجر و یک 
کارخانه  الستیک اتومبیل داشت. اسامی بانک ها و 
مؤسســاتی که با محمودرضا پهلوی شــراکت 
داشــته اند، عبارتند از:  شــرکت فیروزه  مشهد، 
شــرکت صنعتی شهوند، شــرکت معدنی دونا، 
شــرکت معدنی ایران و رومانی، شــرکت دونا 
سنگ، شرکت معدنی نورگان، شرکت شه باف، 
شرکت بریجستون ایران، شــرکت ایران پوبلن، 
شرکت آجر جنوب، شــرکت ساختمانی کلید، 
شرکت میم جیم میم، شرکت عمران ملک شهر، 
شرکت خانه سازی و توسعه  تهران بزرگ، 
و ســاختمانی  شــرکت شهرســازی 
فرح آباد، شــرکت کشــت و صنعت 
شهیاران، شرکت کشاورزی کیان شهر، 
شرکت کشــاورزی و دامپروری ایران، 
شــرکت صنایع و کشــاورزی کل تپه، 
واردات  و  ماشین آالت عمرانی  شرکت 
ســاختمانی،  راهسازی  ماشــین آالت 
شــرکت تدارکات و خدمــات دریایی 

باسکو، شرکت هتل شهسواران.«

رانت خوار سهام داران 
   دهلیز    

 جمعه پرشــور 22 خردادمــاه را می توان یکی 
از باشــکوه ترین روزهای ملت ایران دانست که 
حضــور چهل میلیونــی مــردم در انتخابات در 
آســتانه دهه چهارم انقالب اســالمی از عظمت 
مردمی ترین انقالب تاریخ بشریت خبر می داد. در 
حالی که به نظر می رسید فردای انتخابات، سراسر 
ایران باید منتظر شکل گیری فضای شاد و پرشور 
ناشی از خلق این صحنه تاریخی باشد، متأسفانه 
حوادثی به وقوع پیوست که تا حدی توانست این 
جشن شادمانی بزرگ را تحت الشعاع قرار دهد 
و کام ملــت را تلخ کند. جریان مدعی قانون، که 
 باید به نتایج انتخابات قانونی کشور پایبند 

ً
منطقا

 بــود، بلوایی آفرید که از آن با عنوان »فتنه عمیق« 
یاد شده است.

اولین گام در برنامه تبلیغی جریان دوم خرداد 
هنگام برگزاری انتخابات، ایجاد یک جنگ روانی 
و اعالم زودهنگام پیروزی در انتخابات بود. در این 
میان، پایگاه های خبری متعدد این جریان همزمان 
به درج اخباری مبنی بر پیش افتادن موســوی در 
انتخابات مشــغول شــدند. برای نمونه، یکی از 
پایگاه های خبری همسو با این جریان در مطلبی با 
عنوان »آرای خاموش به صحنه آمدند« می نویسد: 
»مشاهدات و گفت وگوی خبرنگار ایلنا با برخی 
از رأی دهندگان حاکی از آن اســت که بسیاری از 
کسانی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 
1376 در انتخابات شــرکت نکرده اند و به رأی 
خاموش تبدیل شده بودند، پس از هشت سال در 
انتخابات شرکت می کنند. بر اساس این گزارش 
پیش بینی می شود نتیجه انتخابات در مناطق حومه 
شهر تهران بر خالف برخی پیش بینی ها که از رأی 
 
ً
مطلوب کاندیدای خاصی حکایت می کرد، کامال

به نفع کاندیدای دیگری رقم بخورد.« 
آقای هاشمی رفسنجانی نیز به طور ابهام آمیز، 
دغدغه خود را درباره ســالمت انتخابات اعالم 
کرد و هنگام رأی دادن گفت: »بسیار مهم است که 

این انتخابات به گونه ای برگزار شود که هیچ کس 
نتواند شبهه افکنی کند و همه بپذیرند آنچه که از 
صندوق بیرون می آید، همان باشــد که مردم رأی 

دادند.« 
عفت مرعشی، همسر آقای هاشمی نیز پس از 
اینکه رأی خود را به صندوق انداخت، خطاب به 
مردم و خبرنگاران گفت: »شما شاهد هستید که 
من در رأی خود نام میرحسین موسوی را نوشتم و 
امیدوارم که تقلبی صورت نگیرد که اگر این اتفاق 
بیفتد، من در پل صراط از آنها نخواهم گذشت.« 
وی ســپس با حمله به دکتــر احمدی نژاد گفت: 
»امیدوارم احمدی نژاد و دوســتان خوارجش از 
مردم پاســخ دریافت کنند.« مرعشی ادعا کرد: 
»اگر تقلب نشود، موسوی رئیس جمهور می شود؛ 
ولی خدا نکند تقلب کنند که اگر این گونه شــود، 

مردم به خیابان ها می آیند و اعتراض می کنند!« 
حتی فضا به گونه ای بود که موسوی پیشاپیش، 
خود را پیروز انتخابات دانست و در شب جمعه 

)1388/3/22( چنین بیانیه ای صادر کرد: 
»به نام خدا ـ مردم شریف ایران! ضمن تشکر از 
حضور پرشور و استقبال گسترده شما از انتخابات 
ریاســت جمهوری، بــه اطالع می رســاند طبق 
گزارش ها و مستندات واصله علی رغم تخلفات 
و کارشکنی های متعدد و نارسایی های گسترده، 
مســتندات واصله حاکــی از آن اســت که رأی 
اکثریت قاطع مردم، متوجه این خدمت گزارشان 
بوده است. از مسئوالن امر می خواهم در شمارش 
آرا نهایت دقــت را بنمایند و اعــالم می کنم در 
غیــر این صورت، از همه امکانــات قانونی برای 
احقاق حقوق حقه ملت ایران اقدام خواهم کرد. 
همین جا فرصت را مغتنم می شــمارم و از ملت 
شــریف ایران می خواهم آماده برگزاری جشــن 
پیروزی در شامگاه میالد بانوی دو عالم حضرت 

فاطمه زهرا)س( باشند.«
اما نتایج اعالم شــده از سوی ستاد انتخابات 
کشــور، از حقیقتی دیگر حکایتی داشــت و از 
شــکل گیری حماسه ای باشــکوه و بی نظیر خبر 
مــی داد که با حضور حدود چهــل میلیون نفر و 

مشــارکت 85 درصدی شکل گرفته بود و پیروز 
این میدان »محمود احمدی نــژاد« با رأی 24/5 
میلیونی بود. این آمار نشان داد، تمامی ادعاهای 
ســتاد جنگ روانی میرحسین موسوی کوبیدن بر 
طبل توخالی بود و نامزد مورد عالقه آنها اعتباری 
بسیار کمتر از آنچه ادعا می شد در میان مردم دارد.
رأی گیری ایــن انتخابــات در 22 خردادماه 
ساعت 8 صبح شــروع و تا پاسی از شب تمدید 
شد. رأی موسوی بیشتر از 13 میلیون و 200 هزار 
نشــد که 33/75 درصــد کال آرا بود و اختالفی 
11 میلیونی با رقیب داشــت. محسن رضایی در 
جایگاه سوم قرار گرفت و توانست تنها 678 هزار 
رأی که معادل 1/73 درصد آرا بود، کســب کند. 
در پایان صف نیز مهــدی کروبی قرار گرفته بود 
که کمتر از یک درصد آرا برابر با 333 هزار رای 
کســب کرده بود و آرایش حتی از آرای باطله که 

برابر با 409 هزار بود نیز کمتر بود!
اخبار اعالم شده، ستاد جنگ روانی دوم خرداد 
را بــرای لحظاتی به کما برده بــود. محمدعلی 
ابطحی، مشاور برجسته خاتمی و به ظاهر حامی 
ایــن روزهــای کروبی، در وبالگــش، وضعیت 

اردوگاه دوم خــرداد را چنیــن توصیف می کند: 
»دیشب اما شب تلخ شــوک آوری شد. خبرها، 
مثل چهار سال پیش با اعالم زودرس خبرگزاری 
فارس و کیهان شکل گرفت. اول باورکردنی نبود. 
کم کم که خبرها جلو رفت، خبرها داشــت مثل 
یک کوه ســنگین در برابر چشم کسانی که دیده 
بودند واقعیت این نیست، رسمی می شد... این بار 
مسئله خیلی مهم تر از تقلب بود. خیلی ها اسم آن 
را کودتای سفید می گذارند. با ستادهای مختلف 
در تماس بودم. مگر می شد خوابید؟ دو بار رفتم 
پیش آقــای کروبی یک بارش ســاعت 2 بامداد 
بود. با دوســتان مختلف در ســتاد آقای موسوی 
صحبت می کردم. همه شــوک بودند. هر وقت 
فرصت می کردم به فیس بوک و فرند های نگران 
آنجا سر می زدم. دوستانی که این بار انتخاب کرده 
بودند و نتایج را می دیدند و داشتند دق می کردند، 
می خواستند حرف های امیدوارکننده بزنم. من هم 

از این خبرها نداشتم. شرایط سختی بود.« 
خروج از کما، سرآغاز اقدامات غیرقانونی بود 
که با هدف زیر سؤال بردن انتخابات طراحی شده 

بود.

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

ارمغان قانون اساسی

»قانون اساســی« مهم ترین سند 
حقوقی  ـ سیاسی یک کشور است 
کــه در آن وظایف و اختیارات زمامداران از 
یک ســو و حقوق و تکالیف مردم از سوی 
دیگر تبیین می شود. به عبارتی، قانون اساسی 
ســازمان و ســاختار قدرت سیاســی نظام 
جمهوری اسالمی را تعیین و تعریف کرده 
از ســاختار،  اینجــا منظــور  اســت. در 
تشــکیالت موجود کشور  و  سازمان بندی 
است. ساختار حکومت شامل قوای سه گانه 
مجریــه  قــوه  مقننــه،  قــوه  از  اعــم 
و  )ریاســت جمهوری،  وزارتخانه هــا 
ســازمان های دولتی و غیــره(، قوه قضائیه 
)دادگاه ها و تشــکیالت قضایــی( و دیگر 
نهادهای اعمال کننده و حاکمیت است. برای 
اینکه معلوم شود در ساختار حکومت کشور ـ 
که از مســائل بنیادین هر کشــوری است ـ 
 قدرت قوه مقننه چگونه اعمال می شــود و 
 تک مجلسی یا دو 

ً
ترکیب و ساختار آن مثال

مجلسی، چگونه است. یا انجام داده شدن 
وظایف قوه مجریه چگونه بوده و ترکیب آن 
به چه نحو اســت، یک رکنــی، یعنی فقط 
ریاست جمهوری یا نخست وزیر است یا دو 
رکنی،  یعنــی رئیس جمهور به عنوان رئیس 
مملکت و نخســت وزیری به عنوان رئیس  
حکومت یا دولت یا اینکه قوه قضائیه دارای 
چه تشــکیالت و ساختاری است.  بنابراین 
قانون اساسی جمهوری اسالمی که تصویب 
شد و به رفراندوم گذاشته شد، به این معنا بود 
که سازمان و ســاختار قدرت سیاسی نظام 
جمهوری اسالمی ترسیم شده و به موجب 
آن، ثبات سیاسی در کشــور ایجاد خواهد 
شــد. عالوه بر این، قانون اساسی دستاورد 
بزرگ دیگری هم بــه ارمغان آورد و جامعه 
 جامعه 

ً
ایرانی را شکل واحدی داد. معموال

انسانی هر کشــوری دارای اقوام گوناگون و 
ادیان مختلف و نــژاد و زبان های متعددی 
اســت که برای متحــد کــردن و دوری از 
اختالفات و حاشیه سازی ها، قانون اساسی 
می تواند مبنا و محور همگرایی و انســجام 
باشــد. قانون اساسی حقوق همه اقوام را به 
رسمیت شناخته و حدود آن را معین می کند. 
به عبارتی، قانون اساســی اصلی ترین نماد 
هم گرایی و  همبستگی تلقی می شود و این 
تضمین در قالب قانون اساسی قابل اعمال 
است و زمینه های تشکیل جامعه ای واحد و 
هماهنــگ را فراهم مــی آورد و از هرگونه 
اختــالف و تنش آفرینی پیش گیری می کند. 
قانون اساسی جمهوری اسالمی همین که با 
رفراندوم مردمی تأیید شــد، خیلی صریح 
تکلیف جریان های ضد انقالب مســلح را 
روشــن کرد و ضریب امنیتــی را باال برد و 
بسیار از نهادهای نظامی ـ امنیتی و نیروهای 
مسلح کشور تعیین تکلیف شدند. گروه ها و 
احزاب سیاسی الزاما باید سالح های شان را 
به نهادهای قانونی تحول می دادند، هر چند 
 در برابر اجــرای قانون مقاومت های 

ً
عمال

فراوانی صورت گرفت و تا مدت ها همچنان 
گروهک های مخالف امام و قانون از تحویل 
ســالح خــودداری می کردنــد. یکــی از 
دستاوردهای مهم  تصویب قانون اساسی، 
تعیین تکلیف حدود آزادی های سیاســی ـ 
اجتماعی بود. بعد از انقالب تشــکل های 
سیاسی ـ اجتماعی گوناگونی شکل گرفته و 
هر یــک مطبوعاتی داشــتند و هیچ قانون 
مشخصی برای فعالیت آنان نداشت،تصویب 
قانون اساســی تعیین تکلیــف آزادی بود و 
شــعار  «آزادی به شــرط قانون« در فضای 
سیاسی کشور رایج شد.در این شرایط بود که 
حضرت امام)ره( در دفاع از قانون اساســی 
فرمودند:  »معیار در اعمــال نهادها،  قانون 
اساسی است و تخلف از آن برای هیچ کس،  
چه متصدیان امور کشوری و لشکری و چه 

اشخاص عادی جایز نیست.«

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مروری بر مفاسد دربار رژیم دیکتاتور پهلوی
شــبه قاره هند یکی از قدیمی ترین تمدن های 
بشــری را در خود جای داده است. سرزمینی 
با تاریخــی پر ماجرا که حاکمــان مختلف با 
باورهای و اندیشــه های گوناگونــی را بر خود 
دیده و هر یک سرنوشــتی را برای مردمان این 

سرزمین رقم زده اند.
در روزگار خلفــای راشــدین بــود کــه 
دروازه های هند، به روی اســالم گشــوده شد. 
وسایل نفوذ اسالم در هند، گاه بازرگانان بودند 
و گاه یورش های نظامی کوچکی به وسیله خلفا 
اداره و رهبــری می شــد. در دوران حکومت 
بنی امیه این حمالت نظامی، شکل جدی تری 
به خود گرفت و از همــه معروف تر، حمله ای 
بود که تحت فرماندهی محمدبن قاســم و به 
اشاره و دستور عمویش حجاج بن یوسف ثقفی ـ 
اســتاندار عراق ـ انجام یافت و چون موفقیت و 
پیروزی شایانی کسب کرده بود، توانست راه را 
برای تسلط امویان ـ و سپس عباسیان ـ بر بخش 
بزرگی از هند بگشاید. این حمله در حقیقت، 

طلیعه حکومت مسلمین در هند بود.
بعدها که دســتگاه خالفت عباسیان رو به 
ضعف نهاد، نفوذ آنان در هنــد نیز روز به روز 
کاسته شد؛ کم کم امرای داخلی سر بلند کردند 
و هر یک در گوشه ای علم استقالل برافراشتند 
و نفوذ خلفا جز در دو قسمت غربی هند، یعنی 
سرزمین سند که پاکستان را تشکیل می دهد، بر 

جای نماند.
به این ترتیب، تا زمانی پس از آن، حمالت 
مسلمین به هند موقوف شد تا آنگاه که محمود 
غزنوی به نام جهاد با بت پرستان، به آن سرزمین 

روی آورد، وی نخستین حمله  خود را در سال 
392 هجری )1001 میالدی( از شــهر غزنه 
آغاز کرد و پس از آن نیز با حمالت و فتوحات 
پی در پی، قســمت بزرگی از هند را ـ از طرف 
مغــرب و شــمال و جنوب غربی ـ بــه قلمرو 

حکومت خویش افزود.
پــس از چنــدی، حکومــت غوریــان بر 
ویرانه های حکومت غزنویان بنا شــد و دنباله 
فتوحــات قبلــی را به همان وضــع گرفت، و 
باالخره در سال 589 هـ )1193 میالدی( یکی 
از بردگان غوری، به نام قطب الدین ایبک، دهلی 
را فتح کــرد و خود به اســتقالل، به حکومت 
پرداخت و آن شهر را پایتخت خویش قرار داد.

از آن تاریخ، حکومت های مســلمان، یکی 
پــس از دیگری زمــام امور هند را به دســت 
گرفتــه و همگی دهلی را پایتخت خویش قرار 
دادنــد. تا اینکــه در ســال 932 ه )1526 م( 
حکومت تیموریان )یا مغوالن( تأسیس شد و 
درخشان ترین دوره های حکومت اسالمی هند 

به وجود آمد.

   حافظه    

مسلمانان حکومت   
نگاهی به حضور مسلمانان در هند

وزیتاریخ پیر توهم 
انتخابات ریاست جمهوری دهم و صف آرایی جریان های سیاسی  ـ ۱۲
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محمود امجد بعد از اعدام روح الله زم، 
گرداننده پایگاه ضدانقالبی »آمدنیوز« 
در اظهارنظــری عجیــب و ناجوانمردانه وی را 
شــهید خطاب کرده و انتقاداتی را به دو علمدار 
شــیعه در عصر حاضر، یعنی حضرت آیت الله 
سیســتانی و امام خامنه ای روا داشت که همه را 
حیرت زده کرد. به کار بردن واژه مقدس شهید و 
سوء استفاده سیاسی برای مقاصد باطل از سوی 
کسی که خود درس دین خوانده، در محضر علما 
تلمذ کرده و خود نیز مبلغ این شریعت بوده، بسی 
مایه تأسف بود و اعتراض خیلی ها  از جمله برخی 
از ارادتمندان و دوستان قدیمی شیخ امجد را نیز 
به دنبال داشــت. یکی از دوستان قدیمی وی در 
مورد اظهار نظر امجد درباره دو مرجع عالی قدر 
این چنین نوشــت: »نام امام خامنه ای و آیت الله 
به زبان  جفاکارانــه  را  سیســتانی)حفظهم الله( 
آوردید. با این خطای فاحش، شما دو علمدار امام 
زمان)عج(، مقام معظم رهبری در ایران و آیت الله 
سیستانی در عراق را نشانه رفته اید. یادتان هست 
منبرهای تان راجع به گناه زبان و میزان تأثیر آن که 
ّیین به 

ّ
بــا یــک کلمــه، انســان را از اعلــی عل

اسفل السافلین می اندازد؟ واقع بینانه بنگرید و 
منصفانه بگویید، آیا دشمنان اسالم در ایران و 
عراق، ســدی بزرگ تر از ایــن دو بزرگوار در 

مقابل منافع و اهداف نامشــروع خود 
سراغ دارند؟ آیا برای اینکه خدای 

م و 
َ
ناخواسته ســایه این دو َعل

پرچم از ســر ملت ایران و 
شــود،  کــم  عــراق 

لحظه شماری نمی کنند؟ 

شــما را چه شده اســت که در واپسین روزهای 
حیات در کشور صهیونیستی یا صهیونیست زده 
فرانســه که در بین همه کشــورها بــه اهانت به 
شخص پیامبر اعظم)ص( شهره آفاق است، رحل 
اقامت افکنده و از آنجا سنگ جفا به پیشانی اسالم 
پرتاب می کنید؟!« آن دوست قدیمی شیخ امجد 
با دلی آکنده از درد، در پایان نوشته اش چند شاهد 
قطعی بر انحراف آقای امجد از صراط مســتقیم 
ارائه کرد تا شاید دل و عقل اسیر هوای نفس شده 
دوست عرفان مســلک خود را بیدار کرده و او را 
متنبه کند که تا چه حد بــا حقیقت فاصله گرفته 

 است؟ اما دریغ از ذره ای تنبه!
امجد در کشور فرانسه در حالی عامل دست 
بیگانه علیه انقالب را شــهید خطــاب کرد که 
مدتی قبل نشریه مبتذل »شارلی ابدو« به ساحت 
مقدس رسول اکرم)ص( اهانت کرده بود و رئیس 
جمهور بی نزاکتش، حتی حاضر به عذرخواهی 
نشــده بود، دم برنیاورد و سکوت کرد؛ در حالی 
که همه جهان اســالم عکس العمل نشان دادند! 
لذا باید از وجدان خفته امجد پرســید آیا توهین 
به پیامبر)ص( اهمیت کمتری نسبت 
بــه اعدام قانونی و شــرعی نیما زم 
داشت؟! آری! دعای عاقبت بخیری 
که امجــد در این کالس هــا آن را 
مهم ترین خواسته معنوی هر انسانی 
می دانســت، در مصاف نفسانی وی با 
منافع دشــمنان انقالب و فشار فرزند 
و اطرافیان درباره خودش از دســت 
رفــت! خدا عاقبت همه ما را ختم 

به خیر کند. 

   فراز و فرود محمود امجد  ـ بخش پایانی

مراقبت از عاقبت بخیری

   ریزش ها    

 مردم، رسانه ها و مطبوعات را 
ً
معموال

نخبگان  می دانند،  اطالع رسانی  ابزار 
سیاســی آن را رکــن چهــارم دموکراســی و 
جامعه شناسان آن را وسیله بسیار مهم و تأثیرگذار 
بر نگرش ها، ارزش هــا و فرهنگ پذیری تلقی 
می کنند. این برداشــت، بر کارکردهای اصلی 
رســانه داللــت دارد. وقتــی به تاریــخ رابطه 
ســازمان های اطالعاتی با رسانه ها و مطبوعات 
نگاه می کنیم، شاهد کارکردهای ثانویه ای هستیم 
که آنها را به جای سربازان سد نفوذ نظام سلطه و 
استبداد به سربازان پروژه نفوذ تبدیل کرده است؛ 
به گونه ای که تاریخ ملت ها فــراوان از این نوع 
رسانه های ضد ملی به خود دیده است. براساس 
ایــن کارویــژه، ســرویس های اطالعاتــی و 
جاسوســی، رســانه ها و مطبوعات را به منزله 
ســالحی برای نبرد اطالعاتی و اســب تروای 
مدرن در نفوذ، جریان سازی و براندازی نرم به کار 
می برنــد. در این زمینه خاخام یهــودی »رابی 
راشــورن« گفته بود »در حالی که تسلط بر طال 
قدرت اول ما از طریق سلطه بر جهان می باشد، 
دومین وسیله ما باید تسلط بر مطبوعات جهانی 
باشــد. خبر، اســلحه ای اســت تبلیغاتی که 
خبرگزاری ها آن را ذخیره می کنند و مطبوعات، 
ســربازانی هستند که این ســالح ها را به سوی 
خواننــدگان خود شــلیک می کنند.«)دعوتی، 

1376: 91( این رابطه را می توان به روشــنی در 
کتاب »سی سال با سیا« به تألیف »ویلیام ایگن 
کلبی« رئیس اسبق سازمان سیا مشاهده کرد. او 
تصریــح دارد که ســیا بــرای تقویــت جریان 
ضدکمونیســتی در جهان، از جمله کشورهای 
اروپایــی و تضعیف حزب کمونیســت در این 
کشــورها، اقــدام به نفــوذ و خریــد مجله یا 
روزنامه هایی در این کشور کرد تا به هدف خود 
دســت یابد.)کلبی، 1368: 91( ســاندرز نیز 
نوشت: »ســازمان ســیاCIA( ( در چارچوب 
عملیات جنگ سرد فرهنگی، شبکه مطبوعاتی 
جهان شمولی ایجاد کرد که از ایاالت متحده تا 
لندن، اوگانــدا، خاورمیانــه و آمریکای التین 
گسترش داشت و در مقام »وزارت فرهنگ بلوک 
غرب« عمل می کرد.«) استانر ساندرز، 1382: 
4 ـ3( در هر صورت یکی از راه های نفوذ سازمان 
جاسوســی آمریــکا از طریــق روزنامه هــای 
کثیراالنتشار است که در هر کشوری به طریقی 
انجام می شود. این نفوذ در کشورهایی که روابط 
تیره ای بــا آمریکا دارنــد، از روزنامــه ای آغاز 
می شود که نسبت به دولت مواضع انتقادی دارد. 
یکی از نمونه های تاریخی آن در کشــور شیلی 
اســت.)رک. ســاجدی: همــان: 91 ـ85( در 
کارنامه سازمان اطالعات خارجی انگلیس هم 
مشابه نفوذ باال دیده می شود. این سازمان با بیش 
از نیمی از خبرنگاران مؤسسات مطبوعاتی مهم 
جهــان ارتباط مســتقیم و غیر مســتقیم دارد. 
حمایت اطالعاتی و مالــی مهم ترین ابزارهای 
حمایتی ام.آی.6 از مطبوعــات، خبرنگاران و 

نویسندگان است.)عاصف، 1378: 136( 

چهره پنهان سیاست  ـ ۲۳

وای مدرن اسب تر

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

سیدمحمدکاظم یزدی-۱۴

 قاعده نفی سبیل

با غور و تفحص علمــی پیرامون قواعد 
فقه سیاســی در اندیشه سیدمحّمدکاظم 
یزدی از اعاظــم و مراجع نجف در زمانه 
مشروطه، با چهار قاعده مصلحت، عدم 
والیت، حرمــت اعانه بر اثــم و ظلم و 
قاعده تألیف قلوب آشنا شــدیم. در این 
نوشــته آخرین و از یــک منظر مهم ترین 
قاعده فقه سیاســی در شیعه، یعنی قاعده 
»نفی سبیل« را بررســی می کنیم. اولین 
استفاده عملی سیدیزدی از این قاعده، در 
جریان جنبــش تحریم کاالهای خارجی 
و به طور کلی روابط سلطه آمیز اقتصادی 
با بیگانــگان بود. اعالمیه ســید در تأیید 
شرکت اســالمیه  اصفهان و توصیه های 
ایشــان به عموم مســلمین مبنی بر اینکه 
»از خواب غفلت بیدار شوند و به تدریج 
رفع احتیاجات خود را از خارجه بنمایند 
و به تأییــدات ربانیه از ذل فقر و احتیاج و 
تحمل عملگی کفار و تشتت در بالد کفر 
بَرهند«1 همه حاکی از استفاده عملی وی 
از این قاعده اســت. مرحوم سیدیزدی با 
دغدغه ای ســتودنی به استقالل اقتصادی 
مســلمین و ضــرورت پرهیــز از روابط 
سلطه آور با بیگانگان می اندیشید و معتقد 
بود: »در این زمان که ُدول خارجه به انواع 
حیل رشته کســب و صنایع و تجارت که 
مایه عزت و منشأ ثروت است ، از مسلمین 
ربوده و منحصر به خود نموده و مثل خون 
در مجاری عروق ایشان راسخ و نافذ شده 
و شغل اهل اســالم به تدریج منحصر به 
داللی و بیع و شراء اجناس خارجه شده... 
مناسب است مســلمین از خواب غفلت 
بیدار شــوند.«2 این جمــالت که گویی 
وضعیت امروز بیشتر کشورهای اسالمی 
و نوع مناســبات اســتعماری کشورهای 
قدرتمند غربی بــا آنها در زمینه اقتصاد را 
تصویر می کند، نشان دهنده این است که 
، سید از دسایس اســتعمار آگاه بوده 

ً
اوال

، به اهمیت و نقش تولیدات 
ً
اســت و ثانیا

داخلی برای برون رفت ملل مســلمان از 
مشکالت قائل بود. 

سید یزدی از قاعده نفی سبیل در حوزه 
سیاســت نیز اســتفاده کرده است؛ برای 
نمونه، در بحران مشروطه از خوف اینکه 
با آشــوب، پای بیگانه به بهانه آرام کردن 
ناآرامی ها به کشــور باز نشود، از حمایت 
انقالبیونی که ـ در استقالل کشور و حفظ 
دین ـ به آنان اطمینان نداشــت، خودداری 
کرد. او همانند شیخ شهید فضل الله دست 
بیگانه را در آستین برخی از عناصر می دید 
و نگران »مشــروطه ای بود که قرار بود از 
دیگ پلو انگلیس بیرون آید«. لذا در همان 
اوان، سید در نامه خود به حاج آقا حسین 
قمی ، از علمای تهران می نویسد: »چنانچه 
این آشفتگی برقرار و زمانی پراکندگی به 
استمرار گذارد، واهمه آن است که طایفه 
بیگانه که زمانی به انتظار بازار آشــفته اند، 
فرصــت را غنیمــت شــمارند ـ خدای 
نخواسته ـ این بقعه مبارکه ایران که از بین 
تمامی مملکت وسیعه الهی اختصاص به 
ایمان داشته، مانند هندوستان مایه اعتبار 

تاریخ و روزگار گردد.«3
پس از مشــروطه رفتار عملی سید در 
نفی سبیل سیاســی را در خیزش و اعالم 
جهاد وی در جریان اشــغال نظامی ایران 
و حمله نظامی انگلیس به عراق مشاهده 
می کنیم. بــا این آگاهی بود که ســید در 
جریان مشروطه سکوت را اصلح دانست و 
با اعالم نظر خود مبنی بر مشروطه مشروعه 

از امضای مطلق مجلس خودداری کرد.
منابع در دفتر نشریه موجود است.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

از جملــه مباحثی که در تحلیــل جامعه ایران و 
چرایی توســعه نیافتگی و برخــی ویژگی های آن 
مطرح می شود، بحث »جامعه کوتاه مدت« است. 
به زبان ســاده، مفهوم یا نظریه جامعه کوتاه مدت 
بــر این امر داللت دارد که جامعه ایرانی، افق مند 
نیســت و در مواجهــه با مســائل و موضوعات 
مختلف، بیشتر به وضع موجود و وضعیت روزمره 
توجــه دارد تا به آینده و افق هــای پیش رو. براین 
اســاس، این جامعه در زندگــی روزمره خود به 
تبعات اقداماتش چندان نمی اندیشد و مهم ترین 
امــر برای آن، تأمین ملزومــات و مایحتاج زمان 

حاضر است.
 مبتنی بــر این ویژگــی، در ایــن جامعه، با 
بحران هــا هم به صــورت کوتاه مــدت مواجهه 
صورت می گیــرد. برآیند این وضعیــت، از بین 
رفتن امکان توسعه پایدار است؛ به این معنا که در 
اینگونه جوامع، چون افق مندی ضعیف است و به 
تبعات اقدامات توجه چندانی نمی شود، در نهایت 
منابع مختلف و محیط زیست مورد بهره برداری 
بی ضابطــه قرار می گیرد که نتیجــه آن، رخ دادن 

بحران های زیست محیطی است.
در همین راســتا باید اشاره کرد که حاکمیت 
ذهنیــت کوتاه مدت ســبب شــده اســت، این 
تصور شــکل بگیرد که ایــران از طریق ارتباط با 
کشورهای توســعه یافته نیز به راحتی و در اندک 
زمانی می تواند به توســعه برســد یا اینکه وقتی 
درباره توسعه و پیشرفت بحث می شود، به دلیل 
 از این نکته مهم غفلت 

ً
کوتاه مدت نگری، عمدتا

 با مصائب 
ً
 می شــود که کشــورهای دیگر، اوال

فــراوان و زحمت هــای مکــرر)کار مــداوم و 
 در یک بازه  بلندمدت به توسعه

ً
 پرزحمت( و ثانیا

 رسیده اند. 
در واقع، کوتاه مدت نگری ســبب شده است 
میوه توســعه را ببینیم و خواهان آن باشــیم، اما 
به ریشــه ها و بنیان های آن، که زحمت، تالش، 

مجاهدت و البته تداوم است، بی توجه باشیم. 

 Bکوتاه مدتی در تنش آبی
باتوجه به آنچه گفته شــد، تنش های آبی اخیر 
در اصفهــان و برخی نقاط دیگر کشــور، اگرچه 
معلول عوامــل گوناگونی چون کمبــود بارش، 
توسعه نامناسب صنایع در نقاط مختلف کشور؛ به 
معنای  رعایت نکردن پایش سرزمینی در احداث 
و توسعه صنایع در کشور و... است، اما در اصل و 
اساس می تواند در کوتاه مدتی و نداشتن افق مندی 
در تصمیم گیری هــا و بهره بــرداری از منابع آبی 
کشور ریشه داشته باشد. در ارتباط با مسئله آب در 
حوضه آبریز زاینده رود، این کوتاه مدتی حداقل دو 

وجه یا ُبعد مهم دارد:
1ـ کوتاه مدتی در سیاست گذارِی توسعه صنعتی: 
براین اســاس، صنایع آب بــر در نقاطی احداث 
 به لحاظ داشتن منابع آبی، جزء 

ً
شده اند که اتفاقا

نقاط کم آب و فقیر به شمار می آیند. برای نمونه، 
می تــوان به احداث صنایع فــوالد در اصفهان یا 
صنایع کاشــی و سرامیک در یزد اشاره کرد. البته 
اگر عوامل و دست اندرکاران این اقدامات به اثرات 
و پیامدهای دخالت های غیرکارشناسی خود در 
این حوزه دقت می کردند و متوجه می شــدند که 
احداث صنایع آب بر در نقاط کویری کشــور چه 
تبعات زیســت محیطی در پی خواهد داشت، به 
اینگونه اقدامات دست نمی زدند. با این حال، چرا 
با وجود تبعات داشتن، این اقدامات صورت گرفته 
اســت؟ دلیل این موضوع این اســت که در نگاه 
افق مندی  و تصمیم ساز  دستگاه های تصمیم گیر 
ضعیف اســت و آنها به جای درک همه جانبه و 

جامع مسائل و موضوعات و پیامدهای آنها، بیشتر 
ترجیح می دهند به صورت پانسمانی، ُمسکنی و 

آرام بخشی با مسائل مواجه شوند. 
2ـ کوتاه مدتی در بهره بــرداری از منابع: متأثر از 
 در جامعه 

ً
ویژگی های کوتاه مدت نگری که اتفاقا

هم تعمیم و تعمیق یافته اســت، در ذهنیت عامه 
 توجه چندانی به پیامدهای رفتارها وجود 

ً
اساسا

ندارد. برای نمونه، در ایران که حدود 85 میلیون 
نفر جمعیت دارد، به انــدازه  چین که حدود یک 
میلیــارد و 200 میلیون نفر جمعیــت دارد، گاز 
خانگی مصرف می شــود. امسال شدت مصرف 
گاز در کشور به حدی باالســت که از هم اکنون 
هشدارها نسبت به قطع گاز در زمستان شروع شده 
است. این در حالی است که با اندکی صرفه جویی 
یا بهره برداری بهینه از این نعمت خداداد می توان 
مانع از قطع گاز در روزهای آتی شــد، اما به نظر 
می رســد این هشــدارها چندان تأثیری ندارد. 
یا اینکه در فصل تابســتان، به دلیل کمبود برق، 
پیوسته مســئوالن خواهش می کردند که اگر در 
هر خانه ای یک المپ اضافی خاموش شــود، ما 
مجبور نمی شویم برق مصرفی خانواده ها را قطع 
کنیم. با وجود این، به دالیلی و از جمله بی توجهی 
به صرفه جویی حداقلــی در مصرف برق، دیدیم 
که تابستان امسال، از ســر ناچاری، برق مناطق 

مختلف کشور قطع می شد. 
رشــد مصرف گرایی و تجربه لذت مصرف 
اگرچه به اقتضای توســعه ســطح رفاه در کشور 
طبیعی به نظر می رســد، اما وقتــی مواجهه با آن 

به صورت کوتاه مدت باشــد، قابل کنترل نیست، 
به گونه ای که برای جبــران کمبود برق مجبوریم 
برق را قطع کنیم؛ یعنی حتی در شرایط حاد هم 
مصرف کننــده توجهی به پیامدهــای رفتارهای 
مصرفی اش ندارد؛ پیامدهایی که هم اکنون بروز 
و ظهور یافته و در حال دســت و پنجه نرم کردن 

با آنها هستم.
در ارتبــاط بــا مســئله  آب در حوضه آب ریز 
زاینده رود این کوتاه مدتی در بهره برداری از منابع 
نیز به گونه دیگری به چشم می خورد، به گونه ای 
که با وجود هشدارهای مسئوالن مبنی بر  کشت 
نکــردن محصــوالت آب بری چــون برنج، اما 
متأســفانه بررسی الگوی کشــت در این حوضه 
آب ریز نشان می دهد کشت برنج جزء کشت های 
پرطرفدار در این حوضه اســت. ایــن در حالی 
اســت که فارغ از کمبود بارش های سال گذشته، 
 این حوضــه جزء حوضه هــای پربارش 

ً
اساســا

نیست و کشــت برنج در آن، تناسبی با وضعیت 
منابع آبی اش ندارد. به نظر می رســد، حاکمیت 
کوتاه مدتی و عدم افق نگــری در این حوزه نیز در 
وقوع بحران بی تأثیر نیســت؛ به این ترتیب فالن 
شــهروند می خواهد از منابــع آب بهره برداری 
کند)آن هم به هر نحوی که مایل است(، اما توجه 
نمی کند که شــیوه بهره برداری وی از منابع، به از 
بین رفتن آن منابع در بلندمدت منجر می شود و او 

در آینده دیگر نمی تواند از آنها استفاده کند. 
با توجه به آنچه گفته شد، کوتاه مدت نگری در 
مواجهه با مسائل و موضوعات مختلف، یک مسئله  
ذهنی و فرهنگی است که به درجه های مختلف 
نزد افراد، شــهروندان و مسئوالن مختلف وجود 
دارد. با این حال، این رسالت نخبگان و مسئوالن 
اســت تا در افقی میان مدت، با آگاهی بخشی به 
جامعه نســبت به بحران های زیســت محیطی، 
بهره برداری بی رویه از منابع کشور را کنترل کنند. 
در عین حال، با گفتمان سازی باید تالش شود تا 
در هرگونه اقدام عمرانــی و غیرعمرانی، اعم از 
صنعتی، کشــاورزی و...، به آمایش سرزمینی و 
پیوست های زیســت محیطی توجه کافی و وافی 
صورت گیــرد؛ زیرا در صورت بی توجهی به این 
موضوع مهم، امکان زیســت  پایدار در معرض 

تهدید قرار می گیرد.

کوتاه مدت جامعه    
 و مسئله آب
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مجازستانزندگی

 یوســف نوری، وزیــر آمــوزش و پرورش: 

 معتقدم با متخصصان فن در دانشگاه های 
علوم پزشکی مشورت کنیم، اگر آنها تأیید 
می کنند کــه کنکور خوب اســت، ادامه 
دهیم؛ اما اگر تأیید می کنند که به انســان 
ضرر می رســاند، بیاییم برای کنکور چاره 
بیندیشــیم که زودتر آن را حذف کنیم، اما 
بایــد مراقب بود تا جایگزین کنکور از این 

بدتر نشود!

حسن رحیم پور، عضو شورای عالی انقالب 

فرهنگی:  سیســتمی که می تواند با فســاد 

مبارزه کند و می کند،  فســاد سیستماتیک 
ندارد. »فســاد در سیستم«، غیر از »فساد 
سیستم« است. اولی، قابل اصالح است و 

دومی، نیست.

پدرام شمیرانی، کاربر فضای مجازی: یک کار 

خوبی که وزارت کشاورزی کرده، اینه که 
ســامانه آنالین زده واسه کاالهای اساسی 
که با همون قیمت مصوب به در خونه مردم 
برسونه. اینجوری باعث تنظیم بازار و قطع 
دست دالل ها میشه. یکی هم بود که معاون 
وزیر صمتش مافیای روغن داشت! اسمش 

چی بود؟

فاطمه قاسم پور، نماینده مجلس:  اعتماد مردم 

یکی از پایه های اصلی قانون گذاری و شرط 
اثربخشی سیاست گذاری است. با ارجاع 
 طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی 
بــه مرکز پژوهش هــای مجلس به جهت 
توجه به منافع عمومی و مشورت با فعاالن 
کســب وکارهای مجــازی، طرح اصالح 

خواهد شد.

علیرضا گرائی، کاربر فضای مجازی: متفقین 

کشــورت را اشــغال کنند؛ بی اجــازه در 
برگزار کنند؛ راهت  کشــورت کنفرانس 
ندهند و خودت و ملتت را تحقیر کنند و... 
بعد به عنوان شاه دستور بدهی، 3 خیابان 
در تهران به نــام آنها)چرچیل، روزولت و 
استالین( نام گذاری شود! درستش این بود 
که در لغت نامه در تعریف کلمه بی غیرت 

می نوشتند: پهلوی...

محمد ایمانی، فعال رسانه ای: دولت محترم! 

 روند واردات واکسن کرونا، افزایش 
ً
لطفا

صادرات نفت، غیر نفتی و پتروشــیمی، 
بازگرداندن درآمدهای ارزی از جمله 5/3 
میلیارد دالر درآمــد بلوکه، انعقاد قرارداد 
ســوآپ گازی با ترکمنستان و آذربایجان، 
و... را متوقف کنیــد! این کار، آب گرفتن 
 »عشق 

ً
به بزک برجام و FATF است. لطفا

غربگراها« را از ریخت نیندازید!

احســان خاندوزی، وزیر اقتصــاد:  به مرکز 

دادخواهی مالیاتی ابالغ شد شکایت های 
 تولیدکنندگان درباره  مالیات باید در کمتر از 
یک ماه به سرعت رسیدگی شود. نظارت 
وزارت اقتصاد بر روند شکایات مالیاتی هم 
از دیروز  سامانه ای شد تا سفارش و توصیه 
در مسیر رســیدگی پرونده ها کاهش یابد. 

مسیر کاغذی حذف شد.

سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه 

و بودجه: کشور را معطل مذاکره نمی کنیم، 

براســاس آمایش سرزمینی و ظرفیت های 
داخلی رشــد هشــت درصــدی اقتصاد 
هدف گذاری شده، با توجه به رکود ناشی 
از عملکرد دولت قبــل و کنترل کرونا این 

هدف گذاری قابل تحقق است.

سیدعلی موسوی، فعال رسانه ای:  در حوادث 

مخاطب تشــنه خبر است. هر کس بتواند 
روایتی جــذاب ارائه بدهد پیــروز میدان 
اســت. چه روایتی جذاب تر از ســاخت 
 اخبــار جعلی بــرای پیــروزی در  جنگ 

روایت ها.

   نکته گرام   

محمد صالح نادری
دبیر گروه رسانه

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

با رأی اعضای کمیسیون مشترک 
طرح حمایت از حقوق کاربران در 
فضای مجازی، این طرح به مرکز 
پژوهش هــای مجلس برگشــت 
خورد تا مواد آن براســاس نظرات 
صاحب نظــران  و  کارشناســان 
اصالح شــود. در جریان جلســه 
گذشته کمیسیون طرح حمایت از 
حقوق کاربران در فضای مجازی 
اعالم شــد که وزیر ارتباطات در 

نامه  ای خواســتار اصالح برخی مواد طرح شــده است. شنیده ها 
حاکی از این است که این فرآیند با پیگیری محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس انجام شــده و در پیش نویس پیشنهادات دولت نیز مباحث 

مربوط به اینستاگرام و پلتفرم های پرمخاطب تغییرات جدی دارد.

 بررسی دقیق
صیانت از کاربران فضای مجازی

»جک دورســی« یکی از افراد 
شــبکه های  حوزه  در  پیشــرو 
اجتماعی که نام وی با توئیتر در 
این  از مدیرعاملی  هم آمیخته، 
شــرکت اســتعفا داده و پاراگ 
آگراوال جایگزین وی می شود. 
جک دورسی از سال 2006 که 
توئیتر را تأسیس کرد تا به حال 
مدیرعامــل آن بود و توانســت 
این شبکه اجتماعی را در دوران 

پرآشوب ریاست جمهوری دونالد ترامپ هدایت کند. ارسال 
توئیت های پرحاشیه و جنجالی از سوی ترامپ که ناقض قوانین 
توئیتر بود، ســرانجام به حذف حســاب کاربری وی در توئیتر 

منجر شد و جنجال گسترده ای به وجود آورد.

توئیتر در  تغییر 
پاراگ آگراوال مدیر عامل جدید

قرآنی«،  افــزار »شــهر  نرم  در 
تفریح  کودکان شــما می توانند 
بکنند، از مغازه های قشنگ خرید 
کنند، پارک بروند، کلی خوراکی 
مثل بستنی و شکالت بخورند، 
ســوغاتی بخرند و از مسجد و 
خیابون ها و دوچرخــه و موتور 
اســتفاده کنند. بیشــتر از 100 
جورچین،  پــازل،  مانند  بازی، 
لگو و... را انجام دهند و در کنار 

اینها کلی ســوره و آیات قرآن را که کالم خداوند مهربان است، 
یاد بگیرند و حفظ کنند. گرافیک زیبا و بی نظیر، شخصیت ها و 
محیط های جذاب و متنوع، صوت و متن 30 سوره قرآن با پنج 

قاری نوجوان و...، از دیگر ویژگی های این برنامه است.

قرآنی شهر 
بهشتی برای یادگیری

قرون وســطی دوره ای از تاریخ اروپاســت که حدود 
10 قرن به طول انجامیده اســت. در دنیای فناوری هم 
قرون وسطی داریم، اما طول دوره آن نه 10 قرن، بلکه 
شــاید 10 سال هم نشــود! زمانی که رایانه ها به وجود 
آمدند، برای ارتباط آنها به یکدیگر شبکه جهانی وب 
ایجاد شد، در آن زمان ارتباطات یک طرفه بود و کاربر 
نهایی با اتصال به اینترنت، تنها می توانست یک صفحه 
اطالعات ثابت و به اصطالح »استاتیک« را مشاهده 
کند که هیچ تعاملی در آن امکان پذیر نبود. اگر پایگاه 
هفته نامــه صبح صادق را در ســال های قبل از 1392 
مشــاهده کرده بودید،  دیدید که این پایگاه با استفاده 
از وب اســتاتیک ایجاد شده بود. همانطور که در زمان 
قرون وسطی در اروپا، کسی نمی دانست که یک قرون 
وســطایی است، در نســخه اولیه وب هم کسی نامی 
برای آن انتخاب نکرده بــود. با ایجاد مفاهیمی مانند 
پایگاه داده، امکان تعامل کاربران با دنیای اینترنت بیش 
از پیش شــد و در آن هنگام بود که مهندسان فهمیدند 
در حال گذار به یک دوره جدید هســتند؛ آنجا بود که 
وب2 ایجاد شد و نســخه قبل از آن را وب1 نامیدند. 
در وب2 پایگاه هایی مانند فیس بوک و توئیتر به وجود 

آمدنــد که بر پایه تعامــل کاربرانش بــا یکدیگر و با 
فضای مجازی شکل گرفته بود. رفته رفته با کنار رفتن 
ارتباطات دایل آپ و افزایش سرعت ارتباطی، توسعه 
وسایل هوشمند، مانند تلفن های همراه هوشمند و... 
وب2 به بلوغ خود رســید. وب 3 نســل بعدی شبکه 
جهانی وب خواهد بود، جایی کــه کاربران در دنیای 
 هر 10 سال یک بار، 

ً
اینترنت زندگی خواهند کرد! تقریبا

اینترنت یک نســل عوض می کند و ما در حال رسیدن 
به زمان عوض شــدن نسل آن هستیم. همانطور که در 
وب1 به وب2، از »استاتیک به داینامیک« ـ ارتباطات 
یک سویه به ارتباطات تعاملی ـ گذر کردیم، در وب2 
بــه وب3، »از داینامیک به غیرمتمرکزســازی« گذر 
خواهیم کرد؛ اما غیر متمرکزسازی چیست؟ مفاهیم 
اولیه اینترنت و به طور کل، دنیای فناوری های دیجیتال، 
بر پایه متمرکزسازی شــکل گرفته است؛ یعنی برای 
تمام فرآیندها و رخدادهای درون شــبکه نیازمند یک 
قانون گذار و یــک خدمات دهنده تأییدکننده رخدادها 
هســتیم تا کاربران بتوانند با یکدیگــر ارتباط برقرار 
کننــد. برای نمونه، وقتی می خواهیــد خرید اینترنتی 
انجام دهید، حتمــا یک نهاد ناظر ماننــد بانک باید 
تأیید کند که شما در حســاب تان پول است و این پول 
را می توانید برای خرید اســتفاده کنید، پول را انتقال 
داده اید، فروشــنده شما پول را دریافت کرده است و... 
بســیاری از تأییدهای دیگر که نیازمند یک نهاد واسط 
است. در واقع شما وابســته به یک واسطه هستید که 

تمام فعالیت ها را نزد خود متمرکز می کند تا کاربرانش 
بتوانند سرویس دریافت کنند. در قبال این تمرکزسازی، 

غیرمتمرکزسازی قرار می گیرد.
در غیرمتمرکزسازی که بنیان وب3 را ایجاد می کند، 
هیچ نهاد واسطی وجود ندارد، نه دولتی، نه حکومتی و 
نه قانون گذاری! ارتباطات مستقیم بین کاربران شکل 
می گیرد و داده ها دیگر تحت مالکیت شخصی نیست 
و همه از داده ها خبر دارند! اگر وب2 دنباله رو وب1 به 
 متفاوت است. در 

ً
حساب بیاید، وب3 مفهومی کامال

وب 3 کاربران در اینترنت تولیدکننده هستند.
حذف واســطه ها در وب3، به وســیله مفاهیمی، 
مانند بالک  چین و دفتر کل توزیع شده انجام می شود. 
بالک چین یا زنجیره  بلوکی، مفهومی در فناوری است 
که در آن رخدادهای شبکه در اختیار همگان قرار دارد 
و هیچ تغییری بــدون اینکه بقیه آن را تأیید کنند، قابل 
انجام نیست! در بالک چین با حذف نهاد ناظر، شیوه  ای 
ایجاد شده است که تأیید همگانی جایگزین تأیید ناظر 
شــود. یکی از ویژگی های وب3 و غیرمتمرکزسازی، 
افزایش امنیت اســت. برای نفوذ به یک شبکه توزیع 
شــده غیرمتمرکز، باید کل شبکه دســتکاری شود و 
دیگر اینگونه نیســت که یک تغییــر جزئی، لطمات 

جبران ناپذیری ایجاد کند.
در وب3، قراردادهای هوشــمند، پول رمزنگاری 
شده، نرم افزارهای متن باز، واقعیت مجازی، اینترنت 
اشــیا و... به بلوغ خواهند رسید. در دنیای نسل سوم 

وب، حتی هیچ نهاد ناظری برای قراردادها نیاز نیست 
و شرایط قرارداد به صورت هوشمند سنجیده می شود 
و طبق مراحل قرارداد و توافق قبلی، با کامل شدن هر 

مرحله، تراکنشی بین کاربران صورت می گیرد.
وب3 را می توان بســتری بــرای هوش مصنوعی 
دانســت، در وب3 هوش مصنوعی همه کاره خواهد 
بــود! وب3 و غیرمتمرکزســازی بر پایــه جریان باز 
داده ها شــکل می گیرد و داده، موتور هوش مصنوعی 
برای اعتالی آن اســت. هر جایی که داده زیاد باشد، 
هوش مصنوعی به بهترین شــکل می تواند به کاربران 
کمک کند. در دنیــای امروزی، نهادهای ناظر توانایی 
رســیدگی به تمام مســائل را ندارند، اما با استفاده از 
هوش مصنوعــی می توان ناظری ایجــاد کرد که هیچ 

بی قانونی ای رخ ندهد.
امــا وب3، یک آرمان شــهر نیســت! مانند تمام 
فناوری ها معایبی هم دارد. افراد بدخواه همه جا حضور 
دارند؛ برای نمونه با انتشــار داده های غلط در شبکه، 
مســیر یادگیری های ماشــینی را می توان مختل کرد. 
می توان از روش های هوش مصنوعی برای هک و نفوذ 
استفاده کرد! اعتماد به اینکه قوانین موجود در شبکه به 
نفع همه کاربران خواهد بود یا نه، یکی از معایب وب3 
است. وقتی نهادهای ناظر حذف می شوند، در صورت 
وقوع جرم به کجا باید شــکایت کرد؟ و خیلی بیش از 
این موارد از چالش های وب3 اســت که برای آن باید 

دنبال راهکار بود.

»مجتبی یگانه جو« نخبه 28 ســاله که در دیدار 
اخیــر رهبر معظم انقالب با اســتعدادهای برتر 
کشــور حضور داشــت.  پس از گذراندن دوره 
کارشناسی در دانشگاه امیرکبیر، به کشور کانادا 
رفته اســت و تحصیالت خــود در زمینه هوش 
مصنوعی را تکمیل کرده اســت. وی برخالف 
بسیاری از نخبگان که در کشورهای محل تحصیل 
خود ماندگار می شــوند، برگشتن را ترجیح داده 
است تا بتواند کمکی به علم و فناوری کشور کند. 
درباره حضورش در دیدار با امام خامنه ای و تأکید 
ایشان بر هوش مصنوعی، گفت وگویی را انجام 

داده که در اینجا بازنشر می شود.

 BBBB به نظر شما تأکید رهبر معظم انقالب  
در زمینه هوش مصنوعی چه بازخوردی 

در جامعه خواهد داشت؟
بعد از ســخنان رهبر معظم انقالب درباره اهمیت 
هوش مصنوعی به طرز عجیبی نســبت به ما اقبال 
ایجاد شــد. صحبت کردن درباره هوش مصنوعی 
یک کار رســانه ای مهم بود. من در دیدار به این فکر 
می کردم که  ای کاش ایشــان دربــاره این موضوع 
صحبــت کنند و از آنجایی که حضــرت آقا در کار 

رسانه سردمدار هســتند و فرهنگ سازی  می کنند، 
می دانســتم این موضوع نه تنها در ایــران، بلکه در 
دنیا بازتاب بسیار گســترده ای پیدا  می کند. بعد که 
دقت کــردم دیدم حضرت آقا هنگامی که داشــتند 
کاغذ های یادداشت شان را چک می کردند، از میان 
یادداشت های شان یک کاغذ را بیرون آوردند که روی 
آن مطالبی درباره هوش مصنوعی نوشته بودند. بعد 
از اینکه راجــع به هوش مصنوعی صحبت کردند، 
 بسیار خوشحال شــدم. اینکه رهبر ایران در 

ً
حقیقتا

ســخنرانی خود به هوش مصنوعی اشاره کند، یک 
کار رســانه ای بسیار بزرگ اســت که خیلی اتفاق 
خوب و دلچســبی بود. چیزی که من به عینه دیدم 
این بود که سخنرانی ایشان در زمینه هوش مصنوعی 
نگاه ها نســبت به ایران را متفاوت کــرد و بازتاب 

بین المللی گسترده ای داشت.

 BBBB سخنان رهبر معظم انقالب چه کمکی  
به محققان  خواهد کرد؟

مــا بایــد مشــکالت و موانــع اســتارت آپ ها و 
شرکت های دانش بنیان که در زمینه هوش مصنوعی 
فعالیت  می کنند، برطرف کنیم تا بتوانیم به هدفی که 
رهبر فرزانه انقالب اشاره کردند، دست پیدا کنیم. 
درخصوص مسئوالن دولتی نیز دید من مثبت است 
و فکر می کنم اگر طرح ها و راه حل های ما را بشنوند، 
از آن استقبال کنند. امیدوارم که همگی همت کنیم و 
همگی به خصوص مسئوالن پیگیری کنند تا استفاده 
از هوش مصنوعی در قســمت های مختلف کشور 

اجرا شود و بتوانیم خدمات بهتر و سطح باالتری به 
مردمان بدهیــم. صحبت های آقا به این معنا بود که 
دید مســئوالن دولتی باید این باشد که ما حتما باید 
به سمت ارتقای هوش مصنوعی در کشور حرکت 
کنیم. من وقتی روند دانشــگاه ها و استارت آپ ها را 
 می بینم، فکر می کنم که هــوش مصنوعی در ایران 
آینده دار اســت؛ اما چالش هایی هم وجود دارد که 
باید برطرف شــود که بعضی از این چالش ها را در 
مصاحبه های مختلف و در سخنرانی هم بیان کردیم.

 BBBB کمبود و نیــاز شــما در زمینه هوش  
مصنوعی چیست؟

نکته  مهم در این زمینه این اســت که گاهی اوقات با 
بهانه های امنیتی و غیره این داده ها را در اختیار قرار 
نمی دهیم. در صورتی که اگر شــرکت هایی، مانند 
گوگل و مایکروســافت که آمریکایی هم هســتند، 
بخواهند به این داده دسترســی پیدا کنند، به راحتی 
با اســتفاده از همین نرم افزار هایی که در گوشی های 
ما نصب شــده و علم تبدیل گفتار به نوشــتار، علم 
تحلیل متون و علم تبدیل تصویر به متن به این داده 
دسترسی پیدا کنند. نکته دیگر این است که ما باید 
یکســری اطالعات و داده را در اختیار دانشجویان 
قرار دهیم تا بتوانند با استفاده از علم هوش مصنوعی 
روی آنها تحقیق کنند. متأسفانه چیزی که ما در جمع 
افراد در سطوح مختلف )اعم از دولتی و خصوصی( 
شــنیده ایم، این اســت که حتی یــک وزارتخانه به 

وزارتخانه اطالعات نمی دهد.

 BBBB چرا شــرکت های بــزرگ دنیا در قبال  
ارائه  خدمات هــوش مصنوعی کــه 

می کنند، پولی دریافت نمی کنند؟
نکته مهم تر این اســت که باید بتوانیم به این پرسش 
پاسخ دهیم که چرا شرکت گوگل نه تنها برای موتور 
جســت وجویش از ما پولی دریافت نمی کند، بلکه 
برای محققان هوش مصنوعی ابزاری را راه اندازی 
می کند تــا بهترین پردازش گرهایــی را که در ایران 
قیمت هایی بســیار باال دارند، به صــورت رایگان 
در اختیار مردم جهان قرار دهد! همین ســؤال ها را 
می توان درباره فیس بوک، واتساپ و تلگرام پرسید. 
وقتی که پاسخ این پرسش ها را پیدا کردیم، در مرحله 
بعد به این نتیجه می رسیم که وقتی مسئله ای در جهان 
برای همه قابل استفاده شد، درآمد و ثروت آن افزایش 
 می کند. در حقیقت این دید که ما سخت افزار را به 
صورت پولی بدهیم یا داده را فقط در اختیار بعضی 
بگذاریم که دید غالبی در بســیاری از شرکت های 
بزرگ خصوصی ماست، اگر این دید را دنبال کنیم 
ما درآمد کمتری نسبت به گوگل و فیس بوک و غیره 
خواهیم داشت؛ چرا که اصل درآمد زمانی حاصل 
می شــود که مردم در آن نقش ایفــا کنند؛ یعنی اگر 
در ایــن زمینه هم به مردم اعتماد کردیم و مردم را به 
میدان آوردیم، پیروز خواهیم شد وگرنه نادیده گرفتن 
محققان هوش مصنوعی و نیاز های آنها چیزی جز 
شکست برای ما نخواهد داشت. به راستی، ما هرجا 

که مردم حضور داشتند، پیشرفت کرده ایم!

معصومه شیری
خبرنگار

وجوب ارتقای هوش مصنوعی

وب نسل سوم
اینترنت غیرمتمرکز و حکمرانی حکومت ها 

 مجتبی یگانه جو نخبه جوان مطرح کرد
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سیاست
1۳ مدتی اســت در آثار ســینمایی نبود داستان یا بهتر 

بگوییم فقدان داستان های جدید، جذاب و منسجم، 
مسئله ای است که سال ها ادبیات، فیلم نامه ها و در پی 
آن، سینما را تحت تأثیر قرار داده است. برخی اوقات 
آنقدر موضوعات تکراری هستند که بالفاصله ما را 
به یاد یک داستان دیگر، یک فیلم دیگر و کتابی دیگر 

می اندازند. 
مدتی است، فیلم جدید اصغر فرهادی با عنوان 
»قهرمــان« در حال اکران در سینماهاســت. فارغ 
از تمام حاشــیه های رایج در فیلم هــای فرهادی، 
اما »قهرمان« فیلمی اســت که داستانی قوی دارد؛ 
موضوعــی اجتماعــی و البته سیاســی. آن جا که 
می تواند داســتان رو به پایان برود، تازه آغاز می شود 
و مخاطب دائم به خودش می گوید قرار اســت چه 
اتفاقی در ادامه ماجرا بیفتد؟! خســته می شود، اما 
دلش می خواهد تا پایان ماجرا را ببیند و این، یعنی 
قوت فیلم نامه .  همیشه می گویند پالن اول می تواند 
پالن ُمعرف برای یک فیلم باشــد؛ اما واقعیت این 
اســت که در »قهرمان«، ســکانس اول فیلم قصد 
دارد تا خالصه کل فیلم را برای بیننده تیزهوش بیان 
کند. جاده ای که به یک مکان باســتانی و تاریخی با 
هویت 2500 ســاله می رســد. قهرمانی که به این 
مکان پا می گذارد، پله های طوالنی را باال می رود. 
باال می رود و می رود، اما بعد مجبور می شــود تمام 
این پله ها را دوباره پایین بیاید. نام قهرمان داســتان، 
»رحیم« اســت و کســی که برای دیدنش، به این 
محوطه تاریخی پا می گذارد، شوهر خواهرش است. 
کسی که مرمت کاِر همین فضای تاریخی و باستانی 
 شخصیت همین شوهر خواهر هم با 

ً
است و اتفاقا

انتخاب همین شغل خالصه می شود. مرمت کاِر یک 
اثر تاریخی و تنها کسی که در طول فیلم همه جوره 
پای برادرزنش می ایستد تا زندگی اش را ترمیم کند. 
 حساب شده و 

ً
همین ها نشان می دهد فرهادی کامال

با فکر برای تک تک پالن ها و سکانس ها »قهرمان« 
را ساخته اســت. پس اگر برای بازیگِر رحیم ریش 
گذاشــته و در پایان او را بــدون ریش می بینیم، اگر 
خنده های معصومانه امیر جدیدی را می بینیم، اگر در 
یک پالن رئیس زندان را می بینیم که برای تمام آنچه 
به رحیم گذشته بی تفاوت است، اما از محکم بسته 
شدن درِب اتاقش برآشفته می شود و از آن نمی گذرد، 
اگر می بینیم که رحیم کار نقاشی و تمیز کردن دیوار 
زندان را انجام می دهد، هیچ یک از این موارد بدون 
فکر و بــاری به هر جهت در میان فیلمنامه فرهادی 
جای نگرفته اســت. همه اینها با منظور است و هر 

کسی می تواند از الیه های نهفته در دل این پالن ها، 
آنچه را در ذهن ایجاد می شود، برداشت کند.

 Bروایتی واقعی،  اما افراطی
فیلم تلخ و دردناک اســت. شاید به ظاهر یک قصه 
بسیار معمولی باشــد. قهرمانی که حاضر می شود 
پولــی را که پیدا کرده به صاحبــش برگرداند و این 
در حالی اســت که خودش بــه آن نیــاز دارد، اما 
بعــد با اتفاقاتی روبه رو می شــود کــه مثالش را در 
ضرب المثل هــای ایرانی به خوبی ســراغ داریم؛ 

می گویند »خواستم ثواب کنم، کباب شدم«! 
 هم خود 

ً
ایــن را در قهرمــان می بینیم و قطعــا

ضرب المثل و هم به تصویر کشــیدن آن، نمی تواند 
دلخوش کننده و امیدوارکننده باشد؛ بنابراین کسی 
که این فیلــم را می بیند و می توانــد آن را تا حدی 
تحلیل کند، حــق هم دارد که دچار یأس و ناامیدی 
 برای جامعه امروز ما که درگیر 

ً
شود و این شاید اصال

ده ها مشکل و دغدغه است، نسخه مناسبی نباشد.  
می تــوان انتقاد کرد، می توان نقدی جدی داشــت 
 مســتقیم به آن 

ً
که البته در فیلم فرهادی گاهی کامال

پرداخته می شود و حتی نیازی به تحلیل نیست؛ از 
نظام انتقاد می  شود و حتی از مردم و حتی از خیریه ای 
که یک عده پیرمرد و پیرزن در آن نشسته اند و با نیت 
خیر کار می کنند و تصمیم می گیرند، اما خوب است 
که این نقد با ناامید کردن همراه نباشد. خوب است 
روزنه ای برای مخاطب گذاشته شده و یادآوری شود 
 دنیایی که در آن زندگی 

ً
که جامعه، کشــور و اصال

می کنیم، تا این حد هم ســیاه نیست.  در »قهرمان« 
همه به قضاوت رحیم می نشینند، قضاوتی برگرفته 
از دشمنی قبلی یا شــیطنت های مجازی. قضاوتی 
که باعث می شــود قهرمان داستان شان را که تا چند 
روز پیش او را مانند همان پله ها باال برده اند، با سر به 
زمین بکوبند؛ اما ای کاش در پایان کورسوی امیدی 
هم باقی می ماند. فرهادی با برگشت رحیم به زندان، 
پایان این قصــه را هم می بندد.  بارها برای خودمان 
پیش آمده به اداره ای می رویم یا می خواهیم در جایی 
استخدام شــویم، با برخوردهای نادرست روبه رو 
می شویم؛ اما گاهی در همان اداره در اتاق کناری یا 
در اتاق طبقه باال، کسی هست که به داد ما برسد و 
کارمان را راه بیندازد. شاید بهتر باشد در فیلم های مان 
آن اتاق و آن نفر همــدل را هم به بازی راه بدهیم تا 
بیننده بیش از حد آن هم در این روزگار سخت ناامید 
نشــود.  در یک جمله در »قهرمان«، قهرمان بسیار 

تنهاست و این مخاطب را آزار می دهد.

فرهنگ

فراز و نشیب های حقیقت

دوره  پانزدهمیــن  برگــزاری  آســتانه  در 
جشنواره »سینما حقیقت« قرار داریم. این 
جشــنواره برای عالقه مندان به فیلم مستند 
جایگاه ویژه ای دارد و هر ســال در روزهای 
برگزاری اش خون تــازه ای در رگ های این 
عرصــه می دمد و موجــب افزایش پویایی 
حوزه مستندسازی و جلب توجه عموم مردم 
به این عرصه می شــود. اینکه یک جشنواره 
باعــث می شــود جلوی درب ســالن های 
ســینما عده ای از مردم برای تماشای فیلم 
مستند صف بکشــند، اتفاق جالبی است؛ 
اما جشنواره ســینماحقیقت از سوی مرکز 
گسترش ســینمای مســتند و تجربی که از 
مراکز زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی اســت، برگزار می شــود؛ یعنی 
یک جشــنواره دولتی اســت که با بودجه 
عمومی کشــور فعالیت می کنــد. بنابراین 
انتظارات ویژه ای هم از این جشنواره وجود 
دارد. جشــنواره سینما حقیقت یک رویداد 
تخصصی است که با هدف جریان سازی و 
بازنمایی تولیدات سینمای مستند راه اندازی 
شده است؛ اما این جشنواره در اغلب ادوار 
برگزاری اش، در انحصار نگاه ها و ســبک 
خاصی از مستندســازان بوده است. افرادی 
که چند سال قبل به تماشای آثار این جشنواره 
می رفتند، شاهد محدودیت در موضوعات 
این جشــنواره بودند و بیشــتر ناچار بودند 
مستندهای سیاه و به اصطالح »گداگرافی« 
را ببیننــد. هنــوز فرامــوش نکرده ایم که 
جشنواره سینما حقیقت در یکی از دوره های 
اولیه اش از فیلمی در حمایت عوامل دستگیر 
شده النه جاسوسی آمریکا در تهران رونمایی 
کــرد و فتح این النه جاسوســی به دســت 
دانشجویان خط امام)ره( را تخطئه کرده بود. 
همچنین اکران مستندی در تطهیر دیکتاتور 
دست نشانده ای چون رضاشــاه از اتفاقات 
تاریک جشنواره سینما حقیقت بود. به طور 
کلی، جشــنواره ســینما حقیقت در بیشتر 
دوره های برگزاری اش نمونه و مصداق یک 
جشــنواره بی هویت و باری به هر جهت و 
محلی برای باج دادن به جریان های غرب زده 
و شبه روشنفکر بود. در این رویداد فقط یک 
بخش با نام شهید آوینی راه اندازی شده بود و 
آثاری با مضامین انقالبی و دفاع مقدسی به 
آن بخش »تبعید« می شدند. این یک بدعت 
بسیار عجیب و قابل انتقاد است که در یک 
جشــنواره، بخش آثاری با مضامینی چون 
مقاومت و ارزش های دفاع مقدسی از بخش 
ملی این جشنواره جدا شــده است! باید از 
مسئوالن و دست اندرکاران جشنواره سینما 
حقیقت پرسید که مگر ارزش های انقالبی و 
مقاومت، مفاهیمی منفک از ملت و ملیت 
ایرانیان اســت؟  هر چند که دو سه دوره ای 
هست که فضای جشــنواره سینماحقیقت 
نســبت به دوران اولیه اش بازتر شده است. 
حاال در کنار آثاری بــا درونمایه اجتماعی 
و انتقادی و مســتندهایی درباره معضالت 
و ناهنجاری هــا که در جای خــودش و به 
شــکل درســت و مصالحانه اش خوب و 
مفید هستند، مستندهایی درباره دفاع مقدس 
و تاریــخ انقالب و جبهــه مقاومت هم در 
جشنواره ســینما حقیقت دیده می شود. با 
این حال، ســینما حقیقت، همچنان که از 
اسمش پیداست باید بازنمای حقیقت باشد. 
به تعبیری، نمایاندن نیمــی از حقیقت، از 
دروغ بدتر است. این جشنواره متعهد است 
که ویترینی از همه حقایق و وقایع تاریخی و 
امروزین جامعه ایرانی در قالب فیلم مستند 
باشــد. به ویژه امروز که این جشنواره، ذیل 
دولتی منتســب به مردم و ملقب به مردمی 
بودن برگزار می شــود، انتظــار می رود که 
رویکرد مردمی و مردم پســند این جشنواره 

پررنگ تر شود.

تاریکخانه

فیلم بلند داســتانی »خروس« 
به تهیه کنندگی، نویســندگی و 
کارگردانــی »مــژگان ترانه« با 
 وارد 

ً
شــناخت عوامل رســما

این  پیش تولید شــد.  مرحلــه 
فیلــم در اواســط آذر ماه کلید 
می خورد. بنا به گفته ترانه، این 
فیلم بــا ســاختاری متفاوت و 
جذاب روایت سه خانواده است 
که دو سال پس از جنگ تحمیلی 

دچار اتفاقات متفاوتی می شوند.خروس برای اکران در سینمای 
»هنر و تجربه« و حضور در جشنواره های مختلف تولید خواهد 
شــد. مژگان ترانه قرار است در »خروس« از بازیگران سینما، 

تلویزیون و بازیگران تئاتر بهره ببرد.

وس خر
فیلم بلند داستانی ساخته می   شود

    تلویزیون    

در این فراخوان از صاحب نظران 
و عالقمنــدان حــوزه ســواد 
رسانه ای دعوت شده تا طرح ها 
و ایده هــای خــود را در مورد 
طراحی شــخصیت )کاراکتر( 
سواد رســانه ای به مرکز توسعه 
فرهنگ و هنر در فضای مجازی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ارســال کنند. مرجــع و مروج 
بــودن، مخاطب پســند بودن و 

شایستگی های فردی، شامل خصوصیات اخالقی و عملی از 
ویژگی های مدنظر این مرکز است. فعاالن هنرهای دیجیتالی 
عالقمند به شــرکت در این فراخوان می توانند برای کســب 

اطالعات بیشتر به سامانه https://platzaar.ir/ مراجعه کنند.

رسانه ای سواد 
انتشار فراخوان وزارت ارشاد اسالمی 

مینی ســریال »خط مقــدم« به 
بحرانی«  »شــهریار  کارگردانی 
و تهیه کنندگــی »مجید حقی« از 
یکشنبه 14 آذر ماه ساعت 22 از 
شبکه یک پخش می شود.این اثر 
به بخشــی از دوران حساس و پر 
التهاب سال های 1363 تا 1365 
دفاع مقدس می پردازد. شــهریار 
بحرانــی، نویســنده و کارگردان 
ســینما و تلویزیون در جدیدترین 

اثر نمایشــی خود از فضای بازیگران حرفه ای فاصله گرفته است. 
در خالصه داستان سریال آمده است: »این فیلم سرگذشت مردان 
بلندباالیی اســت که پس از پاییز 1363 با تالش و مشــقت، در 

روزگار تنهایی و مظلومیت، مجاهدانه جنگیدند.«

 تلویزیون  

در خط مقدم
روایت سال های اول انقالب

   هنر دیجیتال   

حدود دو ماه از انتصاب رئیس جدید رسانه ملی 
می گذرد و جدای از آنکه پیمان جبلی در مواضع 
و دیدگاه هــای اعالمی اش، بــر موضوع تحول و 
دگرگونی اصولی در فعالیت های سازمان صدا و 
ســیما تأکید کرده و با صراحت گفتمان جدیدی 
را مطرح می کند، سیاســت های اعمالی جدید 
ســازمان هم به خوبی گویای شکل گیری فضای 
جدید در تولیدات آن اســت و این تغییر به طور 
مشــخص، در تولیدات حوزه خبــر و معاونت 
سیاسی بیشتر به چشم می خورد و امید به تحول 

در دیگر حوزه ها را هم بیشتر کرده است.
اظهــار نظــر اخیر رئیــس ســازمان درباره 
موضوعات چالش برانگیــزی، مانند حق پخش 
مســابقات تلویزیونی، نحوه پخــش آگهی های 
بازرگانی یا بازگشت برخی چهره های پرطرفدار 
به برنامه های تلویزیونی و … در همین فضا قابل 
بررسی است. برای نمونه، وی درباره آگهی های 
بازرگانی که به قول معروف، گاهی روی اعصاب 
مردم اســت و بــا ترویج تجمــل و زندگی های 
آنچنانی، بیشــتر به زخم های بخشــی از مردم 
نمک می پاشــد، هم صادقانه به نیاز رسانه ملی 
به درآمدهای آگهی ها اشاره کرده و هم بر مسئله 
صیانت از فرهنگ ملی و دینی جامعه تأکید کرده 

 سهِم 
ً
و گفته اســت: »تالش خواهیم کرد که اوال

بودجه ســازمان صداوسیما را در بودجه دولتی و 
همکاری کــه باید با دولت و مجلس اتفاق بیفتد 

افزایش دهیم.
 روش های متنوع دیگری را برای افزایش 

ً
 ثانیا

درآمد صداوسیما به وجود بیاوریم تا نیاِز اجباری 
ما به پخش آگهی کمتر شــود و آگهی در راستای 
هــدِف فرهنگی ما تهیه، تولید و پخش شــود... 
ان شاءالله از آگهی به عنوان وسیله  تأمین درآمد و 
تأمین نیاز ســازمان صداوسیما به سمتی حرکت 
خواهیــم کرد که آگهی را متناســب با مأموریت 

فرهنگی پیش ببریم.«
جبلی درباره »حق پخش« هم با صراحت بر 

محوریت قانون در تصمیمات تأکید کرده و گفته 
اســت: »ما تابع قانونیم و باید ببینیم قانون بودجه 
امســال چگونه خواهد بود؛  سال گذشته از قانون 
بودجه تبعیت کردیم و امسال هم این گونه خواهد 
بود.« یا درباره »ساترا« و مسئول اداره آن هم باز بر 
حجت بودن قانون و دوری از ســالیق مدیریتی و 

فکری تأکید کرده است.
این رویکرد جدید در نحوه مواجهه ســازمان 
با مســائل چالش برانگیز و حساسیت افزا، قابل 
تحسین اســت؛ اما مهم تر از آن جدیت در عمل 
به گفتمان ترسیم شده است تا در نتیجه آن، مردم 
تحول انقالبــی و عاقالنه در ســازمان را در پای 

گیرنده های شان لمس کنند.

   برداشت    

 امید به تحول

حامد حسین عسکری
خبرنگار فرهنگی

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

آرش فهیم
منتقد سینما

 قهرمان
می گوید؟ چه 

نگاهی به سیاست های جدید رسانه ملی در حوزه تبلیغات
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جبهه

   یادداشت    

 صداِم متجاوز

جنگ هشــت ســاله، از معدود نبردهای 
جهانی است که کشورهای دیگر مشارکت 
غیرمســتقیم در شــکل گیری و ادامه آن 
داشــتند. تجاوز رژیم بعث عراق به ایران 
مثل روز روشــن بود؛ اما شــورای امنیت 
سازمان ملل با اطالعات کاملی که داشت، 
این جنگ را تهدیدی برای صلح جهانی 
معرفی نکرد! چراغ ســبز شورای امنیت 
به صدام و سکوت دو ســاله شورا بعد از 
قطعنامه 479، عراق را جری کرد تا تمام 

اصول بشردوستانه را زیر سؤال ببرد.
ســازمان ملل متحد به عنوان سازمان 
مرجــع برای همــه اعضــا،  تصمیماتی 
می گیــرد که همــه موظف بــه انجام آن 
هستند؛ اما در طول جنگ تحمیلی سازمان 
ملل منفعل بود و فقط زمینه های پذیرش 
قطعنامه و آتش بس را آن هم پس از هشت 
سال فراهم کرد؛ اگر چه بعدها با صراحت 

اعالم کرد عراق متجاوز است. 
مهم ترین اقدام مجمع عمومی سازمان 
ملل در ســال 1361 این بــود که موضوع 
عواقب طوالنی جنگ مسلحانه میان ایران 
و عراق در دستور کار اجالس عمومی قرار 
گرفت و تصویب شــد که هر دولتی باید 
از به کارگیری زور برای اشــغال و تصرف 
کشورهای دیگر و تجاوز و دخالت در امور 
داخلی آنها خودداری کند و همه دولت ها 
باید تمامیت ارضــی و حاکمیت خود را 
محترم بشمرند و برای حل مسالمت آمیز 

اختالفات اقدام کنند.
جنگ تحمیلی در حالی ادامه پیدا کرد 
و تمام شد که همه جهانیان، آغازگرش را 
می شناختند و حتی به او کمک می کردند! 
اعالم متجــاوز بودن رژیم بعثی عراق اگر 
چه دیرهنگام بود؛ اما از پیروزی های مهم 

در تاریخ کشورمان است.
 11 سال، پس از آغاز جنگ و سه سال 
بعد از صدور قطعنامه 598 و با تالش های 
سیاسی مسئوالن کشورمان، حقانیت ایران 
به اثبات رســید و »خاویر پــرز دکوئیار« 
دبیرکل ســازمان ملل متحــد در 18 آذر 
1370 در یک گزارش رســمی به شورای 
امنیت، اعالم کرد که عراق در 31 شهریور 
1359 به ایــران حمله کــرده و به عنوان 

متجاوز شناخته می شود.
ایران در طول هشــت ســال جنگ با 
تکیه بر بسیج مردم و با کمترین تجهیزات 
نه تنها توانست در مقابل رژیم بعثی عراق 
بایستد، بلکه در برابر قدرت های جهانی 
که پشــتیبان صــدام بودند هم ایســتاد و 
مقاومت کرد. جمهوری اسالمی ایران از 
مواضع خود کوتاه نیامد و اقتدار خود را به 

رخ جهانیان کشید.
 با متجــاوز خواندن عــراق به عنوان 
متجاوز و آغازگر جنگ از ســوی سازمان 
ملل متحد، ایران مشــروعیت منطقه ای و 
جهانی خود را احیا کرد. کشورهای غربی 
و عربی که حمایت هــای زیادی از عراق 
کرده بودند نسبت به مناسبات خود با این 
کشور مالحظات بیشتری را در نظر گرفتند 
و برای ارتباط سیاســی با ایران وارد عمل 
شــدند. این، یک پیروزی سیاســی برای 

کشور ما بود.
 در طول سال های جنگ با اینکه همه 
کشورها می دانستند جنگ را عراق شروع 
کرده؛ اما مهر ســکوت بر لبــان خود زده 
بودنــد و در طــول آن روزها، ایــران را با 
تمام مشــکالت خود تنها گذاشته بودند؛ 
اما حاال همین کشــورها می خواستند در 
برقراری ارتباطات سیاســی با کشور ما از 

هم سبقت بگیرند.

قرار نبود که همیشه در عملیات و رزم باشیم. جبهه و حتی خط 
مقدم، خیلی از روزهای ســال، آرام تر از آنی بود که فکرش را 
می کردیم. زندگی جریان داشت و باید کارهایی می کردیم که 
حوصله مان سر نرود. هر کسی ایده ای می داد. از ورزش و بازی 

تا ماهیگیری و اذیت و آزار عراقی ها...

یان داشت  زندگی جر
   قاب    

زینب گل محمدی
پژوهشگر دفاع مقدس

وقتــی ارتش بعــث در 
حمیدیه شکست خورد، 
بــا  دشــمن  ســربازان 
سراســیمه  و  اضطراب 
پا به فرار گذاشــتند. در 
مسیر خود با تیراندازی به 
سوی مردم، سعی داشتند 
کنند؛  فرار  آنها  از دست 

ولی راه رسیدن به مرز را بلد نبودند. من نیز مانند دیگران منتظر 
فرصتی برای دستگیری از نیروی دشمن بودم. زمانی که شش 
نفر از افراد متجاوز، نزدیک منزل ما رسیدند، به آنها گفتم: »اگر 
جلوتر بروید، در محاصره مردم و نیرو های سپاه قرار می گیرید 
و کشته می شــوید.« گفتند: »پس چه کار کنیم؟« گفتم: »فورا 
داخل خانه بروید و در اتاق پذیرایی بنشــینید و اسلحه خود را 
درآورید تا آن را پنهان کنم.« آنها به گفته من عمل کردند. وقتی 
خلع سالح شدند، از پشت، در اتاق را قفل کردم و مردم را صدا 
زدم و با اسلحه غنیمتی از آنها شش تن بعثی را به سوی مسجد 
 به خاطر این کار و مواردی دیگر که در شــهر انجام 

ً
بردم. بعدا

دادم، مورد لطف و محبت امام خامنه ای قرار گرفتم.

راوی:  مجیده نگراوی

 دلیل لطف امام
   خاطره    

چاپ جدیدی از کتاب »فرمانده در ســایه«؛ روایتی مستند از 
زندگی شــهید حزب الله لبنان، عماد مغنیه به کوشــش وحید 
خضاب، در انتشارات شــهید کاظمی منتشر شده است. اگر 
منصفانه و دقیق به تاریخ مقاومت اســالمی معاصر نگاه کنیم 
و بخواهیــم اثرگذارترین فرمانده مقاومــت را انتخاب کنیم، 
 درست ترین گزینه، شــهید عماد مغنیه )حاج رضوان( 

ً
طبیعتا

خواهد بود؛ کسی که ابعاد مختلف زندگانی جهادی او عمیق، 
اثربخش، تعیین کننده و مملو از نبوغ بوده اســت. با تمام اینها، 
انتظار می رفت که تا کنون دست کم صدها جلد کتاب درباره این 
مرد بزرگ به بازار آمده باشد؛ اما نگاهی به آثار تولید شده دربارۀ 
حاج رضوان ما را با این حقیقت حیرت انگیز مواجه می کند که 
تا کنون درباره او تعداد بسیار معدودی کتاب تولید شده است. 

 فرمانده در سایه
   تازه ها    

 آذرماه هر سال، یادآور عملیات بزرگ و غرورآفرین 
طریق القدس در سال 1360 است و شماره گذشته 
به ایــن بهانه، یکی از عوامل مهم پیــروزی در این 
عملیات، یعنی احداث »جاده پیروزی« را بررسی 
کردیم و بــا نگاهی به تیم شناســایی عملیات، به 
همفکری ســپاه، جهــاد ســازندگی و ارتش برای 

احداث این جاده پرداختیم.
روایت بابانظــر، فرمانده محور الله اکبر ســپاه 
پاســداران از جریان توجیه و تأکید حسن باقری به 
نیروهای جهاد ســازندگی برای احــداث جاده در 
ارتفاعات پیچ در پیچ رملی، خواندنی است: »حسن 
باقری و من همراه دو نفر از مسئوالن جهاد به عمق 
ارتفاعات رملی منطقه و در حوالی چاه آب رفتیم. 
آنها گفتند: »به شــرط آوردن خــاک از جای ُرس و 
سفت دیگر، می شود در میان تپه های رملی جاده زد. 
برای حفظ حریم جاده از حرکت شــن به مقداری 
لیف خرمای لخت کــرده نیاز داریم.« چنانچه ایده 
خالقانه ای مورد پســند قرار نگیرد و اجرا نشــود، 
هیچ گاه به ارزش آن پی برده نخواهد شد. بنابراین، 

ارزش ایده نو، به اجرای آن است.
در آن زمان جلســه ای در ستاد جهاد سازندگی 
سوســنگرد تشــکیل شــد. محمدتقی رضوی از 
مسئوالن تراز اول این ستاد، به اختصار توضیحاتی 
دربــاره عملیات آتــی رزمنــدگان داد و با تأکید بر 
اهمیت احــداث جــاده، ضمن بیان تــوان جهاد 
ســازندگی خراسان ـ از نظر امکانات و تجهیزات و 
نیروی متخصص ـ به طور رسمی و صریح آمادگی 
جهاد ســازندگی خراســان را برای احداث جاده 
اعالم کرد. )وی در آســتانه عملیات طریق القدس 
از مسئوالن ستادی جهاد سازندگی بود و در دوران 
دفاع مقدس حضور مستمر و فعالی در میدان های 
نبرد داشــت و همزمان با اجرای عملیات کربالی 
10، )ســوم خرداد 1366( در منطقه سردشت، که 
مسئولیت معاونت قرارگاه مهندسی جهاد سازندگی 

را عهده دار بود، به فیض شهادت نائل آمد.(
این پیشنهاد در عین ناباوری با استقبال فرماندهان 
ارتش و سپاه مواجه شد. در این جلسه همچنین بر 
ضرورت تشکیل ستاد مشترکی از جهاد خراسان، 
ارتش و سپاه در سوسنگرد برای ایجاد وحدت رویه 
و هماهنگی های الزم درباره عملیات مهندسی تأکید 

شد.
سرهنگ علی صیادشیرازی درباره احداث جاده 
از ارتفاعات الله اکبر تا نزدیک بلندی های میشداغ 
موســوم به جاده پیروزی گفت: کاری نداشتیم که 
به آنها )جهاد ســازندگی وقت شهرهای دامغان و 
سمنان تحت امر جهاد خراسان( بدهیم. خودشان 
)بدین شــکل در جلساتی با سپاه و ارتش( پیشنهاد 
کردند: چون آن محوری که شناسایی کردیم دیدیم 
همه مسیر رملی است، اگر مایل باشید ما می توانیم تا 
نزدیکی های دشمن در شن های روان، جاده درست 

کنیم. کار بسیار سختی بود. با خود گفتم: بگذاریم 
کار کنند. هیچ امیدواری نداشــتیم به اینکه بتوانند 
کارشــان را تمام کنند. سرهنگ هوشنگ بهرامی، 
فرمانده تیپ 3 لشــکر 92 زرهی اهواز نیز درباره 
اهمیت فــراوان جاده پیــروزی می گوید: »حرکت 
پیاده در داخل شن های روان بسیار مشکل بود و هیچ 
خودرو دیگری نیز جز موتورســیکلت های تریل، 
نمی توانستند آنجا حرکت کنند. لذا، تصمیم گرفته 
شــد که جاده ای در داخل رمل ها احداث شود که 
جهاد سازندگی سمنان مأموریت احداث این جاده 
را به عهده گرفت.« سرهنگ صیادشیرازی در کتاب 
یادداشت های سفر درباره جاده پیروزی آورده است: 
»20 روز قبــل از عملیات طریق القــدس، برادران 
جهــاد مراجعه کــرده و ادعا کردند کــه می توانند 
جاده ای را در جناح راست، احداث کنند. اول باورم 

نشد، زیرا که تپه های رملی حرکت می کنند.«
در ایــن بــاره فتح الله جعفــری، فرمانده وقت 
گردان های زرهی ســپاه در عملیات طریق القدس، 
می گوید: »منطقه را بازرســی کردیــم، جهاد باید 
از تپه های الله اکبر تا منطقه ای بــه نام چاه آب، 15 
کیلومتر جاده احداث می کرد که در عملیات نقش 
مؤثری داشت. برادر حسن )باقری( مسئوالن جهاد 
را به منطقه برد تا نســبت به محل جاده در رمل ها 

توجیه کند.«
با این اوصاف، موضوع احداث جاده که کلید و 
راه کار اصلی ورود به منطقه شمالی عملیات بود، در 
دهه دوم آبان 1390 با جدیت بیشــتری دنبال شد؛ 
طول تقریبی و مســیر آن مشخص شد و مسئوالن 
جهاد و فرماندهان عملیات چندین بار روی تپه های 
رملی و ارتفاعات منطقه حضور یافتند و در جریان 

کامل امر قرار گرفتند.
سرانجام، واحد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی 
اعالم کرد که با بهره گیری از امکاناتش و با حداکثر 
ســرعت، جاده مورد نظر را احداث خواهد کرد تا 
در حرکت خودروها و تانک ها مشکلی پیش نیاید. 
جهاد سازندگی با پذیرش مسئولیت خطیر احداث 

جاده پیــروزی، خود را در معــرض آزمون بزرگی 
قرارداد چون موفقیت یا شکست نبرد در گرو چنین 
اقدامی نهفته بوده و این کار تنها با وجود مردان دوران 

سخت و اراده های پوالدین امکان پذیر شد.
اولین اقدام جهاد برای احداث جاده، شناسایی 
دقیق رمل های شــحیطیه بود. برای انجام دادن این 
مهم، تیمی به سرپرستی مهندس محمد طرحچی 

به منطقه اعزام شد.
طرحچی با همکاری تعدادی از برادران ارتشی 
و ســپاهی، با اسب، عملیات شناســایی را از کنار 
رود کرخه شــروع کردند و همه تپه هــای رملی تا 
اطراف تنگه چزابه و پشــت شهرستان بستان را زیر 
پا گذاشتند. عملیات شناسایی یک شبانه روز طول 
 شناسایی و ابتدا و انتهای جاده 

ً
کشید؛ منطقه کامال

و عوارض طبیعی منطقه مشخص شد. این جاده از 
تپه های رملی و تنگه صعده عبور می کرد و به پشت 

دشمن می رسید. 
مهندس علی آبادیان، یکــی از افراد مؤثر جهاد 
سازندگی سمنان در این باره می گوید: »بعد از اینکه 
طرح جاده رملی ریخته شــد و بعد از بررسی های 
زیاد از طرف فرماندهان، گفته شد که ما یک جاده در 
منطقه رملی می خواهیم تا بتوان از روی آن مهمات 
و مجروحین را جابه جا کــرد. یکی از برادران ابتدا 
پیشــنهاد اســتفاده فرش باتالق را داد، ولی از این 
فرش یک بار بیشــتر نمی توان استفاده کرد، چرا که 
بعد از آن سوراخ می شد؛ به همین خاطر این پیشنهاد 
منتفی شــد. طرح دوم این بود کــه از تراورس ها به 
عنوان راه عبور اســتفاده شود و در هر 100 متر یک 
پارکینگ ایجاد شــود که این پیشنهاد هم به خاطر 
اینکه ممکن بود تراورس ها از هم جدا شوند منتفی 
شد. طرح های دیگری نیز چون استفاده از گونی شن 
داده شد که هیچ یک پذیرفته نشد. آقای حسن بیگی 
پیشنهاد داد چون ما در منطقه دامغان تپه رملی داریم، 
می شــود برای احداث جــاده از همین خاک رس 

استفاده کرد. این پیشنهاد قبول شد.«
به دنبال فراهم شدن مقدمات کار، نیروهای زبده 

اطالعات سپاه به کمک نیروهای مهندسی و جهادی 
به ویژه در امر مســیریابی جاده آمدند و با اســتفاده 
از خاک رس و نصب شــب نماها از تنگه چزابه تا 

شحیطیه، مسیر جاده را مشخص کردند.
محمدتقی رضوی و چند نفــر از برادران جهاد 
خراسان نیز برای شناســایی به منطقه رفتند. علی 
آبادیان، عضو جهاد سازندگی استان سمنان نیز در 
این باره می گویــد: »18 آبان ماه بود که کار احداث 
جاده به ما ابالغ شــد، برای جهاد ســمنان، من به 
اتفاق برادرمان میری کار شناسایی و بررسی را انجام 

دادیم.«
با توجه به ضرورت اجرای عملیات و تأکیدهای 
مسئوالن کشوری و فرماندهان سپاه و نیروی زمینی 
ارتش، در اواســط ماه محرم )دهه دوم و ســوم آبان 
1360(، کار با سرعت و تالش کم نظیری آغاز شد؛ 
بــا این هدف که تا آخر ماه محــرم این کار به اتمام 

برسد.
بدین منظور، فرماندهان تیپ 14 امام حسین)ع( 
از سپاه و تیپ 3 لشکر 92 زرهی اهواز ضمن تقویت 
جهاد سازندگی با روانه کردن و در اختیار قرار دادن 
امکانات، تجهیزات و نیروهای مجرب واحدهای 
مهندسی یگان های شان، بی صبرانه در انتظار نتایج 
کار بودند؛ زیرا احداث جاده خاکی در داخل رمل ها 
سبب می شــد نیروهای پیاده و زرهی تپه های غیر 
قابل عبور را به ســرعت درنوردند و همه نیروهای 
عمل کننده بتوانند در شب عملیات از جاده استفاده 

کنند. 
جهاد ســازندگی شهرســتان دامغان )اســتان 
ســمنان( به سرپرســتی ابوالفضل حسن بیگی با 
مســئولیت اجرایی مهندس علی آبادی و میری، با 
وجود مشــکالت و کمبودهای فراوان، کار عظیم 
احداث جاده را پذیرفتند. آنان امیدوارانه وارد عرصه 

نبرد شدند تا بتوانند کارساز باشند.
پس از انجــام هماهنگی هــای الزم بین جهاد 
سازندگی و سپاه پاسداران، کارهای مقدماتی برای 

احداث جاده پیروزی آغاز شد.

میثم رشیدی مهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس

اسب! با  شبانه  شناسایی 
از تردید فرماندهان برای احداث جاده بر روی رمل های روان تا شاهکار جهاد سازندگی خراسان
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   یادداشت    

نورا  واکسن صددرصد ایرانی
 دکتر ابوالقاسمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)عج( در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

 BBBB در ابتــدا بفرمایید خدمات دانشــگاه
بقیه الله)عــج( در حوزه مقابله با کرونا 

چه کیفیت و کمیتی دارد؟
خدمات ما در حوزه کرونا در سه حوزه پیشگیری، 
درمان و تحقیقات بوده اســت. در حــوزه درمان؛ 
بیمارســتان بقیه الله با دستور فرمانده معظم کل قوا 
و تأکید فرمانده ســپاه وارد عرصه شد. در حالی که 
بیمارستان جنرال باید پاسخگوی بیماران مختلف، 
مثل قلب و سرطان و... باشد؛ لذا تدبیر کردیم که هم 
بیماران را راضی نگه داریم و هم در برخی زمان ها 
صد درصد ظرفیــت در اختیار بیمــاران کرونایی 
باشــد. حتی در پیک پنجم، نمازخانه بیمارســتان 
که در مجموعه ما نقطه حساســی است و هم برای 
مراجعه کنندگان و هم برای کادر اهمیت بســیاری 
دارد، به درمان بیماران کرونایی اختصاص داده شد. 
به طور عادی 10 درصد ظرفیت بیمارستان های ما 
در اختیار افرادی غیر از خانواده نیروهای مسلح بود، 
اما در ماجرای کرونا به 45 درصد رســید. بسیاری 
از اســتادان دانشگاه و افراد مســئول و صاحب نام 
وقتی مبتال به کرونا می شدند، به بیمارستان بقیه الله 

مراجعه می کردند. 
در واقع، این بیمارســتان برای سپاه نوعی اعتبار 
اســت. البته در این وضعیت دچــار اضطرارهایی 
هم بودیم. مصرف اکســیژن بیمارستان صد برابر 
شد، ظرفیت تخت آی سی یو به 120 تخت رسید و 
حتی الزم شد در بخش ها هم وضعیت ای سی یو را 
اعمال کنیم. به شدت نیازمند کادر درمان و پرستار 
بودیم؛ چراکه بخش بیماران کرونایی دو برابر بخش 
دیگر نیرو نیاز داشــت، لذا مســئله جذب جدید، 
فداکاری و وقت گذاشــتن کادر فعلی و استفاده از 
بازنشســتگان این وضعیت مدیریت شد. در بخش 
دیگر که تحقیقات است، ما منتظر پروتکل نبودیم، 
در واقع کانون تحقیقات درمان و پیشــگیری کرونا 
شــدیم. از اسفند 98 کمیته علمی را تشکیل دادیم 
که خودم مســئول کمیته علمی بودم و وقتی رئیس 
دانشــگاه شــدم، دکتر عین اللهی این مسئولیت را 
برعهده گرفت. جلسات منظم هفتگی کمیته خیلی 

در موفقیت ما تأثیر داشت. 
روش هــای علمی خودمــان را تقویت کردیم. 
مطالعات بالینی داروها را به سرعت شروع کردیم. 
همه ما به واســطه اهمیت سپاه و دانشگاه، خارج از 
دانشگاه مســئول بودیم و نظام بهداشت و درمان را 
می شــناختیم. برای نمونه، روزهای اولی که اعالم 
کردیم برای کمک بــه درمان می خواهیم کورتن به 
بیماران کرونایی بدهیم همه با تعجب می پرسیدند، 
چرا؟ کورتن بیماران ویروسی را بدتر می کند؛ ولی 
ما نتیجه گرفتیم کورتن داروی اصلی است، این حتی 

قبل از منابع غربی از سوی ما اعالم شد.

 BBBB یعنی با همکاری سازمان انتقال خون  
که خودتان قباًل رئیس آن هم بودید؟ 

بله، همکاری هایی داریــم و این همکاری ها ادامه 
دارد، بخش های پالسماگیری در کشور فعال شد که 

اثربخش هم بود.

ما بیش از چهــل مطالعه بالینی را کلیــد زدیم از 
داروها، داروهای گیاهی، پالسما سلول های بنیادی 

و در نهایت شاهکار پروژه ها که واکسن نورا بود.

 BBBB غیر از نورا، یک پروژه واکسن دیگر هم  
ظاهرا در دست انجام دارید؟

بله، یک واکسن هم با ســفارش معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در مراحل مطالعاتی است 
 کار دارد. پروژه اصلی نوراست که به نتیجه 

ً
که فعال

رسیده و در مراحل آخر است.

 BBBBدر طــب ســنتی پــروژه تحقیقاتــی   
 داشتید؟

وقتی کرونا آمد، عده ای مدعی درمان با طب سنتی 
بودند، داروهای ترکیبی یا گیاهی و... داشتند که اگر 
مورد آزمایش و مطالعــات قرار می گرفت، زمان بر 
 افرادی کــه ادعا دارند در این حوزه این 

ً
بود. عمدتا

را درک نمی کنند. نهایت می گویند صبح این دارو 
را بدهید و بعدازظهر اگر خوب شــد به خاطر این 
دارو است. یا اینکه اگر مراحل طی شد و مطالعه کد 

اخالق گرفت دیگر دارو تأیید شده است. 
این روش درســتی نیســت و تحقیقات مراحل 
مختلفی دارد؛ اول باید سالمت را سنجید؛ بعد فاز 
حیوانی و بعد انسانی انجام شود، تازه در مرحله آخر 
اثربخشی مشخص خواهد شد. چیزی می آوردند، 
ما نمی دانســتیم چه هســت، در داخــل گونی یا 
بسته بندی، در حالی که باید کارخانه ای و شرکتی به 

روش تمیز تهیه کنند و فرآوری شده باشد. 
چنین چیــزی قابل مطالعه نبود، یعنی ما مواجه 
بودیم با چنین وضعیتی، بعد هم اگر مطالعه انجام 
نمی شد یا با مشکل مواجه بود، با برخی مسئوالن 
و مدعیان طب سنتی هم به مشکل می خوردیم. در 
 پاسخ مناسبی برای درمان 

ً
بسیاری از موارد هم اصال

نیافتیم.

 BBBB داروهای طب سنتی در تحقیقات شما  
چقدر اثربخشی داشت؟

با مصــرف داروهای طب ســنتی تأثیر 
مختصــری در عالیــم بالینــی دیده 
می شــد؛ اما در کاهش مرگ و میر و 
ابتال تأثیری مشاهده نشد. مطالعات 
و تجربه ما نشــان داد که در شــروع 
ابتال رعایت توصیه های طب سنتی، 
به درمان کمک شایانی می کند. خود 

ما هم در خانه همین کار را می کنیم. 
غرغره آب نمک گرم، انواع دمنوش 

و... .

 BBBB در بحــث واکســن نــورا چــون تنها
دانشــگاه علوم پزشــکی هســتید که 
تولیدکننده واکسن شدید. آیا در مورد 
واکســن نورا مقاالت علمی تهیه شده 
و ممکن است زودتر از سایر واکسن ها 
 منتشــر شــود تا تأییدیــه جهانی هم 

اخذ کند؟
در تأییدیــه جهانــی عوامــل زیادی نقــش دارد؛ 
کارشناسان بهداشت جهانی در پروژه حاضر شده و 
مستندات را چک کنند. البته اولویت مردم هستند، 
مراحل بعد ثبت اســت. فازها به گونه ای طراحی 
شده که جای اشکال نداشته باشد. به خصوص فاز 
حیوانی، خوشبختانه نتایج فاز حیوانی نورا هم همین 
روزها چاپ می شود. انتشــارات مطالعات خیلی 
مهم است. سایر واکسن های کشور با سرمایه گذاری 
کالن شــروع کردند، ما اســفند ماه کار را با چند 
نفر محقق محدود شــروع کردیم. اگــر هم زودتر 
از دیگران شــروع کردیم و هنوز تمام نشده در کنار 
برخی مجوزها که زمانش را برای ما طوالنی کردند، 
علت مهم تر دقیق عمل کردن ما بوده اســت. البته 
طوالنی شدن کار ما بحث های دیگری هم دارد که 
عرض می کنم. واحد تحقیقات صنعتی سپاه اسپانسر 
مــا بود و مــا در بقیه الله کار را انجــام دادیم. اداره 
بیولوژیک وزارت بهداشت یکی از سخت گیرترین 
مجموعه های وزارت هســت. در تماسی که اخیرا 
 به ما گفت نورا 

ً
با مســئول این اداره داشتم، شخصا

بهترین مطالعه بالینی در ســطح کشور است. من 
خودم مطالعات بالینی بسیاری در کشور انجام دادم 
و مسئول پروژه بودم و کامال از روند، آگاه بودم و این 
اداره و فرآیندهای سخت آن را می شناختم؛ به معنای 
واقعی کلمه ســخت گیرترین مجموعه در کشــور 
است. من مدعی هســتم هیچ کس مثل نورا دقیق 
عمل نکرده اســت. چون این کارها به سرمایه زیاد 
 کارتل ها و شرکت های بزرگ این 

ً
نیاز دارد؛ عمدتا

کار را انجام می دهند؛ اما محققان بقیه الله محققان 
مظلومی بودند که از صفر این کار را شروع 
کردند و بارها سردار سالمی این را 
گفتند که ما پولی برای این پروژه 
نگرفتیــم که این مقــدار کار 
جلو رفته اســت. محققان ما 
با همان حقوقی که از ســپاه 
انجام  این کار را  می گیرند، 
دادند و نه شــرکت قدری و نه 
مجموعــه ای اقتصادی حامی 
این خصلت  نبوده اســت.  ما 
پاسداران است، حاال پاسداری 
در لباس ســفید پزشــکی. 
دقت بسیار باالی 
مثالش  مــا 
فــاز  در 

حیوانی ایــن بود کــه اول روی مــوش، بعد روی 
خرگوش و بعد میمون مطالعه کردیم. البته دیگران 
شاید زورشان چربید؛ اما ما با روال عادی کار را پیش 

بردیم و دقیق دقیق.

 BBBB در مــورد فازهای مطالعات بالینی هم  
بفرمایید در چه مرحله ای است؟

چند فاز اســت؛ در فاز یک عوارض آن ســنجیده 
می شود؛ نورا بهترین واکسن از نظر نداشتن عوارض 
بود. این را به ما اعالم کردنــد، ما نتایج دیگران را 
ندیدیم. دوم ســاخت آنتی بادی است. دانشمندان 
مطرح دنیا آینده واکســن کرونا را در واکســن های 
پروتئینی می دانند، به خاطر آنتی بادی باال و عوارض 
کم، نورا هم در هر دو بخش جزء موفق ترین هاست. 
روزهای اول واکسن ژنتیکی و ویروس کشته بود مثل 
برکت، سینو فارم یا فایزر که آنتی بادی ضعیف تولید 
می کرد، در حد دو ماه است. عوارض واکسن های 
ژنتیکی هم ناشناخته و نگران کننده بود. در واکسن 
پروتئینی ایمنی آن ثابت شــده بود و علت انتخاب 
آن هم همین بوده است. امروز در دنیا بیش از چهل 

واکسن پروتئینی کرونا در دست مطالعه است.

 BBBBدر مورد فاز دوم چه نتایجی داشتید؟  
فــاز دو در حال پایان اســت. ولی بایــد بگویم در 
داوری ها زمان بی خود تلف شد. در فاز دو پروپوزال 
ما که 48 ســاعت باید داوری می شد یک ماه طول 

کشید. این گالیه ماست که چرا اینقدر زمان برد؟!

 BBBB واقعا 28 روز تأخیر داشت؟  
بله. یک نکته بگویم، نورا تنها واکســنی اســت که 
صفر تا صد داخلی توســعه پیدا کرده است. برخی 
واکسن ها مطالعه شده بود، برخی هم فازها را طی 
کرده بود. برخی نیاز به خط تولید وارداتی داشــت، 
برخی هم در خارج آنتی ژن آن ســاخته شــده و از 
خارج می آید، در حالی که نورا صفر تا صد داخلی 
است. اگر پشتیبانی همیشگی فرمانده سپاه و گاهی 
هم وزیر بهداشت نبود، باید کار را کنار می گذاشتیم.

 BBBBنکته پایانی شما را بشنویم؟  
کمیته بی آی ام بی  مســئول مطالعات بالینی وزارت 
بهداشت اســت و از همه مجموعه های دانشگاه ها 
و بخش ها عضــو دارد. ان شــا ءالله دیگران هم به 
تصمیمــات آن احترام بگذارند تا کار را ســرعت 
بدهیم. کشــور اینقدر پول ندارد که هر روز واکسن 
بخرد. آن هم در شــرایطی که شش پلتفرم واکسن 
بومــی داریم.باید عزم جدی برای حمایت از تولید 
داخل و صادرات و کمک به کشورهای اطراف برای 
واکسیناسیون باشــد. تولید داخل هم در دارو و هم 
در واکسن و صادرات آن باید حداقل تأمین کننده ارز 
دارو وارداتی باشد نه اینکه ارز نفت صرف واردات 
داروهایی شــود که داخل می توانیــم تولید و حتی 
صادر کنیم. امروز سی قلم داروی بیولوژیک را تولید 
می کنیم که این شوخی نیست؛ این در حالی است 

که دو سه کشور این توانایی را دارند.

سوابق جنِگ قبل از جنگ 
محاسبه شود!

در آستانه پیروزی انقالب اسالمی در بهمن 
1357 نیــاز مبــرم به »امنیت« احســاس 
می شــد؛ به خصــوص پــس از ورود امام 
خمینی)ره( به ایران و اســتقرار در مدرســه 
علوی و  یوم الله 22 بهمن، امام راحل نگران 
امنیت جان و مال مردم بودند. پس از پیروزی 
انقالب ضرورت »امنیت« در دو محور کلی 
جلوه کرد: یکی در حوزه »انقالب«  و دیگری 

در تمامیت ارضی کشور.
اما مســئولیت امنیت پــس از پیروزی 
انقــالب را چه کســانی عهده د ار شــدند؟ 
وقتی که اول اردیبهشــت انقــالب با پدیده 
شــوم  »تروریســم« روبــه رو شــد و جان 
شخصیت های تراز اول انقالب در معرض 
خطــر قرار گرفــت، چه کســانی عهده دار 
حفاظــت و تأمین امنیت شــخصیت های 
انقالب شدند؟  چه کســانی در غائله های 
کردســتان،  خوزســتان،  آذربایجان،  گنبد و 
ترکمن صحرا،  رشت، بندر انزلی، سیستان 
وبلوچســتان و غیــره وارد معرکه شــدند؟ 
برحســب همین ضرورت ها بود که ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی تأسیس شد و 
کادر اولیه آن هم در واحد عملیات در پادگان 

ولی عصر)عج( استقرار یافت.
البتــه دکتر محســن رضایــی در کتاب 
»جنگ به روایت فرمانده« با صراحت یادآور 
شده و در فصل اول آن عنوان »جنگ« را قید 
کرده اســت. چون در واقع پــس از پیروزی 
انقالب تا 31 شهریور هم جنگ و دفاع بوده 
و  همین نیروهای انقالبی، رزمنده و عناصر 
اولیه سپاه مستقر در پادگان ولی عصر)عج( 
در قالب 9 تیپ وارد جبهه ها می شــدند و 
همیشه تعدادی از آنها شهید، عده ای جانباز 
و جماعتی از آنها به عنوان رزمنده در صحنه 
بودند. شرایط اینگونه بود تا جنگ شروع شد 
و باز هم همین جماعت جزء اولین کسانی 
بودند که وارد میدان شدند و اکنون بسیاری 
از آنها از سرداران و فرماندهان فاخر سپاه به 
شــمار می آیند؛ اما تعدادی از آنها در همان 
ســال های 1358 تــا 1361 به شــکل های 
گوناگون از سپاه جدا شدند و هیچ سوابقی از 
حضورشان در عملیات های دفاعی امنیتی در 
دست نیست.  این در حالی است که شهدا و 
جانبازان قیام خونین 15 خرداد 1342 و پس 
از آن، که تا پیروزی انقالب شهید یا مجروح 
شدند، جانباز تلقی می شوند و آنهایی که در 
سال های قبل از انقالب زندانی سیاسی رژیم 
پهلوی بودند، آزاده به حســاب می آیند. اما 
سؤال اینجاست که رزمندگانی که  سال های 
1358 تا 1361 از ســپاه جدا شدند، چرا به 
عنوان رزمنده و ایثارگر، به رسمیت شناخته 
نمی شــوند؟ ایــن موضــوع موقعی جدی 
شد که ســتاد کل نیروهای مسلح در تاریخ 
1366/4/4 ابالغ کرد: »در راســتای ســند 
رزمندگان،  بــه  راهبردی خدمات رســانی 
موضــوع اعطای کارت ایثار بــه رزمندگان 
در تاریخ شــروع و خاتمــه جنگ تحمیلی 
رژیم بعث عراق علیه جمهوری اســالمی 
ایران )دفــاع مقدس رزمندگان اســالم( از 
1359/6/31 تا 1367/5/29 می باشد.« این 
سند در واقع سوابق رزمندگان جنگ ما قبل از 

جنگ را هیچ به حساب می آورد. 
پیشــنهاد می شــود در تبصره ای لحاظ 
شود که سوابق جنگ ما قبل از جنگ هم به 
منزله ســوابق ایثارگری محسوب شود. در 
غیر این صورت به خصوص اکنون که ستاد 
کل نیروهای مسلح در آستانه اعطای کارت 
ایثار به رزمندگان هست، جمع قابل توجهی 
از رزمندگان فــداکار از حق شــان محروم 

می شوند... .

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

۰91۰۰۰۰215۰/از مذاکره کنندگان دولت انقالبی 

تقاضا داریم با مذاکره عزتمندانه، بر سر منافع ملی و 
حقوق هسته ای کشورمان کوتاه نیایند و اجازه تکرار 

عبرت برجام را ندهند.
۰918۰۰۰5281/ سالم وقت بخیر شرکت جهاد 

خانه سازی کردستان اقدام به ساخت پروژه مسکن 
کرده، ولی طبق قرارداد باید هر سه ماه یک بار چک 
40 میلیونی برای سال اول و برای دو سال دیگر هر 
ســه ماه چک 50 میلیونی واریز کنیم؛ از مسئوالن 
سؤال دارم ماهانه چقدر حقوق بهمون میدن که باید 
خرجــی زن و بچه و وصول چک ها را انجام بدیم./ 

»فیضی« از سنندج
۰9۳8۰۰۰16۳8/ ســالم، تنها و عقالنی ترین راه 

برای حل ریشه ای مشــکل آب، در کنار مدیریت و 
نزوالت آســمانی اراده و عمل جهادی و پیاده کردن 
نیرو و عمــل پای کار برای هدایت آب خلیج فارس 
به دل ایران عزیزمان اســت. همراه بــا وارد کردن 
تکنولوژی و مهندسی معکوس در شیرین کردن آب 
. توان و تجربه سپاه پاسداران در زمینه اجرا جهادی 
و نتیجه دشمن کورکن در کل امور محوله رو دست 

کم نگیرید... .
۰912۰۰۰۰87۰۳/ حضور رئیس جمهور در کنار 

مردم و بین مطالبه گران تأمین دارو در جلوی مجلس 
بســیار برای مردم امیدبخش بود، تشکر ما از آقای 

رئیسی را منتشر کنید.
۰914۰۰۰8961/ به نظر می رسد مجموعه سازمان 

اتکا بــا مدیریت ضعیــف دولتی اداره می شــود، 
به خصوص  نارضایتی مراجعه کنندگان  زیاد  حجم 
در فروشگاه های شــهرهای غیر مرکز استان خیلی 
باالست. باید وزیر محترم دفاع فکر اساسی به حال 

این مدیریت دولتی در این سازمان بکند.

۰915۰۰۰117۳/ با ســالم و ســپاس از انعکاس 

درخواست ها و پیشــنهادات و انتقادات همکاران. 
چرا کســانی کــه در ســپاه دیپلم دارند تــا درجه 
ستوان یکمی بیشتر داده نمی شود؛ در صورتی که در 
ارتش و نیروی انتظامی درجه سروانی داده می شود 
و با درجه ســرگردی بازنشسته می شوند. خواهش 

می کنم این موضوع را پیگیری کنید.
تحصیلــی  ســوابق  چــرا   /۰914۰۰۰۰9۰2

دانش آموختگان قبل از اســتخدام را جزء ســنوات 
خدمتی محسوب نمی کنید؟

 با گرانی های 
ً
۰917۰۰۰8977/ مسئوالن محترم لطفا

کمرشکن به شــدت مقابله کنند؛ چون این گرانی ها 
دارند کمر افراد کم درآمد و فقیر را می شکند. 

اجازه ندهید برجام تکرار شود
   روی خط    

۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
پیامتــان را از طریق ســامانه پیامکی هفته نامــه صبح صادق با مــا در میان بگذارید

دکتر حسن ابوالقاسمی دهم تیرماه سال 1۳99 با حکم فرمانده کل سپاه، فرمانده یا به عبارتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)عج( شد تا فردی از هیئت علمی 
این دانشگاه متصدی این مسئولیت شود که در حوزه تولید علم و انحصارشکنی شاخص بوده و مأموریت پاسداری از انقالب را به بهترین نحو انجام دهد. او یکی 
از محققان ارزشمند و با جرئت کشور است که توانسته کشور را در حوزه تأمین فاکتور هفت و هشت خودکفا کرده و در زمره چند کشور اول دنیا قرار دهد. وی مدتی 
رئیس سازمان انتقال خون بوده و قبل از تصدی ریاست دانشگاه مسئول کمیته علمی کرونا دانشگاه هم بوده که محصوالت مهمی در این زمینه ارائه داده است. واکسن 

نورا یکی از محصوالت تالش او و همکارانش است. در ادامه در گفت وگو با دکتر ابوالقاسمی ابعاد موضوع واکسن نورا و کرونا را بررسی کرده ایم.
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مهربان همچون فرزند

وقتی از جبهه می آمد به خانواده 
شهدا سرکشی می کرد و فرزندان 
آنان را فرزندان خود می دانست. دوستش، 
آقای مظفری می گفت روزی با شیخ بیگ 
به دیدار خانواده شهیدی رفته بودیم که دو تا 
از پسران وی شهید شده بودند. او به قدری 
به پدر و مادر این دو شهید مهربانی کرد که 
پدر شهید گفت: ای کاش دو پسر دیگر هم 
داشتم شهید می شدند، چرا که فرزندانی 
چون شــما دارم. محمد در جواب گفت: 
مطمئن باشید من همیشــه به دیدن شما 
می آیم. در انجام این قبیل کارها شب و روز 
را نمی شناخت؛ حتی یکبار از همسرش 
خواسته بود تا به او یادآوری کند چند شاخه 
آهن را که یکی از خانواده شهدا نیاز دارد، 

تأمین کند.
به نقل از خواهر شهید

محمد شــیخ بیگ 28 تیر 1335 در شهر 
جوپار دیده به جهان گشود. محمد دوران 
تحصیالت ابتدایی را در جوپار طی کرد و 
به دلیل نبود امکان ادامٔه تحصیل به کرمان 
رفت. مهر 1354 به علت اقدام علیه رژیم 
پهلوی، توزیع اعالمیه، نوارهای سخنرانی 
امام خمینی)ره( و همچنین آتش زدن چند 
مغازٔه مشروب فروشی، دســتگیر و روانٔه 
زندان شــد. محمد در 22 بهمن 1357 
همراه دیگر زندانیان سیاسی به دست مردم 
آزاد شد؛ پس از پیروزی انقالب اسالمی و 
با تشکیل سپاه پاسداران، به عضویت این 
نهاد درآمد و به جبهه اعزام شد و سرانجام 
چهارم آذر 1365 در عملیات کربالی 4 و 

منطقه شلمچه به شهادت رسید.

 ای کاش های شیرین

ای کاش منادی فریاد می زد؛ دل های تان را 
یک دل کنید، بذر محبت بکارید که وعده 
دیدار نزدیک است. ما هم آمدنت را نه در 
گوشه  و کنار که در همه جای زندگی مان، 
تــا هرجا که نگاه طی طریــق می کرد، به 
جشــن و آذین می کشــیدیم. حماسه ای 
می آفریدیم به قامت اربعین حســینی)ع( 
و به جــای »شــاید این جمعــه بیاید«، 

می نوشتیم »این جمعه می آید.«
آقاجان! 

 والدت حضرت زینــب)س(، آن بزرگ 
بانوی هستی، آبروی عالم، عقیله خاندان 
اهل بیت)ع( نزدیک است. بانوی حماسه 
کربال، بانوی »الســالم علی قلب زینب 
الصبور و لسانها شکور«، بانویی که در این 
عالم جز شــما کسی مقامش را نمی داند 
و چــه خــوب راه نشــان مان دادید برای 
تعجیل در فرج تان: »به شیعیان و دوستان 
بگویید که خدا را به حق عمه ام حضرت 
زینب)س( قسم دهند، که فرج مرا نزدیک 

گرداند.«

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

امام موسی کاظم)ع( فرمود: خوشا به حال شیعیان ما که در غیبت قائم ما بر محبت و والیت ما و بیزاری 
از دشمنان ما پایدار ماندند. آنها از ما و ما از آنهاییم. همانا آنان همت ما را پذیرفتند، ما هم آنان را به عنوان 
شیعیان خود پذیرفتیم. خوشا به حال آنها و باز هم خوشا به حال آنها. به خدا قسم، آنان در روز قیامت در 

درجه ما و در کنار ما هستند.
الزام الناصب، ص 68

 بیزاری از دشمنان
   صادقانه    

در زندگی هیچ قانونی مانند قانون باور و اعتقاد کاربردی و دقیق نیست. به هر چه معتقد باشید یا هر باوری 
داشته باشید، همان اساس زندگی را شکل می دهد. اگر به کار نیک معتقد باشید، سراسر زندگی تان از 
نیکوکاری لبریز می شود. اگر ناامید باشید، شکســت خودش را به زندگی شما می رساند، باورها را به 

بهترین شکل تغییر دهیم.

 قانون باورها
   صبحانه    

تجلی کوثر
به مناسبت والدت حضرت زینب)س(

یا که خدا به خلق پیمبر نمی دهد
یا گر دهد پیمبر ابتر نمی دهد

حتی اگر چه فیض الهی به هیچ کس
غیر از رسول سوره کوثر نمی دهد

دختر در این قبیله تجلی کوثر است
بی خود خدا به فاطمه دختر نمی دهد

زینب یگانه است و خدا هم به فاطمه)س(
تا زینب است دختر دیگر نمی دهد

زینب رشیده ای است که بر شانه کسی
تکیه به غیر شانه حیدر نمی دهد

زینب شکوه خواهریش را در عالمین
دست کسی به غیر برادر نمی دهد

او مظهر صفات جاللی حیدر است
یعنی به راحتی به کسی سر نمی دهد

زینب همان کسی ست که در راه عفتش
عباس می دهد نخ معجر نمی دهد

علی اکبر لطیفیان

 روز مرگ فضیلت
 بخشی از قصیده ادیب برومند

 به بهانه روز 16 آذر

به سال کودتای ننگ پرور
به روز شانزده از ماه آذر

ز طوفان حوادث، ِگردبادی
مرّوت را به خاک افکند بستر

شهامت را بدن شد الشه در گور
فضیلت را کفن شد جامه در بر

به بار آمد به دانشگاه، ننگی
کز آن بدتر نشاید کرد باور

فضیحْت  بار کاری منزلت  سوز
به ننگ آباِد شرم افروخت آذر

َبه شست
َ

سیاهی گر توانی از ش
بشوی این ننگ از دامان کشور

به سیمای حکومت داغ این ننگ
همی بر جای باشد تا به محشر

   کتیبه سبز    

 زهرا سلطانی نژاد
مشاور خانواده

خیلی وقت بــود که ندیــده بودمش. 
درست یک سال می شــد. ریش های 
حنایی اش بلندتر شــده بود و چهــره اش آفتاب 
سوخته. حتی راه رفتنش را هم خوب به یاد دارم. 
با عجله این طرف و آن طرف می دوید و بسته های 
دارو را جابه جــا می کرد. یادم بود ســال پیش با 
کوله پشــتی و یک چمدان آمد جلوی خانه مان و 
گفــت: »احمــد دارم میــرم، اومــدم بــرای 
خداحافظی!« گفتم: »کجا به سالمتی؟ توام رفتنی 
شــدی به این زودی؟« گفت: »به این زودی؟ دو 
ساله پدرم دراومده، رفتنی باید بره، جای من اینجا 
نیست قدرمو نمی دونن، بلیط دارم برای ترکیه، دو 
ماه اونجام و بعدش می رم آمریکا...« دســتش را 
هم مثل هواپیما در هوا چرخاند. وقت نصیحت 
نبود، مدرک پرســتاری اش را که گرفت، دو سال 
تمام خودش را حبس کرد و مدام زبان خواند، تا 

بتواند ویزا بگیرد و باالخره هم موفق شده بود. دلم 
گرفت، دوست صمیمی کودکی ام بود و با اینکه 
دیگر هم محلی نبودیم، هیچ دلم نمی خواست 
اینقدرها از وطن دور باشــد، امــا حاال اینجا در 
هوای گرم زاهدان چه می کرد، خدا می دانست! 
ماه گرفتگی روی پیشانی اش را که دیدم مطمئن 
شدم که اشتباه نکرده ام. جلو رفتم و ناغافل او را در 
آغوش کشیدم. گفتم: »اینجا چیکار می کنی؟« 
خشــکش زد، کمــی نگاهم کرد و بعــد انگار 
گمشده ای را یافته باشد، محکم بغلم کرد و گفت: 
»داســتانش مفصلــه داداش... خیلی بدبختی 

کشیدم، تو اینجا چیکار می کنی؟«
گوشــه ای نشســتیم و یک بطری آب خنک 
مهمانم کرد. دلم می خواســت بدانم کجا بوده 
و چه می کرده؟ ســرم پر از سؤال بود. آب را سر 

کشید و ته مانده اش را روی صورتش ریخت.
 ـ رفتم ترکیه، همونجا آشنایی که قرار بود جا 
و ویــزا رو جور کنه، شــب اول یه چیزی ریخت 
تو غذا و تا پای مرگ رفتــم، همه چیزو دزدید و 
رفت، با بدبختی و کمک ســفارت برگشتم، رو 

نداشتم برم خونه و بین فامیل و آشنا انگشت نما 
بشم، همون روزا مخفیانه با یه گروه جهادی اومدم 
اینجا، اما پاگیر شــدم، جام اینجاست، زندگیم 
رنگ و رو گرفته، از تو چه پنهون یه دختر بلوچم 

دیدم که به امید خدا...
خندیدم و گفتم: »مــن اومدم مأموریت ولی 
عجب دنیایی به هرچی بگی فکر می کردم غیر از 
ایــن... دنیا چقدر کوچیکه، اما برگرد تهران، بی 
خیال حرف مردم، مادرت بنده  خدا تنهاس...« 

ماسکش را زد و از جا بلند شد.
ـ کجای کاری؟ من با تهران همون پارســال 
خدافظی کردم، مادرمم اینجاس، پنج شیش ماهه 

اومده مثال آمریکا...
و بلند خندید. جعبه داروها را بلند کرد و عقب 
آمبوالنس جا داد. همانطور که سوار می شد، داد 
زد: »راســی من اینجا بین درمانگاها در رفت و 
آمدم، به دانش آموزا هم زبان یاد می دم، اســمم 
یاوره، نیای بگی اشکانو می خوام! با اونم خدافظی 
کردم...بگو یاور دهنــت عادت کنه...« و بعد به 

انگلیسی چیزهایی گفت و لبخندزنان دور شد.

   داستان    

خداحافظی
نفیسه محمدی

دبیر گروه جوان

 چالش امیکرون / 
سویه جدید کرونا ممکن است به واکسن ها ومقاوم باشد                                                                                                               کارتونیست: آرکادیو اسکویول از کاستاریکا

   تلخند    

بیماری هــای قلبی و عروقی و ســرطان ها مهم ترین علــل مرگ ومیر در 
کشــور ما هســتند که یکی از دالیل آن مصرف غذاهای چرب و سرخ 
شــده و الگوی غلط مصرف روغن های خوراکی است. کاهش مصرف 
چربی ها و اســتفاده درست از روغن ها نقش مهمی در پیشگیری از ابتال 
بــه این بیماری ها دارد. چربی ها به دو نوع چربی  با منبع گیاهی و حیوانی 
در برنامه غذایی ما وجود دارند. چربی های گیاهی: انواع روغن های مایع 
مانند روغن زیتون، کلزا، ذرت، سویا، آفتابگردان و ذرت. همچنین چربی 
موجود در انواع مغز ها مانند گردو، پسته، بادام و فندق. این نوع چربی در 
مقایسه با چربی حیوانی سالم تر است. چربی های حیوانی: چربی موجود 
در گوشت، پیه، دمبه، کره، چربی زیر پوست مرغ و روغن حیوانی. چربی 
موجود در فرآورده های لبنی مانند شــیر، ماست و پنیر هم که قابل رؤیت 
نیستند، از نوع چربی حیوانی به شمار می روند. چربی های حیوانی موجب 
افزایش کلسترول بدن می شــوند. همچنین، با رسوب در رگ های قلب 
تنگی، انسداد عروق و بیماری های قلبی  و عروقی و سکته قلبی را به  دنبال 
 از روغن 

ً
دارند. برای طبخ غذا باید از روغن مایع و برای سرخ کردن حتما

مایع مخصوص ســرخ کردن اســتفاده کرد. در هر حال نباید با حرارت 
شدید مواد غذایی را سرخ کرد؛ چرا که موجب تولید ترکیبات سرطان زا 
می شود. هرگز روغن حرارت دیده و استفاده شده را برای مصارف بعدی 
نگهداری نکنید. روغن مایع نسبت به نور و حرارت حساس است و باید 

در ظروف در بسته و به دور از نور و حرارت نگهداری شود. 

    سالمت    

نگه دار اندازه 
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

 پرسش: پسر 18 ساله ای دارم که به شدت فکر مهاجرت است، حتی 

درس را رها کرده تا ســربازی را تمام کند و با خیال آسوده مهاجرت 

کند، خیلی نگرانم. چطور او را منصرف کنم؟

پاسخ: پرسشگر گرامی! حس بدبینی نسبت به وضعیت کشور و خوش بینی 
به وضعیت کشورهای توسعه یافته ناشی از عدم هویت و تعلق فرد است که 
خود را نه از لحاظ ملی و نه مذهبی متعلق به هیچ گروه، طیف یا خط فکری 
نمی داند یا بنا به برخی شــرایط اقتصادی ارزش های فردی، ملی و مذهبی 
کم رنگ شده  و ضد ارزش ها جای آنها را گرفته اند. صرف نظر از مسائلی که 
 تبعیض ساز یا تصمیم های اشتباه هزینه ساز برخی 

ً
در قوانین و ساختار بعضا

مسئوالن ریشه دارد، ممکن است که مهاجرت محاسنی داشته باشد. رفاه 
عمومی و شرایط بهتر زندگی در کشورهای توسعه یافته خیلی از افراد را به 
مهاجرت ترغیب می کند؛ اما از طرفی پیوندهای خانوادگی و عالقه به وطن 
و مواردی از این جنس هم آنها را دچار تردید می کند. فارغ از این مســائل 
بدیهی، نکاتی هم هست که قبل از مهاجرت باید دانست و برای آنها آمادگی 
داشــت؛ اول باید دلیل مهاجرت او را بدانید و بررسی کنید و بعد با توجه 
بــه آن، او را راهنمایی کنید. از او بخواهید که ایده آل خود را برای تان بازگو 
کند و همچنین اگر در توان دارید، او را در مســائل کاری و مالی راهنمایی 
و کمک کنید تا انگیزه او برای ماندن بیشــتر شود. یکی از دالیلی که فرد از 
کشور گریزان می شود، نبود انگیزه و ذوق و شوق برای تالش است. با یکی 
دو نفر از افرادی که تجربه زندگی در خارج از کشور را داشته اند، صحبت 
کنید تا از محاسن و معایب مهاجرت بدون غرض ورزی با فرزندتان حرف 
 محاسن آنجا بدون قید و شرط در اختیار مهاجران قرار نمی گیرد 

ً
بزند. قطعا

و برای او یادآوری کنید که باید برای بیگانگان زحمت چند برابری بکشد.

   راه نرفته    

مهاجرت مصائب 


