اکنون

جامهای جهانی محروم

بازیکنان بزرگی که هرگز موفق نشدهاند به جامجهانی راه پیدا کنند

محمدبستهنگارهمراهصادقمهندس
سحابیدرگذشت
همدلی| محمد بستهنگار فعال پیشینهدار سیاسی ،سخنگوی
شورای فعاالن ملی ـ مذهبی و عضو پیشین نهضت آزادی ایران
پس از طی دوران ســخت بیماری ،روز دوشــنبه  18تیرماه و
همزمان با روز شهادت امام جعفرصادق (ع) ...
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روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

کتککاری بدون درگیری!

«همدلی» مانورهای احمد توکلی در برخورد با فساد و افشاگری را
به بهانه نشست «فساد ،معضل فراجناحی جمهوری اسالمی» ارزیابی کرد

ترامپ از همپیمانانش خواسته دور نفت ایران خط بکشند؛ جهان در واهمه
حذف نفت ایران و افزایش قیمتها

سنگ دیوانه

6

اسحاقجهانگیری:

کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند دود خروج امریکا از برجام
در چشم مصرفکنندگان میرود

همدلی| فاطمه آقاییفرد :بعد از خروج ترامپ از برجام،
ماجرای نفت ایران ،سوژه داغی برای رسانههای داخلی و خارجی
شده است .ســاده که نیست ،ایران با تولید حدود  3میلیون و
 800هزار بشکه در روز ،سومین کشور بزرگ صادرکننده نفت
در جهان است و حاال اگر آنطورکه رئیسجمهوری آمریکا گفته،
بخواهد از حلقه صادرکنندگان انرژی به بیرون رانده شود ،معلوم
نیست وضعیت عرضه و تقاضا به کجا ختم خواهد شد .جدا از
اینکه اقتصاد وابســته به نفت ایران در صورت تحریمها تا چه
اندازه از این اتفاق ضربه میخورد ،به باور بسیاری از کارشناسان،
یسختی
بزرگترینمصرفکنندگاننفتی،مهمترینقربانیانباز 
هستند که سوت آغاز آن را ترامپ به صدا درآورده است .همین
حاال که هنوز چهارماهی تا زمان اعمال تحریمها زمان باقی مانده
است ،مصرفکنندگان نفتی ،کاسه چه کنم چه کنم ،به دست
گرفتهاند و از رسیدن نرخ انرژی به کانال  80دالری دلهره دارند،
چه برسد به روزیکه یکی از مهمترین عرضهکنندههای نفت در
جهان ،از رده خارج شود؛ که در اینصورت بر اساس پیشبینیها،

آنهایی که ملت را غارت کردند
ادبمیکنیم

قیمتها حتما از  100دالر فراتر هم خواهد رفت .سوال مهمی
که در این باره میتوان مطرح کرد آن است که کدام کشور توان
تولید نفت به اندازه ایران را دارد و خالء ناشی از خروج کشور از
حوزه صادرات ،توسط کدام یک از صادرکنندگان پر خواهد شد؟
روسیه ،عربستان یا آمریکا؟ پاسخ این پرسش را حتی بسیاری
از تحلیلگران باتجربه انرژی هم نمیدانند
و معلوم نیســت در آینــده وضعیت
انرژی با این بازیها به کجا برسد .حاال
سرنوشت نفت ایران در بازارهای جهانی
آنچنان کشورهای مصرفکننده و به موازاتش
رسانههای خارجی را درگیر کرده است که خبرهای
داغ نفتی در بلومبرگ و رویترز هر روز رژه میروند.
انگار کار بیخ پیدا کرده و فشــار بر تولید کننده و
مصرف کننده از سوی آمریکا ،همه معادالت نفتیها
را بر هم ریخته است .بر اساس گزارش روز گذشته
بلومبرگ ،ترامپ از همه ...
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 45سال بعد از قتل خواننده انقالبی؛

قاتالنویکتورخارامحکومشدند
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دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا ،برت کاوانا را به عنوان گزینه جایگزینی قاضی کندی در دادگاه عالی معرفی کرد

دادگاه عالی ،بهراستراست

2

سرمقاله

دانستن حق مردم است
حسين احمدينياز

وكيل پايه يك دادگستري

خبر هك شــدن ســايت صمــت (وزارت صنعت،
معدن و تجــارت) براي وارد کــردن بيش از پنج
هزار خودرو بازتابهاي وســيعي داشته است .اين
خودروهــا بدون تشــريفات قانوني وارد شــده و
آقايان تازه از خواب بيدار شــده و هركس ديگري
را محكوم کرده و در آخــر يكي از كارمندان دون
پايه قربانــي اين رانت كثيف ميشــود .در دنياي
كنوني كه شــفافيت و ارائه توضيح به ملت و وارد
کردن آنان به بيشتر فعاليتهاي دولتمردان جهت
نظارت و آگاهسازي شــهروندان صورت ميگيرد،
گام موثري در برونرفت جامعه از فســاد اســت.
البته اطالعرساني و دانستن آن ارزشمند است ،اما
اين مهم بدون داشــتن مطبوعات آزاد ،مستقل و
پرسشگر امكانپذير نيست ،زيرا الزمه داشتن يك
جامعه سالم كه در آن دانستن در راس امور باشد،
وجود مطبوعات آزاد و مســتقل اســت تا بتوانند
با نظارت بر عملكرد دولــت و كنترل فعاليتهاي
پنهان آن مانع فساد شوند.
از ديگر ســو به سختي ميتوان پذيرفت كه سايت
صمت اين چنين هك شــده باشــد كــه ديگران
بهراحتي بتوانند اين چنين بهســادگي خودرو وارد
كشــور کنند .واقعيت مســاله اين اســت كه نبود
شفافيت ،فقدان مطبوعات مستقل و آزاد كه اقتدار
انتقاد داشــته باشــند ،نبود احزاب مخالف دولت
كه حق و قدرت انتقاد داشــته باشــند و بسياري
پارامترهاي ديگري موجب شــده اســت تا شاهد
پديداري ســتم و اجحاف حقوق ملت باشــيم .از
ديگر ســو رانتهاي موجــود در واردات خودرو به
يك مافياي چند ســر تبديل شــده كه به راحتي
حقوق مردم بيچاره را مانند زالو ميمكند و از ديگر
ســو نهادهاي نظارتي تاكنون اطالعرساني الزم در
خصوص نحوه وقوع اين حادثه و برخورد احتمالي
با خاطيان ارائه نكردهاند كه ضرورت اين امر وجود
دارد ،در واقع آنچه صورت بايد بگيرد در راســتاي
حق دانســتن ملت و احترام به آنان جهت برخورد
با فســاد و مولفههاي آن است .همواره پيشگيري
راهكار بهتري تا برخورد بوده و دو عامل دانســتن
ملت و شفافيت موثر در اين مهم به شمار ميروند.

یادداشت
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یاد

حلقه گمشده معضالت زیستمحیطی ایران
محمدعلی رسول

کارشناس محیطزیست

طبق آمار وزارت نیرو 92درصد از آب شیرین
و تجدیدپذیر کشــور در بخش کشــاورزی
مصرف میشــود که از این میــزان نزدیک
به 60درصد آن اتالف میشــود .با مقایسه
ایــن آمار با کشــورهای آفریقایی که میزان
مصرف آب در زمینه کشــاورزی 85درصد و
کشورهای پیشرفته در زمینه کشاورزی بین
 40تا 60درصد است.
ایــن موضوع باعث آن میشــود کــه تنها
6درصــد از آب قابــل دســترس در ایران
صرف شــرب جمعیــت 80میلیونــی ایران
شــود .هرچند که در برخی مناطق ایران از
همین میزان نیز چیزی آید مردم نمیشود.
فارغ از بازی با اعداد و آمار بهراستی معضل
آب در ایران درزمینه شرب مردم است؟ آیا
باوجود چنین تلفات ســنگین آب درزمینه
کشــاورزی باید هــرروز شــاید تبلیغات و
توصیهها در زمینــه مدریت مصرف آب در
رســانهها باشیم؟ باید همچنان شاهد باشیم
که مســئولین بار مدیریت ناکارآمد خود را
بر دوش مردم بگذارند و شاهد قطعی آب در
شهرهای مختلف باشیم؟ چرا هیچگاه بیالنی
از راهکارهــا و رویکردهایی را که ارگانهای
مربــوط درزمینه مدیریت آب انجام دادهاند،
گــزارش نکردهاند و در دانشــگاههای ایران
ارائه نکردند تا مورد انتقاد و بازخواست قرار
بگیــرد؟ موضوع آب مجازی کــه تا تریبون
مجلس نیز کشیده شــد و در فراکسیونها
مــورد بررســی قــرار گرفت چــه نتیجه و
سرانجامی داشت؟
با دوری از مسائل سیاسی موجود در جامعه
تنها مشکل و مسئله موجود در این امر این
اســت که در ایران به کشــاورزی به چشم
یک صنعت پیشرفته نگاه نشده و نمیشود.
دولتهــای مختلف همراه کشــاورزی را نه
بهعنوان یک صنعت بلکه بهعنوان شــغل و
حرفهایی مانند بســیاری از مشــاغل خرد
در نظــر گرفتند و مهندســین کشــاورزی
فارغالتحصیل در رشــتههای کشــاورزی از
بهترین دانشــگاهها یا راهی خارج از کشور
شدند یا در شغلهای نامرتبط با تحصیلشان
مشغول به کار شدند.
تفــاوت کشــورهای پیشــرفتهای ماننــد
دانمارک ،هلند و ...با وســعتی در حد چند
استان کشــور با نگاه مسئولین ما این است
کــه آنها به کشــاورزی ماننــد یک صنعت

پیشــرفته مانند صنعت فوالد ،نفت ،خودرو
و ...نگاه میکنند .در این رویه به جای تولید
کاال و تبدیل کاال به پــول برای تهیه غذا و
خوراک جامعه مســتقیماً به تولید خوراک و
صادرات خوراک و تبدیل غذا به پول مدنظر
قرار گرفت شده است.
کشــور عزیز ایران دارای قدمتی 118ساله
درزمینه دانش آکادمیک کشــاورزی است.
دانشکده کشــاورزی و منابع طبیعی تهران
که قدیمیترین دانشــکده کشاورزی ایران
است در ســال  1279به دستور کابینه اول
مشروطه بنا نهاده شــد .دانشکدههای دیگر
مانند دانشــکده کشــاورزی دانشــگاههای
فردوسی ،ارومیه و ...همچنین اولین دانشگاه
علوم کشــاورزی و منابع طبیعی گرگان که
قدمتــی 61ســاله دارد ،همگی بــه تربیت
دانشآموختــگان کشــاورزی درزمینههای
مختلــف با دانــش روز دنیا طــی این چند
دهــه پرداختهاند .مقاالت جهانی منتشــره
از دانشــکدههای کشــاورزی نشــاندهنده
تحقیقات و پژوهشها در افقهای پیشرفته
این رشــتهها در ایــن دانشگاههاســت .اما
خروجــی مقــاالت و پایاننامههــای ایــن
دانشــجویان تنهــا بخشــی از آرشــیو و
کتابخانهها را پر میکند.
حلقه گمشده معضالت زیستمحیطی ایران
و بهخصــوص جدیتریــن آن معضل آب،
تنهــا در پیوند نخوردن دانش دانشــگاهی
بــا مدیریــت در عرضه کشــاورزی و منابع
طبیعی اســت .اگر رشــتههای کشاورزی و
منابــع طبیعی در تمامــی گرایشها مانند
سایر کشورها مانند رشتههای برق ،مکانیک،
پزشــکی و ...دیده میشــد به یقین معضل
کنونــی جامعه ما هدر رفــت 60درصد آب
درزمینه کشــاورزی نبود و تمامی مردم ما
در هر قشــری زیر فشــار قرار نمیگرفتند.
معضل آب تنها مشکل پررنگ شده درزمینه
زیســتمحیطی جامعــه اســت ،معضالت
دیگری ماننــد آلودگیها در تمامی زمینهها
(آب ،هوا ،خاک) ،تخریب پوشــش گیاهی و
ســیل ،آفات کشــاورزی که موجب بیماری
در انســان میشــود و ...همه و همه نشات
گرفتــه از نگاه تجمالتــی و غیر حرفهای به
دانش کشاورزی و علوم منابع طبیعی است.
امید اســت با رویکردی جدید کشور عزیز و
سرافراز ایران از فجایع زیست محیطی پیش
رو به ســامت گذر کند و صنعت کشاورزی
به یکــی از صنایع قدرتمند در این کشــور
تبدیل و موجبات رونــق اقتصادی را فراهم
گرداند.

محمد بستهنگار همراه صادق مهندس سحابی درگذشت
همدلی| محمد بســتهنگار فعال پیشینهدار
سیاسی ،ســخنگوی شــورای فعاالن ملی ـ
مذهبی و عضو پیشــین نهضت آزادی ایران
پس از طی دوران سخت بیماری ،روز دوشنبه
 18تیرمــاه و همزمــان با روز شــهادت امام
جعفرصادق (ع) ،دارفانی را وداع گفت.
محمد بســتهنگار ،داماد آیتاهلل سیدمحمود
طالقانی بود که سابقه زندان در دوران پیش و
پس از انقالب داشت.
این فعال سیاســی با وجود فشــارهای زیاد
هیچوقــت از کنش سیاســی و دفاع از منافع
ملی و حقوق مردم عقب ننشســت و تا آخر
عمر به مرام و منش مصدقی خود وفادار بود.
بســتهنگار عالوه بر سابقه عضویت در نهضت
آزادی ایران از اعضای موثر شورای فعاالن ملی

خبـر

 مذهبــی هم بود و یکی از نزدیکترین یارانمهندس عزتاهلل سحابی به شمار میرفت.
بســتهنگار ارتباط نزدیکی با ســایر نیروها و
گروههای ملی داشت و همیشه تالش میکرد
تا میان مدافعان منافع ملی ایران پیوند برقرار
کند.
آقای بســتهنگار عالوه بر اینکــه چهره پرکار
سیاسی بود در زمینه مباحث نواندیشی دینی
و تاریخ سیاسی معاصر هم فعال بود و چندین
اثر از خود به جای گذاشت.
مراســم تشییع بســتهنگار فردا پنجشنبه21
تیرماه در مقابل حسینیه ارشاد برگزار خواهد
شد .همچنین مراسم ترحیم آن شادروان روز
یکشــنبه  24تیرماه در مسجد جامع شهرک
غرب از ساعت  18تا  19:30برقرار میشود.

روزنامه همدلی درگذشت این فعال برجسته
سیاسی را به خانوادههای محترم بستهنگار و
طالقانی تسلیت میگوید.

یک روز با دانشجویان بیپول در پارک الل ه تهران؛

ِ
مردمان افغانستانی ،کرد و تهرانی
دوستی
ِ

«بوالنیا» یک مکان برای دیدار و یکجانشینی
قومیتهای مختلف است .دانشجویانی که برای
معاش کسب و کار جدید راه انداختهاند.
به گزارش ایلنا ،همه چیز از یک دورهمی ساده
در دانشکده شروع شد .بیپولی برایمان همان
همیشگی روزهای دانشجویی شده بود .غذای
محلیمــان را برده بودم تا از بیرون غذا نخریم.
میخواستیم صرفهجویی کنیم .کم هزینه بود و
از همه مهمتر اینکه فالفل نبود.
میخندد و ادامه میدهد :بچهها خوششان آمد
و کار شروع شد .به همین سادگی.
دانشجوی شــهر تهران که میشوی؛ خواهی
نخواهی پایت به پارک الله بازخواهد شــد .از
صفات دانشــجوی دهه  ۴۰و ۵۰هیچ چیز که
بین اکثر دانشــجوها نمانده باشــد؛ بیپولی،
ی و سگدو زدنهایش مانده است .با این
کارگر 
اوصاف برای سر کردن روزهای دانشجویی ،چه
جایی بهتر از بازارچه پارک الله ؟! هم ساده که
یاد خانه میاندازدت هم پر از رنگ که زندهات
ی و ارزانش برای
کنــد .بوی غذاهــای خانگــ 
دانشجو هم سادگی زندگی را دارد.
بوالنی همــان جهان بدون مرزی ســت که
صاحبانــش از دنیاهــای متفــاوت اما با یک
رویا دور هم جمع شــدهاند .دانشــجویانی از
افغانســتان ،کردســتان و تهران ،بوالنی را به
بازارچه پارک الله آوردهاند .از دانشــگاه با هم
آشنا شدهاند و کارشان تا همکار شدن کشیده
شده است.
مرضیه از دانشــجویان افغانستانی است که با

همدانشــکدهایهایش یک غرفــه کوچک در
بازارچــه پارک الله زدهانــد .مرضیه میگوید:
بوالنی غذای مخصوص قوم َهزارهی افغانستان
است .ما در مهمانیهایمان از این غذا استفاده
میکنیم .هم ســریع آماده میشود؛ هم سبک
است .در خیابانهای کابل چرخیهای زیادی
هستند که با دورگردی این غذا را میفروشند.
در کافههای افغانســتان خب متفاوتتر سِ رو
میشود .سود َکالنی هم دارد.
از وقتی کــه آمدم مرضیه را بــا خندههایش
دیدهام .باز میخنــدد و میگوید« :بوالنیا» در
تهران تنها یک شعبه دارد .هیچ جایی در این
شهر نمیتوانید ،مثل آن را پیدا کنید.
بهروز کنــار ما میآید و میگویــد :بوالنی در
اصل غذای باب طبع گیاهخواران است اما انواع
دیگری هم دارد که با گوشــت پخت میشود.
بوالنی ظاهرش شبیه به پیراشکی است .مواد

اصلیاش ســبزی معطر سیبزمینی و گوجه
است .خمیرش را هم خودمان درست میکینم.
یک ســس مخصوص افغانســتانی هم دارد.
یک نوع هم دارد که همین مواد با گوشــت یا
بادمجان است.
بهروز ادامه میدهد :من قبال در یک کافه کارگر
بودم .امــروز هم اینجا ســهم کوچکی دارم و
کنارهم کار میکنیم.
سارا در آشــپزخانه است .تمامی این مدت در
حال آماده کردن سفارشهای مشتریان است.
حرفهای بهروز که به اینجا میرسد؛ سرش را
از آشپزخانه بیرون میآورد و با خنده میگوید:
اینجــا همه کارگر هم و کارفرمای همیم .همه
چیز تقسیم کار است.
بازارچه پارک الله همیشه شبیه روزهای عید
اســت .رنگ دارد .شــور دارد .بعدازظهرهای
تابســتانش بوی دمدمهــای ظهرهای بهاری
را دارد .مغازهشــان دنج است .درختها روی
صندلیهای چوبی با رومیزیهای پرگلش سایه
انداختهاند .چیزی شــبیه به«بوی عیدی بوی
توپ» یا «شوق یک خیز بلند از روی بتههای
ن زمستان را سربکنی.
نور» که بشود با آ 
بوالنیها آماده شــده اســت .خســرو و بهروز
بوالنیها رابه پارک میبرند تا مشــتریها را به
بازارچه بیاورند .دوستانشــان برای دیدارشان
ذوق یک شروع ،در
آمدهاند .اول کارشان استِ .
چشمهای هر چهار نفرشان میدود و مردمک
همکالسیهایشان دویدنها و کار کردنهایشان
را دور میزند.

