جزئیات هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی
به اتهامات محمد امامی و دیگر متهمان

ماجرای هدایایی که محمد امامی به غندالی و همسرش داد

8

هربامداد در سراسر کشور
تجمع جمعی از معترضان به وضعیت رو به افول بورس مقابل مجلس
اخبار مربوط به احتکار انواع کاال رو به افزایش است
چه بالیی سر جامعه ایرانی آمده است؟

خاطرات تلخ مالباختگان
موسسات قرضالحسنه

فرهنگ احتکار

زنده شد

3

سهشنبه  6آبان 1399

نامه نخست وزیر پاکستان
بهزاکربرگمدیرعاملفیسبوک
در باره محتوای ضداسالمی

اصالح

به جای فیلتر

| 27 October 2020

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

 10ربیع االول  | 1442سال  | 22شماره 5862

تحریم به ایستگاه آخر رسید؟
مشاور ترامپ میگوید تحریمی باقی نمانده که علیه ایران انجام دهیم ،اظهاراتی که مخالف نظر پومپئو و ترامپ است
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انقالب  1990کامل شد
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توضیح شرکت آب و فاضالب
استان تهران به آفتاب یزد
در مورد کیفیت آب اسالمشهر
3

فتح اله دهقان

دانش آموخته جغرافیای سیاسی

جوامع انســانی زنده به ارزشــهاو هنجارهای
انسانی-اخالقی هســتند.عمل به این ارزشها
موجب پویائی جوامع شده وزیبائی خاصی به
جهان میبخشد.
این ارزشــها جهان شــمول بــوده ودر ادیان
آسمانی،آئینهای بشــری عمل به آنهاتوصیه
شده وبه مرور زمان عرفی وبه صورت فرهنگ
درآمده اســت .در زندگی شــخصی افراد در
قالب مروت صداقت ،راســتگویی ،دستگیری
از نیازمندان،جــوان مــردی و .....در جوامــع
انســانی نیز این صفات نیکو بــا اصطالحاتی
همچومســاوات طلبی،هــم یــاری ،و....
تبلور مییابد.
در دنیــای جدید ایــن ارزشــها در چهرهای
نــو بــا اصطالحاتــی همچون حقوق بشــر،
عدالت خواهی،دموکراسی،حقوق کودکان ،حق
زنان و ...تعریف شده است.
از ابتدای تاریخ از این ارزشــهای واال توســط
افراد ،سیاســتمداران ،جریانهای سیاســی،
حکومتهــا در جهت تامیــن منافع ومطامع
سوءاستفاد ه شده است.
کشــور و مردم مــا در برهه کنونــی قربانی
سوءاســتفادهکنندگان واژههای حقوق بشــر،
دموکراســی ،آزادی در سطح جهانی ومدعیان
دروغین خدمت در داخل هستند.
آنها که ادعای حقوق بشر دا رند ولی در شرایط
جانکاه کرونایی ایرانیان را از اســتفاده از دارو
محروم کرده اند.
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سرمقاله

تحریمهاوچگونگی
ادامه فشار بر ایران
سید جالل ساداتیان
دیپلماتبازنشسته

اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ
مبنیبراینکهدیگرتحریموسختگیریبیشتری
نمانده در مقابل با اظهاراتی است که از مایک
پامپئو تا کنون شنیده ایم .ارزیابی کارزار فشار
حداکثری آمریکا در این زمینه اهمیت ویژهای
دارد تا بتوان مقصود هر یک از این دو دیدگاه را
روشن کرد .فشارهای اقتصادی که دولت ترامپ
به ویژه بعد از رسیدن پامپئو به وزارت خارجه
بــر ایران تحمیل کرد دارای اهدافی بود که به
نتیجه الزم نرسید .اینکه گفته میشود سیاست
فشار آمریکا نتیجه بخش نبود به معنی این نیست
که تاثیری بر ایران نداشته ،پر واضح است که
فشارهای اقتصادی بر جامعه تاثیر گذاشته و
امروز همه ما از این وضعیت کالفه شده ایم!
هرچند که بخش قابل توجهی از شرایط امروز
نیز به دلیل ناکارآمدی و نابسمانیهای داخلی
است که در چنین وضعی اختالفات نامعقول
میان برخی مسئوالن را شاهد هستیم.
با این حال الزم به تکرار است که آنچه ترامپ
از سیاست فشار حداکثری اقتصادی خود دنبال
میکرد یعنی تسلیم ایران و نشستن پای مذاکره
برای اعطای امتیــازات جدید در حوزههای
غیرهستهای به آمریکا به نتیجه نرسیده است.
برای این هدف واشــنگتن به دنبال استفاده
از اهرمهایی چون شــورای امنیت و استفاده
ازمکانیسم ماشه نیز بود اما حتی نزدیکترین
متحدین آنها یعنی بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز
مخالفتکردند.
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یادداشت1-

مدعیان
دروغین
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یادداشت2 -

مجلس یازدهم؛
متن مهم است یا حاشیه؟
حسین طاهریفرد

روزنامه نگار

انتخابــات مجلس یازدهــم در دوم اســفند ۹۸
برگــزار گردید .ایــن دوره با حــدود  ۴۳درصد،
کمترین میزان مشــارکت در یازده دوره انتخابات
مجلسشورایاســامی را بنــام خــود ثبت کرد.
دربــاره بیرمق بودن این انتخابات دالیل مختلفی
مطرح شده است .برخی رد صالحیتها ،مشکالت
اقتصادی و معیشــتی و ناامیدی رای دهندگان از
اصالحطلبان باعث شد تا نمایندگان جریان اصولگرا
با کمترین میزان رای بتوانند کنترل بهارســتان را
برای یک دوره چهار ساله به دست گیرند .مجلس
یازدهم خرداد  99با شعار فساد ستیزی و شفافیت
در حالی شــروع به کار کرد که اکثریت نمایندگان
این دوره سابق ه نمایندگی نداشتند و بسیاری از آنها
با چ موخم کار مجلس ،آییننامههای داخلی و نحوه
کار کمیسیونها آشنا نبودند.
نمایندگان مجلس یازدهم در اولین روزکاری خود
در خانه ملت سوگند یاد کردند برای حل مشکالت
مردم از هیچ تالشی مضایقه نکنند .از اولین طرحهای
مطرح شده در مجلس یازدهم ،یکی «طرح جمعیت
و تعالی خانواده با موضوع فرزندآوری» بود که این
طرح همچنان در کمیسیون فرهنگی مجلس خاک
میخورد و هنوز به صحن علنی مجلس نرســیده
اســت .دیگری «طرح شــفافیت آرای نمایندگان
مجلس» بود که قرار اســت به زودی در دستور کار
صحن علنی قرار گیرد.
نمایندگان مجلس در نخستین گام اقتصادی خود
خواســتار شــفافیت آمارهای اقتصادی ارائه شده
مردان اقتصادی دولت شــدند .منتخبان ملت در
بحبوحه افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره بهای

یادداشت4-

یادداشت3 -
آن ،خواستار کنترل بیشتر مسئوالن دولتی در این
زمینه شدند .همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس
در خصوص التهاب بازار ارز خواستار ارائه راهکارهایی
برای ثبات این بازار از سوی مسئوالن مربوطه شد.
از جمله طرحهای دیگر مجلس میتوان به «طرح
مبارزه با احتکار مســکن» و «طرح ســاماندهی
خودرو» اشــاره کرد که قرار است به زودی نهایی
و در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرند.
شاید بتوان مهمترین گام اقتصادی مجلس را ارائه
«بســته اقتصاد مردمی» در پنج محور دانســت.
طرحی که هنوز اطالع دقیقی از چند و چون و نحوه
عملیاتی شدن آن در دسترس نیست.
در حوزه سیاست خارجی ،کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس فعال شدن مکانیسم ماشه
را غیر قانونی دانســته و از محمد جواد ظریف وزیر
امورخارجه خواست تا با تغییر دیپلماسی وزارتخانه
تحت امرش به روابط بیشــتر با همسایگان توجه
نشان دهد.
متاسفانه مجلس یازدهم در چند ماهی که از عمرش
میگذرد نتواســته کارنامه قابل قبولی از خود ارائه
دهد و در شرایطی که دغدغه اصلی مردم مشکالت
اقتصادی و معیشتی است ،تعدادی از مجلسنشینان
به جای کمک به حل مشــکالت واقعی کشــور با
دامن زدن به اختالفات حزبی و سیاسی جز ضرر و
زیان ،سود و منفعتی برای مردم نداشتهاند.
این روزها در حالی که کشور از یک طرف با تحریم
شــدید اقتصادی روبروست و از طرف دیگر درگیر
مبارزه با کرونا ،تورم افسارگسیخته ،کاهش ارزش
پول ملی و هزاران مشکل ریز و درشت دیگر است،
تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم بجای پرداختن
به وظیفه اصلی خود یعنی قانونگذاری برای کمک
به دولت و مردم وارد مســائل حاشیهای شدهاند و
سعی در انحراف افکار عمومی دارند.
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وفاق ملی
وکال

هوشنگ مقبولی *

باتعبیر وفــاق در فرهنگ معین بــه " همراهی
کــردن ،یکدلــی و یکرنگی " همــراه با مفهوم
اصطالح " ملی" به معنای " جامعه" و قسمتی از
یک ملت یعنی جامعه وکال ،به سادگی میتوانیم
یکرنگی و همدلی نهاد وکالت را در وفاق ملی وکال
معنا نمود.
همراهــی ،یکپارچگی و یکدلــی اعضای جامعه
وکالت الزمه حفظ موجودیت و یکدســتی نهاد
وکالت خواهد بود .نتیجــه این اتحاد یا عدم آن،
میتواند ادامه حیــات و یا حتی نابودی این نهاد
عظیم مدنی را در پی داشته باشد .البته باید توجه
داشت که نابودی عدم نیست ،بلکه تغییر جایگاه
یک نهاد موازی و مستقل به یک نهاد زیرمجموعه
و پائین دســت " ،نیســتی " و عــدم آن نهاد
خواهد بود.
وفاق ملی در وکال به هیچ وجه با مقابله یا مبارزه
و ســرکوب طرف مقابل کســب نمیشود .ایجاد
"ســنگرهای صنفی " و برپا کــردن خاکریز در
مقابل یکدیگر ،پیروز میدانی نخواهد داشت و این
شکست دو طرف بوده و به عبارت بهتر " خودزنی "
است .برای دســتیابی به اتحاد ملی موردنیاز در
وکالت (نه در تعبیر سیاسی ) و در " تحول صنفی "
نیاز به درک وضعیت موجود تک تک افراد جامعه
وکالت میباشد.
اتحاد و انســجام جامعه وکالت برای موضعگیری
در مقابل سایر اعضا یا ارکان جامعه نیست ،بلکه
ضرورت اتحاد برای " حفظ موجودیت و استقالل
نهاد وکالت " میباشد.
قطعاً نتیجه اختالفات درون صنفی سبب کمرنگ
شدن ارزشها و تنزل جایگاه رفیع وکیل و وکالت
خواهد شــد .طبیعی اســت برای حل اختالفات
و بــرون رفت از وضعیت ایجاد شــده در نتیجه
اختالفات ،باید منتظــر ورود و اقدام ارکان دیگر
جامعه و قوای سه گانه بود.
در صورت ادامه اختالفات ،در آینده نه چندان دور
باید شاهد سست شدن پایههای اساسی این نهاد
قدیمی شد .تقسیم و نگاه ناپسند درون صنفی به
تقسیم وکال در دو دسته " وکیل مرکز "و" وکیل
کانون "که در مغایرت کامل با روح قانون اساسی
جمهوری اسالمی است ،هویت صنفی و سازمانی
نهاد وکالت را هــدف گرفته ،که این موضوع هم
میتواند در آینده نه چندان دور سبب ورود اغیار
به جمع خانواده شود.
از برنامههای تحوالتی که در مدیریت جدید قوه
قضائیه مورد توجه و برنامه قرار داشت ،ساماندهی
و تقویت "شــکلی" نهاد وکالت بود .ولی به دلیل
کــمکاری و ناکامی متولیان نهاد وکالت در انجام
تکالیف و وظایف ســازمانی خود از یک ســو و
افزایش تنشها ،سبب دخالت و ورود " ماهیتی"

قوهقضائیه به موضوع وکالت گردیده است.
اصالح آییننامه ،تشــکیل نهاد نظــارت بر رفتار
وکال در تشــکیالت قوه قضائیه و ...از ثمرات عدم
انسجام صنفی است که هر روز هم بیشتر خواهد شد.
با کنار گذاشــتن اختالفات و یک دل شــدن و
با تشــکیل کمیتههای مشترک علمی و فکری و
تشکیل کمیسیونهای تخصصی فعال در هر دو
نهاد متولی نهاد وکالت و با برنامهریزیهای واحد
میتوان بر مشکالت غالب شد .با حل مشکالت و
برطرف کردن موانع داخلی و درون صنفی داخل
صنف ،سرنوشت نهاد وکالت میتواند در دستان
متولیان آن قرار گیرد.
در حــال حاضــر در میان آحاد جامعــه و مردم
بــه عنوان ارباب رجوع دســتگاه قضائی تمییز و
تفکیکی میــان وکالی کانون و وکالی مرکز قوه
قضائیــه وجود ندارد و ایــن حقیقتی انکارناپذیر
اســت .در گذشــته بعضی از پیشکســوتان امر
وکالت به عنوان ریش ســفیدان وکالت به مقابله
با مرکز وکال برخاســته بودند و کارآموزان نیز با
حفظ حریم و حرمت تا زمانی که " ادب صنفی"
حکم نمینمود ســخن نمیگفتند .اکثر بزرگان
وکالت در مقابل همکاران کم تجربه ،ســعه صدر
و آستانه تحمل باالیی داشتند .تاریخ معاصر گواه
این ادعاست که اکثریت وکالی پیشکسوت چگونه
مشکالت صنفی را با گفتگو و منطق رفع و رجوع
مینمودند.
کارآموزان وکالت دیروز ،پیشکسوتان وکالت امروز
آموختهاند که برای حفظ موجودیت و اســتقالل
صنفی خود بهترین چاره سکوت یا اتحاد همراه
با گفتگو است.
بعضــی از کارآموزان وکالت امروز ،با عبور از خط
قرمزهای اخالقی" و ادب صنفی" ،بدون در نظر
گرفتن صالحدید بــزرگان حرفهای خود و بدون
آیندهنگری صنفی از راههــا و ابزارهای مختلف
ی کرده و در ادامه شــاید آبرویی برای
موضعگیر 
این حرفه باقی نگذاردهاند.
صنف وکالت با هجمههای شدیدی از سوی جامعه
و ارکان نظام مواجه شــده است .نهاد وکالت در
حال حاضر در حساسترین موقعیت صنفی قرار
دارد .وضعیتی که شــاید به جــرأت بتوان گفت
تاکنون ســابقه نداشته باشد .اتفاقاتی که حداقل
در یک سال گذشته مربوط به وکالت افتاده خود
موید این موضوع اســت .در حال حاضر چارهای
جز انســجام و همدلی و وحدت وجود ندارد .باید
از هرگونه اقدام تشنج زا در درون خانواده وکالت
اجتناب کرد تا دست در دست یکدیگر به "دوران
وفاق ملی وکال " وارد شویم.
تا همین لحظه نیز ســالها زمان نیاز هســت تا
خســاراتی که در نتیجه عملکرد اشتباه صنفی
انجام یافته جبران شــود .تشکیل انسجام و وفاق
ملی در خانواده نهاد وکالت گام بسیار بلندی برای
رســیدن به اهداف آرمانی با حفظ موجودیت و
استقالل نهاد وکالت است.
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کویر در انتظار
دریافت آب دریا
علی اکبر پیوندی

سرزمین ایران از نظر مساحت در بین نزدیک
به دویســت کشــور جهان در ردیف پانزدهم
قرار دارد و جزء کشــورهای وســیع و پهناور
دنیا محسوب میشود .البته بخش عظیمی از
سطح کشور را کویرهای خشک بیآب و علف و
صحرای لم یزرع تشکیل میدهد و بافت گیاهی
قابل توجهی ندارد و تنها درختچههای طاق و گز
و بوتههای تیغدار خار هستند که فقط شتران
صبور و پرطاقت ،توان استفاده از آنها را دارند.
همچنین مراکز جمعیتی هم بســیار اندک و
در فواصل دور از هم قرار دارند .سرزمینهایی
که هیچ رودخانه دائمی در آنها جریان ندارد و
هیچ تاالب و مرداب و آبگیر قابل ذکری در آنها
وجود ندارد و منابع تامین آب هم منحصر است
به قناتهــای قدیمی که در تونلهای تنگ و
تاریک و طوالنی به تدریج از مویرگهای زمین
قطره قطرههای آب را جمع آوری و در انتهای
خروجی خود به سطح شهر و روستا میرسانند
و سرانجام اینکه این پهنه وسیع مشتمل است
بر دشتهای صاف و مسطح و نیز تپه ماهورهای
انباشته از ریگ و رمل سیال و متحرک که خود
منشــاء طوفانهای شن موســمی با سرعت
زیادی میباشند .این حرکتهای سهمناک در
مسیر نامنظم خود اغلب شهرها و روستاها را
هدف قرار داده و ســکنه آنهــا را وادار به کوچ
و مهاجرت میکنند .بیمورد نیست یادآوری
کنیم که حــوادث آب و هوایی در کویر اغلب
آشــفته و غیرقابل پیشبینی است؛ از جمله
ناگهان در یــک نقطه گردبادهای کوچک و با
شدت دوران شــدید تشکیل میشود و مقدار
زیاد خار و خاشاک از سطح زمین به سمت باال
ارتفاع میدهد و یکی دو تا از همین گردبادهای
موضعی و خلقالساعه بود که هواپیماهای غول
پیکــر آمریکایی را در صحــرای طبس از کار
انداخت و به آتش کشید.
با همه ی این اوصاف ،بخش عظیمی از ثروت
و داراییهــای طبیعی ایــن مملکت از قبیل
زغال سنگ ،مس ،سنگ آهن ،سرب ،اورانیوم،
پتاسیم ،روی و فلورنت در زیر بستر همین کویر
خشک و خالی ظاهری انباشــته و انبار شده
است که برای فرآوری و استخراج آنها تاسیسات
سنگین و بزرگی احداث و ایجاد شده است که
طبعا نیاز مبرم به مقادیر معتنابهی آب دارد که
تاکنون به سختی و با هزینه زیاد تامین شده
است و برای رفع این کمبود طرحهای متنوع و
مختلفی از طرف کارشناسان مربوطه پیشنهاد
و ارائه شده است.
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