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سخن سردبیر
........................................... 

حسین طالبی

ــه  ــن فصلنام ــاش مجموعــه همــکاران در ای ــاه 1398 منتــر شــد، ت ــش در دی م ــه تاب ــن شــاره فصلنام  اولی

در راســتای ارتقــای کیفــی نریــه ولــذا هموارکــردن مســیر بــرای دانشــجویانی کــه پــس از مــا قــرار اســت در 

ــش  ــرر و از پی ــان مق ــرار شــد، شــاره بعــدی در زم ــس از انتشــار شــاره اول ق ــد، پ ــت کنن ــن حــوزه فعالی ای

ــتای آن  ــا و در راس ــروس کرون ــیوع وی ــل ش ــه دلی ــا ب ــام تاش ه ــم مت ــا علی رغ ــود، ام ــر ش ــده منت ــن ش تعیی

ــای  ــا پیگیری ه ــاه ب ــش م ــت ش ــس از گذش ــدیم. پ ــاره دوم نش ــار ش ــه انتش ــق ب ــگاه ها موف ــی دانش تعطیل

مکــرر و همــکاری و حایــت مســئوالن فرهنگــی دانشــگاه آزاد تهــران مرکــز توانســتیم دومیــن شــاره فصلنامــه 

ــه ای از  ــژه، مجموع ــش وی ــت و گزین ــت دق ــا نهای ــده ب ــعی ش ــه س ــاره از نری ــن ش ــم، در ای ــر کنی را منت

مســائل داخلــی وخارجــی پیرامــون مســائل سیاســی و اجتاعــی فراهــم شــود، تــا مطالــب نوشــته شــده بــرای 

ــاری  ــه ی ــگار ب ــنده و روزنامه ن ــتان نویس ــاره دوس ــن ش ــد، در ای ــد باش ــش و مفی ــی لذت بخ ــدگان گرام خوانن

ــه در  ــی فصلنام ــی و اجتاع ــری سیاس ــوط فک ــا خط ــدند ت ــبب ش ــش س ــم خوی ــوالن قل ــا ج ــتافتند و ب ــا ش م

ــرای  ــرار دارد و ب ــدای راه خــود ق ــش در ابت ــه تاب ــه نری ــی اســت ک ــرد. گفتن ــرار بگی مســیر رشــد و تحــول ق

رســیدن بــه اســتاندارد الزم در بخش هــای مختلــف، در حــد انتظــار مخاطــب، به ویــژه اهل فــن فاصلــه 

ــه  ــود ب ــای موج ــع ضعف ه ــرای رف ــود را ب ــاش خ ــعی و ت ــام س ــه مت ــراد مجموع ــدت اف ــا در دراز م دارد، ام

کار می گیرنــد، تــا بتوانــد رســالت اطــاع رســانی در ایــن فصلنامــه را، بــه خوبــی رعایــت و محتــوا را در 

یــک طبقه بنــدی اســتاندارد و مطلــوب بــرای مخاطــب عــام وخــاص در فصــول مختلــف بــه اشــراک بگــذارد.
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بهاره خدارحم

تعریــف  خونــه  روزا  ایــن  ســنگر 
ــه  ــی ک ــق پروتکل ــی طب ــده، یعن ش
تعییــن کردنــد شــما بایــد در نهایــت 
ســختی و شــقاوت پــاُت بنــدازی 
ــن  ــر ویتامی ــاد کول ــر ب ــات زی رو پ
ســی بخــوری و آی فیلــم تماشــا 
کنــی، منتهــی یــه مشــکل کوچولــو 
ــکل  ــد پروت ــم فرآین ــود داره اون وج
ــع اگــه  ــه، در واق ــراِن کــه قفل ــو ای ت
شــما یــه خونــواده چهارنفــری باشــی 
و مهریــه ی زنتــم اونقــد بــاال نباشــه 
ــره  کــه جــرات کنــی ازش بخــوای ب
ــه  ــی ی ــیفت دوتای ــه ش ــرکار، س س
کلــه کار کنیــد و کل هزینه هــای 
ایــن پروتــکل رو هــم در نظــر نگیرید 
ــن  ــس بدی ــن و دالر پ ــوا بخوری و ه
ــورم و  ــه ت ــاید اگ ــم ش ــاااااید، اون ش
ــو جشــن  دالر وایســن سرجاشــون ت
ــه  ــه زیرپل ــد ی بازنشســتگیتون بتونی
ــی  ــد، یعن ــران بخری ــیه ته ــو حاش ت
ــد  ــه بای ــه ک ــدری خراب ــه ق وضــع ب
ــت  ــدی دس ــرازو ب ــه ت ــی یه دون یک
بچه هــات بگــی بــرو تــو پــارک 
عزیــزم خــرج خودتــو دربیــار!  حــاال 
شــرایط بــرای فــردی کــه رفتــه 
ــه،  ــوب نباش ــاید خ ــت ش ــه بخ خون
ــه  ــب قضی ــب غری ــاد عجی ــا ابع ام
تــو بُعــد یــه جــوون عزب اوقلــی 
ــه مراتــب بدتــره! چــرا؟  ــه ب تــو خون

ــا هــر قــدم کــه برمیــداره  اوال کــه ب
گویــا یــه مشــت فرشــته بیــکار، 
پــاش تمریــن خــط می کنــه و جلــو 
ــه،  ــدر می زن ــا ضرب ــو بده اســمش ت
ثانیــا کــه خان جــون عمه جونــی 
داره  آرزو  خیلــی  یکــی  باالخــره 
عروســی اینــارو ببینــه و بــه محــض 
رویــت ســوژه تــو هــر مراســمی بنای 
حســرت بــه دلی شــو میکشــه وســط 
ــب  ــه جی ــا ت ــن. ثالث ــش ک و کا ول
اقــای دامــاد شــپش االکلنــگ بــازی 
میکنــه و  جهیزیــه عــروس خانومــم 
مــورد  شــهر  تــا  بانــه  مســیر  از 
ــک ســرویس قاشــق  ــه ی نظــر کا ب
چنــگال تخفیــف پیــدا کــرده، حــاال 
ــن مراحــل و بخوشــی  ــه تمــام ای اگ
ــره زده  ــا چمب ــم چــون کرون رد کنی
ــر   ــم منتظ ــون مجبوری ــه زندگیم ب
ســکه  و  دالر  صفــرای  و  بمونیــم 
ــن  ــا ای ــا ب ــاال آی ــه ح ــم ک رو دریابی
وضعیــت وصلــت بشــه یــا نشــه؛ فعا 
بهتریــن راهبــرد همیــن آویــزون 
ــدار  ــه مق ــته ی ــه، درس ــاء بودن اولی
ــه  ــاز خون ــی ب مــا تحمل ناپذیریــم ول
ــون  ــر مادرم ــم، مه ــش مطمئنی ته
ــون و پنیــر  ــه لقمــه ن ــه ی حداقــل ب
از همیــن تریبــون  می رســه! الزِم 
اعــام کنــم، کــه علی الحســاب قیــد 
مســتقل بــودُن بزنیــد و بشــینید پای 
درســتون! تهــش بــه هیچیــم نرســید 
هرکــی پرســید چیــکار می کنــی 

می خونــم  درس  بگــی  می تونــی 
ــی و  ــرض نش ــون ف ــا حیف ن و موقت
ــی  ــتت بگ ــده نداش ــا و آین از ایده ه
کــه قــراره فــان کنــی و تتمــه 
آبــروت فعــا نــره. البتــه ایــن وضــع 
اقتصــادی واســه همــه هــم بــد 
ــه  ــوهر عم ــه ش ــن ی ــا م ــود، مث نب
دارم کــه نهایــت هنــرش تحلیــل 
ــوردن  ــوز خ ــی و م ــاالی سیاس کان
بــود، نمی دونــم چــرا و چگونــه قبــل 
عیــد وارد بــورس شــد و بــرای اولیــن 
ــو چشــم  ــار عملیــات انتحاریشــو ت ب
مــا نکــرد کــه مــا هــم یــاد بگیریــم 
وال اســتریت  گــرگ  عیــن  االن  و 
خونــه  کــه  می کنــه  ویدئــوکال 
ــرم  ــده بخ ــری چن ــما مت ــراف ش اط
بنــدازم یــه گوشــه واســه روز مبــادا! 
یعنــی ایــن روز مبــاداش راحــت تــه 
ــرف  ــروز ط ــا دی ــه! ت آرزوی االن من
بایــد،  می گرفــت  ازت  تومــن  ده 
مواظبــش بــودی کــه شــبونه از مــرز 
نزنــه بیــرون حــاال همــون ده تومــن 
رو واســه مــا ســرمایه کــرده و پول رو 
پــول میــذاره و از هــوش اقتصادیــش 
میگــه، آدم روش نمیشــه بگــه خــدا 
ــه  ــال داد وگرن ــت ح ــه به ــن دفع ای
بــه هــوش تــو دالر ســرکوچتون 
هنــوز 4500 بــود. خداروشــکر فعــا 
ــه  ــرش ی ــی س ــا هرک ــه م ــو خون ت
گوشــه ای تــو گوشیشــه و هرازگاهــی 
می کشــه  حســرت  آه  یــه  فقــط 

از پامنار تا پای منار
........................................... 
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و تمــام، انقــدر کــه ضــرب و زور 
ــه  ــای نال ــون ن ــورده بهم ــا خ قیمت
هــم نداریــم، مثــا همیــن چندوقــت 
ــن  ــل روغ ــی مح ــم بقال ــش رفت پی
ــرمایه  ــه س ــن اگ ــه ببی ــرم می گ بگی
ــه  ــه اضاف ــا شیش ــار ت داری االن چه
بگیــر، می گــم چــرا مگــه قــراره 
قحطــی بیــاد، می گــه نــه قــراره 
ــت  ــا قیم ــی عم ــه، یعن ــرون بش گ
ــیم  ــال ش ــد بیخی ــکه و دالرو بای س
اذوقــه ذخیــره کنیــم واســه معــاش! 
ــرده  ــدا ک ــخ پی ــع بی ــدی وض در ح
کــه پریشــب بابــام هــی دســت 
و  کولــم  و  کــت  بــه  می کشــید 
می گفــت ایــن همــه خرجــت کردیم 
یــه قــرون گوشــت بــه تنــت نیســت 
بچــه! از ترســم شــبا در اتاقشــونو 
چــک می کنــم، واال شــوخی کــه 
ــه یکــم  ــه! البت ــد قحطی نیســت، عه
تــه دلــم قرصــه بابــام هــوش غذایــی 
ــه  ــی بزن ــواد حرکت ــی داره بخ باالی
ــتر  ــدارم، بیش ــرف ن ــراش ص ــن ب م
داداشــم رو بورســه االن، راحــت ســه 
چهــار وعــده هیئتــی میــده. محــض 
ته دیــگ  خــودم  مــن  احتیــاط 
پدرجــان  میــدم  ســیب زمینیمو 
ــر ذهنــش منحــرف  کــه شــاید دیرت
ــداره  ــم ن ــی گناهی ــه طفل بشــه! البت
ــی  ــه یک ــرف رو برمی گردون ــر ط ه
ــه  ــه خون ــه ی ــه، دیگ ــارو میبین از م
ــدر  ــدی اونق ــری کارمن ــتاد مت هش
ــا دیگــه از  ــار ت ــداره کــه چه فضــا ن
مــا هــم تولیــد می کــرد واســه ایــن 
ایــام قحطــی، همیــن مــا هــم آینــه 
دق ایــم، اتــاق کــه نداریــم از بچگــی 
تــا می خواســت تنبیه مــون کنــه 

ــه  ــت بچ ــه می داش ــو نگ ــرام من احت
بزرگتــر بــودم می گفــت بــرو یــه 
ــاال  ــن، ح ــر ک ــه کارات فک ــه ب گوش
ــود؟ منتهی الیــه  گوشــه مــن کجــا ب
خروجــی خونــه پشــت بــه تلویزیون، 
ــاال  ــم ب ــا داداش ــش ب ــا بحث ــی ت ول
بــرو  بــدو  می گفــت  می گرفــت، 
ــو دستشــویی نبینمــت! داداشــمم  ت
ــای  ــه چ ــرد ک ــی می ک ــن تبان ــا م ب
ــر  ــه زودت ــان ک ــه پدرج ــرم واس بب
ــر  ــاد! حــاال شــما فک ــس دربی از حب
کــن مــا تــو هشــتاد متــر کا حریــم 
طــرح  ایــن  نداشــتیم  خصوصــی 
ــا  ــه نهایت ــر خون ــج مت ــت و پن بیس

خــودت و گوشــیت تــوش جا بشــین، 
ــواده ات بگــی مــن از طریــق  ــه خان ب
تلگــرام باهاتــون در ارتباطــم کــه 
خــب چــون اونــم فیلتــره مجبــوم تو 
اینســتا الیکشــون کنــم چراکــه اونــم 
ــم  ــا می تون ــه تنه ــر بش ــراره فیلت ق
کنــم!  موفقیــت  آرزوی  براشــون 
حــاال بایــد بــرم پرس جــو کنــم 
ــو  ــا کلیه مون روشــون وامــم میــدن ی
بایــد واســه دریافتــش گــرو بذاریــم، 
پناهندگــی  می ترســم  آخــرم 
بگیریــم خونــه شــوهرعمه جــان 
ایــن آخــر  ســرمایه گذارمون کــه 
تحصیلــی عــاق والدیــن نشــیم. ایــن 
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روزا هرکســی بــه یــه نوعــی داره 
یکــی  می کنــه،  ســرمایه گذاری 
می بــازه و یکــی ام جفــت شــیش 
ــتاوردم  ــن دس ــم بزرگتری ــاره من می
خریــد خــودکار بیــک بود،که دیشــب 
فهمیــدم هشــتصد تومــن روش ســود 
ــی چــی؟  ــا زندگــی یعن ــردم، واقع ک
ــک  ــاد کوچی ــای ش ــن لحظه ه همی
و  نگیریــد  دســت کم  موفقیــت!  از 
حســرتم نخوریــد ایــن علــم اقتصادی 
ــرو  ــما ب ــه ش ــداره وگرن ــم ارزش ن ک
ــورم!!! عیــن  ــه ســوئدی بگــو ت ــه ی ب
ــه.  ــت می کن ــربه راه نگاه ــز س ــه ب ی
االن هــر بچــه هفــت هشــت ســال ای 
ــدازی راحــت  ــر بن ــه گوشــه گی رو ی
ــه از رونــد  ســه ســاعت و نیــم میتون
صعــودی قیمــت طــا و ارتباطــش با 
ــه و در  ــت های کان بگ دالر و سیاس
آخــر ماشــین کنترلیشــو بــرداره بــه 
زندگیــش برســه! در واقــع بــه چشــم 
ــه  ــگاه ب ــو فروش ــه ت ــه بچ ــدم ک دی
ــن  ــن دالر و ارزش توم ــل باالرفت دلی
ــه  ــه اگ ــی زد، ک ــه م ــدرش چون ــا پ ب
ــرام دوچرخــه مــورد نظــرم  ــر ب زودت
را بــرام خریــده بــودی بــا ایــن رشــد 
ــی  ــُش کل ــا االن می فروختم قیمت ه

ســود می کــردم!
 اینــا کــم چیــزی نیســت، ایــن بچــه 
ــا  ــم هرج ــادرش کنی ــره ص ــا بگی پ
باشــه بیــل گیتــس میــاد ماقاتــش! 
مــن تنهــا ناراحتیــم فقــط اینــه 
هربــار، حــرف بدبختــی و گرونــی 
می شــد تــه دلــم یــه کورســوی 
امیــدی بــود کــه ونزوئــا از مــا 
ــرا  ــی اخی ــره ول ــب ت ــه عق ــد پل چن
یــه ســرچ کــردم ببینــم شــرایط 
چــه  بــه  مهاجرشــون  پذیــرش 

صورتــه! البتــه بیشــتر میلــم بــه کــره 
ــود باالخــره سیســتماتیک  شــمالی ب
ــدی  ــزرگ می ش ــدی ب ــد می ش متول
و می شــوندنت پــا ســفره عقــد و 
ــن  ــردُن گفت ــم نک ــی قبول ــام ول تم
تــو خیلــی  بــه درد مملکــت مــا 

نمی خــوری! 
خاصــه کــه ســعی کنیــد به مســائل 
مثبــت نــگاه کنیــد، اگــر مهریــه 
ــب  ــر رع ــل ب ــت دلی ــوم باالس خان
و وحشــت نیســت، ایــن می تونــه 
ســرآغازی بــرای تحکیــم روابــط 
مهارت هــای  انــواع  یادگیــری  و 
ــتن و  ــرف شس ــل ظ ــه داری مث خان

ــه!  ــپزی باش آش
ــد صعــودی  ــا اگــه دالر خیلــی رون ی
بــا  می تونــی  شــما  کــرده  پیــدا 
ــه  محاســبه قیمــت اقــام تــوی خون
از میــزان ســودی کــه کــردی لــذت 
ببــری! یــا اگــر مجــرد تشــریف 
بــرای  آینــده ای  کا  و  داریــن 
نمی شــه،  متصــور  حضرت عالــی 
ــرار  ــه ق ــن ک ــر ک ــت فک ــا و مثب بی
نیســت ازدواج کنــی، بچــه دار شــی، 
ــرون  ــرج گ ــه، خ ــزرگ ش ــه ات ب بچ
ــدی، بچــه ات  ــی خــرج ب باشــه، نتون
تــو روت وایســه و بگــه چــرا منــو بــه 
دنیــا آوردی وقتــی میتونســتم بچــه 

ــم!  ــازاده باش ــه آق ی
ــد، کــه  ــا بیشــتر مثبــت فکــر کنی ی
ــد90  ــی پرای ــف اینترنت ــو ص ــه ت اگ
ــش  ــین ش ــی و ماش ــی باخت میلیون
نتونســتی  رو  صادراتــی  تومنــی 
بکنــی تــو پاچــه خــودت بهتــر، 
حداقــل حیــن مــرگ الی یــه مشــت 
آلومینیــوم گیــر نمیوفتــی و می شــه 
تشــخیص هویتــت کــرد، یــا بیشــتر 

زمانی کــه  و  کنیــد  فکــر  مثبــت 
حقــوق چنــد ماهتــون واریــز نشــده 
بــه امیــد وصــول یکجــاش بــدون زد 
و خــورد بیشــتر ذوق کنیــد، مثبت تر 
فکــر کنیــد و اگــه واســه چکتــون که 
ــدان،  ــن زن ــورده افتادی ــت خ برگش
زیــاد نالــه نکنید کــه ثبــات اقتصادی 
و  کــرد  کار  نمی شــه  و  نداریــم 
جوونیمــون رفــت، حداقــل اونجا ســه 
ــه جــا واســه خــواب  وعــده غــذا و ی
کــه بهتــون میــدن، تــازه اگــه عاقــل 
ــز  ــی چی ــد کل باشــید اونجــا می تونی
خــوب یــاد بگیریــد و وقتــی اومدیــد 
ــی  ــری زندگ ــکل بهت ــه ش ــرون ب بی
کنیــد و لــذت ببریــد، دیگــه تقصیــر 
مــن و شــما کــه نیســت فــان کــس 
خافــی خونــه اش تــو چی چــی هیلــز 
میتونــه کل خاندانتونــو راه بنــدازه 
ــزادی  ــیم آدمی ــع تقس ــره موق باالخ
ــد  ــی بای ــا یک ــاط دنی ــی نق ــو اقص ت
بشــه پســر فانــی تــو ایــران کــه بگه 
ایــران بهتریــن گزینــه بــرای کســب 
درآمــده یکــی هــم بایــد بشــه فرزنــد 
ــه اش  ــه ارثی ــریفی ک ــدر ش ــان پ ف

ــه! ــه دستش پین
ــازه  ــه نی ــه جامع ــوی ی ــه ت ــا هم این
باالخــره! آره مثبــت فکــر کنیــد، 
امیــد بــه خــدا، همیــن روزا عزراییــل 
تــو ایــن تداخــل کرونــا و ســکه 
و  خــوب  آینــده  توهــم  و  دالر  و 
ــی  ــا دمپای ــون ب ــه تیکــه ن قیمــت ی
ــت  ــه و راح ــون می کن ــری دنبالم اب
ــون  ــا طاع ــا ب ــه قطع ــیم وگرن می ش
خیارکــی کســی یــه فاتحــه ام برامون 

ــه! نمیخون
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اقتصاد موشکی
........................................... 

حسین طالبی

موشــک خلیــج فــارس بــا ســرعت 3 
هــزار متــر در ثانیــه حرکــت می کند، 
امــا افزایــش قیمــت در ایــران بویــژه 
دالر، ســکه، خــودرو، مســکن و غیــره 
ــن  ــن موشــک را در بهتری ــورد ای رک
کــرده  جابه جــا  ممکــن  شــکل 
اســت، در واقــع پتاســیل کشــور 
ــه  ــه حــدی باالرفت ــوزه ب ــن ح در ای
دنیــا  سرتاســر  در  دولت هــا  کــه 
بــرای تغییــر ایــن رکــود و ثبــت آن 
ــال  ــبانه روز در ح ــش، ش ــرای خوی ب
تحقیــق و تعمــق هســتند و جلســات 
ــک  ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــادی را ب زی
ــا  ــل ب ــوب کــه حداق اســتاندارد مطل
ــه  ــران ب ــام موجــود در ای عــدد و ارق
ــزار  ــند، برگ ــادل برس ــد تع ــک ح ی
ــران  ــک روز در ای ــر ی ــد. اگ می کنن
ــود را  ــدی خ ــت تصاع ــا حال قیمت ه
از دســت بدهنــد بــرای افــراد جامعــه 
غمگین تریــن روز در تاریــخ ســال 
ــور  ــروز کش ــر ام ــورد. اگ ــم می خ رق
و  شــده  کرونــا  ویــروس  درگیــر 
ســبک زندگــی مــردم را 180 درجــه 
ــی  ــاد داخل ــت، اقتص ــر داده اس تغیی
و خارجــی در ســالیان اخیــر بــه 
بیمــاری بدتــر از کرونــا مبتــا شــده 
ــه  ــه نشــأت گرفت ــاری ک اســت. بیم
اســت،  مســئوالن  بی تدبیــری  از 
ــرماخوردگی  ــگام س ــه  هن ــردی ب ف
یــک  بــه  مراجعــه  بــا  می توانــد 

پزشــک یــا خوددرمانــی بــه ســادگی 
معالجــه شــود، امــا اگــر پشــت گوش 
ــزا  ــه آنفوالن ــرماخورگی ب ــدازد س بن
ــال  ــن مث ــع ای ــل شــود، در واق تبدی
ســاده پزشــکی در خصــوص اقتصــاد 
روزهــای کشــور در ســطح  ایــن 
می کنــد،  صــدق  کان  و  خــرد 
ــه  ــش گرفت ــادی پی ــت اقتص سیاس
از ســوی دولــت، افــراد جامعــه را در 
ــرارداده  ــن ق ــرایط ممک ــن ش بدتری
ــم از  ــوان اع ــر ج ــروز از ه ــت. ام اس
ــت  ــاره موفقی ــر درب ــا پس ــر ی دخت
در  بپرســی،  ســوال  آینــده  در 
پاســخ رســیدن بــه جایگاهــی را 
کــه در آینــده بــرای خــود شایســته 
مرزهــای  از  خــارج  در  می دانــد، 
ــرا  ــد، چ ــور می کن ــور تص ــن کش ای
ــه رشــد  ــگاه ســاده ب ــک ن ــا ی کــه ب
و  قیمت هــا  غریــب  و  عجیــب 
وضعیــت نابســمان اقتصــادی کشــور 
امیــد هــر فــردی را نســبت بــه 
ــدل  ــدی ب ــأس و ناامی ــه ی ــده، ب آین

ــی  ــر تحول خواه ــاید اگ ــد، ش می کن
در  کشــور  سیاســی  سیســتم  در 
به ویــژه  مختلــف  بخش هــای 
اقتصــادی پدیــد بیایــد، مشــکات و 
ــل  ــود ح ــده ای موج ــات عدی معض
تحول خواهــی  واقــع  در  شــوند، 
ــی،  ــف سیاس ــاد مختل ــه ابع در هم
اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و 
ــدای  ــا در ابت ــرد ت ــکل بگی ــره ش غی
دل  در  دســت رفته  از  امیــد  راه، 
ــز شــود و ســپس  ــان طنین آمی جوان
مکتــب  رهیافــت  از  پیــروی  بــا 
و  رشــد  مســیر  در  تحول گرایــی 
ــن  ــه ای ــم، البت ــرار بگیری ــعادت ق س
موضــوع بــا سیاســت های دولــت 
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــدق نمی کن ــی ص فعل
دولــت ســعی داشــت بــا تدبیــر، 
ــده ی  ــرفت را در آین ــه پیش ــد ب امی
ــان بــه ارمغــان  پیــش رو، بــرای جوان
بیــاورد، امــا امــان از بی تدبیــری کــه 
کورســوی امیــد را بــا قــدرت هرچــه 

تمام تــر ازبیــن بــرد.
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آنچه که کاشته ایم برداشت می کنیم؛
 نه بیشتر نه کمتر

دانیال جراهی

ایــن  ایــران  عزیزمــان  کشــور 
روزهــا شــاهد یکــی از بزرگتریــن 
امــا  اســت،  جهانــی  بحران هــای 
از  فقــط  تنهــا  ایــران  متاســفانه 
نمی بــرد،  رنــج  کرونــا  ویــروس 
بی جــان،  اقتصــاد  وخامــت  از 
تحریــم، عــدم مدیریــت صحیــح، 
ضعــف ارتباطاتــی بیــن مســئوالن و 
ــد  ــه موجــب چن ــد ک اصحــاب جرای
پارچگــی پیــام شــده اســت، ضعــف 
ــوزش در  ــرورش در آم ــوزش و پ آم
مواقــع بحــران و نبــود زیــر ســاخت 
مناســب، ضعــف رســانه ملــی در 
بــرای  جــذاب  محتــوای  تولیــد 
ــراد  ــود اف ــت وج مخاطــب و در نهای
کــم مهــارت در راس امــور کــه آنــان 

هــم حاصــل همیــن رویکــرد چندین 
و چنــد ســاله هســتند. سیاســت 
خارجــی بــا رویکــرد رئالیســم دفاعی 
یــا بــه عبارتــی مشــت بزنــی مشــت 
میزنــم و خلــق تفکــر همــه دشــمن 
اینکــه عکــس آن  هســتند مگــر 
اثبــات شــود پایــه خــود را بنــا کــرد، 
کــه هــم اکنــون اوضــاع ایــن چنیــن 
ــول  ــاس پ ــد التم ــه بای ــود ک می ش
ــم. اقتصــاد خــراب  ــن و آن کنی از ای
اســت و پــول نداریــم کــه بخواهیــم 
قرنطینــه کنیــم! در ایــن مواقــع 
ــا  ــای م ــه ضعف ه ــه ک ــاس ک حس
ــازمان های  ــت س ــده اس ــر ش جلوه گ
دولتــی وابســته بــه قــدرت همچــون 
ــاد  ــام، بنی ــی ام ــان اجرای ســتاد فرم
برکــت و مســتضعفین کجــا هســتند 
ــردم  ــت و م ــن دول کــه دســتی از ای

بگیرنــد، اگــر در صحنــه هســتند 
بشــود. اطاع رســانی  کاش 

در رابطــه بــا عــدم مدیریــت صحیــح 
در مواقــع بحــران کــه بخشــی از آن 
ــع کافــی اســت،  ناشــی از عــدم مناب
ــد خاطرنشــان کــرد، کــه بخــش  بای
بزرگتــر آن ناشــی از عــدم صاحیــت 
ــور  ــده در راس ام ــاب ش ــراد انتخ اف
منبــع می گیــرد، کــه ایــن امــر 
ســبب شــده تــا شــخص دوم مملکت 
ــا  ــر، بیایــد و ب در اوج بحــران زیــر اب
لبخنــدی بگویــد »روال کشــور از 
ــه  ــزی ب ــا چی ــت«، م ــنبه عادیس ش
اســم قرنطینــه نداریــم« مــردم نگران 
ــم و  ــور می کنی ــاهلل عب ــند انش نباش
لــذا چنــد تــن از نماینــدگان مجلــس 
ــی  ــش بایگان ــردن بخ ــر ک ــرای پ ب
ــهر  ــد ش ــند و بگوین ــه ای بنویس نام

........................................... 
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قرنطینــه شــود و خودشــان هــم 
ــد،  ــی نمی برن ــه جای ــد راه ب می دانن
ــردا بتواننــد چــون  می گوینــد کــه ف
ــد  ــی کنن ــانه خال ــات ش ــر اوق اکث
و اظهــار کننــد کــه مــا گفتیــم 
بــود.  ســنگین  گوشــش  دولــت 
و  مســئوالن  بــا  رســانه  ارتبــاط 
ــری  ــازمان ها ام ــی س ــط عموم رواب
ــد بخــش  حیاتــی اســت کــه می توان
ــد،  ــت کن ــران را هدای ــی از بح بزرگ
امــا متاســفانه در شــروع بحــران 
دچــار چندگانگــی مخابــره یــک 
و  بودیــم  در چنــد جهــت  خبــر 
ســوالی مطــرح بــود آیــا کرونــا آمــده 
یــا خیــر؟ مــردم قبــل از اینکــه 
خبرگزاری هــا  و  ملــی  رســانه  از 
ــد، متاســفانه  ــت کنن ــار را دریاف اخب
در شــبکه مجــازی اخبــار دســته 
اول را دریافــت می کننــد؛ از همــه 
همــان  رســانه ها  برخــی  بدتــر 
را  آن  منبــع  و  منتشــر  را   خبــر 

شــبکه مجــازی قــرار می دهنــد، 
چــه شــد کــه برخــی رســانه ها 
رفتنــد و پشــت شــبکه های مجــازی 
ــود  ــرار نب ــر ق ــد مگ ــنگر گرفتن س
رســانه ملــی در خــط مقــدم جنــگ 
رســانه ای باشــد. آمــوزش و پــرورش 
ــذار  ــه ای تاثیرگ ــوان وزارتخان ــه عن ب
از  برخــی  مســئول  همچنیــن  و 
ــم  ــه ه ــی جامع ــای اجتماع رفتاره
اکنــون وزارتخانــه ای بــه گل نشســته 
اســت ، در همیــن راســتا ســوالی 
مطــرح می شــود، کــه وزارتخانــه 
ــه  ــی ک ــرده معلمان ــاش ک ــدر ت چق
جامعــه  یــک  رســتگاری  ســفیر 

ــرد؟ ــه کار گی ــتند را ب هس
ــه مــردم آمــوزش  چقــدر توانســته ب
بدهــد کــه در مواقــع بحــران چگونــه 
رفتــار کننــد؟ آیــا توانســته معلمــان 
ــه طــوری کــه  را راضــی نگــه دارد ب
ــدن  ــم ش ــرای معل ــادی ب ــده زی ع
ــدس شــدن؟  ــه مهن ــد ن ــاش کنن ت

رســانه ملــی متاســفانه نتوانســته 
ــردم  ــه م ــد ک ــد کن ــی تولی محتوای
ترجیــح بدهنــد لحظــه ســال تحویل 
از شــبکه های خارجــی چــون جــم و 
من وتــو دســت بکشــند، در چنــد 
ســال اخیــر بــا تولیــد محتــوای 
ارزش  ناراحت کننــده  و  غمگیــن 
ــی  ــای ایران ــان خانواده ه ــود را می خ
و  داده  دســت  از  پیــش  از  بیــش 
در راس ایــن مــوارد افــرادی کــه 
ایــن وظایــف ســنگین  مدیریــت 
را برعهــده دارنــد گویــی حاصــل 
همیــن رویکــرد و میــوه همیــن 

ــتند.  ــت هس درخ
ــس دادن  ــان درس پ ــه زم ــال ک ح
مــردم شــده اســت و آنهــا آموزشــی 
روی  بــر  نمی توانیــم  ندیده انــد 
از  و  بنشــینیم  قضــاوت  ســکوی 
آنهــا انتظــار درک بحــران را داشــته 

ــیم. باش
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پیامدهای برگزیت برای بریتانیا

ستاره کیهانی

معنــای  بــه   ،)Brexit( برگزیــت 
خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا 
اســت. در همه پرســی کــه در ۲3 
ژوئــن ســال ۲01۶ برگــزار شــد؛ 
ــن  ــرک ای ــه ت ــا رای ب ــردم بریتانی م
کشــور از اتحادیــه اروپــا دادنــد، 
ــخ  ــش و پاس ــتا پرس ــن راس در همی
آینــده  دربــاره شــرایط  بســیاری 
بریتانیــا مطــرح شــده اســت. یکــی از 
ــات مطــرح شــده  ــن موضوع مهم تری
در ایــن حــوزه، نگرانــی در رابطــه بــا 
آینــده چهــار قلمرو انگلســتان اســت. 
ــد  ــن باورن ــر ای ــان ب برخــی از محقق
کــه در آینــده ســه قلمــرو اســکاتلند، 
ایرلنــد شــمالی و ولــز کــه هــر کــدام 
انگلیــس  بــه  عهدنامــه ای  طــی 
بــا  اقتصــادی  از نظــر  پیوســتند، 
مشــکات عدیــده ای روبــه رو خواهند 
شــد، اگــر هرکــدام از ایــن کشــورها 
درخواســت جدایــی کامــل از بریتانیا 
و پیوســت بــه اتحادیــه اروپــا کننــد، 
دچــار نوســانات سیاســی و اقتصــادی 
خواهنــد شــد و لــذا مجبــور بــه 
تغییــر واحــد پولــی از پونــد بــه 
یــورو می شــوند، لــذا کمک هــای 
ــد  ــا را از دســت خواهن ــی بریتانی مال
ــران  ــب بح ــر موج ــن ام ــه ای داد ک
مالــی بــرای آنــان خواهــد شــد، ایــن 
ــراز  ــده ای اب ــه ع ــت ک ــی اس در حال

از کــم شــدن اختیــار و  نگرانــی 
قــدرت بریتانیــا کرده انــد، در مقابــل 
برخــی دیگــر از محققــان بــه آینــده 
چهــار قلمــرو مذکــور خوشــبین بوده 
و حتــی امیدوارنــد کــه برگزیــت 
ــان  ــن آن ــتر بی ــاد بیش ــب اتح موج
ــا تشــکیل شــده از  می شــود. بریتانی
چهــار قلمــرو، انگلســتان، اســکاتلند، 
ــه  ــت ک ــز اس ــمالی و ول ــد ش ایرلن
در ســال 153۶میــادی ولــز بــه 
در  و  پیوســت  پارلمــان  اعضــای 
ســال 1707 میــادی اســکاتلند، بــه 
ــاهی  ــکیل پادش ــرای تش ــس ب انگلی
ــه ای  ــا توســط عهدنام ــد بریتانی جدی
در  پیوســت،  اتحادیــه  ایــن  بــه 
ــه  ــد، ب ــادی ایرلن ــال 1800 می س
در  اتحادیــه  مصوبه هــای  دنبــال 
ــه  ــد ب ــس و ایرلن ــای انگلی پارلمان ه
همه پرســی  در  پیوســت،  بریتانیــا 
ــن  ــردم ای ــت، 5۲ درصــد از م برگزی
چهــار قلمــرو رای بــه خــروج از 
اتحادیــه اروپــا و 48 درصــد رای بــه 
مانــدن در اتحادیــه اروپــا دادنــد. این 
در حالــی اســت کــه بیشــترین آرای 
ــز،  ــه انگلیــس و ول ــق ب ــق متعل مواف
فلــذا بیشــترین آرای مخالــف متعلــق 
اســکاتلند  و  شــمالی  ایرلنــد  بــه 
بــوده. نظــام سیاســی در بریتانیــا 
پادشــاهی مشــروطه و قانون اساســی 
پادشــاهی متحــده بریتانیــا و ایرلنــد 
شــمالی بــه صــورت نانوشــته اســت. 

بــه گفتــه سیاســتمداران بریتانیایــی، 
قانــون اساســی انگلیــس را مــی توان 
تنهــا در هشــت کلمــه خاصــه کــرد: 
»هرآنچــه ملکــه در مجلــس تصویــب 
ــار  ــون چه ــون اســت.« اکن ــد قان کن
قانــون اساســی متفــاوت در بریتانیــا 
قلمروهــا  از  هریــک  دارد،  وجــود 
ــود  ــه خ ــوط ب ــی مرب ــون اساس قان
را دارنــد، بــه جــز انگلیــس کــه 
ــا  ــون اساســی کل بریتانی ــامل قان ش
نامکتــوب  دلیــل  بــه  می شــود، 
بــودن قانــون اساســی بریتانیــا فردی 
ــت  ــان از وضعی ــا اطمین ــد ب نمی توان
اتحــاد چهــار قلمــرو پــس از اعمــال 

ــد.  ــخن بگوی ــت س ــل برگزی کام

دولت مرکزی یا دولت اتحادیه
اندیشــمندان سیاســی، بریتانیــا را 
نــه به عنــوان یــک کشــور واحــد 
اتحادیــه  یــک  به عنــوان  بلکــه 
ــد را  ــت واح ــان دول ــند. آن می شناس
ــد،  ــف می کنن ــکل تعری ــن ش ــه ای ب
دولــت مرکــزی به صــورت یــک واحد 
ــام  ــه ابه ــچ گون ــدون هی ــی ب سیاس
ــق  ــش از تحق تشــکیل شــده، کمابی
سیاســت های استانداردســازی اداری 
تمامــی  بــا  و  می کنــد  دنبــال  را 
ــه صــورت یکســان  ــت ب مناطــق ایال
همچنیــن  می شــود،  برخــورد 
تمامــی نهادهــا مســتقیما تحــت 
کنتــرل حکومــت مرکــزی هســتند، 

........................................... 
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درحالــی کــه دولــت اتحادیــه نتیجــه 
تســخیر مســتقیم ســلطنت نیســت. 
فــوق  همانطــور کــه در مطالــب 
ــار  ــا شــامل چه ــاره شــد، بریتانی اش
ــد  ــس، اســکاتلند، ایرلن ــرو انگلی قلم
شــمالی و ولــز اســت. ایرلند شــمالی 
برخــاف انگلیــس، اســکاتلند و ولــز 
کشــور نیســت، بلکــه ایالتی متشــکل 
از دو ناحیــه مختلــف ایرلنــد شــمالی 
ــه  ــت جامع ــت. اکثری ــی اس و جنوب
اتحادگرایــی خــود را بریتانیایــی و 
می داننــد،  انگلیــس  بــه  متعلــق 
کشــور  یــک  انگلیــس  بنابرایــن 
چنــد ملیتــی متشــکل از ملت هــای 

ــت. ــف اس مختل

تقسیم قدرت در اسکاتلند، ولز و 
ایرلند شمالی

نهــادی  اســکاتلند  مجلــس 
 1۲9 کــه  اســت  دموکراتیــک 

ــرای  ــات ب ــق انتخاب ــوش از طری عض
ــوند  ــده می ش ــال برگزی ــدت 4 س م
ــه  ــس در مصوب ــن مجل ــارات ای اختی
قوانیــن  از  اســکاتلند،   1998
ــریح  ــا، تش ــس بریتانی ــوب مجل مص

. ســت ه ا شد
ایــن مصوبــه، اختیاراتــی را کــه نــزد 
مجلــس بریتانیــا وجــود دارد را حفظ 
ــارات  ــق اختی ــن طری ــرده و از ای ک
ــه مجلــس اســکاتلند  اعطــاء شــده ب
مجلــس  می کنــد.  کنتــرل  را 
ــه در  ــار، ک ــب اختی ــکاتلند صاح اس
تمــام زمینه هایــی کــه اختیــارات 
ــا  ــس بریتانی ــزد مجل ــذاری ن قانون گ
محفــوظ نمانــده، قانــون وضــع کنــد. 
ــس  ــه مجل ــت ک ــی اس ــن در حال ای
بریتانیــا حق اصــاح و تغییــر مصوبه 
گســتره  نیــز  و  اســکاتلند   1998
اختیــارات مجلــس اســکاتلند را نــزد 
ــت.  ــگاه داشته اس ــوظ ن ــود محف خ

مجلــس شــورای ملــی ولــز در ســال 
1998 میــادی تأســیس شــد، ایــن 
مجمــع تــا ســال ۲00۶ میــادی 
ــی  ــن اساس ــر در قوانی ــار تغیی اختی
را نداشــت، امــا در طــی تصویــب 
قانــون اساســی در همــان ســال 
قــدرت ایــن مجلــس افزایــش یافــت 
ــه  ــت ب ــتای رای مثب ــذا در راس و ل
همه پرســی 3 مــارس ۲011 در ولــز، 
ایــن مجلــس اختیــارات بیشــتری را 
ــارت  ــدون نظ ــذاری ب ــرای قانون گ ب
کــرد.  کســب  بریتانیــا  پارلمــان 
ــمالی  ــد ش ــدرت در ایرلن ــیم ق تقس
دو بــار صــورت گرفــت، نخســت 
ــال  ــدروز س ــنت ان ــه س در توافقنام
و  پلیــس  اختیــارات  کــه   ،۲00۶
دادرســی کیفــری را بــه مجلــس 
توافقنامــه  در  دوم  کــرد،  محــول 
کــه   ،۲014 ســال  اســتورمونت 
ــیدن  ــدرت بخش ــرای ق ــه ای ب مقدم
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ــرخ  ــر ن ــمالی در تغیی ــد ش ــه ایرلن ب
ــود. ــه ب ــات شــرکت ها در منطق مالی

چشم انداز سیاسی
پیامدهــای  برگزیــت  ســناریوی 
سیاســی گســترده ای را در داخــل 
بریتانیــا بــه همراه داشــته اســت، که 
ــات  ــن موضوع ــن ای یکــی از مهم تری
تاثیــر بــر جغرافیــای سیاســی بــوده 
و  تحلیــل  مــورد  همچنــان  کــه 
ــرد،  ــرار می گی ــیون ق بررســی سیاس
ــز  ــن راســتا کارشــناس مرک در همی
امــور مشــاغل و کاریابــی لنــدن 
انــدرو کارتــر اظهــار کــرده؛ مناطــق 
ادغــام شــده در دانــش اقتصــاد و 
خدمــات جهانــی، مناطــق برخــوردار 
از پایگاه هــای تولیــدی بــا بیشــترین 
ــا  ــد، ام ــد ش ــه رو خواهن ــیب روب آس
کوچکتــر  شــهرهای  عکس العمــل 
بــا ســاختارهای اقتصــادی کمتــر در 

ــت. ــاوت اس ــه متف ــن زمین ای
رهبــران شــورای شــهر لیورپــول، 

نیوکاســل،  ســاندرلند،  لیــدز، 
ــی  ــری، اقدامات ــون و کاونت ولورهمپت
ــی  ــا مشــاغل محل ــرای تعامــل ب را ب
ــت  ــا برگزی ــط ب ــای مرتب در زمینه ه
ــت اســکاتلند از  ــد. دول انجــام داده ان
ــا«  ــی و اروپ ــط خارج ــه رواب »کمیت
حــال  در  موضوعــات  ارزیابــی  در 
ظهــور مربــوط بــه برگزیــت حمایــت 
فعالیت هایــی کــه  بــا  و  می کنــد 
در ســطح شــهر انجــام می شــود 

ــت. ــگ اس هماهن
تیــم  گلســکو،  بازرگانــی  اتــاق 
ــاق  ــت و ات ــدی برگزی ــورتی دن مش
در  همــه  اینورنــس،  بازرگانــی 
مــورد موضوعــات بالقــوه مرتبــط 
ــی  ــرای مشــاغل محل ــت ب ــا برگزی ب
گــزارش داده انــد. دولــت ولــز در 
کمتــری  فعالیــت  زمینــه  ایــن 
ــه  ــک برنام ــه ی ــد ک ــته، هرچن داش
را در همیــن  اقتصــادی  اقدامــات 

رابطــه منتشــر کــرده اســت.
در  ناسیونالیســت  اصلــی  حــزب 

ــه  ــن، ب ــین فی ــمالی، س ــد ش ایرلن
تعامــل  مخالــف  ســنتی  صــورت 
ــی از  ــا بخش ــوده و تنه ــا ب ــا اروپ ب
ــوری  ــا جمه ــه ب ــت ک ــا اس بریتانی
ــه  ــد دارد در اتحادی ــه قص ــد ک ایرلن
اروپــا بمانــد، مــرز زمینــی مشــترک 
دارد، حــل مشــکات ایرلنــد پــس از 
ــه اســت. ــد دو مولف ــت نیازمن برگزی

نخســت، تفکــر خــاق و انعطاف پذیر 
ــاذ  ــرای اتخ ــه ب ــا ک ــه اروپ از اتحادی
ــژه  ــق وی ــز در مناط ــت تمای سیاس

آمــاده شــده اســت. 
دوم، طبــق گــزارش ارائــه شــده 
ــا در  ــه اروپ ــه اتحادی ــط کمیت توس
ســال ۲017 بــه مجلــس لردهــا 
پیرامــون مســئله برگزیــت، یــک 
ــس  ــن انگلی ــه بی ــه دو جانب توافقنام
و ایرلنــد بــرای مقابلــه بــا مشــکات 
منطقه هــای  و  زمینــی  مرزهــای 
مســافرتی مشــترک پیشــنهاد شــد.
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برگزیت و هویت انگلیسی
زمانی کــه  هویــت ملــی در انگلیــس 
مطــرح می شــود ســه مولفــه در 
ــی  ــد؛ انگلیس ــرار می گیرن ــت ق اولی
بــودن، کــه از تاثیــرات سیاســی 
همه پرســی  در  به ویــژه  مهمــی 
برگزیــت برخــوردار بــوده اســت. 
نظــر  از  کــه  انگلیســی،  هویــت 
سیاســی بی ثبــات و فاقــد بیــان 
نهــادی اســت و در آخــر پیچیدگــی 
هویــت ملــی در انگلســتان، در واقــع 
ــات  ــود اصاح ــدم وج ــورت ع در ص
کیفیــت  انگلیــس،  بــرای  آســان 
ــی  ــی انگلیس ــت سیاس ــر هوی تغیی
ــه رو  ــی روب ــا بی ثبات ــد  ب ــز می توان نی
شــود، بــرای مثــال خــروج انگلســتان 
ــی  ــد اثرات ــا می  توان ــه اروپ از اتحادی
فراتــر از برگزیــت بــه همــراه داشــته 
ــه،  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد، ای باش
تجربــه رفرانــدوم در برگزیــت نشــان 
انگلیســی  ملیــت  کــه  می دهــد 
قدرتمنــدی  روش هــای  می توانــد 
ــدا  ــود پی ــی خ ــان سیاس ــرای بی ب
همه پرســی  در  واقــع  در  کننــد، 
ــه  ــه ب ــرادی ک ــت، ٪85 از اف برگزی
دادنــد،  رای  اتحادیــه  از  خــروج 
خــود را انگلیســی می داننــد نــه 
ــت  ــی اس ــن در حال ــی، ای بریتانیای
کــه دو ســوم افــراد خــود را بیشــتر 
ــی،  ــه بریتانیای ــد ن انگلیســی می دانن
در مقابــل، بیــش از ٪۶0 از کســانی 
ــود  ــی خ ــت بریتانیای ــر هوی ــه ب ک
ــه  ــدن در اتحادی ــد از مان تاکیــد دارن
ــی ها  ــد. بررس ــت کردن ــا حمای اروپ
ــه  ــد ک ــان می ده ــده نش ــام ش انج
ــت  ــت ملی ــل برگزی ــن دلی اصلی  تری
از  پــس  اســت.  بــوده  انگلیســی 

ــدرت در  ــاره تقســیم ق ــت درب برگزی
آینــده ســواالتی مطــرح شــده اســت؛

تصمیم گیری ها در کجا باید اخذ 
شوند؟

ــوال  ــک س ــط ی ــت فق ــق حاکمی ح
در  کــه  نیســت،  شــده  مطــرح 
اتحادیــه  تصمیمــات  آن  راســتای 
اروپــا یــا انگلیــس گرفتــه شــود. 
حداقــل دو ســطح تصمیم گیــری 
ــد  ــه می توانن دیگــری وجــود دارد ک
ــدرت را  ــت ق ــال برگزی ــس از اعم پ
ــا،  ــد؛ دولت ه ــا برگردانن ــه قلمروه ب
قلمروهــا و شــهرهای واگــذار شــده، 
برجســته  مخالفــان  از  شــماری 
ــدوم  ــان رفران ــت در جری ــا برگزی ب
برگزیــت  کــه،  داشــتند  اظهــار 
گســترش  بــه  منجــر  ناگزیــر 
ــذار  ــرزمین های واگ ــتقال در س اس
پــس  بنابرایــن،  می شــود.  شــده 
یــک  خواســتار  همه پرســی  از 
درخواســت شــدند، مبنــی بــر اینکــه 
قــدرت و اســتقال بیشــتری بــه 
بزرگتریــن شــهرهای انگلســتان کــه 
بیشــترین مخالفــت بــا برگزیــت 
را داشــتند، اعطــاء شــود، عــاوه 
بــر ایــن، تقریبــا اکثریــت مــردم 
انگلیــس تصمیم گیــری در ســطح 

می دهنــد. ترجیــح  را  ملــی 

اصالح اساسنامه تقسیم قدرت
کــه  قــدرت  تقســیم  اساســنامه 
ــان  ــیس پارلم ــن تاس ــامل قوانی ش
ــد  ــز و ایرلن ــس ول ــکاتلند، مجل اس
ــات  ــامل الزام ــود، ش ــمالی می ش ش
ســخت گیرانه در راســتای پیــروی 
از قانــون اتحادیــه اروپــا هســتند، در 

واقــع قوانینــی کــه توســط مجلــس 
قانــون  بــا  و  می شــود  تصویــب 
ــتند. ــازگار هس ــا ناس ــه اروپ اتحادی

مدیریــت نواحــی واگــذار شــده 
در مذاکــرات برگزیــت

منافــع اصلــی کــه حکومت هــای 
واگذارشــده از آن حمایــت کننــد، 
کشــاورزی،  بخــش  بــه  مربــوط 
شــیات در اســکاتلند و ولــز، محیــط 
ــی  ــی دولت ــای مال ــت، کمک ه زیس
بــه صنعــت و بخش هــای دیگــر 
اقتصــاد اســت کــه در راســتای ایــن 
امــر مبلــغ قابــل توجهــی بودجــه، از 
اتحادیــه اروپــا دریافــت شــده اســت.

در پایــان بــر اســاس مطالــب فــوق، 
و  نظریه پــردازان  امــروز  بــه  تــا 
بریتانیــا  در  سیاســی  تحلیلگــران 
پیش بینی هــای  نتوانســته اند 
ــیم  ــرات تقس ــر اث ــی ب ــی مبن دقیق
ــال  ــس از اعم ــا پ ــدرت در بریتانی ق
کننــد.  ارائــه  را  برگزیــت  کامــل 
ــدم  ــر ع ــن ام ــل ای ــن دلی مهمتری
ــوب  ــی مکت ــون اساس ــودن قان دارا ب
ــا  ــوان ب ــا می ت ــن تنه ــت. بنابرای اس
ــه توافقنامه هــای پیشــین،  اســتناد ب
ــر در  ــال اخی ــد س ــای چن رویداده
دوره پیــش از برگزیــت و درحــال 
پیش بینی هایــی  برگزیــت،  انجــام 

ــرد. ــرح ک را مط
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کرونا، ایستاده در برابر محیط زیست
کارشناسان محیط زیست بر این باورند که ویروس کرونا، وضعیت تغییرات آب و هوایی را وخیم تر می کند

تهمینه انصاری

ــه  ــان بی وقف ــر جه ــا در سراس کرون
اوج می گیــرد، زندگــی میلیون هــا 
نفــر را بــه خطــر مــرگ تهدیــد 
می کنــد و اقتصــاد را تــا ســرحد 
تمــام  ســوای  می کشــاند.  افــول 
ــن  ــانی ای ــرات انس ــرات و تاثی تغیی
معتقدنــد  کارشناســان  ویــروس، 
ــا جــان محیــط زیســت را هــم  کرون
عامــه  دیــدگاه  شــاید  می گیــرد. 
ــه  ــاال ک ــه ح ــد ک ــن باش ــردم ای م
ــد،  ــا می مانن ــردم در خانه ه ــر م دیگ
ــای  ــد روزه ــت می توان ــط زیس محی
ــا  ــد ام ــودش ببین ــه خ ــی را ب خوش
ــت. در  ــری اس ــز دیگ ــت چی حقیق
نــگاه اول، شــنیدن صــدای پرنــدگان 
و خلوتــی کــره زمیــن همــه مــا 
را بــرای رویــای داشــتن محیــط 
ــد، غافــل  زیســت ســالم گــول می زن
موقتــی  این هــا  همــه  اینکــه  از 
ــان  ــاال بعضــی از کارشناس اســت. ح
ــده  ــت در آین ــط زیس ــه محی از اینک
ترافیــک،  بــا  نــه چنــدان دورش 
آلودگــی بیشــتر و تغییــرات آب و 
ــتر از  ــه بیش ــود ک ــرو ش ــی روب هوای
ــر شــدن  ــه وخیم ت ــی، رو ب ــر زمان ه
می کننــد.  نگرانــی  ابــراز  اســت، 
دکتــر آرون برنشــتاین، مدیــر مرکــز 
ــامت و  ــی، س ــرات آب و هوای تغیی

ــکده  ــی دانش ــت جهان ــط زیس محی
بهداشــت هــاروارد چــان آمریــکا بــه 
بعضــی از ســواالت و نگرانی هــای 
ــرات  ــا و تغیی ــاره کرون ــی درب جهان

آب و هوایــی پاســخ می دهــد. 

• آیــا تغییــرات آب و هوایــی بــر 
ــر دارد؟ ــا تاثی ــروس کرون ــال وی انتق

شــواهد مســتقیمی وجــود نــدارد 
بــر  هوایــی  و  آب  تغییــرات  کــه 
ــر  ــد 19 تأثی ــیوع کووی ــش ش افزای
می گــذارد یــا نــه، امــا تغییــرات آب 
و هوایــی نحــوه ارتبــاط مــا بــا ســایر 
تغییــر  را  زمیــن  روی  گونه هــای 
ــا  ــرای ســامتی م ــن ب می دهــد و ای
ــم  ــا مه ــه عفونت ه ــا ب ــر ابت و خط
ــا گــرم شــدن کــره زمیــن،  اســت. ب
در  کوچــک،  و  بــزرگ  حیوانــات 
زمیــن و دریــا ، بــه ســمت قطب هــا 
ــد.  ــرار کنن ــا ف ــا از گرم ــد ت می رون
ــه  ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــن ب ای
ــات دیگــری کــه  ــا حیوان ــات ب حیوان
معمــوالً ارتباطــی بــا آن ها نداشــتند، 
ارتبــاط می گیرنــد و ایــن فرصتــی را 
بــرای رشــد عوامــل بیمــاری زا ایجــاد 
ــد  ــه میزبان هــای جدی ــا ب می کنــد ت
ــل  ــیاری از دالی ــوند. بس ــل ش منتق
اصلــی تغییــرات آب و هوایــی خطــر 
ــش  ــا را افزای ــه همه گیری ه ــا ب ابت

می دهــد.

بــرای  بیشــتر  کــه  جنگل زدایــی 
می دهــد،  رخ  کشــاورزی  اهــداف 
رفتــن  بیــن  از  علــت  بزرگتریــن 
ــان اســت.  ــر جه زیســتگاه در سراس
ــات  ــتگاه، حیوان ــت دادن زیس از دس
را مجبــور بــه مهاجــرت  و در ادامــه 
تمــاس بــا دیگــر حیوانــات یــا افــراد 
بــه  را  میکروب هــا  و  می کنــد 
ــی  ــزارع دام ــذارد. م ــتراک می گ اش
ــوان  ــه عن ــد ب ــم می توانن ــزرگ ه ب
آلودگــی  انتقــال  بــرای  منبعــی 
حیوانــات بــه مــردم باشــند. تقاضــای 
کمتــر بــرای گوشــت حیوانــات و 
ــر  ــد خط ــدار می توان ــروری پای دامپ
عفونــی  بیماری  هــای  بــه  ابتــا 
را  گلخانــه ای  گازهــای  انتشــار  و 
زیــادی  دالیــل  دهــد.  کاهــش 
ــامتی  ــود س ــرای بهب ــه ب ــم ک داری
ــرات آب  ــه تغیی ــی علی خــود اقدامات
و هوایــی انجــام دهیــم و کاهــش 
ــی  ــی یک ــاری عفون ــروز بیم ــر ب خط

از آن هاســت.

• آیــا آلودگــی هــوا خطــر ابتــا 
افزایــش می دهــد؟  را  کرونــا  بــه 
ــر  ــاری را بدت ــن بیم ــم ای ــا عائ آی

؟ می کنــد
تحقیقــات اخیــر مــا در دانشــگاه 
هــاروارد چــان نشــان داده اســت 
کــه افــرادی کــه در مکان هایــی 

........................................... 
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ــی  ــن زندگ ــوای پایی ــت ه ــا کیفی ب
ــل  ــود دالی ــا وج ــی ب ــد، حت می کنن
بیماری هــای  مثــل  دیگــری 
اقتصــادی- وضعیــت  زمینــه ای، 

بــه  دسترســی  و  اجتماعــی 
مراقبت هــای بهداشــتی، بیشــتر در 
معــرض خطــر مــرگ بــر اثــر ویــروس 

کرونــا قــرار دارنــد. 
ــات  ــا تحقیق ــق ب ــه مطاب ــن یافت ای
داده  نشــان  کــه  ماســت  قبلــی 
افــرادی کــه در معــرض آلودگــی 
ــیگار  ــد و س ــرار دارن ــوا ق ــتر ه بیش
ــه  ــرادی ک ــه اف ــبت ب ــند، نس می کش
از هــوای تمیــز تنفــس می کننــد 
خطــر  نمی کشــند،  ســیگار  یــا  و 
ــی در  ــای تنفس ــه بیماری ه ــا ب ابت
آن هــا بیشــتر اســت. در جاهایــی کــه 
ــن  ــکل روتی ــک مش ــوا ی ــی ه آلودگ
اســت، بایــد بــه افــرادی کــه ممکــن 
اســت در معــرض آلودگــی هــوا قــرار 
ویــژه ای  توجــه   ، باشــند  داشــته 

ــل  ــت، مث ــایرین داش ــه س ــبت ب نس
بی خانمان هــا یــا افــرادی کــه در 
خانه هــای خــود سیســتم تصفیــه هوا 
ــه ســامتی  ــواردی ک ــا م ــد و ی ندارن
ــه  ــر ب ــی پیش ت ــر دلیل ــه ه ــا ب آن ه
خطــر افتــاده اســت. ایــن افــراد 
ــروز  ــش از ب ــی پی ــن اســت حت ممک
ــتری  ــاز بیش ــم نی ــا ه ــروس کرون وی
بــه توجــه و حمایــت داشــته باشــند.

• آیــا گرم شــدن زمیــن شــیوع کرونــا 
را کاهــش می دهــد؟ 

ــیده ایم  ــه نرس ــن نتیج ــه ای ــوز ب هن
کــه تغییــر آب و هــوا بــرای کووید19 
چــه تاثیــری خواهد داشــت و بنابراین 
ــال،  ــری از انتق ــرای جلوگی ــد ب نبای
ــن  ــوا خــوش بی ــای ه ــر دم ــه تغیی ب
ــرای  ــه ب ــر کاری ک ــد ه ــیم. بای باش
ــاری الزم  ــن بیم ــرعت ای ــش س کاه
ــدان  ــن ب ــم و ای ــام دهی ــت، انج اس
ــد توصیه هایــی  معنــی اســت کــه بای

بهداشــت  متخصصــان  کــه  را 
ــت  ــد، رعای ــا می گوین ــه م ــی ب عموم
ــذاری  ــت فاصله گ ــل رعای ــم؛ مث کنی

اجتماعــی و بهداشــت دســت ها.

ــاهد  ــه ش ــال دارد ک ــدر احتم • چق
ــر  ــه تغیی ــی در نتیج ــاری عفون بیم

آب و هوایــی باشــیم؟
قبــًا  هوایــی  و  آب  تغییــرات 
ــی  ــترش برخ ــرای گس ــرایط را ب ش
جملــه  از  عفونــی  بیماری هــای  از 
گاو(،  )چشــم  الیــم  بیمــاری 
آب  از  انتقــال  قابــل  بیماری هــای 
پاراهمولیتیکــوس  ویبریــو  ماننــد 
)عامــل بیمــاری وبــا( کــه باعــث 
و  می شــود  اســهال  و  اســتفراغ 
ــه  ــش پش ــی از نی ــای ناش بیماری ه
ماننــد ماالریــا و تــب دنــگ می شــود 
پیش بینــی  اســت.  کــرده  مهیــا   ،
خطرهایــی کــه ممکــن اســت در 
آینــده اتفــاق بیفتــد، آســان نیســت، 
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امــا تغییــرات آب و هوایــی از چندیــن 
نظــر مهــم هســتند کــه از نظــر زمانی 
ــاری زا(  ــل بیم ــا )عوام ــا پاتوژن ه کج
ــه الگوهــای  ظاهــر می شــوند، از جمل
ــه  ــک ب ــرای کم ــی. ب ــا و بارندگ دم
ــای  ــر بیماری ه ــردن خط ــدود ک مح
ــاش خــود را  ــام ت ــد تم ــی، بای عفون
بکنیــم تــا انتشــار گازهــای گلخانه ای 
را بــه شــدت کاهــش داده و گرمایــش 
ــدود  ــه مح ــه 1.5 درج ــی را ب جهان

ــم. کنی

ــال  ــی در ح ــای عفون ــرا بیماریه • چ
ــور هســتند؟ ظه

ــور  ــد ظه ــر رون ــای اخی ــی دهه ه ط
بیشــتر بیماری هــای عفونــی را شــاهد 
ــا از  ــن بیماری ه ــتر ای ــم. بیش بوده ای
حیوانــات بــه ویــژه حیوانــات وحشــی 
بــه افــراد منتقــل شــده اند. ایــن 
رونــد دالیــل زیــادی دارد. مــا حجــم 
گســترده ای از حیوانــات اهلــی در 
ــی  ــه برخ ــم ک ــان داری ــر جه سراس
انتقــال  در  می تواننــد  آن هــا  از 
ــزا  ــد آنفوالن ــاری زا مانن ــل بیم عوام
ــاری  ــث بیم ــه باع ــد ک ــرار بگیرن ق
ــن در  ــود. همچنی ــم می ش ــراد ه اف
ــل  ــای قاب ــه بیماری ه ــهرهایی ک ش
ــد  ــه می توانن ــق عطس ــال از طری انتق
ــم  ــوند، حج ــل ش ــی منتق ــه راحت ب
گســترده ای از مــردم وجــود دارد. 

ــی را  ــن توانای ــی ای ــان ها حت ــا انس م
داریــم کــه در کمتــر از یــک روز بــه 
ــا  ــم و میکروب ه ــفر کنی ــا س دور دنی
ــه  ــه ب ــا هم ــترده ب ــور گس ــه ط را ب

ــم. ــتراک بگذاری اش
مطالبــات  گذشــته  قرن هــای  در 
ــدا  ــش پی ــت افزای ــه طبیع ــبت ب نس
کــرده اســت، بــه گونــه ای کــه امــروز 
مــا گونه هایــی را بــا ســرعتی عجیــب 
از دســت می دهیــم دایناســورها هــم 
بعــد از گذشــت نیمــی از زندگی  شــان 
روی زمیــن، ۶5 میلیــون ســال پیــش 
منقــرض شــدند. ایــن از بیــن رفتــن 
در  زمیــن  روی  زندگــی  ســریع 
ــه دلیــل از بیــن رفتــن  درجــه اول ب
ــرای  ــتر ب ــه بیش ــت ک ــتگاه اس زیس
ــش  ــی و افزای رشــد محصــوالت زراع
دام بــرای مــردم اســت. حیوانــات 
ــرای  ــر ب ــای کمت ــتن مکان ه ــا داش ب
ــه  ــر، ب ــی کمت ــع غذای زندگــی و مناب
دنبــال غــذا و ســرپناه در جایــی 
زندگــی  مــردم  کــه  می گردنــد 
ــر  ــد منج ــی توان ــن م ــد و ای می کنن

ــود. ــاری ش ــیوع بیم ــه ش ب
از  عمــده  دالیــل  از  دیگــر  یکــی 
بیــن رفتــن گونه هــا تغییــرات آب 
ــر  ــد ب ــه می توان ــت ک ــی اس و هوای
ــر  ــان تأثی ــات و گیاه ــی حیوان زندگ
بگــذارد و خــود دلیلــی بــرای شــیوع 
بــا  مــا  تاریخــی،  نظــر  از  باشــد. 
ــا  ــا آنه ــه ب ــی ک ــان و حیوانات گیاه
ــم.  ــد کرده ای ــم، رش ــی می کنی زندگ
بنابرایــن، وقتــی بــا تغییــر شــدید آب 
و هــوا و زندگــی روی زمیــن، قوانیــن 
زندگــی روی زمیــن و در طبیعــت 
را تغییــر می دهیــم، بایــد انتظــار 

ــر  ــر ب ــن ام ــه ای ــیم ک ــته باش داش
ــذارد. ــر بگ ــا تأثی ــامتی م س

بــرای  حاضــر  حــال  در  چــرا   •
مســئوالن بهداشــت اینقــدر مهــم 
اســت کــه دربــاره تغییــرات آب و 

کننــد؟ صحبــت  هوایــی 
و  کــودکان  از  مراقبــت  بــرای 
ــی  ــران چگونگ ــه نگ ــی ک خانواده های
در  خــود  فرزنــدان  از  مراقبــت 
ــی  ــتند، م ــاری هس ــن بیم ــر ای براب
ــوی  ــد شستش ــه نبای ــت ک ــوان گف ت
دســت ها را فرامــوش کــرد و بایــد 
ــرد.  ــت ک ــی را رعای ــه اجتماع فاصل
امــا اگــر واقعــاً بــه جلوگیــری از بــروز 
ایــن نــوع مشــکل در آینــده اهمیــت 
ــرات  ــورد تغیی ــد در م ــم، بای می دهی
آب و هوایــی و بحــران تنــوع زیســتی 
ــی  ــه راحت ــا ب ــرد. م ــر ک ــیار فک بس
ــه  ــران هم ــن بح ــا ای ــم ب نمی توانی
گیــر و بحران هــای دیگــر مربــوط بــه 
ــاد ،  ــان، گردب آب و هــوا، ماننــد طوف
ــه  ــا مقابل ــوج گرم ــا م ــوزی ی آتش س
ــًا  ــه کام ــم در حالی ک ــم، آن ه کنی
راه حل هــای  چگونــه  می دانیــم 
تغییــرات آب و هوایــی را پیاده ســازی 
و بعــد از آن اجــرا کنیــم. انجــام ایــن 
ــا را ســالم تر کــرده و از  کار، امــروز م

ــد. ــت می کن ــا محافظ ــده م آین
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کرونا برای همه یا هیچ کس
........................................... 

حسین طالبی

ــی  ــورت طبیع ــاالنه به ص ــان س جه
ــگفتانه  ــک ش ــا ی ــی ب ــا غیرطبیع ی
خــوب یــا بــد مواجــه می شــود، 
ــا  ــری تنه ــن غافلگی ــکان دارد ای ام
بــرای یــک کشــور رخ دهــد، امــا بــه 
دلیــل فرامــرزی شــدن چالش هــا 
یــک  در  افتــاده  اتفــاق  رویــداد 
کشــور، دیگــر ممالــک مختلــف دنیــا 

درگیــر می کنــد. را 
ــی را  ــه جهان ــه جامع ــی ک رویدادهای
ــا پیامدهــای منفــی  درگیــر کــرده ب
ــچ  ــا هی ــوده، ام ــراه ب ــت هم و مثب
رویــداد و اتفاقــی بــه ماننــد ویــروس 
کرونــا ایــن جهــان را درگیــر نکــرده 
اســت. کوویــد 19 بــرای اولین بــار در 
شــرق قــاره آســیا در واقــع جمهوری 
خلــق چیــن خودنمایــی کــرد، ایــن 
کــه ایــن ویــروس خطرنــاک ســاخته 
ــد،  ــه بمان ــا ن دســت بشــر هســت ی
ــه  ــده ن ــک روزی در آین ــره ی باالخ

ــن  ــط ای ــت و غل ــدان دور درس چن
ــود. ــکار می ش ــوع آش موض

کانــون  بــه  چیــن  زمانی کــه 
ــود،  ــده ب ــدل ش ــان ب ــه جهانی توج
چشــم بادامی ها ایــن همــه جلــب 
توجــه را نتوانســتند تحمــل کننــد و 
ــا مدیریــت  بحــران ایجــاد شــده را ب
جهــان  کشــورهای  دیگــر  بــه 
ــاح  ــه اصط ــوالت ب ــد محص به مانن
بــا کیفیــت خــود به ویــژه ایــران 
ــوان  ــا به عن ــد. چینی ه ــادر کردن ص
پرجمعیت تریــن کشــور جهــان، از 
ــن  ــد، به همی ــوری بیزارن واژه تک خ
خویــش  شــادی  و  غــم  دلیــل 
را بــا دیگــر افــراد بــه اشــتراک 
می گذارنــد، حــاال کــه یــک ویــروس 
ــزوده،  ــان اف ــار آن ــه اعتب ــن ب جنتلم
ــرای  ــذت آن را ب ــد تمــام ل نمی توانن
خاطــر  به همیــن  بداننــد،  خــود 
ــا را  ــه کرون ــح مجهــز ب ســفیران صل
ــتادند  ــا فرس ــاط دنی ــی نق ــه اقص ب
دیگــر  بــا  دوســتی  پیــام آور  تــا 

ــرای  ــا ب ــعار کرون ــذا ش ــورها ول کش
یــا هیچ کــس در سرتاســر  همــه 
ــات  ــن عملی ــد، ای ــاد زدن ــان فری جه
بشردوســتانه ســرآغاز شــکل گیری 
کرونــا در تمــام کشــور های دنیــا 
ــورت  ــر به ص ــن ام ــه ای ــود، زماینک ب
اپیدمــی مرزهــای دنیــا را درنوردیــد، 
چشــم بادامی هــا بــا خیالــت راحــت 
ــد  ــه نکن ــذاب وجــدان ک ــدون ع و ب

ــم.  ــریف داری ــیس تش ــا خس م
ــه از  ــد ماه ــروس چن ــن وی ــاال ای ح
ــادر  ــورها ص ــر کش ــه دیگ ــن ب چی
در  را  شــهروندی  حــق  و  شــده 
حــد  بیــش از  کــه  کشــورهایی 
ــه  ــودش را ارائ ــدرت خ ــی و ق توانای
ــی  ــده اســت. گفتن ــاء ش ــرده اعط ک
اســت کــه ورود قاچاقــی یــا قانونــی 
کروناویــروس بــه دیگــر کشــورها 
بهتریــن صــادرات چیــن در ادوار 
ــارت  ــازمان تج ــوی س ــف ازس مختل
ــده  ــاب ش ــده و انتخ ــی برگزی جهان

ــت. اس
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اهرم دیپلماسی برای مقابله با
بحران آب

محمد حسنی

اوایــل  در  اهــواز  غیزانیــه  مــردم 
خــرداد مــاه 99 بــه دلیــل عــدم 
آشــامیدنی  آب  بــه  دسترســی 
مطلــوب، در جــاده اهــواز – رامهرمــز 
ــد و نســبت  ــع کردن ــه تجم – امیدی
بــه عملکــرد مســئوالن در ایــن حوزه 
ــکل  ــع مش ــتار رف ــراض وخواس اعت
ــران  ــتا مدی ــن راس ــدند، در همی ش
مربوطــه وعده هایــی بــه آنــان مبنــی 
بــر حــل شــدن مشــکل دادنــد. 
نشــان  جهــان  منابــع  موسســه 
وضعیــت  در  کشــور  می دهــد 1۶ 
ــه  ــد ک ــرار گرفته ان ــی ق ــران آب بح
ــت،  ــتثنی نیس ــده مس ــران از قاع ای

ــر،  ــه زنگ خط ــردم غیزانی ــع م تجم
جــدی شــدن بحــران آب را بــار 
ــدا درآورد  ــه ص ــور ب ــر در کش دیگ
وعــده  بــا  مربوطــه  مســئوالن  و 
حــل مشــکل جماعــت معتــرض 
ــا  ــد، ام ــوت کردن ــش دع ــه آرام را ب
ــع و  ــه تجم ــدان معناســت ک ــن ب ای
اعتــراض بــه دلیــل کمبــود آب دیگر 
عمــر  درواقــع  نمی شــود!  تکــرار 
وعــده مســئول در یــک تاریخــی بــه 
ــت  ــرون رف ــرای ب ــان می رســد، ب پای
ــت گذاری  ــکلی سیاس ــن مش از چنی
ویــژه ای لحــاظ و اجــرا شــود، باتوجه 
ــعی  ــه س ــوق در ادام ــب ف ــه مطال ب
شــده بــا بررســی ابعــاد مختلــف 
ــی را  ــران آب، راهکارهای ــاره بح درب

ــکل  ــن مش ــت از ای ــرون رف ــرای ب ب
ــود. ــرح ش مط

بــا یــک نــگاه تاریخــی بــه ایــن 
ــه  ــا ب ــاز ت ــان از دیرب موضــوع، ایرانی
ــی،  ــرایط محیط ــل ش ــروز به دلی ام
دمایــی و بــارش هــای فصلــی از 
پیشــگامان مهندســی آب بــوده انــد، 
ــزاران  ــتان ه ــان باس ــع ایرانی درواق
ســال پیــش بــا توجــه بــه ایــن کــه 
ــی  ــه خشــک زندگ در محیطــی نیم
می کردنــد، از ابتــدا ماحظاتــی را 
ــاز خــود  ــورد نی ــن آب م ــرای تأمی ب
در امــور مختلــف مــورد توجــه قــرار 
ــخ  ــول تاری ــان در ط ــد و آن می دادن
ــش  ــه دان ــی آب ب ــوزه مهندس در ح
ــرده  ــدا ک ــت پی ــه ای دس ــل توج قاب

........................................... 
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بودنــد، درواقــع مهندســی ومدیریــت 
هزارســاله  قدمتــی  ایــران  در  آب 
پیشــرفت  بــا  امــروز  امــا  دارد، 
تکنولــوژی و دیگرتجهیــزات موجــود 
ــا   ــی ب ــع آب ــت مناب در کشــور مدیری
ضعف هــای زیــادی روبــه رو بــوده 
ــده ای  ــا مشــکات عدی و کشــور را ب
همــراه کــرده اســت، الزم به ذکــر 
هوایــی،  و  آب  تغییــرات  اســت 
بارش هــای  میانگیــن  کاهــش 
فصلــی، گســتره خشکســالی و غیــره، 
مزیــد بــر علــت شــده تــا منابــع آبــی 
کشــور بــا ســرعت بیشــتر در مســیر 
ــرای  ــور ب ــرد. کش ــرار بگی ــران ق بح
ــد  ــدی بای ــران ج ــن بح ــور از ای عب
تهدیــد موجــودرا بــه فرصــت تبدیــل 
کنــد، درواقــع مســیرهای جدیدی را 
بــرای رفــع ایــن معضــل بــزرگ بایــد 
ــرای مثــال مدیریــت  لحــاظ کنــد، ب
ــالی،  ــرایط خشکس ــه آب در ش بهین
ــت  ــتفاده درس ــگ اس ــج فرهن تروی
از منابــع طبیعــی در بیــن اقشــار 
ــی آب،  ــه و دیپلماس ــف جامع مختل

کــه امــروزه بــا فرامــرزی شــدن 
ــذر از  ــرای گ ــورها ب ــا کش چالش ه
بــه  چالش هــا  رفــع  و  ســختی ها 
ــرای  ــد. ب ــاز دارن ــر نی کمــک یکدیگ
ــه  ــیم عادالن ــران آب تقس ــل بح ح
منابــع آبــی در مناطــق مختلــف 
کشــور بایــد در حوزه هــای خــرد 
لحــاظ  الزم  برنامه ریــزی  کان  و 
بــرای  راســتا  همیــن  در  شــود، 
پیشــبرد اهــداف در ایــن حــوزه بیــن 
وزارت نیــرو و خارجــه و ســازمان 
تنگاتنگــی  رابطــه  محیط زیســت 

ــود.  ــرار ش برق
ــا  ــا 15 کشــور همســایه و ب ــران ب ای
1۲ کشــور، آب و رودخانــه مشــترک 
دارد. منابــع آبــی ایــران در وضعیــت 
ــرای  ــا اج ــرار دارد و ب ــبی ق نامناس
ــت آب  ــوزه مدیری ــی در ح دیپلماس
بحــران خــارج  ایــن  از  می توانــد 
بیشــترین  دارای  ایــران   شــود، 
ــورهای  ــا کش ــترک آب ب ــع مش مناب
ــت  ــتان اس ــه و افغانس ــراق، ترکی ع
و در همیــن راســتا بــرای منافــع 

تروریســم،  بــا  مقابلــه  مشــترک، 
ــکاری  ــه ای و هم ــای منطق تهدیده
ــا ایــن کشــورها بایــد در  مشــترک ب
حــوزه دیپلماســی آب تقویــت شــود.

ــف  ــزای مختل ــی آب از اج دیپلماس
اقتصــادی.  دیپلماســی  جملــه  از 
مردم نهــاد،  دیپلماسی ســازمان های 
دیپلماســی  دیپلماسی رســمی، 
نهادهــای بین المللــی، دیپلماســی 
آموزشــی،  دیپلماســی  پنهــان، 
و  زیســت  محیــط  دیپلماســی 
تشــکیل  رســانه   دیپلماســی 

 . د می شــو
ــه ورودی و 41  ــران هفــت رودخان ای
رودخانــه خروجــی دارد و بایــد بــرای 
ــی  ــور دیپلماس ــت آب در کش مدیری
را لحــاظ کنــد، در واقــع بــا اســتفاده 
از قــدرت نــرم دیپلماســی در حــوزه 
ــد  ــرار کن ــح و امنیــت را برق آب، صل
تــا در آینــده کار بــه جنــگ خارجــی 

و بحــران داخلــی نکشــد.  
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ایدئولوژی نژادپرستی 
به وسعت یک تاریخ

شایان دنیادیده

طــول  در  »نژادپرســتی«  پدیــده 
ــروز  ــخ بشــر، همــواره موجــب ب تاری
برهه هــای  در  گوناگــون  حــوادث 
مختلــف زندگــی انســان ها شــده 
اســت. پدیــده ای کــه حتــی در برخی 
مــوارد، جنــگ و خونریــزی را هــم به 
دنبــال داشــته و زمینــه را برای رشــد 
الیه هــای  در  بی عدالتــی  و  ظلــم 
مختلــف زندگــی بشــر فراهــم کــرده 
ــان  ــان و مورخ ــت.  جامعه شناس اس
بــا گذشــت هــزاران ســال از خلقــت 
ــا  ــته اند منش ــوز نتوانس ــان، هن انس
ــا  ــد؛ ام ــتی را دریابن ــی نژادپرس اصل
ــده،  ــن پدی ــه ای ــر واضــح اســت ک پ
ریشــه اصلــی بســیاری از اختافــات 
و نزاع هــا در طــول تاریــخ محســوب 

می شــود.
ایدئولــوژی آلمــان نــازی بــه رهبــری 
و  یهودیــان  بــه  نســبت  هیتلــر 
ــول  ــراب در ط ــی اع ــگاه برخ ــا ن ی
ــان،  ــه ایرانی ــخ اســام نســبت ب تاری
پرســتی  نــژاد  از  نمونه هایــی 
ــول  ــه در ط ــوند ک ــوب می ش محس
تاریــخ دســتخوش تغییــرات زیــادی 
شــده اند. البتــه ظهــور اســام در 
ــره عربســتان و رویکــرد  شــبهه جزی
کامــا متضــاد آن نســبت بــه موضوع 

ــب را در  ــی مناس ــتی، الگوی نژادپرس
اختیــار بشــریت قــرار داده اســت، در 
قــرآن کریــم، هیــچ انســانی نســبت 
ــدارد و  ــری ن ــر برت ــان دیگ ــه انس ب
ــگاه  ــر پیش ــان ها در براب ــی انس تمام

ــتند. ــان هس ــی یکس اله
ــه  ــری انســان ن ــاک برت ــع م در واق
ــه  ــت، بلک ــگ پوس ــول و رن ــژاد، پ ن
»میــزان تقــوا« مهم تریــن مولفــه 
برتــری انســان ها در برابــر آفریــدگار 
اســت. رفتــار رســول اهلل)ص( بــا بال 
ــرده ســیاه چــرده ای کــه  حبشــی، ب
از ســوی اعــراب جاهلــی مــورد ظلــم 
ــق  ــه عمی ــود، رابط ــه ب ــرار گرفت ق
ایرانیــان بــا امــام علــی)ع( بــه دلیــل 
احتــرام بــه نــژاد آن هــا و توجــه 
خــاص امــام حســین)ع( بــه »جون« 
غــام سیاه پوســت ایشــان، تنهــا 
ــای  ــای کوچکــی از رویکرده نمونه ه
ــام  ــزرگان اس ــتانه ب ــد نژادپرس ض
امیرالمومنیــن)ع(  رفتــار  اســت. 
ــود  ــه ب ــه ای ک ــه گون ــان ب ــا ایرانی ب
همــواره مــورد مذمــت اعــراب و 

اطرافیــان قــرار می گرفــت.
ــا متاســفانه رویکــرد نژادپرســتانه  ام
پیشــرفت های  رغــم  علــی  بشــر 
مختلــف  حوزه هــای  در  فــراوان 
علمــی، پژوهشــی و فرهنگــی، هنــوز 
ــه اســت و بســیاری از  ــان نرفت از می

انســان ها بــا ایــن پدیــده دســت 
ایــاالت  نــرم می کننــد؛  پنجــه  و 
متحــده آمریــکا را شــاید نمونــه  
ــژادی  ــض ن ــداوم تبعی ــی از ت واضح
در الیه هــای مختلــف جامعــه آن 
تعریــف کــرد، در واقــع  بــا یــک 
ــخ شــکل گیری  ــه تاری ــاه ب ــگاه کوت ن
آمریــکا و رفتــار بی رحمانــه بــا ســرخ 
ــوس و  ــئله ملم ــن مس ــت ها، ای پوس

ــد. ــد ش ــل درک خواه قاب
رفتــار تبعیض آمیــز سفیدپوســتان 
آمریــکا بــا سیاه پوســتان همــواره 
مــورد مذمــت فعــاالن حقــوق بشــر 
ــرار  ــی ق ــف مردم ــای مختل و گروه ه
گرفتــه اســت؛ ایــن موضــوع بــه 
ــه  ــکا نهادین ــه آمری ــوی در جامع نح
ــتم  ــرب و ش ــه ض ــت، ک ــده اس ش
و  پلیــس  توســط  سیاه پوســتان 
برخوردهــای زننده و زشــت بــا آن ها، 
ــر  ــه تیت ــار ب ــک ب ــت ی ــد وق هرچن
یــک رســانه های آمریکایــی راه پیــدا 
می کنــد. اخیــرا نیــز برخــورد پلیــس 
ــرد  ــد« م ــورج فلوی ــا »ج ــکا ب آمری
ــم  ــز خش ــی نی ــت آمریکای سیاه پوس
اقشــار مختلــف مــردم ایــن کشــور را 
ــه طــوری کــه  ــال داشــته؛ ب ــه دنب ب
ــای گســترده  ــروز ناامنی ه موجــب ب
ــه  ــه البت ــد ک ــا ش ــر ایاالت ه در اکث
تــا بــه امــروز هــم ادامــه دارد. دامنــه 
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ــه  ــید ک ــدی رس ــه ح ــات ب اعتراض
برخــی شــهرها  بــه ماننــد »ســیاتل« 
بــه طــور کامــل از نیروهــای امنیتــی 
خالــی شــد و کنتــرل شــهر در اختیار 

ــرار گرفــت. مــردم ق
ــروز  ــه ب ــت ک ــار اس ــن ب ــن اولی ای
یــک رفتــار تبعیض آمیــز، موجــب 
از  وســیعی  دامنــه  شــکل گیری 
در  نژادپرســتی  ضــد  اعتراضــات 
چنــد  اتفافــات  می شــود.  آمریــکا 
از  نشــان  آمریــکا  گذشــته  روز 
بحرانــی عمیــق اســت کــه بــه دلیــل 
انباشــتگی، امــروز پــس از ســال های 
ــروز پیــدا کــرده  متمــادی ظهــور و ب

دامنــه  دیگــر  بیــان  بــه  اســت. 
گســترده اعتراضــات در شــهرهای 
ــت  ــی نیس ــکا، موضوع ــف آمری مختل
کــه بــه ســادگی بشــود از کنــار 
ــوادث،  ــن ح ــه ای ــرد بلک ــذر ک آن گ
از ســالیان ســال  نمــود کوچکــی 
نــگاه  و  نژادپرســتی  و  تبعیــض 
ــه انســان در عرصه هــای  نئولیبــرال ب
مختلــف اســت. شــاید بحــران امــروز 
ــی  ــه از مبان ــات گرفت ــکا را نش آمری
انسان شــناختی و علــوم انســانی ایــن 
ــی  ــرد. علوم ــف ک ــز توصی ــور نی کش
کــه صرفــا بعــد مــادی انســان توجــه 
دارد و او را بــرای زندگــی مــادی و 

لــذت بــردن مطلــق از آن آمــاده 
بــه  تبعــات  از  بخشــی   می کنــد؛ 
کارگیــری علــوم انســانی اومانیســتی 
ــا انســان گــرا در ابعــاد بزرگتــر، در  ی
ــتی  ــد نژادپرس ــده ای مانن ــور پدی ظه
بــه  می کنــد؛  پیــدا  بــروز  نیــز 
ــرای  ــاری ب ــچ معی ــه هی ــوری ک ط
ــود  ــادی وج ــان م ــودن انس ــر ب برت
نــدارد و بــه سفیدپوســت ایــن اجــازه 
سیاه پوســت  بــا  کــه  می دهــد  را 
ــد.  ــته باش ــاری را داش ــوع رفت ــر ن ه
ــد  ــز رش ــه ای ج ــوع نتیج ــن موض ای
بی عدالتــی و تبعیــض نــژادی در پــی 

ــت. ــد داش نخواه
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سند همکاری 25 ساله
 ایران و چین

........................................... 

محمد حسنی

ــر  ــف وزی ــواد ظری ــد ج ــر محم دکت
ــرای  ــاه ب ــه در 15 تیرم ــور خارج ام
ــار در جمــع نماینــدگان  نخســتین ب
مجلــس یازدهــم حاضــر شــد، در این 
ــادی را  ــیه های زی ــه حاش ــه ک جلس
ــوژه  ــه س ــه ب ــت، ک ــال داش ــه دنب ب
اصلــی رســانه ها بــدل شــد. پرســش 
و پاســخ چالــش برانگیــزی بیــن 
دکتــر ظریــف و نماینــدگان تــازه 
وارد خانــه ملــت شــکل گرفــت، 
ــکاری  ــند هم ــوع س ــه موض ــا ارائ ام
ــاب  ــترین بازت ــن  بیش ــران و چی ای
ــی و خارجــی  را در رســانه های داخل
ــن  ــون ای ــت، پیرام ــراه داش ــه هم ب
ــف سیاســی  ــا مختل موضــوع جناح ه
ــه انعقــاد ایــن قــرارداد، در  نســبت ب
آینــده ابــراز مخالفــت و موافقــت 
گروهــی  هــر  واقــع  در  کردنــد، 
ــاره  ــی را درب ــای فراوان ــتدالل ه اس
ــرده اســت. ــن موضــوع مطــرح ک ای

 

گروهــی از مخالفــان بــر ایــن باورنــد 
کــه ایــن امــر ســبب وابســتگی 
ایــران بــه چیــن  بیــش از حــد 
ــن  ــتعمره چی ــی مس ــه عبارت ــا ب ی
ــاس  ــر اس ــدگاه ب ــن دی ــود، ای می ش
جملــه  از  مختلــف  مولفه هــای 
واگــذاری بلندمــدت بنــادر مهــم 
کشــور بــه چیــن بــه ماننــد چابهــار، 
آزادســازی صیدتریــال ماهــی بــه 
خلیــج  در  چینــی  کشــتی های 
ــار  ــای عمــان، در اختی ــارس و دری ف
قــرار دادن بخشــی از جزیــره کیــش 
بــه عنــوان یــک پایــگاه بــرای حفــظ 
در  چیــن  ســرمایه گذاری  منافــع 
ــت،  ــده اس ــه ش ــره ارائ ــران و غی ای
ــه  ــبت ب ــت نس ــتدالل موافق ــا اس ام
ایــن موضــوع بــر ایــن اســاس اســت، 
در واقــع پــس از موفقیــت دولــت در 
امضــاء معاهــده برجام و قــرار گرفتن 
کشــور در بیــن کشــورهای امــن 
ســرمایه گذاری  بــرای  مناســب  و 
ــل و  ــرکت های بین المل ــران در ش ای
دیگــر کشــورها فراهــم آورده اســت، 
امــا پــس از خــروج آمریــکا از برجــام 
تعلــل  و  ترامــپ  دونالــد  توســط 
کشــورهای اروپایــی بــرای انجــام 
ــه ماننــد اینســتکس کــه  تعهــدات ب
ــه  ــوده ک ــئله ب ــن مس ــر ای ــواه ب گ

ــرای  ــی ب ــران مقصــد جذاب کشــور ای

ــی  بســیاری از شــرکت های بین الملل
شــرکت های  کــه  چــرا  نیســت، 
و  ســیتروئن  پــژو  رنــو،  توتــال، 
ــرمایه گذاری در  ــود س ــا وج ــره ب غی
ــا  ــه فعالیت ه ــور از ادام ــل کش داخ
ــران  ــه ای ــدات خــود نســبت ب و تعه
ــه  ــرایط ک ــن ش ــد، در ای ــرباز زدن س
ــای  ــدیدترین تحریم ه ــا ش ــور ب کش
ــکا همــراه شــده و  ــه آمری یــک طرف
در بخش هــای مختلــف بــا مشــکات 
ــه رو شــده، در همیــن  عدیــده   ای روب
رابطــه برای خــارج شــدن از بحران و 
تامیــن منافــع مــردم، امضاء قــرارداد 
ــا کشــور چیــن بیــش از  همــکاری ب
ــع ایــن  ــاز می شــود، در واق بیــش نی
امــر ســبب می شــود تــا پتروشــیمی، 
دکل هــای اســتخراج نفــت، ســاخت 
در  بنــادر  و  جــاده ای  راه هــای 
ــرار  ــانی ق ــعه و بروز رس ــیر توس مس
کــه  نظــری  اختــاف  می گیــرد، 
ــاره  ــان درب ــان و مخالف ــن موافق بی
ــران و  ــاله ای ــکاری ۲5 س ــند هم س
چیــن ارائــه شــده بایــد مــورد تحلیل 
و بررســی قــرار بگیــرد، چراکــه منافع 
ــوده و  ــر ب ــز مهم ت ــر چی ــی از ه مل
ــروز  یــک حرکــت اشــتباه موجــب ب
بــه  ناپذیــر  جبــران  آســیب های 

کشــور می شــود.
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پیامدهای تجاوز سعودی ها
 به خاک یمن

پرهام پوررمضان

عربســتان ســعودی از ســه ســال 
پیــش تــا بــه امــروز بــا نقــض اصــول 
ــاک  ــه خ ــر ب ــوق بش ــن حق بنیادی
همیــن  در  کــرده،  تجــاوز  یمــن 
ــای  ــا بحران ه ــور ب ــن کش ــتا ای راس
و  منطقــه ای  داخلــی،  مختلــف 
بین المللــی روبــه رو شــده اســت، 
در همیــن رابطــه پیــش از پرداختــن 
ــتان  ــری عربس ــئله تجاوزگ ــه مس ب
ــه ذکــر اســت، کــه  ــه یمــن الزم ب ب
ــا مفاهیــم بشــر  حقــوق بین الملــل ب
دوســتانه تعریــف شــود، درواقــع 
حقــوق بین الملــل در یــک چارچــوب 
کلــی در راســتا قواعــدی مشــخص و 
تعییــن شــده ای از قوانیــن و مقــررات 
در راســتای محــدود کــردن آثــار 
اســت.  گرفتــه  شــکل  مخاصمــه 
مفاهیــم درج شــده، در ایــن حقوق از 
کارکردهــای متفــاوت و متعــددی از 
جملــه کاهــش درد  ورنــج انســان ها 
در جریــان مخاصمــات مســلحانه، 
حفــظ احتــرام در راســتای پاســداری 
ــره  ــانی و غی ــت انس ــأن و کرام از ش
تعریــف شــده اســت. ایــن در حالــی 
اســت کــه علــم سیاســت در رابطــه 
بــا ایــن موضــوع، اعان هــای حقــوق 
بشــری متعــددی تهیــه شــده، از 

جملــه اعامیــه مجمــع عمومــی 
ســازمان ملــل متحــد در چهــارم 
دســامبر 1974 مربــوط بــه حمایــت 
ــرایط  ــودکان ش ــان و ک ــوق زن ازحق
مســلحانه  درگیــری  و  بحرانــی 
ــاوز  ــای متج ــرد. جنگنده ه ــاره ک اش
ســال  ســه  طــی  در  ســعودی، 
ــوق  ــان حق ــض اع ــا نق ــته ب گذش
شــهری  مختلــف  مناطــق  بشــر 
ــاران  ــورد بمب ــات م ــن را در دفع یم
قــرار دادنــد، در واقــع نقــض حقــوق 
کشــتار  بــه  ســعودی ها  از  بشــر 
هــزارن زن، بچــه و  غیرنظامیــان 
ــر  ــتا ب ــن راس ــده، در همی ــر ش منج
ــال  ــف در س ــرآورد یونیس ــاس ب اس
ــودک  ــون ک ــدود 11 میلی 1398 ح
ــی، بهداشــتی  ــای غذای ــی نیاز ه یمن
ســوءتغذیه  و  دارنــد  آموزشــی  و 
افزایــش  گســترده  صــورت  بــه 
ــر از  ــون نف ــت و 1۶ میلی ــه اس یافت
آب آشــامیدنی ســالم و بهداشــتی 
عمده تریــن  از  هســتند،  محــروم 
ــدم  ــگ اقتصــادی، ع ــای جن پیامد ه
ــون  ــی حــدود 1۶ میلی ــت غذای امنی
ــت کمک هــای  ــا وجــود دریاف ــر ب نف
ــی بشردوســتانه اســت و بیــش  غذای
از ۲0 میلیــون نفــر فقــدان دریافــت 
بشردوســتانه  غذایــی  کمک هــای 
ــون  ــداد، 1.7 میلی ــن تع اســت. از ای

نفــر در منطقــه تعــز ســاکن هســتند 
ــی، اضطــراری  کــه در شــرایط بحران
و فاجعه بــار ناامنــی غذایــی قــرار 
طریــق  از  تنهــا  غــذا  و  دارنــد 
بشردوســتانه  غذایــی  کمک هــای 
ــرد. عــاوه  ــرار می گی در دســترس ق
بــر این هــا، یمــن در معــرض شــیوع 
گســترده بدتریــن نــوع بیمــاری وبــا 
قــرار دارد کــه از آوریــل ۲017 ثبــت 
ــون  ــش از 1.۲ میلی ــت. بی ــده اس ش
بیمــاری  ایــن  بــه  تاکنــون  نفــر 
ــر  ــز ب ــر نی ــده و ۲500 نف ــا ش مبت
اثــر ایــن بیمــاری جــان خــود را 
از دســت داده انــد، گفتنــی اســت 
ــازمان  ــه س ــاس اعامی ــر اس ــه ب ک
ــی و  ــاخص اجتماع ــد، ش ــل متح مل
اقتصــادی یمــن در راســتای تجــاوز 
ــور  ــن کش ــاک ای ــه خ ــعودی ها ب س
۲0 ســال بــه عقــب بازگشــته اســت.
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پارلمان خانه تکانی کردپارلمان خانه تکانی کرد
دوم اســفندماه 1398 انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس 
شــورای اســامی برگزار شــد و بیــش از ۷ هــزار داوطلب 
تائیــد صاحیــت بــرای کســب ۲9۰ کرســی مجلــس بــا 
ــم  ــس ده ــده مجل ــد. ۲31 نماین ــت کردن ــر رقاب یکدیگ
بــرای ۴ ســال آینــده بــر صندلی هــای ســبز بهارســتان 
ــر  ــوردار تغیی ــن دوره رک ــی ای ــن یعن ــد ای ــه نمی زنن تکی
در کل ادوار مجالــس پــس از انقــاب بــوده اســت.
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زمیــن سراســر صحــرای عرفــات اســت و تــو همــان آدمــی کــه بــا خطــاب إهبطوا 

بــر ایــن ســیاره رنــج فــرو افتــاده ای عرفــات مثالــی از حقیقــت زمیــن اســت کــه 

تمثیــل یافتــه مشــقت جــوع و عریانــی و تشــنگی و ســوز آفتــاب و... آن خطــاب را 

تــو از یــاد بــرده ای، امــا آدم بــه یــاد داشــت کــه آن همــه گریســت تــا بــازش 

پذیرفتنــد.
شهید سید مرتضی آوینی


