ظریف در گفتوگو با شبکه فونیکس:

سیدحسن خمیني:

ادامه رابطه ایران و آمریکا
با همین وضعیت چالشی

احساس رضایت مردم
از اصول جامعه است

گروه سیاســت :وزیر خارجه درباره آینده روابط ایران و
آمریکا گفته اســت» :به نظر من شرایط روابط با همین
وضعیت چالشی ادامه پیدا خواهد کرد« .محمدجواد
ظریف در گفتوگو با شبکه خبری فونیکس چین تأکید
کرده است باوجود همه تصمیمات نابخردانه...

گروه سیاست» :باید قواعد رفتار انسانها و علل سقوط
و ثبوت را به دســت بیاوریم تا در زندگی رعایت کنیم؛
و اال هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و دیگران
برونــد .اگر قواعــد را رعایت نکنید ،عرصه را از شــما
میگیرند« .این جمالت را دیروز سیدحسن خمینی...

صفحه ۱۵

صفحه ۲
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ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ
احمد توکلی خطاب به هیئترئیسه مجلس:

درازهی را به
مقام قضائی معرفی کنید
صفحه ۲

اﺻﻼح ارﻗﺎم ﺑﻮدﺟﻪ ﭼﻨﺪ
دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﻰ در »ﺷﺮق«
صفحه ۶

شنبه اعتراض
صفحه ۱۳

واژهای به اسم
رد صالحیت نداریم

جلساتي با  ۵سال تأخیر
ﺳﯿﺪﻣﺼﻄﻔﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽﻃﺒﺎ

کدخدایي بارها از عبارت رد صالحیت استفاده کرده است
گروه سیاست» :در شورای نگهبان واژهای به اسم رد
صالحیت وجود ندارد و اگر فردی ادعایی میکند ،به
قانون مراجعه کند«؛ جملهای که برای نخســتینبار
از زبان یک عضو شــورای نگهبان بیان میشود .این
در حالی است که کدخدایی پیش از این بارها و بارها

از واژه »رد صالحیت« اســتفاده کرده است .مثال یک
بار گفته بود» :شــرایط احراز صالحیــت نامزدهای
مجلس شورای اسالمی با ریاستجمهوری متفاوت
بوده و همه این شرایط در قانون مشخص شده است.
ادامه در صفحه ۳

بازخوانی محسن آرمین از پرونده مرگ زهرا کاظمی

هر اتفاقی افتاد در حضور مرتضوی افتاد

ﺎﻧ
ﯽ اﻧﺼﺎري

صفحه ۴

سخنگوی شورای نگهبان:

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻃﺮح :ﻫ

ﺑﻬﺎر  ،98ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
8ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻔﺖ اﯾﺮان

ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 16 3329ﺻﻔﺤﻪ  2000ﺗﻮﻣﺎن

تصحیح یك تیتر

خروج مشاوران نظامي
ایران از عراق
صفحه ۲

واکنش حسامالدین آشنا
به اظهارات محسن رضایي

ﺻﻨﻌﺘﯽﺷﺪنﻧﯿﻢﺑﻨﺪ
و ﺑﻦﺑﺴﺖ در اﯾﺠﺎد
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل
صفحه ۳

صفحه ۲

ﺣﺮف اول

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﯾﺎدداﺷﺖ

حجتی ،پرکار و بیادعا

اﻫﻤﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺮق ﺑﻪ ﻋﺮاق

از ﻧﻬﻀﺖ ﺳﺪﺳﺎزى ﺗﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻨﺪﺳﺎزى

صفحه ۸

ﺑﻬﺰاد ﻗﺮهﯾﺎﺿﻰ
اﺳﺘﺎد ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزه اﯾﻤﻨﻰ زﯾﺴﺘﻰ
وقتــی در ســال  ۱۳۹۲مدیریت
وزارت جهاد کشــاورزی پس از
یــک دوره هشتســاله برای بار
دوم به مهنــدس حجتی واگذار
شد ،در یادداشــتی این وزارت را
به شهری تشــبیه کردم که مورد تهاجم هستهای
قرار گرفته است! انبارهای خوراک دام خالی بود و
ســفارش هم داده نشده بود ،انبارهای گندم خالی
بودند ،ساالنه هفت میلیون تُن گندم وارد میشد،
بیش از  ۱۶میلیارد دالر اقالم اساســی وارد کشــور
میشد ،ســاختمان اصلی وزارت رایگان بخشیده
شــده بود ،هــر واحــد وزارتخانه در یک گوشــه
شــهر در ســاختمانهای کوچک و بزرگ پراکنده
بودنــد ،کشــاورزان و مولــدان و مراجعان بخش
بــرای کوچکترین موردی باید تمام شــهر را زیر پا
میگذاشــتند ،مدیران و نخبگان ،خانهنشــین و در
حاشــیه بودند و دعوای جهادیها و کشاورزیها
در حد اعالی خود قرار داشــت .هریک از وظایف
و اختیــارات قانونی بخش کشــاورزی در دســت
دســتگاههای دیگر بود و در یــک کالم هرجومرج
بیســابقهای در طــول تاریــخ بــر وزارت جهاد
کشاورزی حاکم بود.
حجتی که در سالهای  ۱۳۸۴ ، ۱۳۸۳کشور را
در خودکفایی کامل گندم ،خودکفایی نسبی شکر و
همدلی تام و تمام نیروی انسانی تحویل داده بود،
در شــرایطی بسیار سخت سکان هدایت کشاورزی
را پــس گرفت و در مدت کوتاهــی خودکفایی در
تولید گندم را اینبار نهتنها بدون افزایش سطح زیر
کشت و فشار به آبهای زیرزمینی؛ بلکه با کاهش
سطح زیر کشــت به طور نسبتا پایداری به ارمغان
آورد .حجتــی در مــدت کوتاهی بــدون دریافت
بودجــه و مابازای ســاختمان واگذارشــده ،خانه
دیگری برای کشــاورزان بنــا میکند و مراجعان را
از سرگردانی در سطح شهر بیسروته تهران نجات
میدهد .مراکز خدمات روســتایی و ناوگان ترویج
کشاورزی در سراســر کشور احیا و بازسازی شده و
نیروهای اصیل جهاد ســازندگی در کنار نیروهای
اصیل وزارت کشاورزی سابق در کنار هم با همدلی
مشغول سازندگی هستند و بحث ویرانگر جهادی-
کشاورزی که در دوره محمدرضا اسکندری به اوج
خود رســیده بود ،امروز دیگر مطرح نیست .منابع
طبیعی به همت مجلس شورای اسالمی و تالش
وزارت تحت مدیریت حجتی به یک تنفس سازنده
رسیده است.
ادامه در صفحه ۶

ﺑﻬﺮوز ﭘﻮرﺳﯿﻨﺎ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺣﻮزه اﻧﺮژى
سفر ســهروزه وزیر نیرو در روزهای پایانی هفته
گذشته به کشور همســایه یعنی عراق که از برخی
جهات ،همسایهای منحصربهفرد برای ایران است،
فرصتی برای پرداختن به موضوع فوق راهبردی و
ژئواکونومیک تبادالت برق با کشــورهای همســایه
اســت که اهمیت آن هنوز برای بســیاری از آحاد
مردم و حتی ردههای مختلف مسئوالن ،ناشناخته
مانده است .این یادداشــت در سه بخش مرتبط با
یکدیگر نوشته شده است.
اول :با آنکــه میزبان وزیر نیروی کشــورمان در
ســفر به عراق ،وزیــر برق این کشــور لوی خطیب
بــود؛ اما وزیــر نیــرو ،بهعنوان نماینــده جمهوری
اســالمی ،عالوه بر مذاکرات بسیار ســازنده با وزیر
بــرق عــراق ،مالقاتها و گفتوگوهــای مهمی با
وزیــر آبادانی و مســکن این کشــور همچنین علی
العــالق ،رئیــس کل بانک مرکزی و نخســتوزیر،
در این ســفر ســهروزه داشته اســت .اردکانیان در
مراســم امضای ســند همکاریهای برقی ایران و
عراق ،اظهار کرد» :براساس این سند ،چارچوب یک
همکاری بلندمدت در زمینه بازسازی صنعت برق
عراق شکل گرفته اســت و این توافق بهعنوان یک
روز تاریخی در صنعت برق این کشــور ثبت خواهد
شد« .اینکه چرا این توافق در صنعت برق عراق یک
توافق تاریخی است ،در ادامه بیشتر روشن میشود.
دوم :ایــران اصلیترین نقطــه جغرافیایی برای
تحقق هاب انرژی الکتریکی و به تعبیر درســتتر،
تنها کشوری است که ظرفیت جامع و کاملی برای
هاب منطقهایشــدن برای تبادالت بــرق را دارد.
ســابقه تبادالت برق ایران با کشــورهای همسایه،
به ســال  ۱۳۷۱به منطقه نخجوان کشور جمهوری
آذربایجــان بازمیگــردد .از آن زمــان تاکنــون به
دلیــل برخورداری از ظرفیتهــای متعدد کمنظیر
کشورمان ،ایران میرود تا هاب انرژی الکتریکی در
منطقه شــود؛ به همت دولتهــای دکتر روحانی،
تاکنون ایــن مهم در گامهای بزرگی محقق شــده
است؛ اما تا رســیدن به هدف هاب منطقهایشدن
انرژی الکتریکی تا سال  ۱۴۰۰قدمهای بزرگ دیگری
باید برداشــت .در میان کشــورهای همجوار ،ما با
کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان تبادالت
برق هم در بخش واردات و هم در صادرات داریم.
از ترکمنســتان ،خریــدار خالص برق هســتیم و به
کشورهای پاکستان ،افغانستان و عراق ،فقط فروش

و صــادرات برق را داریم .دربــاره صادرات برق به
ترکیه ،به دلیل مشــکالت مالی فیمابین با شــرکت
خریدار غیردولتی ترکیهای برق از ایران ،متأســفانه
صادرات برق از ســال گذشــته تا تعیینتکلیف این
موضوع متوقف شده است.
تبــادل بــرق با کشــورهای همســایه ،تنها یک
موضوع صرفا اقتصادی به موازات کمک به تأمین
برق مورد نیاز و پیکســایی نیســت؛ بلکــه ابعاد
سیاسی ،اجتماعی و امنیتی آن تا آن اندازه اهمیت
دارد که استمرار و توسعه این بسته سیاستی ،بالقوه
میتواند اصلیترین کلید همافزایی همه کشورهای
منطقه با یکدیگر ،حتی با کشورهای کویت و جنوب
خلیج فارس یعنی عمان و کشــور امارات باشــد.
ابعاد تبدیلشــدن ایران به هاب انــرژی الکتریکی،
ظرفیت توســعه قابل دسترسی برای اتصال شبکه
برق ایــران از غرب و شــمال تا اروپا و روســیه ،از
شمال شرق تا تاجیکســتان و ازبکستان و از جنوب
شرق تا شــبهقاره هند را دارد .در کنار این موضوع
ظرفیت دستنخوردهای برای هاب منطقهای شدن
ایران در حوزه انتقال دیتــا از طریق فیبرهای نوری
تعبیهشــده در همین شبکه بههمپیوســته انتقال
برق ایران وجود دارد که در تعریف و تبیین اهمیت
دســتیابی به اهداف مد نظر بایــد گفت ،جمهوری
اسالمی ایران در آیندهای نزدیک ،ازجمله مهمترین
نقاط جهان برای همافزایی میان ملل و دولتهای
صلحطلب در ســطح جهان خواهد بــود .تحلیل
ابعــاد آن را به یادداشــت دیگری بــه توفیق حق،
وعده میدهیم.
ســوم :صادرات برق به کشور دوست و برادر را
نمیتوان از صرف درآمدزایی آن ،تحلیل و تفســیر
کرد که شــاید کوچکترین بعــد از ابعاد آن ،همین
بعــد اقتصــادی و درآمدزایــی آن باشــد .ظرفیت
نصبشــده برق در کشورمان درحالحاضر ،بالغ بر
 ۸۰هزار مگاوات اســت که بخــش درخورتوجهی
از این ظرفیت ،صرفا برای رشــد مصرف فصلی در
تابســتان و مدیریت پیکهای مصرف برق اســت.
در بســیاری از ماههــای ســال ،ایــن ظرفیت کامال
بالاســتفاده میماند؛ اگــر برای صــادرات برق به
کشــورهای همجوار از طریق خطوط بههمپیوسته
انتقال استفاده نشود.
اگر در کشــورمان ،مدیریــت منطقی در مصرف
برق اعمال و محقق شــود ،نهتنها از اسراف و تبذیر
جلوگیری میشــود ،بلکه امــکان درآمدزایی ارزی
و اشــتغالزایی بیشــتر برای دولــت و ملت ایران
اســالمی فراهم میشــود .درآمدی کــه ارقام آن
میرود تا بخش چشــمگیری از صادرات غیرنفتی
کشورمان را به خود اختصاص دهد.

ادامه در صفحه ۴

اﻣﯿﺮ ﺛﺎﻣﻨﻰ*
در میــان تمــام جریانها و تحــوالت گوناگون
صورتگرفتــه در نظــام برنامهریــزی و مدیریــت
توســعه ســرزمینی کــه گاه دورهای کوتــاه و گاه
طوالنی داشتهاند ،دو جریان از جهات گوناگونی با
یکدیگر قابل مقایسهاند:
پردهنخست :نهضتسدسازی
ایران به عنوان کشــوری با ســرزمینی خشک و
نیمهخشک که یکسوم متوسط جهانی بارندگی و
سه برابر میانگین جهانی تبخیر دارد ،در طول تاریخ
)از زمــان کوروش تا به امــروز( همواره بهصورت
مزمن از پدیده کمآبی و خشکســالی رنج میبرده
اســت .عالوهبراین ،توزیع نامتعــادل همین میزان
محــدود بارندگی در پهنه ســرزمین )بهطوریکه
در ســال آبی گذشــته  ۸۵درصد از میزان بارندگی
در  ۱۵درصــد از ســطح کشــور و  ۱۵درصد میزان
بارندگیهــا مربوط بــه  ۸۵درصــد باقیمانده از
سطح کشور است( ،خود یکی از دالیل تشدیدکننده
عــدم تعادلهای منطقــهای و از عوامــل مؤثر بر
کمترتوســعهیافتگی برخی از قلمروهای سرزمین
بوده است؛ ازهمینرو مردمان این سرزمین در قرون
مختلف متناسب با پیشرفت علمی و ابزارهای در
دسترس ،در پی بهکارگیری ابتکارها و راهحلهایی
برای بهزیستی و مدارا با اقلیم و طبیعت کمسخاوت
برآمده بودند .احداث آبانبارها ،حفر قنوات ،چاهها

و سدســازی از مهمترین تدابیر بهکارگرفتهشده در
همین راســتا بوده اســت .در برنامه دوم عمرانی
کشــور ) (۱۳۴۳ -۱۳۴۱و در راســتای توســعه و
تحول در کشاورزی کشــور» ،سدسازی« به عنوان
یکی از سیاستهای تحقق این مهم در دستور کار
دولتهای وقت قرار گرفت .از آن زمان تا به امروز
سدســازی همواره یکی از مهمترین سیاستهای
توسعه و مدیریت منابع آب در ایران به شمار آمده
و احداث حدود  ۱۹ســد پیش از انقالب اسالمی و
 ۱۶۰ســد پس از پیروزی انقالب اسالمی در کشور،
ایران را به سومین کشور سدســاز دنیا تبدیل کرده
اســت .این میزان سد در کشــور هماکنون بیش از
نیمی از آب مورد نیاز شــرب ،کشاورزی و صنعت
و نیز  ۱۵درصد از تولید برق کشور را تأمین میکند.
در ایــن بین ،بهویژه در ســالهای اخیــر عدهای بر
ضرورت تداوم نهضت سدسازی و ذخیرهسازی آب
در شرایط خاص هیدرولوژیک ایران و عدهای دیگر
نیز بر اعمال نفوذ مافیای سدسازی در -کشور که از
این طریق میلیاردها تومان از بیتالمال را به تاراج
بــرده و اکنون نیز این مافیــا در حال تعویض زمین
بازی و دمیدن بر طبــل انتقال آب بینمنطقهای و
شیرینسازی آب دریاســت -تأکید ميکنند .دسته
دوم اعتقاد دارند بســیاری از آســیبهای مبتالبه
سرزمینی مانند خشکشــدن تاالبها و دریاچهها،
اضمحــالل اکوسیســتمهای حســاس طبیعــی،
تشــدید پدیده ریزگردها و مهاجرتهای گسترده از
روستاها و شــهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و
کالنشهرها ،همه و همه در پی آشکارشدن تبعات
بلندمدت نهضت سدسازی صورت گرفته است.
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چندي قبل آقاي حسامالدین
آشــنا در جایــي گفتــه بــود:
»رئیسجمهــور بــه نمایندگــي
از ملــت دولتــش را اســتیضاح
ميکنــد« .در ســتون مربــوط
تصویري از مالقات ریاستجمهور محترم با مسئوالن
وزارت راهوشهرســازي که حدود  ۶۰نفر ميشــوند،
چاپ شــده بود و ضمنا از قول معــاون ارتباطات و
اطالعات دفتر ریاستجمهوري نقل شده بود که در
ماههاي گذشته دیدارهاي مشابهي از وزارتخانههاي
امور اقتصادي و دارایي و کار و رفاه هم انجام شــده
و این یک روال کاري براي رئیسجمهور است .یکي
از رئیسجمهورهــاي قبلي در ســال دوم دوره دوم
خود ،نشســتي با صاحبان صنایع داشتند و براي آنها
ســخنراني کردند و فرمودند که این جلسه پنج سال
به تعویق افتاده است! از آن جلسه صاحبان صنایع
بهخاطــر متکلموحدهبــودن رئیسجمهور طرفي
نبســتند و او پس از ســخنراني مجلس را ترک کرد.
حاال این رفتار را مقایسه کنید با عملکرد آقاي پارک،
رئیسجمهور اســبق کرهجنوبــي در دهه  ۱۹۶۰که
روزانه با دو نفر از صاحبان صنایع یا پیمانکاران کرهاي
مالقات خصوصي و حضوري ميکرد .یک بار به یکي
از وزراي صنعت)صنعت ،معــدن و تجارت( گفتم
تمام فعالیت شــما یا اکثر وقت شــما روي بازرگاني
)و البتــه واردات( متمرکــز اســت ،صاحبان صنایع
چــه کنند؟ او انکار کرد .درخواســت کــردم جدول
زمانبندي فعالیت روزانه خود را بدهد تا نشان دهم
و ایشــان مطلع شــوند که چند درصد وقت خود را
در اختیــار صنعت ميگذارند و چند درصد در اختیار
واردات .اکنون نیز یادآوري ميکنم که رئیسجمهور
هم ميتواند اوقات روزانه خــود را تحلیل کند و به
این جمعبندي برســد که در نیمســال گذشته چند
درصد وقت خود را به چه کاري اختصاص دادهاند.
از این نکته رقباي انتخاباتي ناکام ایشان مثل نگارنده،
ذوق نکنند که خوب مچ رئیسجمهور گرفته شــد!
آنان هم اگر بودند ،مثل آناني که قبال بودند و مشابه
همــه رؤســايجمهور عمل ميکردنــد و نهتنها در
این مورد که تقریبــا در همه موارد با اندکي کموزیاد
همین کارهــا را انجام ميدادنــد .یعني حتي همه
منتقدان دکتر روحاني که خیلي هم در سخن جسور
و بياحتیــاط و بيتحفــظ هســتند ،در عمل همین
کارهــا را ميکردند زیرا فاقــد خصیصه تحولگرایي
هســتند؛ اگرچه در زبان چنینانــد و اگر هم جرئت
کننــد کمي انقالبــي عمل کنند ،با برخــورد با اولین
صخره تعدیل ميشوند .غرض این بود که گفته شود
وقتهای رئیسجمهور که عمدتا باید به رســیدگي
به عملکرد وزرا و دســتگاههاي مربوطه اختصاص
یابد ،صرف کارهاي دیگر ميشــود و صدالبته انتظار
آن نیســت که رئیسجمهور بهتنهایــي بار ارتباط با
وزارتخانهها و رســیدگي به آنها را به دوش بکشــد.
دیــدار از وزارتخانههــا کار بــدي نیســت اما همان
جلسات با پنج سال تأخیر و همان متکلموحدهبودن
را نشــان ميدهــد .رئیسجمهور براي ایــن کار دو
بازوي اصلي دارد که هیچیــک به دالیل مختلف از
عهده این کار برنیامدهانــد؛ یکي از این بازوها رئیس
ســازمان برنامهوبودجه و دیگري معاون اول است
که باید رسیدگي مســتمر و مداومي به وزارتخانهها
داشته باشــند و گزارش مربوطه را در دولت مطرح
و با نگاه چالشــي دولت را پرتحــرک و بادقت کنند؛
وگرنه حضور رئیسجمهور در جمع  ۶۰نفر کارکنان
اصلي یک وزارتخانه بیشــتر وقت تلفکردن است تا
بهــرهدادن و درک اوضاع و ایجاد انگیــزه براي کار.
این دو بازوي ریاســتجمهوري نهفقط در این دوره
و برهــه زماني بلکــه در دورههاي قبلــي نیز وجود
داشته است و البته بهندرت برخي از رؤساي سازمان
مدیریت و برنامه مواردي از عملکرد وزارتخانهها را
به دولت گزارش ميدادهاند.
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