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*نسیبه پیرایش 
با  همزمان  گذشته،  هفته  پایانی  روزهای 
شهادت  سالگرد  سومین  و   88 دی   9 سالگرد 
از سوی  سخنرانی  مراسم  سلیمانی  قاسم  حاج 
شد.  برگزار  کشور  شهرهای  بیشتر  در  دولت 
نکته جالب توجه در این سخنرانی ها پرداختن 
که  موضوعی  بود.  حجاب  مساله  به  سخنرانان 
سر فصل شروع اعتراضات سه ماهه اخیر کشور 
اجازه  معترضان  خواست  که  حالی  در  است. 
مسایل  سایر  و  حجاب  مورد  در  انتخاب گری 
است، این سخنرانان دولتی،  بی حجابی را مایه 
در  قرار گرفتن  و  نظام، سرمنشا فسق  تضعیف 
مقابل دین دانستند و حتی مهم ترین مساله شهدا 
را موی زنان معرفی کردند. این در حالی است 
با  تا  برآمده اند  صدد  در  دستگاه ها  برخی  که  
بدون  مشتریان  به  عمومی  خدمات  ارائۀ  عدم 
حجاب مثل پلمب مراکز خرید، جایگزینی برای 
نشان  اینها  همه  کنند.  پا  و  دست  گشت ارشاد 
و  دست اندرکاران  که  جلساتی  همه  می دهد، 
و  می کنند  برگزار  صاحب نظران  با  دولتمردان 

پیشنهادهای  گفتگوهایی که صورت می گیرد و 
مسالمت آمیزی که داده می شود، نه تنها اثر مثبتی 
قرار  ماجرا  اول  نقطه  در  هم چنان  بلکه  نداشته 
را  اعتراضات  صدای  حکومت  یعنی  داریم. 
و  بشنوند  که  نمی خواهند  و  نمی شنود  نشنیده، 
اما نکته جالب توجه  مشکل هم همین است.  
دیگر در همه این سخنرانی ها، گله گی از سکوت 
مشخصا  که  این  درباره  بود.  »خواص«  برخی 
بهتر  خودشان  هستند،  کسانی  چه  خواص  این 
می دانند. اما اگر منظور آنها افرادی چون محمود 
اعتراضات  ابتدای  از  که  است  احمدی نژاد 
این  از  قبل  اینکه  با  و  کرده  اختیار  سکوت 
وقایع، خیلی پرحرف بود و در خصوص مسائل 
تندی  حرف های  و  می کرد  اظهارنظر  مختلف 
می زد، باید گفت که از همان ابتدا هم بسیاری از 
تحلیل گران  و حتی حاکمیت هم صحبت های 
سعی  او  چند  هر  نمی گرفتند.  جدی  را  ایشان 
می کرد چهره مردمی خود را ارتقا دهد، اما مردم 
او را به صداقت و معتمد بودن نمی شناسند و 
معترضان هم به خاطر گذشته اش، از او حمایت 

نخواهند کرد. 
خواص  از  گله مند  آقایان  این  منظور  اگر  اما 
حسن  و  خاتمی  محمد  سید  چون  افرادی 
ماجرای  این  در  گفت  باید  است،  روحانی 
خاص ایشان رویه متفاوتی با گذشته نداشته اند. 
گذشته  دهه  یک  تقریبا  طول  در  خاتمی  آقای 
از  تنگناها  بیشترین  با  احمدی نژاد  خالف  بر 
مهمانی  برای  محدودیت  تا  ممنوع التصویری 
و  است.  بوده  روبه رو  ممنوع الخروجی  و  رفتن 
در این مورد اخیر هم خاتمی جزو اولین افرادی 
انتظار  این  البته شاید  بود که موضع گیری کرد، 
اظهارنظر  اعتراضات  قبال  در  که  نباشد  بی جا 
کند، اما باید گفت که آقای خاتمی نظرات خود 
بیانیه،  قالب  در  و  مختلف  مناسبت های  به  را 
چندین بار اعالم کرده و از آن جمله می توان به 

پیشنهاد آشتی ملی ایشان اشاره کرد. 
پایان  از  بعد  روحانی  حسن  به  هم  وقتی 
است  مشخص  می  کنیم،  نگاه  ریاست جمهوری 
که آقای روحانی، دو الی سه مورد موضع گیری 
هم  حادثه  این  در  اینکه  است.  نکرده  بیشتر 
کرده،  سکوت  و  نداشته  متفاوتی  مواجهه  نوع 
موضوع عجیبی نیست و ادامه همان روند قبل 
استانداران  با  جلسه ای  در  هم  اخیرا  و  است. 
اعالم  حتی  و  پرداخته  مواضع  بیان  به  سابقش 
آمادگی برای کمک به بهبود اوضاع کشور و در 
به  خود  ساله  هشت  تجربیات  گذاشتن  اختیار 

دولتمردان کرده است. 
جامعه  گفت  آقایان  این  به  باید  نهایت  در 
بیشتر  دارد  که  سیاسی  خاص  شرایط  با  ایران 
از حرف درمانی و اعالم موضع، نیاز به تغییر و 
اصالح در شیوه ها و رویکردها دارد. در نتیجه 
داشته  قدرت  که  باشند  موثر  می توانند  افرادی 
باشند و بتوانند تغییرات اجرایی را اعمال کنند. 
افراد ذی نفوذی که مقبول و قابل اعتمادند و به 
دارد،  مردم خریدار  میان  در  اصطالح حرفشان 
باید به آنها اجازه وارد شدن به میدان را بدهیم.

خاطرنشان  مسلح  نیرو های  ستاد  جانشین 
جریان  دو  اختالف  محصول   88 فتنه  که  کرد 
سیاسی داخل کشور نبود، بلکه این فتنه محصول 
محصول  بود؛  انقالب  و  انقالب  ضد  رویارویی 
رویارویی دشمنان قسم خورده این نظام با مردم 

متدین و نظام و انقالب ما بود.
آمریکا  تسلیم  اگر  گفت:  سپهر  سرتیپ  سردار 
شویم آمریکا به تعهدات خود عمل می کند؟ مگر 
ما می توانیم با آمریکایی ها وارد آشتی شویم این ها 

برای نابودی و انقالب ما برنامه دارند.
سپهر  محمدحسین  پاسدار  سرتیپ  سردار   
بزرگداشت حماسه 9  مراسم  در  دیماه   9 جمعه 
)ع(  شاهچراغ  حضرت  مطهر  حرم  در  که  دی 
تقلب  ادعای   88 سال  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار 
جمهوری،  ریاست  نامزد های  از  برخی  سوی  از 
ادعای  طرح  کرد،  ایجاد  کشور  در  فتنه ای 
پیروزی قبل از نهایی شدن شمارش آراء و تائید 
دستگاه های مسئول را هم یادآور شد و گفت: در 
آن فتنه شاهد برنامه ریزی دقیق دشمنان خارجی 
و ضدانقالب داخلی و برخی خواص بی تحلیل و 

بی توجه بودیم.
این مقام ارشد نظامی با بیان اینکه در آن دوره 
از انتخابات 8۵ درصد مردم شرکت کرده بودند 
و یک پیروزی بزرگ با حضور مردم به نمایش 
گذاشته شده بود، گفت: دشمنان این پیروزی را با 

آسیب هایی رو به رو کردند.
خاطرنشان  مسلح  نیرو های  ستاد  جانشین 
جریان  دو  اختالف  محصول   88 فتنه  که  کرد 
سیاسی داخل کشور نبود، بلکه این فتنه محصول 
محصول  بود؛  انقالب  و  انقالب  ضد  رویارویی 
رویارویی دشمنان قسم خورده این نظام با مردم 

متدین و نظام و انقالب ما بود.
اشاره   88 سال  با  امسال  فتنه  مشترکات  به  او 
با  تا  شدیم  جمع  هم  دور  امروز  کرد:  عنوان  و 
بصیرت افزایی و جهاد تببین بگوییم که حوادث 
امسال چرا اتفاق افتاد و شکل گرفت؟ هرگاه ما 
قرار  توسعه  و  تعالی  و  اقتدار  پرواز  باند  روی 
گرفتیم دشمن به ما حمله و تهاجم خود را آغاز 

کرد.
بیان  با  نیرو های مسلح همچنین  جانشین ستاد 
کنار  در  سیزدهم  انقالبی  دولت  استقرار  اینکه 

نظام  و  انقالب  رهبری،  از  تبعیت  و  دیگر  قوای 
را پای یک پرواز تعالی بزرگ قرار داده است و 
از این وحشت کرده اند و این حادثه را  دشمنان 
برای ما رقم زده اند، گفت: آمریکا در این حادثه 
و  بارو ها  به  رسانه ای  بین الملل  جنگ  یک  در 
اذهان جوانان ما حمله و برخی جوانان را تسلیم 

تقلب و تهمت های خود کرد.
صاحبان  مادران،  و  پدران  به  خطاب  سپهر 
فرزندان  فکر  به  گفت:  اساتید  و  معلمان  سخن، 
بصیرت،  با  و  باشیم  شناسی  دشمن  دنبال  به  و 
عمق مسائل را برای خود تمرین کنیم. جوانان ما 
در این حادثه نیاز به ارشاد و جهاد تبیین دارند و 

جهاد تبیین به گفته رهبری جزو واجبات است.
کرد:  اضافه  مسلح  نیرو های  ستاد  جانشین 
که  بود  جهانی  کشی  وزن  یک  اخیر  حوادث 
معاند  غربی  اروپایی،  کشور های  آن  یکطرف 
انقالب  ضد  افراد  و  کمونیست  آن ها  کفه  در  و 
جریان های  تمام  و  بودند  معاند  قومیت های  و 
ما در  اما  مخالف و ملت اسالمی در کفه دیگر، 

این وزن کشی جهانی پیروز خواهیم شد.
سپهر با بیان اینکه در این جریان شاهد هستیم 
که دشمنان در برابر این واقعه دست به اقداماتی 
اما  نیست،  اعتماد  قابل  آمریکا  گفت:  می زنند، 
از  و  نوشتند  نامه  کشور  بزرگان  به  بعضی ها 
کنار  آمریکا  با  تا  خواستند  مسئولین  و  رهبری 
خود  توافقات  به  کجا  آمریکا  حالی که  در  بیاییم 
عمل کرده است؟ اگر تسلیم آمریکا شویم آمریکا 
به تعهدات خود عمل می کند؟ مگر ما می توانیم با 
آمریکایی ها وارد آشتی شویم این ها برای نابودی 

و انقالب ما برنامه دارند.

بعضی ها نامه نوشتند، از رهبری خواستند
 تا با آمریکا کنار بیاییم

سالگرد نهم دی ماه 88 و چند موضوع؟! میدان به طور کامل 
در دست نیروهای امنیتی

 قرار گرفته است
در  تهران  نماینده  کوثری،  اسماعیل  محمد 
بصیرت   گفت:  حوزه  خبرگزاری  به  مجلس 
پیدا  ادامه  فتنه ها  نگذارند  می شود  باعث  مردم 

کند.

در این دو سه ماه میدان به طور کامل در دست 
نیروهای امنیتی قرار گرفت، اما هنوز دشمن این 

مسئله را رها نکرده و به دنبال تداوم آن است.
باشند و  یقینا هر چه مردم ما آگاه تر  قطعا و 
زشت  حرکات  به  نسبت  بیشتری  شناخت  با 
خنثی  را  آن  می توانند  بیندیشند،  اغتشاش گران 

کنند.
اآلن  کار همین  از  اقتصادی بخشی  در بحث 
مردم  و  می گیرد  دارد صورت  بیگانگان  توسط 

باید خیلی با دقت دنبال کنند.
رئیس کل بانک مرکزی:
 نرخ ارز را حتما
 کاهش می دهیم

اینکه  اعالم  ضمن  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
سیاست های جدید پولی به زودی اعالم می شود، 
گفت: حتما با مداخله مناسب در بازار ارز نرخ 

را کاهشی خواهیم کرد.
را  ارز  نرخ  وقتی  گفت::  فرزین  محمدرضا 
و  رفاه  دوگانه  به  باید  می کنیم  تبیین  و  تعین 
به  نرخ  زیاد شدن  و  کم  و  کنیم  توجه  اشتغال 

این دو مقوله آسیب می زند.
در  اکنون  باشد.  داشته  توازن  باید  ارز  نرخ 
تومان  هزار   ۲9 ارز  نرخ  میانگین  نیما  سامانه 
است، از فردا با ۲8 هزار و ۵۰۰ تومان عرضه 

خواهد شد.
بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به 
تا  پتروشیمی است. روزانه  نفت و محصوالت 
می شود.  معامله  نیما  در  ارز  دالر  میلیون   ۲۰۰
در هفته آتی عرضه افزایش پیدا خواهد کرد و 

تالش می کنیم تمامی نیازها را تامین کنیم.
شدت آلودگی هوای 
تهران معادل استعمال 

۳ تا ۷ نخ سیگار
هوا  سالمت  گروه  رئیس  شاهسونی،  عباس 
و تغییر اقلیم وزارت بهداشت گفت: کارمندان 
ادارات تهران به ویژه خانم های باردار یا با بچه 

زیر ۶ سال بهتر است دور کاری کنند.
با توجه به میزان آالینده ها و آلودگی هوا ، 
تا ۷ نخ سیگار  با استعمال ۳  برابر  این شرایط 

است.
رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشت گفت: کارمندان ادارات تهران به ویژه 
خانم های باردار یا با بچه زیر ۶ سال بهتر است 

دور کاری کنند.
پایداری  و  هواشناسی  سازمان  بینی  پیش  با 
هوا  غلظت  افزایش  دلیل  به  جوی  وضعیت 
نیاز تشکیل خواهد  جلسه اضطرار در صورت 

شد. 
در حال حاضر شاخص کیفیت هوا در تهران 
ناسالم برای تمام گروه ها است. با بررسی انجام 
شده در ۲۷ شهر کشور، سالیانه ۲۰8۰۰ مرگ 

منتسب به آلودگی هوا رخ داده اند.
فرجام خواهی

 »سهند نور محمدزاده« 
پذیرفته شد

کرد  اعالم  اطالعیه ای  در  عالی کشور  دیوان 
یکی  محمدزاده«  نور  »سهند  فرجام خواهی  که 
عالی  دیوان  در  اخیر  ناآرامی های  متهمان  از 

کشور پذیرفته شده
براساس این اطالعیه، پرونده برای رسیدگی 
به شعبه هم عرض دادگاه انقالب ارجاع شده 

است
سال  مهر  اول  روز  محمدزاده  نور  سهند 
تهران  شهر  ناآرامی های  جریان  در  جاری 

شرکت کرده است
آیت اهلل  بزرگراه  متهم،  این  اقدامات  پی  در 
شده  مسدود  مدتی  برای  اصفهانی  اشرفی 
مواجه                اخالل  با  خودروها  مرور  و  عبور  و 

شده است
نرده های  کندن  با  نورمحمدزاده  متهم 
الستیک  و  زباله  سطل  زدن  آتش  بزرگراه، 
کرده                 فراهم  را  بزرگراه  انسداد  موجبات 

بوده است

در  دانشگاه  فلسفه  استاد  عبدالکریمی  بیژن 
»آچمز«  بازی  می گوید:  موجود  شرایط  تشریح 
مسئوالن  و  هستند  شرایط  قربانی  مردم  و  شده 

هم هیچ راه دیگری ندارند.
به  پاسخ  در  گفتگو  در  عبدالکریمی  بیژن 
مساله های  احتمالی  حل  با  »آیا  که  سوال  این 
یا  می گردد  بر  عمومی  رضایتمندی  اقتصادی، 
جواب  نمی توانم  سوال  به  داشت:  اظهار  نه؟« 
خاصی بدهم، چرا که وضعیت روز به روز بدتر 
می شود. در واقع ما با فروپاشی اقتصادی مواجه 
هستیم و این شرایط و گرفتاری مردم در حالی 
است که مسئوالن برای برون رفت از دشواری ها 
هیچ راهی ندارند و می توان گفت، بازی »آچمز« 
شده و مردم قربانی شرایط هستند بنابراین تاکید 

می کنم مسئوالن هیچ راه دیگری ندارند.
تنها راه نجات  استاد فلسفه دانشگاه می گوید: 
توافق  پرمانع،  و  ریخته  هم  به  وضعیت  این  از 
این  اما  است.  برجام  به  بازگشت  و  هسته ای 
اکنون ما  هم عماًل دست نیافتنی شده است زیرا 
دست باال را نداریم؛ دقیقا مثل زمان ترامپ که 
آمریکایی ها گفتند باید موشک های تان را بدهید. 
به  ربطی  ما  بالستیک  موشک های  حالیکه  در 

پرونده هسته ای نداشت. 

توضیح  اینگونه  خود  دیدگاه  تشریح  در  او 
که  نیست  این  جز  چیزی  »واقعیت  که  می دهد 
خارج  از  هم  و  داخل  از  هم  سیاسی  قدرت 
بر  مبنی  شرط هایی  آمریکا  هستند.  فشار  تحت 
خلع سالح هسته ای، مسائل حقوق بشر و ... را 
مطرح می کند و در آِن واحد، در داخل هم مردمِ 
دنبال  جدی  طور  به  را  مطالبه های شان  ناراضی 
آرامش و  این توضیح ها نشان می دهد،  می کنند. 
مانده،  که  راهی  تنها  و  است  شده  دشوار  ثبات 
بازگشت به عقالنیت است. یعنی الزم است دو 
طرِف درگیر در داخل هم نشینی را جدی بگیرند 
کارگشا  نتیجه ای  به  جمعی  خرد  طریق  از  تا 
برسند. متاسفانه خرد جمعی هم شکل نمی گیرد 
و ظاهراً قرار هم نیست جدی گرفته شود تا هر 

دو طرف به استقبال شکست و ناکامی بروند.«
عبدالکریمی می گوید: این نکته را باید در نظر 
گرفت که تغییر و اصالح به زودی ممکن نیست 
و باید انگیزه ای جدی در میان باشد که متاسفانه 
نگرفته  شکل  تغییر  برای  اراده ای  زیرا  نیست 
ارسال  تغییر  درباره  سیگنال هایی  البته  است. 
شده، اما به قدری قوی نیستند که امیدوارکننده 
بر  مبنی  پیامی  جامعه  معترض  بخش  و  باشند 
فضای  این  ببیند.  را  مساله«  حل  برای  »تالش 
َعملی«  »خرد  فقط  که  است  حالی  در  ناامیدی 

می تواند چاره ساز باشد.
گره های  می گوید:  تهران  آزاد  دانشگاه  استاد 
باز نمی شوند که قدرت  این دلیل  به  کور فعلی 
است.  شده  روبرو  پارادوکس  یک  با  سیاسی 
ندهند،  تغییر  را  نگاه شان  اگر  می دانند  مسئوالن 
اگر  و  بخرند  جان  به  باید  را  زیادی  خطرات 
زیاد  خطرات  بازهم  کنند،  عوض  را  رویه شان 
حتما  که  توضیح  این  با  شد.  متوجه خواهند  را 

هزینه های تغییِر نگاه بسیار کمتر خواهد بود.

بازی »آچمز« شده و مردم قربانی شرایط هستند

اصولگرای  نماینده  تاج الدینی  میر  محمدرضا 
مولوی  سخنان  به  واکنش  در  یازدهم  مجلس 
او  می گوید:  زاهدان  جمعه  نماز  در  عبدالحمید 
نه هر شایعه ای  انتقاد های منطقی مطرح کند  باید 
که می شنود؛ مثال اینکه در زندان ها چه اتفاقی رخ 

می دهد را بیاید در نماز جمعه مطرح کند.
حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی نماینده 
روز جمعه  به سخنان  یازدهم  مجلس  اصولگرای 
مولوی عبدالحمید واکنش نشان داده می گوید: اینکه 
مولوی عبدالحمید اینگونه راحت صحبت می کند 
اسالمی  در جمهوری  بیان  آزادی  از وجود  ناشی 
آن  از  و  می زنند  غیرمنطقی  حرف  یعنی  است؛ 
سمت می گویند آزادی نیست. اگر آزادی نبود مگر 
می توانستند چنین سخنانی مطرح کنند؟ خودشان با 
کشور های همسایه مانند عربستان که بعضا سنگ 
آن ها را هم به سینه می زنند، مقایسه کنند. یک امام 
جمعه در عربستان سعودی مگر می تواند یک صدم 
این سخنان را در مخالفت با نظام حاکم بزند؟ قطعا 
هم  بعد  و  می کنند  صحبت  راحت  اینجا  اما  نه. 
نیست. مولوی عبدالحمید همین  آزادی  می گویند 
ماه گذشته هر هفته صحبت می کند،  که در چند 
است  آزادی  است و چون  آزادی  از وجود  نشان 
وقتی این افراد صحبت هایی مطرح می کنند، دیگران 

هم آزادند که در پاسخ به او صحبت کنند. 
مولوی  سخنان  به  واکنش  در  میرتاج الدینی 

به  بعد  هفته  از  خواسته  زنان  از  که  عبدالحمید 
آقای عبدالحمید  اگر  بیایند، می گوید:  نماز جمعه 
مدافع حقوق زنان است، بهتر است ابتدا خودشان 
روش هایشان را در برخورد با زنان مسلمان زاهدان 
تغییر دهند. خودشان چقدر حقوق زنان را رعایت 
می کنند؟ بعد از ۴۰ سال تازه اجازه صادر کرده زنان 
نماز جماعت شرکت  در  و  بروند  نماز جمعه  به 
کنند. در صورتی که جمهوری اسالمی از ابتدا نقش 
زنان را دیده است. ۶۰ درصد دانشجویان ما دختران 
هستند، زنان ما در میادین ورزشی و علمی حضور 
فعال و پررنگ دارند. خب این نقش را جمهوری 
آماده  برایشان  این فضا را  به زنان داده و  اسالمی 
برنامه  از  سال   ۴۰ که  عبدالحمید  است.  کرده 
حقوق  مدعی  و  مدافع  چگونه  است،  عقب  زنان 
به سمت  را  عبدالحمید  مولوی  است؟  زنان شده 
به  را  عبدالحمید  مولوی  نمی دهده  اپوزیسون هل 
صدای  مسئوالن  نمی دهد.  هل  اپوزیسون  سمت 
مردم زاهدان را شنیده اند و همواره تالش می کنند 
مشکالت آن ها را حل کنند. در قضایای اخیر هم 
که اشتباهاتی رخ داده بود، رهبری نماینده فرستادند 
و به مسائل ایجاد شده در زاهدان رسیدگی کردند 
که این نشان می دهد جمهوری اسالمی و رهبری به 
همه کشور یکسان نگاه می کنند و اگر مشکلی ایجاد 

شود آن را حل می کنند.
جایگاه  باید  عبدالحمید  مولوی  می گوید:  او 

خودش را در جمهوری اسالمی حفظ کند و ببیند 
انتقاد ها و حرف های  مقابل  اندازه در  تا چه  نظام 
تحریک  برای  بعضا  که  خطبه هایی  و  نادرست 
ما  می کند.  خویشتن داری  می شود،  صادر  مردم 
نمی خواهیم از هر سمتی به مخالفت با نظام بیایند، 
و  هم حد  اسالمی  و حوصله جمهوری  اما صبر 
اندازه ای دارد. این افراد باید خودشان منطقی باشند 

و کار را به آنجا نکشانند.
درباره  دیگر  موضوع  می گوید:  میرتاج الدینی 
چه  او  که  است  تناقض  این   عبدالحمید  مولوی 
از  بسیاری  که  داده  آموزش  شاگردانش  به  چیزی 
و  هستند  طالبان  اعضای  از  اکنون  شاگردان  این 
رفتار های خشن با زنان دارند. عبدالحمید طالبان را 
حمایت کرد و برخی از اعضای طالبان تربیت شده 
اقدامات  در خصوص  او  آیا  هستند.  ایشان  تفکر 
از تحصیل حتی یک  زنان  منع  برای  طالبان  اخیر 
بیانیه صادر کرده است؟ یک اطالعیه داده است؟ 
بیانیه  یک  است،  زنان  حقوق  راستین  مدافع  اگر 
که  کند  توصیه  به شاگردان خودش  و  کند  صادر 

چنین رفتار هایی را با زنان انجام ندهند.
میرتاج الدینی در پاسخ به این سوال که »مولوی 
عبدالحمید بیشترین همراهی را با انقالب و رهبری 
او  ظرفیت  از  مختلف  انتخابات  ودر  است  داشته 
او  ظرفیت  از  هماکنون  چرا  است.  شده  استفاده 
استان  نیست که  اینگونه  نمی شود؟« گفته  استفاده 
سیستان و بلوچستان همواره بیشترین مشارکت را 
داشته باشد و البته خاطرم نیست که در انتخابات 
از  معموال  اما  کرد،  حمایت  جریانی  چه  از  اخیر 
جریان چپ و کسانی که با رهبری و والیت رهبری 
هیچ  او  ثانیا  است.  کرده  حمایت  دارند،  زاویه 
نشده  او  و شدید  تند  انتقاد های  با  هم  برخوردی 
انتقاد های منطقی  است و تحمل می شود، اما باید 
مطرح کند نه هر شایعه ای که می شنود؛ مثال اینکه 
در زندان ها چه اتفاقی رخ می دهد را بیاید در نماز 
جمعه مطرح کند. این ها اتهام است و از امام جمعه 
قبول  قابل  اصال  کند  رعایت  را  عدالت  باید  که 
ثابت  اتهام های  نیست که حرف های غیرمستند و 
نشده را مطرح کند. کسی مخالف انتقاد نیست، ولی 

انتقاد باید منطقی و مستند باشد نه دروغ و شایعه

مولوی عبدالحمید
 باید جایگاه خودش را در جمهوری اسالمی حفظ کند

 سرانجام عواقب طرح مشهور سدسازی »داپ« 
ترکیه به ایران رسید و در اولین گام سهم آبی که 
از این رودخانه به ایران می رسد ۳۰ درصد کاهش 
بعد  سال  تابستان  باید  این حساب  با  است.  یافته 
منتظر شنیدن خبر خشک و بایر شدن دشت مغان 
باشیم! کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران به تازگی 
آناتولی شرقی  پروژه  اثرات و عواقب  از  گزارشی 
)داپ( بر منابع آبی شمال غرب ایران منتشر کرده 
است که نشان می دهد این سد ۳۰ درصد از سهم 
این  به  می دهد.  کاهش  را  ارس  رود  از  ایران  آب 
ترتیب احتماال دیگر خبری از اندک آبی که اکنون 
در پایین دست رود ارس به دشت مغان می رسید 
نباشد و باید به زودی منتظر شنیدن خشکسالی در 

دشت مغان باشیم.
به  توجه  با  است:  شده  تاکید  پژوهش  این  در 
مختلف  سازه های  ایجاد  و  بهره برداری ها  افزایش 
آبی در باالدست حوضه های آبریز به ویژه در ترکیه 
و همچنین کاهش نزوالت جوی و کاهش حجم 
آب ورودی، به ویژه در حوضه های آبریز ارس، الزم 
است تا اقدامات منسجم تر و قوی تری از سوی ایران 

در چارچوب دیپلماسی آب در دستور کار طرف 
ایرانی قرار گیرد.

اخیر  است: طی سال های  آمده  پژوهش  این  در 
سد های متعددی بر روی دو رودخانه کورا و ارس 
و سرشاخه های آن ها در کشور های مختلف با هدف 
آب  تأمین  کشاورزی،  اراضی  آبیاری  برق،  تولید 
شرب، کنترل سیالب و حمل ونقل با ظرفیتی بالغ 
بر ۲۵ میلیارد مترمکعب احداث شده است. افزایش 
سال های  در  به ویژه  آبی  سد های  و  سازه ها  ایجاد 
اخیر به ویژه ایجاد ۱۴ سد در کشور ترکیه از جمله 
و   )DAP( داپ  به  موسوم  آناتولی شرقی  پروژه 
همچنین آلودگی آب رودخانه ارس به ویژه از سوی 
و  معدنی  فعالیت های  نتیجه  در  ارمنستان  کشور 
همچنین نیروگاه اتمی متسامور در کشور ارمنستان 

باعث تنزل کمیت و کیفیت آورد رودخانه ارس در 
سال های اخیر شده و در آینده نیز می تواند دسترسی 

به منابع آب رودخانه ارس را محدودتر کند.
داپ  به  موسوم  شرقی  آناتولی  تکمیل  و  اجرا 
)DAP( کشور ترکیه در آینده نزدیک ممکن است 
سهم ایران از منابع آبی در حوضه آبریز ارس را بین 
۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش می دهد. قطع یا کاهش آورد 
رودخانه مرزی ارس توسط ترکیه منجر به مشکالت 
مناطق  و کشاورزی  تأمین آب شرب  برای  جدی 

پائین دست گردد.
این گزارش تاکید کرده است: طی سال های گذشته 
قرارداد های متعدد دوجانبه ای با کشور های همسایه 
برای بهره برداری از منابع آب مشترک به تصویب 
رسیده است که شماری از آن ها پس از فروپاشی 

اساس  بر  شده اند.  منتفی  شوری  جماهیر  اتحاد 
اطالعات گردآوری شده از منابع موجود ۲۴ قرارداد 
در قالب های مختلف معاهده، پروتکل و موافقت نامه 
در زمینه موضوعات مربوط به رودخانه های مرزی 
بین ایران و همسایگان منعقد شد که تعدادی از این 
قرارداد ها با عقد قرارداد بعدی منسوخ و تعدادی از 
آن ها نیز از نظر زمانی منقضی شده و کارکرد خود را 
از دست داده و در حال حاضر تعداد ۱۴ قرارداد آبی 
معتبر بین ایران و همسایگان وجود دارد. متأسفانه 
آب های  از  استفاده  پروتکل  تنها  ترکیه  کشور  با 
رودخانه ساری سو و قره سو برای تقسیم آب این 
رودخانه ها وجود دارد و در مورد رودخانه ارس با 

ترکیه هنوز معاهده و قراردادی منعقد نشده است.
بر اساس اعالم اتاق بازرگانی ایران، این پژوهش 

نشان داده است که همه موافقت نامه ها در خاورمیانه 
عام، و  به طور  آبریز مشترک  در مورد حوضه های 
ایران با کشور های همسایه به طور اخص، به صورت 
دوجانبه بوده و تاکنون حتی یـک کنوانـسیون یـا 
موافقت نامه چندجانبه در مورد بهره برداری از آب 
آب  کنوانسیون  مانند  مـشترک  آبـریز  حوضه های 
اروپا درباره حفاظت و استفاده از آبراه های فرامرزی 
و دریاچه های بین المللی )۱99۲( کمیسیون اقتصادی 
سازمان ملل برای اروپا )UNECE( وجود ندارد. 
به همین دلیل نیز قواعد عرفی و حقوقی حاکم بر 
منابع آب مشترک در منطقه بین ایران و کشور های 
برخوردار  ضعیفی  اجرایی  ضمانت  از  همسایه 
هستند و توانایی الزم برای حل مسئله حقوقی منابع 
آب مشترک را ندارند؛ لذا اتخاذ تدابیر الزم برای 
تصویب کنوانسیونی مانند کنوانسیون آب اروپا با 
کمیسیون  به ویژه  و  متحد  ملل  سازمان  محوریت 
 )ESCAP( اقتصادی – اجتماعی آسیا و اقیانوسیه
در چارچوب دیپلماسی آب از سوی وزارتخانه های 
خارجه و نیرو از اهمیت اساسی برخوردار است و 

باید در دستور کار قرار گیرد.

اتاق بازرگانی نسبت به کاهش سهم ایران از رود ارس هشدار داد

به لطف ترکیه »دشت مغان« می میرد!


