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باشگاه نویسندگان
به تدبیرهای روحانی امید دوختهایم

تکدیگری در فضای مجازی
ابولفضلافروزی

با پیش��رفت علم و فن��اوری هر روزه
شاهد تکامل جرایم در کشور هستیم.
مجرمان با استفاده از فناوریهای روز،
اعمال مجرمانه خود را به عرصه ظهور
میگذارند به نحوی که دیگر همچون
گذشته نیازی به تالش و اتالف وقت
فراوان برای رس��یدن به مقاصد خ��ود ندارند از
جمله این رفتارهای مجرمانه تکامل یافته میتوان
به تکدیگری در فضای مجازی اش��اره کرد .این
دست از مجرمان با توسل به رایانه و اینترنت در
کوتاهترین زمان بدون نیاز به ژندهپوش��ی و ایراد
آسیب به خود برای اجرای سیاهبازیهایشان در
راس��تای تحریک احساس��ات عمومی ،از ارسال
ی��ک پیام در گروههای موجود در فضای مجازی
بهره میگیرند .متکدیان الکترونیکی دیگر نیازی
به حضور در خیابانها و طیکردن چند صد متر
در روز و قسم و آیهدادن عابران ندارند و بسته به
ب گلآلود ماهی میگیرند.
حوادث روز جامعه از آ 
این روزها بازار کمپینها در فضای مجازی سفره
رنگینی برای این قبیل مجرمان است .برای نمونه
میتوان ب��ه کمپینهای حمای��ت از حیوانات،
حمایت از کودکان کار ،محیطزیس��ت ،مبارزه با
کودکآزاری و ...اشاره کرد .متکدیان الکترونیکی
با شناسایی گروههای مجازی اقدام به ارسال پیام
در این گروهها در ساعات اوج مراجعه اعضا به این
گروهها میکنند و با مددگرفتن از چند سیمکارت
اعتباری و گوشی تلفن همراه ،گدایی خود را آغاز
میکنند .ابتدا با یک خط اقدام به ارس��ال چند
تصوی��ر از حیوانات ولگرد خیابانی که ش��رایط
جس��مانی مناس��ب ندارند به همراه متنهایی
س��وزدار از قبیل ای��ن حیوان م��ورد کملطفی
صاحب��ش ق��رار گرفته ی��ا در اث��ر برخوردهای
غیرانسانی مورد آزار قرار گرفته ،میکنند و با سایر
خطوط مجددا بازار گرمی و جمالتی پیرو حمایت
از این حیوان و مب��ارزه با عامالن این برخورد را
بیان میدارند .در زمان مناسب که فضا مطلوب
شده با لحنی مادرانه بیان میدارند برای درمان و
احیای این حیوان به شخصه توان مالی نداشته و
نیاز به حمایت خیرین و حیوان دوستان دارد ،لذا
از فعاالن و حامیان حیوانات درخواست میکند به
ش��ماره حسابی که در گروه قرار میدهد مبلغی
ارسال دارند و به همین راحتی به نام کمپین و به
کام خود تکدیگری میکنند .البته بسته به فصل
هم گاها موضوعات را دستهبندی میکنند مثال
با نزدیکش��دن به فصل پاییز و زمان بازگشایی
م��دارس این نقش��ه را در دس��تورکار خود قرار
میدهند که عل��ی کوچولو بهخاطر فقر خانواده
و ع��دم توانایی مالی از حق رفتن به مدرس��ه و

تحصیل محروم شده و تصویر کودکی
را هم که معصومانه به همنسالن خود
که در تکاپ��وی خرید اقالم تحصیل
هستند را در محوریت با این موضوع
برای مخاطبان ارس��ال میکنند .این
دس��ت از مجرم��ان برای دس��تیابی
ب��ه مقاصد نامش��روع خود از ه��ر ترفندی بهره
میبرن��د و گاه تصویر دختربچهای را روی تخت
بیمارستان در شرایطی که مادرش گریان است
سوژه خود قرار میدهند با عنوان اینکه مادر برای
تهیه هزینههای درمان کودکش به هر ریسمانی
چنگزده ،اما به دلیل باالبودن هزینههای درمان
از پرداخ��ت عاج��ز ش��ده و همس��رش هم که
کارگری فصلی اس��ت و درآمد چندانی ندارد تا
کفاف هزینهها را کند و در صورت عدم پرداخت
هزینههای درمان ،این کودک جانش را از دست
خواهد داد .حال آنک��ه این تصویر اصال مصداق
موضوع اعالمی نبوده و دختر خردسال به علتی
همچون افتادن از تاب آس��یبدیده و مادر اشک
شوق بهخاطر موفقیتآمیزبودن عمل و رفع خطر
از سر کودکش ،اشک شوق میریزد.
هرچند تکدیگری به شکل سنتی همچنان در
خیابانها و چهارراهه��ا خودنمایی میکند و در
قانون مجازات اس�لامی بخش تعزیرات در مواد
 712و  713جرمانگاری و تعیین مجازات ش��ده
است ،اما متکدیان الکترونیکی که با توسل به رایانه
و مخابرات اقدام به تکدیگری میکنند مصداق
بارز ماده  13قانون جرایم رایانهای هستند ،چراکه
برای عملیاتیکردن نقش��ه خود از سیستمهای
رایان��های و مخابراتی بهره میبرند .باید پذیرفت
متکدیان از گذش��ته تا به امروز علیرغم تغییر
شیوه ،همچنان حول یک محور ارتزاق میکنند
و آن چیزی جز نش��انه رفتن حس نوعدوستی و
تحریک احساس��ات افراد نیست .در مواردی که
کم هم نیست افراد خیر که قصد یاریرسانی به
همنوعانشان را دارند در دام این متکدیان گرفتار
میشوند و پس از توهین به احساساتشان ،عطای
این عمل خداپسندانه را به لقایش میبخشند به
نحوی که اگر انس��ان نیازمند واقعی هم به آنها
رجوع کن��د یا برایش همچ��ون مثالهای فوق
مشکلی پیشامد کرده باشد دیگر سخت میتوانند
خود را برای یاریرسانی قانع کنند.
از این رو نیاز اس��ت عموم جامعه هوشمندانه به
این قبیل پیامها واکنش نش��ان داده و صحت و
س��قم آنها را بررس��ی کنند و اگر قصد کمک به
این دست کمپینها را دارند از طریق موسسات
خیریه معتبر که برای انجام این امور تاسیس شده
و دارای شماره ثبت هستند ،اقدام کند.

ضرورتهمدلیدلسوزانمحیطزیست
عبدالحسینطوطیایی=پژوهشگرکشاورزی

کشتی بس��تر حیات کش��ورمان در
حال حاضر دستخوش امواج تخریب،
سینه به جرح و ضرب صخرهها داده
است .دلس��وزان بیچشمداشت این
وادی در طبق��ات زیری��ن کش��تی؛
سالهاس��ت که با اشک قلم و لنگ
قدم و در هیاهوی بازار سیاست فریاد زده تا چه
بسا فریادرسی بیاید .اما همچنان مسافران طبقات
باال گوش به نوای بزم و چشم به قایقهای نجات
و در فراموش��ی ،پای میکوبند .تاکنون این امید
از غلظت نگرانیها میکاست که این دلسوزان و
فارغ از هر نوع گرایش سیاسی و سلیقهای اما در
دریافت نش��انههای خطر همراه و همداستاناند.
حکایت آنان مانند مسافران قطار یا اتوبوسی بود
ک��ه با وجود هر نوع اخت�لاف در منش و کنش،
ام��ا حاال که در یخبندانی به اس��ارت باد و بوران
درآمدهاند دس��ت در دس��ت هم بر گرد آتش��ی
مشترک ،از تفاوتهایشان کاسته و همبستگی را
تجربهمیکنند.
خب��ر جابهجایی قابل پیشبینی مدیریت حال
حاضر س��ازمان متولی محیطزیست و تشکیل
کمپینهای مختلفالجه��ت بر این خوشبینی
و امی��د به همبس��تگی ام��ا هال��های از تردید
گسترانیده اس��ت .متاسفانه چند چهرهای که
اتفاق��ا در خالل این س��الهای بحران��ی اخیر از
س��اکتترین تماش��اگران و چه بس��ا از صاحب
کرس��یهای سازمان بودهاند به یمن شبکههای
اجتماع��ی و در فضای مج��ازی آرزوهای واقعی
خود را بهنام کمپینهای حامیان محیطزیست
عرضه میکنند .کمپینهایی که در آنها از کمتر
چیزی که صحبت میش��ود یخبندان مشترکی
اس��ت که هم��ه را در آن گرفتار ک��رده و اتفاقا
این دلس��وزان بیش از بقیه تاکنون آن را حس
کردهاند .در فضای این کمپینهای کذایی یکی
از چن��د چهرهای که خ��ود را برای این جلوس
مدیریتی آراستهاند مورد تمجید و تکریم چند
عضو تکراری قرار میگیرند .البته تا همین جای
کار و نمایش س��تایشها بهخ��ودی خود فاقد

ایراد اس��ت .ایراد و اندوه و در نتیجه
نومیدی آنگاه سر برون میآورد که در
فضای رقابتی این کمپینها به تخریب
چهرههای شناخته شدهای میپردازند
که اتفاقا خود و بهدلیل عمق بحران
چندان تمایلی ب��ه هدایت این زورق
آس��یبدیده ندارند .البته ک��ه این تخریبهای
مشابه طرفداران آبی و قرمز در مورد آن چهرهها
باز آن اندازه نگرانکننده نیس��ت که میبینیم
همبستگی دلس��وزان محیطزیست اینگونه در
معرض خطر قرار گرفته اس��ت .همبستگی که
در کشاکش نامعادالت بستر حیات کشورمان تنها
نقطه اتکا و امیدی بهشمار میآمد که سرانجام از
گردابی چنین حائل میتوانستیم به ساحلهای
سبکبار دست یابیم.
به تمام عزیزانی که بهجای پالکاردهایی از بحران
زیستمحیطی موجود ،بنرهای تبلیغاتی کسانی
را باال بردهاند که هنوز دیکتهای ننوشتهاند توصیه
میشود باز با هم دور آن آتش همگرایی گرداگرد
هم بنش��ینیم .در اولین گام باید باور مشترکی
از شایس��تگیهای مدیریته��ا در ای��ن عرصه
پرتالطم داش��ته باش��یم .آیا آنان که در سوز و
سرمای زیستمحیطی این سالها کمترین ابراز
و واکنش را داشته یا اینکه از چیدمان مدیریت
ناکارآمد گذشته بودند ،میتوانند آرزوهای مردم
ما را در تحقق پایداری بستر حیات فراهم آورند؟
بدون تردید تنها در سایه یک وفاق ملی و نگاه
مشترک میسر است که برای به جلوس نشستن
هیچ فردی نباید نگران باش��یم .مهم حراست از
همبس��تگیهای ماس��ت که خود تداوم حیات
آینده کش��ورمان را تضمین میکند .اگر روزی
هم مدیریتی ناکارآمد ادامه بحرانهای گذشته
را پی گرفت باز در س��ایه همبستگیهایمان و
در کانونهای��ی مانن��د خانه کش��اورز و دیگر
تش��کلهای مردمنهاد فریاد مدنی خود را سر
میدهیم .فریادی که نش��انه وجود زندگانی در
ساکنانی است که بسترهای مرده را باز به زندگی
بازمیگردانند.

آیتقیصربیگی=فعالسیاسی

باالخره بعد از گمانهزنیهای فراوان حسن روحانی
کابینه پیشنهادی دولت خود را به مجلس معرفی
ک��رد .کابینهای که آبس��تن تحوالت��ی در فضای
سیاس��ی و مجازی کشور ش��د .جایی که میشود
رگههایی از جابهجایی مواضع منتقدان و موافقان
روحانی را به نظاره نشس��ت .کس��انی که تا دیروز
منتقد شماره یک روحانی بودند بهخاطر اینکه وی
در معرفی کابین��ه نظر حامیان درجه یک خود را
بر زمین گذاشته است ،خوشحال و مسرور شدند.
در مقاب��ل افرادی که تا دیروز حامیان سرس��خت
روحانی بهش��مار میرفتند امروز بهخاطر معرفی
کابین��های بهزعم آنها خنثی دلنگ��ران و ناراحت
هس��تند و ای��ن خاصیت تالطم ام��واج در فضای
سیاس��ی اس��ت که گاهی اوقات وقایع را بهدور از
واقعیته��ای موجود باال و پایین میکند .پرواضح
اس��ت که انتظارات حامیان و ه��واداران روحانی
چیزی ج��ز موفقیت وی در عمل ب��ه برنامههای
وعده داده ش��ده ،نیست .از طرفی برخی منتقدان
روحانی هم از آنجا که به صراحت نشان دادهاند که
مخالف برنامهها و وعدههای انتخاباتی وی هستند
خواس��تار چینش کابینهای هستند که نتواند آن
برنامهها را اجرایی کند .در این بین با توجه به اینکه
کابینه معرفی شده است و امروز حامیان و هواداران
روحانی در مقابل عمل انجام ش��ده قرارگرفتهاند
نباید بیش از این با کارهایی چون تشکیل کمپین
و انتشار نامههای سرگش��اده و ...اختالفات درون
خانوادگی را بزرگ و به میان جامعه کش��ید .بهتر
اس��ت هواداران بهج��ای مطالبهگری در خصوص
قائم بودن کابینه به اش��خاص موردنظر ،خواستار
کابینهای باشند که بتواند برنامههایی که روحانی
وعده داده را به اجرا درآورد .به هر حال کسانی که
از روحانی انتظار دارند کابینه را بر اس��اس سالیق
آنه��ا بچیند بای��د این نکته را یادآور ش��د که این
شخص رئیسجمهور اس��ت که میخواهد با وزرا
و اعضای دولت کار کند و قطعا مس��ئولیتپذیری
وی در انتخ��اب کابینه هم بی��ش از همه خواهد
بود .پس الزم اس��ت ب��رای اینکه روحانی در قبال
عملکرد وزرای خود مسئولیتپذیری و پاسخگویی
تام داشته باش��د اجازه بدهیم وی در فضایی آرام
و بهدور از حاش��یه در خص��وص کابینه دوازدهم
تصمیم بگیرد .با این اوصاف از نظر نگارنده کابینه
پیشنهادی رئیسجمهور روحانی از سه منظر قابل
تحلیل است:
الف -جایگاه جوانان در کابین��ه .اگر تمام وعده و
وعیده��ای رئیسجمهور روحانی در مورد جوانتر
ک��ردن کابین��ه دوازدهم را به حض��ور همان یک
نف��ر در وزارت ارتباط��ات ف��ارغ از س��بقه فکری
ایشان خالصه کنیم شاید بشود گفت که روحانی
تا حدودی به وعده خود در این زمینه عمل کرده
است و گام بلندی در مقوله جوانان برداشته است.
اگرچه میانگین س��نی کابین��ه دوازدهم همچون
کابینه یازدهم معدل سنی باالی میانسال را نشان
میدهد ،اما وجود یک وزیر جوان در کابینه را باید
به فال نیک گرفت و در جهت تقویت آن کوشید.
روحان��ی چه در دول��ت یازدهم و چ��ه در دولت
دوازدهم وعده توجه بیش��تر به قشر جوان جامعه
را داده بود .پرواضح است که حضور و بهکارگیری
جوانان در ردههای مختلف مدیریتی کشور نقطه
عطفی در تاریخ مدیریت کش��ور قلمداد میشود
و اینک��ه دیروز روحانی در دولت یازدهم نس��بت

به کادرس��ازی جوانان در معاونتهای
مختل��ف وزرا ،اس��تانداران ،فرمانداران
و ...اق��دام کرده اس��ت و امروز فرصت
بهکارگیری این قش��ر پرتوان جامعه در
ردههای باالی مدیریتی یک وزارتخانه
یا نهاد و س��ازمانی را فراهم کرده قابل
تقدیر است .البته الزم اس��ت در این وادی تالش
بیش��تری برای استفاده از نیروهای جوان و خالق
کش��ور در بدنه دولتها صورت گیرد ،چراکه اگر
خواستار توسعه بنیادین و پایدار به معنای واقعی
هس��تیم راهی ج��ز بهکارگیری جوانان��ی با افکار
توسعهیافته نداریم.
ب -جایگاه زنان در کابینه .واقعیت آن اس��ت که
زنان نیمی از جمعیت کش��ور را تشکیل میدهند
و غافلش��دن از این نیروی انس��انی عظیم منجر
به یک فرصتس��وزی گس��ترده خواهد ش��د .در
ای��ن بین یکی دیگ��ر از وعدههای پررنگ روحانی
در دولته��ای یازده��م و دوازدهم توجه به مقوله
زنان و لحاظ کردن سهم جنسیتی آنان در کابینه
بوده اس��ت .بهکارگیری زنان در ردههای مختلف
مدیریت��ی دولت تدبی��ر و امید نش��ان از اهتمام
ج��دی روحان��ی در توج��ه به این قش��ر عظیم و
توانمن��د جامعه دارد .جایی که ما ش��اهد حضور
پررنگ زنان در بخشداریها ،فرمانداریها ،ادارات
کل ،معاونان اس��تانداریها ،روس��ای سازمانها و
معاون��ان رئیسجمه��ور بودیم .اما ام��روز معرفی
وزرای پیش��نهادی بدون حضور زنان باعث ایجاد
یک پارادوکس در بین کنش��گران فضای سیاسی
و هواداران روحانی ش��ده است .البته در اینجا باید
این نکته را یادآور ش��د که کابینه تنها منحصر در
وزرای کابینه نمیش��ود ،بلکه معاونان و مشاوران
رئیسجمه��ور ،معاون��ان وزرا ،روس��ای نهادها و
سازمانهای مختلف ،استانداریها ،فرمانداریها،
ادارات کل و تمامی دستگاههای اجرایی همه جزء
کابین��ه و زیرمجموعه کابینه هس��تند .کما اینکه
در روزهای اخیر بعد از معرفی وزرای پیش��نهادی
شاهد سه انتصاب مهم در معرفی سه زن بهعنوان
معاونان و دس��تیار رئیسجمهور بودهایم ،بنابراین
نباید زود قضاوت کرد و باید منتظر حضور گسترده
و بی��ش از پی��ش زن��ان در عرصهه��ای مختلف
مدیریتی کشور در دولت دوازدهم بر اساس آنچه
روحانی وعده کرده است ،باشیم.
ج -همس��وبودن کابین��ه .برای روشنش��دن این

موض��وع به جمل��های از رئیسجمهور
روحانی در دولت یازدهم در پی همسو
نبودن برخ��ی مدیران دولتی اس��تناد
میکنیم؛ «مس��ئوالن اجرای��ی باید به
رای 24خرداد معتقد باشند .مسئوالن
اجرایی باید مسئوالنی باشند که به رای
م��ردم در  24خرداد معتقدند ،اگر کس��ی به رای
مردم اعتقاد ندارد ،میتواند در کشور کار و فعالیت
کند ،اما نمیتواند مدیر سطح باالی کشوری باشد
یعنی مردم قبول نمیکنند ،مردم گفتهاند نظر ما
این اس��ت ».و امروز این نوع نگاه رئیسجمهور به
رای م��ردم ح��رف دل ه��واداران و مطالبه آنان از
روحانی است .از ش��واهد و قرائن چنین برمیآید
که ام��روز حامیان و هواداران روحانی نس��بت به
کابینه پیش��نهادی دوازدهم ب��از همچون کابینه
یازده��م گلهمندیه��ای فراوانی دارن��د .از منظر
ه��واداران اگرچه تکرارهای کابین��ه یازدهم چون
حض��ور جهانگیری ،ظریف ،زنگن��ه و ...در کابینه
دوازدهم بس��یار بجا و بهدرس��تی صورت گرفته،
اما ن��وع صحبتهای رئیسجمه��ور در انتخابات
ب��ا نوع انتخابهای ایش��ان در چین��ش برخی از
اعضای کابینه پیش��نهادی تا حدودی فاصله دارد.
با ای��ن حال به عقیده نگارنده اگ��ر امروز حامیان
و هواداران روحانی همانند روزهای س��خت دولت
یازده��م همراه وی باش��ند و به او اعتماد کنند به
احتمال زیاد عاقبت کار ش��اهد رضایتخاطر آنان
خواهی��م بود .پرواضح اس��ت که حت��ی برخی از
وزرایی که امروز از طرف هواداران روی آنان حرف
و حدیثهای زیادی هست باید خود را با پیام 29
اردیبهش��ت وفق دهند و با تعهد باال در آن مسیر
حرکت کنند .از این رو در دولت دوازدهم بیش از
دولت یازدهم شاهد همسویی آن دسته از وزرایی
خواهیم بود ک��ه تاکنون بازخورده��ای الزم را از
هواداران گرفتهاند تا حتی برای پیش��برد برنامهها
و اهداف دولت دوازدهم هم که ش��ده به خواسته
هواداران بیش از پیش توجه کنند .با این همه راه
س��ومی هم برای هواداران وجود دارد و آن اتکا به
دستگاه نظارتی بر عملکرد دولت است که در اینجا
نگاهها به سمت مجلس دهم و نمایندگان همسو
با هواداران دولت دوخته ش��ده اس��ت .نمایندگان
طی��ف حامی دولت که در انتخابات مجلس موفق
ش��دند اکثری��ت مجلس دهم را به دس��ت گیرند
امروز از ابزارهای الزم برای همس��وکردن کابینه با
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حامیان و هواداران روحانی امروز به این
فکر کنند که اگر روحانی پیروز انتخابات
نمیش�د االن بای�د نظارهگ�ر بیچون و
چرای کابینه پیش�نهادی رقیب روحانی
میش�دند .با این حال آنه�ا چارهای جز
همراهی و اعتماد به روحانی و کابینهاش
در ادام�ه راه ندارند .بهطور قطع روحانی
بی�ش از هم�ه خواس�تار اجراییکردن
برنامههایی است که به مردم وعده داده
اس�ت و در ای�ن وادی خ�ود را نیازمن�د
بهکارگی�ری جوان�ان ،زن�ان و نیروهای
همسو با پیام انتخابات دوازدهم میبیند
خواسته هواداران برخوردار هستند .در این زمینه
اظهارنظرهای این دست از نمایندگان در خصوص
کابینه پیش��نهادی ت��ا ح��دودی میتواند خیال
هواداران از جهت منحرفنش��دن دول��ت از پیام
 29اردیبهشت را راحت کند.
جان کالم آنکه حامیان و ه��واداران روحانی امروز
ب��ه این فکر کنند که اگ��ر روحانی پیروز انتخابات
نمیشد االن باید نظارهگر بیچون و چرای کابینه
پیش��نهادی رقیب روحانی میش��دند .با این حال
آنها چ��ارهای جز همراهی و اعتم��اد به روحانی و
کابین��هاش در ادامه راه ندارند .بهطور قطع روحانی
بیش از همه خواستار اجراییکردن برنامههایی است
که به مردم وعده داده اس��ت و در این وادی خود را
نیازمند بهکارگیری جوانان ،زنان و نیروهای همسو
با پی��ام انتخابات دوازدهم میبیند .در این راس��تا
فاصلهگرفتن حامیان و هواداران از روحانی بیش از
آنکه به نفع مردم و هواداران باشد به نفع طیف مقابل
و منتقد روحانی خواهد بود و ضمن اینکه منجر به
اجرایینشدن وعدهها و برنامههای روحانی میشود
باعث حذف اصالحطلبان از دایره قدرت نیز خواهد
ش��د .مضافا اینکه وقتی حامیان سرسخت روحانی
در روزهای س��خت دول��ت یازده��م و هنگامهای
سرنوشتساز چون انتخابات دور دوازدهم پشتسر
وی ایستادهاند و از او جانانه حمایت میکردهاند حال
تنها گذاشتن رئیسجمهور در چنین شرایطی بیش
از همه منطق آنان در حمایت از روحانی را زیرسوال
خواهد برد .آنها برای اینکه در این مس��یر متهم به
سهمخواهی نشوند بهتر است خواستههای خود را با
واقعیتهای موجود تعدیل کنند ،چراکه آنان خود
جزء اصلی بدنه دولت دوازدهم محسوب میشوند
نه چیزی جدا از آن .واقعیت آن است آن جوری که
این روزها وانمود میشود جای نگرانی نیست ،زیرا
هر کس��ی که میخواهد در قالب کابینه دوازدهم
جای گیرد راهی جز حرکت در مسیر پیام هواداران
ندارد ،بنابراین نگارنده اعتقاد دارد که نقش حمایتی
اصالحطلبان و دیگر حامی��ان روحانی در ادامه راه
از وی بیش از بهکارگیری چند نیروی همس��و در
کابینه ضمانت اجراییش��دن وعدهها و برنامههای
رئیسجمهور روحانی حتی با این کابینه پیشنهادی
سبب خواهد ش��د .فراموش نکنیم روحانی آزمون
پس داده روزهای سخت هواداران است و امروز خود
به جزئی از خواس��تهها و مطالبات هواداران مبدل
ش��ده است .بنابراین اصلیترین خواسته حامیان و
ه��واداران بعد از جمعه آخر هفته انتخابات ،ماندن
روحانی بود ،که االن هس��ت .از اینرو در ادامه راه
کماکان به تدبیرهای او امید داشته باشیم.

جلگهنیروگاهی
صادق سامانی

در ابتدا گذری داشته باشیم بر مقوله گرما ،این پدیده
شوم که چند دههای است گریبان مردم کرهزمین را
گرفته است ،نسبت انسانها با گرمای هوا یک رابطه
مس��تقیم و بدون واسطه اس��ت ،بدونشک انسان
تاثیرگذارترین موجود زنده در برپایی سیل عظیم
گرما و وس��عت هر روز آن اس��ت .وقتی صحبت از
گرما میکنیم شاخصهای زیادی مطرح میشود
که اگر بش��ریت به آن پایبند ب��ود و برای عدول از
آن کنجکاوی نمیکرد اکنون حال و روز ما اینگونه
نبود .حال و روزی که در اثر بیحواس��ی و غفلت از
چند دهه رش��د صنعت و تکنولوژی حاصل شده و
برای رهایی از آن باید چند دهه دیگر تالش کنیم
تا به سرانجام مطلوبی برسیم.
ِ
قطعی برق،
خاموش��ی،
پش��ت هش��دار!
هش��دار
ِ
صرفهجوی��ی آب و ...ک��ه همگ��ی دال بر وضعیت
خط��ر دارد ،وضعیتی که اگر بر آن دیر عمل کنیم
و با بیخیالی رفتار کنیم به فاجعهای عظیم تبدیل
خواهد ش��د .در این بین رشد صنعت آنچنان هم
برای ما بد یُمن نبوده و دستاوردهایی داشته است
که اگر بر آن تمرکز کنیم و بهرهگیری خوبی داشته
باش��یم ،میتوان ضررها را تا حدودی جبران کرد و
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اش�اره و جدی�ت دولت اعت�دال در جذب
سرمایهگذاری و اشاره مستقیم دولتمردان
ب�ه اولوی�ت داش�تن س�رمایهگذاران
بخشخصوصی را نقطه امیدی بر بهبودی
اوضاع سرمایهگذاری در این حوزه میتوان
قلمداد کرد هر چند هنوز معضالت در این
بین زیاد اس�ت ،ولی میتوان برنامههایی
درخص�وص انرژیه�ای تجدیدپذی�ر در
استانهایی چون خوزستان را فراهم کرد.
گرم�ای بیش از ح�د در کش�ور خصوصا
اس�تان خوزس�تان ،ای�ن مه�م را طل�ب
میکند برای کاهش فش�ار بر نیروگاههای
موج�ود و جلوگی�ری از آالیندگ�ی هوا و
پاک نگهداش�تن ش�رایط زندگ�ی مردم،
نیروگاههای خورشیدی در این استان باید
نگاهی متفاوت و نو درنظر گرفته شود

خس��ران گذشته را گام به گام به ترمیم
دعوت کرد.
قرارداد آب و هوایی پاریس

تواف��ق آب و هوایی پاریس در فروردین
س��الجاری بیان میکند؛  190کش��ور
عضو موظف هس��تند که میزان آلودگیهای َجوی
خ��ود را کاهش دهند و نگذارند زمین بیش از این
گرم شود و با کاهش رشد کارخانههایی که گازهای
گلخان��های تولید میکنن��د ،بتوانند بر این معضل
مس��لط و ب��رای رهایی از آن ،سلس��له برنامههای
زیستمحیطی را پیاده کنند .ایران با استفاده از این
قرارداد بینالملل��ی میتواند با بهرهگیری از علم و
فناوری روز و س��رمایهگذاری موثر ،قدمهای سریع
متوازنتری نسبت به سایر کشورها بردارد.
نیروگاه خورشیدی در جلگه خوزستان

خوزس��تان از نظ��ر موقعیت اس��تراتژیکی خود و
دسترسی به منابع و صنایع مختلف و میزان مصرف
باالی انرژی ،این ظرفیت را دارد برای کاهش فشار بر
صنایع مولد برق ،به تاسیس و راهاندازی نیروگاههای
خورشیدی دست بزند و قطعاً این پتانسیل از نظر
موقعیت آب و هوایی و جلگهای خوزستان بهخوبی
قابل تایید و بازدهی است.

خوش��بختانه هم��ه مس��ئوالن وجود
چنین نیروگاههایی در س��طح کش��ور
را نیاز فوری قلم��داد میکنند ،ولی در
ع��وض راهکاره��ای نامطل��وب و البته
س��خت برای رس��یدن ب��ه آن تداعی
میکنند که اگر نتوان تسهیالت و مراتب
تشویقی برای س��رمایهگذاری در بخش تولید برق
خورش��یدی فراهم کرد شاهد تضعیف و استهالک
نیروگاههای موجود در س��طح کشور خواهیم بود
که با شدیدترش��دن گرما ،بدون شک در سالهای
جاری تحمل و کفاف حجم باالی تولید انرژی را به
هیچوجه نخواهند داشت.
اکب��ر ادیبف��ر از متخصص��ان ح��وزه انرژیهای
تجدیدپذیر در گفتگو با روزنامه ش��رق به فرآیند و
وضعیتنیروگاههایخورشیدیومزایاومصیبتهای
آن در سطح کش��ور بهخوبی پرداخته است و اشاره
میکن��د؛ «راهاندازی یک نیروگاه فس��یلی در برابر
نیروگاه خورشیدی ،قیمت ارزانتر و مناسبتر تمام
خواهد شد که بسیاری از مسئوالن کشور را ترغیب
میکند که چنی��ن نیروگاههای��ی راهاندازی کنند،
ول��ی این نگاه مقطعی و کوتاهمدت باعث میش��ود
که هزینههای تعمیر و نگهداری و مصرف س��وخت
در مدت  20س��ال عمر مفید یک نیروگاه را اگر به
قیمت کل راهاندازی آن اضافه کنیم به مراتب گرانتر

از نیروگاه خورشیدی َر َقم خواهد خورد».
ادیبف��ر اش��اره میکند؛ «دو موض��وع مهم مصرف
س��وخت و درصد آالیندگی در نیروگاههای فسیلی،
هزینههای بسیار سنگینی برای جوامع و مشکالت
ِ
بزرگ اجتماعی برای مردم در پی خواهد داش��ت .او
میگوید؛ در کشور ما غالباً برای طرحهای توجیهی و
برآورد هزینه و قیمت همان هزینه اولیه راهاندازی را
میبینندونگاهمدیرانوتصمیمگیرندگاناغلبنسبت
به چش��مانداز بلندمدت و موثر نیروگاه خورشیدی و
بادی بسیار ضعیف و کوتاهمدت است».
مشکلکجاست؟

از دیدگاه ادیبفر بهعنوان یک کارش��ناس؛ «اولین
مشکل ،سرمایه و عدم همراهی بانکها در این زمینه
است و هنوز شرکتهای بزرگ خارجی و داخلی برای
سرمایهگذاری در این حوزه با مشکل مواجه هستند
و بانکها ه��م توان تامین هزینههای مالی را ندارند
که میتوان یک نقطه منفی در بهبود جایگاه تولید
و مصرف انرژی طبق ضوابط و شرایط روز دنیا به آن
اشاره داش��ت ».اگر بانکها نتوانند خألهای موجود
برای س��رمایهگذاری در این حوزه را پوش��ش دهند
نمیتوان به آینده انرژیهای تجدیدپذیر امیدوار بود
و این ظرفیت بهراحتی به دفع س��رمایهگذاران برای
سرمایهگذاری در این بخش منجر میشود.
اش��اره و جدی��ت دول��ت اعت��دال در ج��ذب
س��رمایهگذاری و اش��اره مس��تقیم دولتمردان به
اولویت داشتن س��رمایهگذاران بخشخصوصی را
نقطه امیدی بر بهبودی اوضاع سرمایهگذاری در این
حوزه میتوان قلمداد کرد هر چند هنوز معضالت
در این بین زیاد اس��ت ،ولی میت��وان برنامههایی
در خصوص انرژیهای تجدیدپذیر در استانهایی
چون خوزستان را فراهم کرد .گرمای بیش از حد در
کشور خصوصا استان خوزستان ،این مهم را طلب
میکند برای کاهش فشار بر نیروگاههای موجود و
جلوگیری از آالیندگی هوا و پاک نگهداشتن شرایط
زندگی مردم ،نیروگاههای خورشیدی در این استان
باید نگاهی متفاوت و نو درنظر گرفته شود و برای
جلوگی��ری از فرسودهش��دن نیروگاههای موجود،
تدابیر و اولویتهای تش��ویقی مناسب برای جذب
سرمایهگذار در این حوزه در نظر گرفت.

