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ﻣﻬﺪى ﻓﺼﯿﺤﻰﻫﺮﻧﺪى*
سرعت تحوالت و مسائل مربوط
به بحران آب اینقدر زیاد اســت
که حتی واژهها هم توان پاســخ
بــه آن را ندارند .قرارداشــتن در
بحران ،کمآبی یا بیآبی مطلق و
نســبی و اینکه تا چندی قبل برای کمآبی و کمیابی
دنبــال ســناریوهای اجرائی رفتند امــا اکنون باید
دنبال سناریوهای بیآبی باشند ،وخامت شرایط را
نشــان میدهد .چندروزی است که شهر اصفهان
و ماههاست شــهرها و قصبات کوچک و بزرگ که
وابســته به آب ســد و رودخانه زایندهرود هستند،
در بیآبی نســبی و مطلق به سر میبرند؛ هرچند
اخبار آن احتماال به دالیــل متعدد کمتر همگانی
شده است .قطعا به مجالی دیگر برای پرداختن به
این موضوع که پنهانکاری در مورد مسائل آب به
مدیریت آن کمکی نمیکند ،نیاز اســت .آنچه باید
بر آن متمرکز شــد و قطعا باید بــه آن پرداخت و
به خرد جمعی ســپرد ،راه عالج این بیآبی است؛
آن هــم در کوتاهمدت .بیآبــی مطلق در یک بازه
کوتاه در سال  ۱۳۸۶در اصفهان اتفاق افتاد ،زمانی
کــه آب زاینــدهرود بر اثر تخریب خــط لوله نفت
آلوده شد .در آن زمان ،کوتاهبودن مدت بیآبی به
کمک مدیریت اســتان آمد و از بحران گذر کردند؛
البته بــه مدد بطریهای آب معدنــی )که یکباره
قیمتی چندیــن برابر پیــدا کرده بودنــد( .بیآبی
فعلی استان اصفهان که نشــانههای جدیبودن
آن روزبهروز هویدا میشــود ،با آب معدنی و حفر
چاه کمکی جبرانشدني نیست؛ چراکه دیگر حفر
چاههای کمکی با عمق  ۳۰۰متر به دلیل تلخبودن
آب آنها راهگشــا نیســت .بنابراین با وجود اینکه
مدیریت آب و فاضالب اســتان تأکید دارد که هیچ
ســناریویی بــرای جیرهبندی آب ندارنــد ،نگارنده
قویا معتقد اســت باید به تنها راه باقیمانده یعنی
جیرهبنــدی آب توجه جدی کرد .البته نه به روش
ســنتی آن و آبرســانی با تانکــر .جیرهبندی باید
مکانیزه شــود .چگونــه؟ در بهمنمــاه  ۱۳۹۶در
جلسهای غیررســمی با یکی از مشاوران استاندار
محترم اصفهان ،عنوان کردم بیآبی مطلق شــهر
کیپتاون آفریقای جنوبی جلوی چشــم ماست و
اخبــار آن روزانه )در آن زمان( مخابره میشــود.
میتــوان از آن مــدل برای بیآبی محتمل شــهر
اصفهان اســتفاده کرد .در آن زمان هنوز شش ماه
تا تابستان فرصت بود که البته آن فرصت سوخت.
کیپتاون »روز صفر« را برای ماه می میالدی یعنی
همین ایام پیشبینی کرده بود.
ادامه در صفحه ۲

ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ دﻫﻘﺎن
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه
 ۱۱۷ســال از انعقــاد قــرارداد »دارســی« برای
اســتخراج نفت ایــران میگذرد و همچنان ســؤال
این است که نفت نعمت اســت یا نقمت؟ یا اینکه
طالســت یا بال؟ و هرکس از ظن خود به این پرسش
پاسخ داده است .واقعیت این است بههرحال نفت
و دالرهای ناشــی از فروش آن در  ۱۱۷سال گذشته
سیاست و اقتصاد کشــور را تحت تأثیر قرار داده که
آخرین آن نوسانات قیمت دالر و به تبع آن کاالهای
دیگر در چند ماه اخیر بوده اســت .دراینباره نکات
زیر درخور توجه است.
-۱پــس از فــوران نفــت در پنجم خــرداد  ۱۲۸۷و
نقشآفرینــی آن در جنگ جهانی اول که در پیروزی
متفقین عینیــت یافت ،اهمیت آن مضاعف شــد و
اصــل تمرکز قــدرت در ایران برای حفــظ نفتش از
سوی انگلیس در دســتور کار قرار گرفت تا همسایه
شمالی تازهبهدورانرســیده اتحاد جماهیر شوروی
نتواند به نفت ایران دستدرازی کند.
 -۲وقوع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران سبب شد
پهلوی اول از ایران خارج و کشــور با یک فضای باز
سیاسی روبهرو شــود .در این مقطع شخصیتهای
سیاسی مانند مصدق ،کاشانی ،نوابصفوی و ...کلید
ملیشدن نفت را زدند و سرانجام نفت ایران در ۲۹
اســفند  ۱۳۲۹ملی شــد؛ اما تبعات ملیشدن برای
بیگانگان سبب شکلگیری کودتای  ۲۸مرداد شد.

-۳انعقاد قرارداد ایران با کنسرسیومی از شرکتهای
نفتی آمریکایی ،انگلیسی ،فرانسوی و هلندی سبب
شــد صادرات ایران در ســالهای پــس از کودتا باال
برود و کشور شاهد سرازیرشدن دالرهای نفتی باشد.
وضعیتــی که اصطالحا شــکلگیری دولــت رانتیر
نامیده میشــود و دولت رانتیر با اتــکا به دالرهای
نفتــی خود را بینیاز از مشــارکت مــردم میداند و
دست به نوســازی ناقص کشور میزند که سرانجام
آن درخواســت تودههــای مــردم برای مشــارکت
سیاسی است که به انقالب خواهد انجامید.
-۴اتــکای دولتهای پــس از انقالب بــه دالرهای
نفتی ،ضمن قدرت مانور برای باالبردن ســطح رفاه
در جامعه مانند فراگیرشــدن پروژههای گازرســانی
به اقصا نقاط کشــور و دیگر کارهــای عمرانی روی
دیگری هــم دارد و آنهم زمانی اســت که چرخه
انتقال ارزهای نفتی به کشــور دچار اختالل شــود،
ماننــد مقطــع ســالهای  ۹۰و  ۹۱که کشــور دچار
تحریمهای هستهای شــورای امنیت شد و صادرات
نفت تــا یک میلیــون بشــکه در روز کاهش یافت.
نتیجه آن افزایــش  ۳۰۰درصدی نرخ دالر بود .پس
از رویکارآمــدن دولــت روحانی و امیــد به بهبود
رابطــه ایران بــا غــرب و همچنین برداشتهشــدن
تحریمهای هســتهای و برگشت سهمیه نفتی ایران
به ســهمیه قبــل از تحریمها ،قیمــت ارز افزایش
درخــور توجهی نداشــت ،ولی تهدید بــه خروج از
برجام و البته عملیشــدن آن از ســوی ترامپ و نیز
برخی کشمکشهای منطقهای بین ایران و عربستان
و منصوبشدن جان بولتون با توجه به سابقه او در
جنگ آمریکا...

اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺮﯾﮑﺎ
اگر قرار باشد پنج شگفتی جهان سیاست در یک
فهرست نوشته شوند ،بيتردید دیدار سران آمریکا و
کرهشمالي در سنگاپور یکي از این شگفتيهاي بزرگ
خواهد بود .البته جهان بارها شــاهد دیدار دشمنان
دیروز و دوستان امروز بوده است؛ اما شاید هیچکدام
از آنــان به انــدازه دونالد ترامــپ ،رئیسجمهوري
آمریکا و کیم جونگ اون ،رهبر کرهشمالي ،اینچنین
از دشــمنان قسمخورده به دوســتان صمیمي بدل
نشــده بودند .هنــوز از طنین فریادهــاي ترامپ در
مجمع عمومي ســازمان ملل که در آن کرهشمالي
را با کلماتي مانند »آتش و خشــم« به نابودي کامل
تهدید ميکرد ،چیــزی نميگذرد .همچنین تا همین
چند مــاه پیش مردم ایاالت هاوایي با زنگ هشــدار
حمله اتمي از سوي کرهشــمالي به پناهگاهها فرار
ميکردند .جــدال لفظــي و توهینهاي شــخصي
ترامپ که کیم را »مرد موشــکي کوچک« ميخواند
و کیم نیز که ترامپ را »سگ دیوانه« خطاب ميکرد
هنــوز از یادها نرفته اســت .بااینحال ،دو کشــوري
که در یک قدمي جنگ اتمي قرار داشــتند ،در مدت
زمان کوتاهي به دوستانی نزدیک بدل شدند .دونالد
ترامپ ،کیم را فــردي قابلاعتماد خوانده و کیم نیز
از پشتسرگذاشــتن گذشته خبر داده است؛ اما هنوز
بعد از نزدیک به دو ماه پس از نخســتین اعالم خبر
دیدار ســران دو کشور آمریکا و کرهشــمالي ،به این

ادامه در صفحه ۶

سؤال پاسخ داده نشده است که ترامپ و کیم چگونه
از جنگ به صلح رســیدهاند؟ البته سؤال مهمتر این
اســت که تا چه اندازه صلح وعدهدادهشده از سوي
ترامــپ و کیم ،بادوام خواهد بــود؟ در ظاهر چنین
به نظر ميرســد که توافق واشــنگتن و پیونگیانگ
برای خلع ســالح اتمي در شــبهجزیره کــره ،عامل
اصلي آشــتي میان آمریکا و کرهشمالي بوده است.
این نیاز مشــترک ،رویداد غیرقابل انتظار دستدادن
رهبــران دو کشــور را رقم زد .بااینحــال ،همچنان
تردیدهایي جدي وجود دارد که آمریکا و کرهشمالي
بر سر مصداق خلع ســالح اتمي و نحوه رسیدن به
این هــدف ،بهراحتي دیدار ترامــپ – کیم به توافق
برسند .نخستین مشکل ،در تعریف خلع سالح اتمي
اســت که نشــان ميدهد طرفین فاصلــه زیادي با
یکدیگر دارند .آمریکایيها بهصراحت اعالم کردهاند
خلع ســالح اتمي کرهشمالي باید شــامل نابودي و
برچیدهشــدن کامل ،قابل راســتيآزمایي و غیرقابل
برگشــتبودن اتمي و موشــکي این کشور باشد .این
در حالي اســت که بر اساس برداشــتهاي کلي از
مواضع کرهايها ،خلع ســالح اتمي شبهجزیره کره
باید برداشتهشدن چتر اتمي آمریکا از سر کرهجنوبي
و ژاپن را نیز در بر گیرد.
دومین مشکل ،میزان بياعتمادي عمیق میان دو
کشور است که از  ۷۰سال پیش تاکنون برهم انباشته
شــده اســت .فارغ از خندههــاي دو رهبــر در برابر
دوربینهــا ،بياعتمادي آمریکایيهــا و کرهايها به
یکدیگر تا جایي بوده اســت که ترامپ لغو تحریمها
علیه کرهشــمالي را به پایان فرایند خلع سالح اتمي
این کشور مشروط کرده است.

ﮐﯿﻬﺎن ﺑﺮزﮔﺮ  .اﺳﺘﺎد رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
بعــد از چندیــن روز هیجان
رســانهاي درباره نتایج احتمالي
نشســت رهبــران آمریــکا و
کرهشمالي ،دونالد ترامپ و کیم
جونــگ اون ،در  ۱۲ژوئن ،۲۰۱۸
اکنون مشــخص شــده این توافق بیشــتر متمرکز
بر نیاز متقابل رهبران این دو کشــور در دســتیابي
بــه یک »توافــق حداقلي« بــراي مدیریت روابط
دوجانبه دو کشــور در معادالت سیاســت جهاني
و فهــم بیشــتر از اهــداف ،نیــات و ظرفیتهاي
یکدیگر بوده تا دستیابي به نتایج استراتژیک مورد
انتظار .بيتردید براي ترامپ ،موفقیت شیوه جدید
دیپلماسياش بر مبناي معاملهمحوري و »توافق
بزرگ« و براي کیم ،اســتفاده از فرصت این شیوه
ترامــپ براي خنثيکردن تهدیــدات ترامپ و یک
توافــق احتمالي بــراي رفع تحریمهــاي آمریکا،
بسیار حائز اهمیت بوده است .به عبارت دیگر ،هر
دو رهبــر خواهان نوعي مصالحه در این مرحله و
موفقنشاندادن این نشست بودهاند.
در طرف آمریــکا ،درگیرنکردن جان بولتون که
بیشتر خواهان تداوم سیاستهاي سخت تحریمي
و تغییر رژیم است ،نشان از تمایل شدید ترامپ به
موفقیت در این نشست داشته است .ترامپ براي
اولینبار و با انرژي زیادي ،بیشــتر از یک ساعت در
پرسش و پاســخ مطبوعاتي ،صرفا از موفقبودن
این نشســت صحبت کرد .امــا در عمل ،انتظارات
اصلي جهاني از این نشست...
ادامه در صفحه ۴

ادامه در صفحه ۲
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