یک هفته مانده به مذاکرات وین
گروسی وارد تهران شد

لغو فرصت پاسخگویی
وزیر پیشین نفت در رسانه ملی

ترمیم روابط در دستور
ایران و آژانس

بیژن زنگنه
بیدفاع ماند

1

روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

سهشنبه  2آذر  17 _1400ربیع الثانی  23 _1443نوامبر 2021

چه زمانی عادالنه
به جرم سیاسی رسیدگی میشود؟

نگرانی از انصاف
هیأتمنصفه

همدلی| جرم سیاسی از جمله مواردی است
که بهطور صریح در قانون اساســی جمهوری
اســامی ایران درباره آن صحبت شده است
اما هنوز دربــاره چگونگی رســیدگی به آن
حرفوحدیث بســیاری وجــود دارد .تا چند
سال پیش که اص ً
ال قانون موضوعهای برای آن
وجود نداشت و به استناد همین هم متهمانی
که ممکــن بود مصداق جرم سیاســی تلقی
شوند ،تحت عناوین دیگر راهی محاکم انقالبی
میشدند .از سوی دیگر مسئوالن نیز منکر این
میشدند که در کشــور مجرم سیاسی وجود
دارد و همواره بر این تأکید داشتند که در ایران
مجرم سیاسی نداریم...

3
سال ششم _ شماره  8 _ 1822صفحه _ قيمت  2000ناموت

شورای مشورتی نظام از وضع مردم بیخبر است؟

انفعال مجمع تشخیص مصلحت

موضع مراجع بهداشتی کشور
درباره تولید داروی جدید در ایران

سکوتنگرانکننده
درباره قرص کرونا
همدلی| دو شــرکت داروسازی «فایزر» و
«مِــرک» پس از ســاخت داروی ضدکرونا
اعــام کردهاند که از محل فروش داروهای
ضد کرونای خود در کشورهای دیگر هیچ
درآمــدی دریافت نخواهد کرد .ایران نیز از
جمله این کشــورها به شمار میرود؛ یعنی
ایــران اجازه دارد این داروهــا را در داخل
تولید کند...

صفحه2
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گزارش «همدلی» از رشد  ۳۲درصدی
اردواج کودکان در بهار امسال

ایران؛ مقام دوم
کودک همسری
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4

گوناگون

آمار مرگ کرونایی
در کشور دو رقمی شد

 8کاله من؛ آن تخیل گمشده در زیر آوار
 8غالمحسین ساعدی؛ دیالوگنویس
بیقرار
 8ویگن دردریان؛ وقار پاپ ایران ()7
 8غربت آرامستان «ظهیرالدوله» و
انتظار از مسئوالن
 8و شعر چيست؟ حدیث عشق()8
 8مسئولیتکیفریفریبدهندهدرازدواج
 8روزی که قم سنگر نبرد با متفقین شد
 8علیرضا فیروزجا در دنیای شطرنج
جاودانه شد
 4شرایط بازنشستگی برای زنان چگونه
است؟

صدای اعتراض زمین را بشنویم
رسول اسدزاده

فعال اجتماعی

ایرانیان معاصر از حاکمیــت تا مردم با
رفتار مــا
ِ
ِ
تصرف
محیطزیســت و
طبیعت کشــور مترادف با ّ
ُعدوانی اســت .ما به حق و حریم کــوه و رودخانه،
کویر و دریا و آبهای زیرســطحی ،خاک و درخت
وحشی سرزمینمان تجاوز کردهایم .ما در
و حیوانات
ِ
سراشیبیهایی که حتی بز کوهی هم بهسختی از آن
صعود میکند فنس و تابلوی ملک شخصی کاشتهایم،
سرتاســر دریای خزر را تبدیل به ساحل خصوصی
کردهایــم ،در دل کوهها ،هر کجایی که قطرهای آب
و چند اصله درخت یافتیم ویال و آپارتمان رویاندهایم،
باغات اطراف تمام شهرها را تفکیک و تکهتکه کرده
و فروختهایم .بهجای ســاخت هتلها و اقامتگاههای
مــدرن و ارزان مردم را به داشــتن یک چهاردیواری
(بهاصطالح ویال) در روســتاهای مازندران و گیالن
ترغیب کردهایم .روستانشین و بومی را آلوده به ولع و
ّ
لی ملک کردهایم .از قانونگذار و مسئول و بهرهبردا ِر
دل ِ
کالن مانند وزارتخانهها و اَبرکارخانهها تا مردم عادی
هرکجای محیطزیســت و عرصه کشور که دستمان
رسیده برای منافع شخصی خراشیدهایم .ما کوههای
کشورمان را هم خوردهایم .در نبو ِد قوانین بازدارنده،
هرکجا که شده چاه حفر کردهایم ،مرز بین روستاها
و شهرها را با ساختوســاز و تغییر کاربریِ مراتع و
مزارع از صفحه روزگار پاککردهایم .ما ِ
خاک قشم و
نخلهای جنوب را هم تبدیل به دالر کردهایم .بدون
صنعتی
توجه به اقلی ِم استانها در آنجا کارخانههای
ِ
آب بَر ســاختهایم ،به اســتانهای مرزی بیمحلی
کردهایــم ،موجبات مهاجرت اقتصــادی به مرکز را
تسریع کردهایم و حاال ابتدای قرن پانزدهم خورشیدی
است .پس از سالها کجرفتاری با ماد ِر طبیعت ،صدای
خشکی رودها ،کمرمقی
اعتراض زمین با فرونشست ،با
ِ
ِ
شدن سیالبها برخاسته است ...اینها
چاهها و جاری ِ
دوانی
صدای اعتراض زمین اســت به خاطر تصرف ُع ِ
فرزندانش ...این روزها که زخ ِم کهنه میهن ســر باز
کــرده و صدای خشــکیدگی و بیآبی بیشازپیش
قوانین مربوط
بنیادین
اصالح
شنیده میشود ،در کنار
ِ
ِ
ِ
به محیطزیست و منابع آب ،باید الگو و نوع نگاه مردم
نیز به منابع طبیعی تغییر کند .انتقال صورتمسئله
از یک استان و اقلیم به استانهای مجاور نهتنها هیچ
کمکی به حل مشــکل نخواهد کرد بلکه باعث فوت
تنش آبی سالبهسال
وقت است .درحالیکه هیوالی ِ
علمی
به میهن ما نزدیک میشود توجه به راهکارهای
ِ
دلسوزان وطن تنها و تنها چاره در این روزگا ِر سخت
ِ
است .هیوالی تنش آبی را با هیچ سالحی نمیشود
شکست داد َمگر با علم و خ َِرد ...ما باید بیاموزیم بقای
ما با بقای محیطزیست کشورمان گرهخورده است ،اگر
نیاموزیم طبیعت آن را به ما خواهد آموخت...

مرگ دامادی که  ۵عضو
خانواده همسرش را کشت

«همدلی» حقوق نجومیبگیران را
با دستمزد کارگری مقایسه کرد

 60سال فاصله
یادداشت

بحران زایندهرود با انتقال آب حل نمیشود
علی افروس

مدرس دانشگاه

اســتفادههای بیرویــه از آب و بــا راندمان پایین
خصوصاً در بخش کشــاورزی ،کارایی پایین مصرف
آب ،تقاضاهای بیرویه و کاهش شدید منابع به دلیل
خشکسالیهای اخیر از واقعیتهای عیان در کشور
است که رشــد جمعیت و بهتبع آن ،ضرورت تأمین
نیاز جمعیتی ،افزایش اراضی زیر کشــت و گسترش
صنایع ،اهمیت بهداشــت و محیطزیست روزبهروز
اهمیت و ماهیت مسئلهســاز آن را دوچندان کرده
اســت .این روزها مسئله چالشــی و ریشهای بحران
آبی حوضــه آبریز زایندهرود اســتان اصفهان بحث
روز مســئله بحران آبی ایران اســت؛ بهگونهای که
خشکسالیهای اخیر ،بحران تأمین آب این حوضه
را تبدیــل به دورهای بلندمدت کرده اســت و عالوه
بر بحــران طبیعی تأمین آب برای مصارف شــرب،
کشاورزی و صنعتی تبعات سیاسی و اجتماعی مهمی
نیز در این منطقه در پی داشته است .بحران خشکي
و عدم موازنه هيدرولوژيکي حوضه رودخانه زايندهرود
و بروز هر يک از پيامدهاي منفي اقتصادي ،اجتماعي،
فرهنگي و سياســي ناشي از این بحران ،قطعاً از يک
سری دالیل بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت نشات
میگیرند که عمده آنها را در مصارف آب کشاورزی
و صنایع آببر بهخصوص صنایع فوالدی باید جستجو
کرد .اينك در استان اصفهان در حدود  300ميليون
مترمكعب آب در صنايع استفاده ميشود كه با توجه
به طرحهای توسعهای ،پیشبینیها بر این است که
اين رقم در  10سال آینده تا  500ميليون مترمكعب
در ســال نیز خواهد رســید و با توجه به بلندمدتی
دورههای خشکســالی ،وضعیت در آینده بحرانیتر
نیز خواهد شــد .همچنين متوسط ساالنه تبخير و
تعرق پتانسيل در حوضه  1500ميليمتر است؛ لذا
بدون دسترسي به منابع قابلاطمینان آب ،با تشدید
بحران خشکســالی و تغییرات اقلیمی ،کشاورزي
در ســطح حوضه زایندهرود ممکن نخواهد بود .اگر
بخواهیم بهصورت واقعی و با رویکرد کام ً
ال علمی به
مسئله بنگریم ،معضل آب در حوضه زایندهرود ،یک
مسئله تاریخی اســت بهگونهای که در دوران مأمون
عباســی ،عصر صفوی و عصر قاجار نیز این مســئله
وجود داشته و در نوشتههای مورخان اصفهانی نیز به
فصلی بودن رودخانه و خشک شدن آن در تابستان
همواره اشارهشده است .بااینحال طی دهههای اخیر،
توسعه صنایع آببر در این حوضه جغرافیایی که قطعاً
بر اســاس آمایش سرزمینی و استفاده از اصل مزیت
نسبی نبوده است ،توســعه اراضی کشاورزی فاریاب
(از میزان ســه هزار هکتار در سال  59به حدود 20
هزار هکتار در سال  )99به میزان حداقل شش برابر
طی چهل ســال اخیر و توسعه باغ ویالها با رویکرد

تجملگرایی در این حــوزه ،عامل اصلی بحران آب
کنونی بوده است ،ولی متأسفانه مسئوالن امر بهجای
پذیــرش واقعیتها و تالش بــرای حل اصولی آن یا
سازگاری با این شرایط ،با فرافکنی دنبال بهرهگیری
از نارضایتیهای اجتماعی برای ســرپوش گذاشتن
بــر ضعف مدیریتی خــود در حــوزه آب ،صنعت و
کشاورزی هســتند .درحالیکه استاندار اصفهان در
مصاحبــه با خبرگزاری تســنیم در تاریخ  13بهمن
 1392گفته بود :بر اســاس طرح جامع حوضه آبریز
زاینــدهرود ،رودخانه فصلی زاینــدهرود به رودخانه
دائمی تبدیل میشود ،ولی نماینده مردم اصفهان در
مجلس شورای اسالمی در تاریخ  5خرداد  1400طی
بیاناتی عجیب ،فصلی شدن رودخانه دائمی زایندهرود
را نتیجه مدیریت نادرست وزارت نیرو مطرح میکند؛
یا به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان مورخ  29آبان
 ،1400حشمتاهلل انتخابی ،دبیر شورای هماهنگی
سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی استان اصفهان
اظهار میدارد :در آســتانه روز جهانی محیطزیست
مجــددا ً اخباری مبنی بر احتمــال قطع جریان آب
زایندهرود در رســانهها منتشــر گردیده که موجب
نگرانی شدید مردم شده است .بر اساس این اظهارات
گویی جریان طبیعی آب وجود داشته و از طرف یک
قدرت بیرونی جلوی جریان آب گرفتهشده و طبیعی
اســت اینگونه اظهارات آگاهانه یــا ناآگاهانه منجر
به تحریک افکار عمومی شــده است .درحالیکه در
آمریکا از ســالهای  1970روند استفاده از پساب در
کارخانههای فوالد اجرایی شده است ،ولی همچنان
در قرن  21علیرغم کمبود شدید آب و جانماییهای
غلط صنایع آب بر در کویر مرکزی ،بهجای استفاده
از آبهــای نامتعارفی مانند پســابها ،همچنان از
منابع آبی محدود استفاده میکنیم .سخنگوی آبفای
اســتان اصفهان در مصاحبه مــورخ  5آبان 1397
با خبرگزاری مهر اعــام کرد که  40درصد صنایع
اصفهان هنوز از آب به جای پساب استفاده می کنند
و این موضوع در شرایط بحرانی آب ،یک سوءمدیریت
بزرگ قلمداد میشــود؛ ولی مســئوالن امر بهجای
پذیرش تصمیمات اشــتباه ،تالش دارند مشــکالت
طبیعی خشکســالی و کمبود منابع آب را سیاسی
جلوه داده و با طرح صحبتهایی غیرمسئوالنه امنیت
روانی جامعه را دســتخوش تغییر کننــد .بهعنوان
نمونه ،مدیرکل زمینشناســی اصفهان در مصاحبه
با خبرگزاری جمهوری اسالمی در تاریخ  19اسفند
 ،1399احیــای رودخانه زاینــدهرود و تأمین حقابه
آن و تاالب گاوخونی ،را راهکار اساســی رفع بحران
فرونشســت زمین در این استان میداند ،درحالیکه
عامل اصلی بحران فرونشست زمین مسئله پمپاژهای
بیرویه از منابع آب زیرزمینی برای توسعه باغ ویالها
بوده و باید بررســی شــود ،با چه مجوزهایی اجازه
اینگونه برداشتها دادهشده است.
ادامه در صفحه ۵
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سوال محمد مهاجری ازمجلس؛
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عکس :ایرنا

یادداشت

4

چرا به جای مشکالت
به سگ و گربه چسبیدید؟
2

لغو فرصت پاسخگویی وزیر پیشین نفت در رسانه ملی

یادداشت

حضورایران ،از جام جهانی تا جامعه جهانی
احسان دری

روزنامهنگار

وارد آذرماه شدهایم؛ ماهی که برای نسل ما خاطرهای خوش به یادگار مانده
است ۲۴،سال از حماسه ملبورن میگذرد ،روزی که ایرانیان خوشحالترین
مــردم دنیا بودند .روزی که ما جواز حضــور در ماراتن جذاب جامجهانی و
رقابت عادالنه و آزاد با غولهای فوتبال دنیا را به دست آوردیم .حضور در جام
جهانی فوتبال بهعنوان باالترین سطح یک تورنمت فوتبالی برای کشورها یک
فرصت طالیی محسوب شده و دارای اهمیت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
است .تیمها بهسرعت موردتوجه مردم و رسانههای دنیا قرار میگیرند .پس
برای تیمهای صعودکننده هم ازلحاظ داخلی که باعث ایجاد نشاط اجتماعی
میشــود و از بعد خارجی که دارای دســتاوردهای متنوع است جا گرفتن
بین ۳۲تیم مهم اســت .بهاینترتیب ما بهحق در روز هشتم آذر  ۷۶سر از
پانمیشناختیم.
درست در سالروز آن حماسه قرار است دور جدید گفتوگوهای برجامی
میان ایران و پنج قدرت جهانی آغاز شود؛ برجامی که در صورت احیا باعث
میشود فعالیتهای تجاری ،علمی و اقتصادی ما در جامعه جهانی نسبت
به امروز و چند ســال اخیر سهل شــود(.بهخصوص در بحث فروش نفت و
تبادالت بانکی)
شــاید عدهای بگویند مگر جامعه جهانی تنها این چند کشور هستند؟ یا
مگر ما حاال هم عضو جامعه جهانی و سازمان ملل نیستیم؟ اما واقعیت اینکه
ما امروز در حاشــیه و انزوا قرار داریم ،مشــکالت زیادی از ناحیه تحریم بر
ما تحمیلشده است ،نمیتوانیم حتی با کشورهایی که آنان را دوست خود
میدانیم بهراحتی دادوستد کنیم .اخیرا ً از سوی یک مقام گفتهشده که ما
مجبور هستیم تولیدات خود را با تخفیف بفروشیم و واردات موردنیاز خود را
گران و با چند دست چرخیدن و دستبهدست شدن انجام دهیم؛ پس واضح
و روشن است که برخالف ادعاها و نظرات افرادی که میگویند تحریم فرصت
است و ما در تحریم میتوانیم چنین و چنان کنیم ،تحریم خصوصاً در یک
دهه اخیر ازنظر معنوی و مادی خســارت شدیدی بر ما وارد کرده است که
قابلتصور نیست .در صورت نتیجهبخش بودن گفتوگوهای در پیش رو و
رسیدن به توافق احتمالی ،سایه نحس تحریم از سر ما کوتاهتر خواهد شد و
ما هم مثل خیلی از کشورهای دیگر میتوانیم کاال بفروشیم و وارد کنیم و
پولمان را بگیریم و انتقال دهیم .دانشمندان و دانشجویان ما برای حضور در
مجامع علمی و تبادل علمی با مشکالت کمتری روبهرو خواهند شد ،آمدورفت
مربیان و ورزشکاران و تجار و ...با چالش روبهرو نخواهد شد .ادامه وضع فعلی
فقط یک ضرر کننده دارد و آنهم ما هستیم .همه ایرانیان بهخوبی از اینکه
تحریم چه بالی خانمانسوزی است و چطور سرمایههای یک کشور را ذرهذره
آب میکند و ارمغانی جز فقر و فالکت ندارد آگاه شدهاند و با پوست و گوشت
و استخوان خود آن را لمس کردهاند ،و با وضوح بسیار دیدهاند که تحریمها
چطور میتواند در فاصله کوتاهی یک کشور ثروتمند و غنی را فقیر کند و به
خاک سیاه بکشاند .خوشبختانه مخالفان قلدر و گردنکلفت داخلی برجام با
حضور دوستان خود در دولت فعلی ،اکنون موافق احیای برجام و گفتوگو
هســتند ،حاال اینکه این دوستان چرا در دولت قبل مخالف بودند و اکنون
موافق هستند بحثی دیگر است؛ اما لب مطلب اینکه جامعه از حاکمیت و تیم
مذاکرهکننده خلق حماسهای دیگر میخواهند؛ از آنان میخواهند واقعبین
باشند و بفهمند کجا و در چه شرایطی قرارگرفتهایم .رسیدن به توافق خوب
و عزتمند انتظار همه ایرانیان است .امیدواریم گفتوگوهای تازه هر چه زودتر
به نتیجه خوب ختم شود .امروز لغو و رفع تحریمها از نان شب واجبتر است
زیرا وجود همان نان شب بدجور به تحریمها گرهخورده است.

بیژن زنگنه بیدفاع ماند

در روزهای گذشته موضوعات مربوط به پرونده «کرسنت» در فضای سیاسی
و رسانهای علیه دولتهای روحانی و خاتمی و شخص بیژن زنگنه وزیر مشترک
در دولت با بسامد باالیی مطرحشده است .بهگونهای که مخالفان سیاسی این دو
دولت که عمدتاً چهرهها و رسانهای وابسته به جریان اصولگرا هستند ،بیژن زنگنه
را متهم شماره یک این پرونده خوانده و خواستار محاکمه وی شدند .بااینهمه
این چهره باسابقه اجرایی در حوزه انرژی علیرغم آنکه خواستار فرصتی رسانهای
برای پاســخگویی شد ،اما ظاهرا ً موفق به عملی کردن این خواسته خود نشد.
درحالیکه زنگنه اعالم کرده بود که روز گذشته (دوشنبه) در برنامه جهانآرای
شبکه افق برای پاسخگویی به اتهامات درباره پرونده کرسنت حضور پیدا خواهد
کرد اما روال کار بهگونهای پیش رفت که مشخص شد حضور او در این برنامه
منتفی است.روز پنجشــنبه بیژن زنگنه وزیر نفت سابق در دولت روحانی در
توییتی اعالم کرد اول آذرماه برای توضیح درباره پرونده کرسنت به صداوسیما
میرود .او نوشــت« :قرار شد دوشنبه اول آذر ،ساعت  ۲۲در شبکه افق برنامه
جهانآرا حاضر شــوم و درباره پرونده کرسنت توضیح بدهم .از رئیس محترم
سازمان صداوســیما میخواهم که در اولین فرصت شرایط حضورم در برنامه
گفتگوی ویژه خبری شبکه دو را نیز فراهم کنند تا نسبت به اتهامات مطرحشده
در این برنامه هم روشــنگری کنم».دو روز پیش نیز اکانت برنامه جهانآرا در
توییتی نوشت« :مخاطبان همیشه همراه شبکه افق؛ به اطالع میرساند آقای
زنگنه وزیر سابق نفت ،درخواست حضور در برنامه جهانآرا را مطرح کردهاند.
با توجه به پرونده قضایی مفتوح درباره کرسنت در حال بررسی امکان قانونی
اجابت حضور ایشان هستیم».اتفاقی که احتمال موضوع ممنوعالتصویری این
مدیر باسابقه را تقویت میکند.فرارو دراینباره نوشت :قرارداد کرسنت در زمان
وزارت بیژن زنگنه در دولت اصالحات بسته شد .پسازآن محمدرضا رحیمی
رئیس وقت دیوان محاســبات که بعدها معاون اول محمود احمدینژاد شد از
وجود فساد گسترده در این قرارداد خبر داد.پس از اعالم دیوان محاسبات دولت
محمود احمدینژاد از اجرا قرار داد سرباز زد و یک پرونده حقوقی پیچیده علیه
ایران تنظیم شد .دولت احمدینژاد مدعی بود که با توجه به فساد شکلگرفته
در این قرار داد ایران میتواند برنده جدال حقوقی باشــد .چندی پیش دادگاه
داوری بینالمللی نتیجه یکی از پروندههای مربوط به قرارداد کرسنت را اعالم
کرد .براین اساس ایران  ۶۰۷.۵میلیون دالر معادل  ۱۵هزار میلیارد تومان باید
جریمه پرداخت کند .در همین حال گفته میشود که داوری دوم با ادعای بسیار
بزرگتر در حال انجام اســت و جلسه نهایی آن در اکتبر سال آینده ()۲۰۲۲
در پاریس تعیینشده است که انتظار میرود رقم نهایی خسارت در سال بعد
در  ۲۰۲۳باشــد .حاال با محکوم شدن ایران مخالفان اصولگرای دولت پیشین
بیژن زنگنه را در این رابطه متهم میکنند .نصراهلل پژمانفر نماینده مشــهد و
نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس هم از رئیس قوه قضائیه خواست پرونده
«کرسنت» را دوباره فعال کند .او در برنامه جهانآرا حضور یافت و بیژن زنگنه را
متهم کرد .در جریان این برنامه امیرحسین ثابتی مجری آن در توییتی نوشت:
«از آقای زنگنه وزیر سابق نفت نیز دعوت کردیم اما گفتند آقای پژمانفر در حد
من نیست! لذا قرار شد هفته بعد ایشان جداگانه تشریف بیاورند ».بهاینترتیب
برای اولین بار شرایطی مهیا شد تا زنگنه درباره قرارداد کرسنت شفافسازی و
ناگفتههای خود را بیان کند .باوجوداینکه هم مجری برنامه و هم زنگنه حضور
در جهانآرا را تأیید کردند اما پنجشنبهشب توییتی منتسب به حجتاالسالم
ی مقدم رئیس دیوان عالی کشور منتشر شد .در این توییت آمده است:
مرتضو 
«در کجای دنیا به مدیری که فســاد اقتصادی ســنگین دارد و کیفرخواست
برایش صادر شده ،آنتن تلویزیون میدهند .پیشنهاد میکنم جوابگوی اعمالتان
باشید».ســاعتی پس از انتشار این توییت قوه قضاییه اعالم کرد که مرتضوی
مقدم اکانت توییتر ندارد و اکانتهای منتسب به او جعلی است.در همین رابطه
دو روز پیش خبرگزاری فارس به نقل از کاربران خود از صداوســیما خواست
«دادن تریبون یکطرفه به متهم ردیف اول پرونده کرسنت خودداری کند ».به
نوشته فارس زنگنه «با حضور در دادگاه علنی از خود دفاع نماید».

