دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

برنامهانگلیسبرایکاهشکمکهایخارجیبهکشورهایفقیر

گزارش افشا شدهای حاوی صبحتهای بین مقامات وزارت خارجه
انگلیس نشان داد این کشور میتواند بودجه کمکهای خارجی خود
به برخی از فقیرترین کشورهای جهان را به بیش از نصف کاهش دهد.
به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک ،این سند که توسط وبسایت
اوپندموکراسی رؤیت شده و عنوان «رسمی حساس» گرفته ،بیانگر
آن است که کاهش بودجه ،شامل کاهش برنامه کمکی به سومالی
تا  ۶۰درصد و برنامه کمکی ســودان جنوبی تا  ۵۹درصد اســت.
کاهش حمایت از سوریه  ۶۷درصد ،لیبی  ۶۳درصد و کاهش ۵۸

درصدی بودجه امدادی کنونی نیجریه نیز گزارش شده
است .این سند همچنین شامل کاهش  ۵۰درصدی
بودجه کمکی بالکان غربــی و  ۶۰درصد کاهش در
بودجه جمهوری دموکراتیک کنگو اســت و حمایت
انگلیس از کشورهای منطقه «ساحل» در آفریقا نیز
از  ۳۴۰میلیون پوند به  ۲۳میلیون پوند کاهش مییابد .کاهش ۴۵
درصدی بودجه کمکی یمن جنگزده نیز در نشستهای رسمی
مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت کمتر از چیزی که بعدتر اعالم

آیا سفر سیمون کاوینی ،وزیر امور خارجه ایرلند
به تهران ارتباطی با برجام و بحث میانجیگری دارد؟
آفتاب یزد در این باره با سید وحید کریمی
کارشناس بینالملل گفتگو کرده است

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

شد ،در نظر گرفته شده است .وزارت خارجه انگلیس
با ارجاع به هزینه پاسخ همهگیری کرونا ،گفت تأثیر
لــرزهای همهگیری بر اقتصاد انگلیس ،مــا را وادار به
گرفتن تصمیمات دشــواری کرده که از جمله آنها
کاهش موقت مبلغی اســت کــه به کمک اختصاص
میدهیم .یک سخنگو به گاردین گفت :ما هنوز مشغول کار بر روی
این هستیم که کاهش بودجه برای هر برنامه کمکی منفرد چگونه
خواهد بود و تصمیمات هنوز نهایی نشدهاند.

چرا ایرلند؟!

روحانی ،عالیترین مقام اجرایی ایران به صراحت گفت« :تحریم را بردارید به آسانی مسیر دیپلماسی بازخواهد شد ».بایدن نیز در مبارزات انتخاباتی
برای رسیدن به کاخ سفید از بازگشتن به برجام گفته بود حال این که چرا آمریکایی ها ،هم میخواهند به برجام بازگردند هم بر نمیگردند به چند
مهمترین آن انتخابات خرداد  ۱۴۰۰در ایران است؛ سید وحید کریمی به آفتاب یزد گفت این که میبینیم به جای «جوزپ بورل»
موضوع مرتبط است که
ِ
ناگهان سر و کلهی سیمون کاوینی ،وزیر امور خارجه ایرلند پیدا میشود یعنی؛ «آمریکایی ها ،اروپاییها و آمریکا  -اروپا مؤدبانه در حال وقت کشی
هموارترین مسیرها است و نیازی به این بازیهای نخ نما شدهی دیپلماتیک نیست!
هستند واگرنه مسیر بازگشت به برجام یکی از
ِ
آفتاب یزد  -رضا بردســتانی :یک کارشــناس سیاست خارجه
به آفتاب یزد گفت« :پیشــتر و بر ســر موضوع ســفر«آبه شینزو»،
نخســتوزیر ژاپن نیز سر و صداهای بسیاری به پا شد اما هیچکس
از خودش نپرســید؛ «چرا ژاپن؟» اساســاً جایگاه ژاپن در سیاست
بینالملل کجا است آن هم کشوری که اشغال شده و تحت سیطرهی
تمام و کمال آمریکا است» .
ســید وحیدکریمی میافزاید« :برای سفر سیمون کاوینی ،وزیر امور
خارجه ایرلند به تهران هــزار «فکت» میتوان آورد اما هیچکدام به
اهمیت موضوع برجام و پیچیدگی ماجراهای برجام و اختالفات شدید
تهران و واشنگتن ،قد نمیدهد از این رو چارهای نداریم که یک سؤال
مطرح کنیــم و آن این که «چرا ایرلند؟!» چرا به جای جوزپ بورل،
امانوئل مکرون ،مقامات آلمان یا انگلستان راهی تهران نمیشوند؟»
این تحلیلگر مسائل بینالمللی میگوید« :آمریکاییها با زبان بیزبانی
دارند به ما پیام میدهند با دولتی که ســه ماه بیشتر سر کار نیست،
وارد قرارداد نمیشــوند منتها اعالم نمیکننــد چون برای انتخابات
خرداد  ۱۴۰۰برنامههایی دارند پس باقی میماند مســائل مقدماتی
بازگشایی سفارت که چندان مهم نیست!»
> سفر به ایران در مقطع مهمی از روابط دوجانبه

وزیر امور خارجه ایرلند ،ســفرش به ایران را با توجه به تصمیم اخیر
دولت دوبلین برای بازگشــایی سفارت این کشور در تهران ،به لحاظ
اثرگذاری در روابط دوجانبه مهم ارزیابی کرد .به گزارش ایرنا« ،سایمون
کاوونــی» با صدور بیانیهای که در تارنمای وزارت امور خارجه ایرلند
منتشــر شد گفت :این سفر در پی تصمیم هفته گذشته دولت برای
استقرار کاردار و بازگشایی سفارت ایرلند در تهران تا سال  ،۲۰۲۳در
مقطع مهمی از روابط دو جانبه صورت گیرد .وی همچنین عنوان کرد:
ایرلند به عنوان تسهیلکننده قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت (در تائید
برجام) انتخاب شده است .این قطعنامه مسیر تعامل شورای امنیت در
خصوص توافق هستهای ایران ،موسوم به برجام است .وزیر امور خارجه
ایرلند با اشاره به حمایت قوی کشورش از برجام بیان داشت :ایرلند در
جایگاه یک تسهیلکننده مشتاق است که با همه بازیگران گفتگوی
نزدیکی داشته باشد و همه طرفها را به پایبندی کامل به این توافق
تشویق میکند .وی افزود :این سفر فرصت مغتنمی برای گفتگو درباره
برجام و ســایر مسائل کلیدی خاورمیانه است که بسیاری از آنها در
دستور کار شورای امنیت قرار دارد.
> نهاد تسهیلکننده اجرای توافق هستهای

بر اســاس گزارش وزارت امور خارجه انگلیس ،سیمون کوونی ،وزیر
خارجه جمهوری ایرلند که کشورش نهاد تسهیلکننده شورای امنیت
ســازمان ملل در اجرای توافق هستهای (برجام) است در این سفر با
حجت االســام و المسلمین روحانی رئیس جمهوری ایران و محمد
جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار میکند .وزیر امور خارجه ایران
پیشتر در واکنش به عالقهمندی ایرلند برای نقش آفرینی درباره حفظ
و اجرای کامل برجام تصریح کرد که جمهوری اسالمی آمادگی دارد
تــا در صورت رفع تحریمها و انجام تعهدات از ســوی آمریکا ،بطور
متقابل اجرای کامل برجام را همچون گذشــته در دســتور کار قرار
دهد .ظریف بهمنماه گذشته در کنفرانس ویدیویی با کاوونی یادآور
شــد که ایران از ابتدا به تمامی تعهدات خــود در قالب برجام عمل
کرده و بعد از خروج آمریکا و ناتوانی اروپا برای اجرای کامل تعهدات
برجامی وعدم برخورداری ایران از منافع این توافق ،بر اســاس ماده
 ۳۶برجام تعهدات خود را کاهش داده اســت .ایران  ۲ســال پس از
خروج یکجانبه آمریکا از برجــام و تعلل طرفهای اروپایی در عمل
به تعهداتشــان در این توافق ،گامهایی را تحت نظارت آژانس برای
کاهش تعهداتش برداشــت و همواره اعالم کرده است در صورت لغو
تحریمها و اجرای تعهدات برجامی از سوی دیگر طرفهای این توافق
بینالمللی ،گامهای برداشته شده در مسیر کاهش تعهدات برجامی از
سوی تهران به سرعت برگشتپذیر خواهد بود.
رئیس جمهوری جدید آمریکا بازگشت به برجام را مشروط دانسته و
بدون اشــاره به اینکه کدام دولت در قبال برجام خلف وعده کرده و
از آن خارج شده است ،وعده داده درصورت بازگشت ایران به اجرای
کامل برجام ،واشــنگتن نیز به این توافق بازخواهد گشت .ظریف در
گفتوگو با همتای ایرلندی تصریح کرده بود :اقدامهای آمریکا با ایجاد
مزاحمت و وضع تحریمهای غیر قانونی بهویژه در چند سال اخیر که
با اهداف و مفاد منشــور مغایرت داشته و ناقض معاهدات بینالمللی
بوده اســت ،از این جهت به چند جانبه گرایی ضربه وارد کرده است.

انتظار این است همه کشورها بویژه اعضای شورای امنیت در راستای
صلح و امنیت بینالمللی تالش ســازنده داشــته باشند .کاوونی در
نشست یادشده به ظریف گفته بود :ایرلند برجام را یک دستاورد مهم
دیپلماسی چند جانبه گرایی میداند و با توجه به عضویت در شورای
امنیت و انتخاب بهعنوان تسهیلگر قطعنامه  ۲۲۳۱مربوط به برجام،
در نظر دارد نقش فعال و سازندهای در این زمینه ایفا کند.
این دیدارها در حالی صورت میگیرد که ظریف در توییتی بدون ارائه
جزییاتی اعالم کرد که «ایران به زودی طرح و برنامه عملی سازندهای
را از طریق کانالهای دیپلماتیک ارائه میکند ».اظهارات ظریف پساز
آن صــورت گرفته که به نقل از منابع اروپایی اعالم شــد که تهران
نشانههای مثبتی را درباره آغاز گفتگوهای غیررسمی پیرامون برنامه
هستهایش فرستاده است .سفر وزیر خارجه جمهوری ایرلند به تهران
چند روز پس از آن انجام میشــود که این کشور اعالم کرد سفارت
خود را در تهران بازگشــایی میکند .ایرلند سفارت خود را به دلیل
کاهش بودجه تعطیل کرده بود.
> ایرلند برای تحقق قطعنامه  ۲۲۳۱تالش میکند

در آستانه سفر «سایمون کاوونی» وزیر امور خارجه ایرلند به تهران،
«مســعود اسالمی» ســفیر جمهوری اســامی ایران در دوبلین در
گفتوگو با ایرنا به تشــریح اهمیت این سفر پرداخت و گفت :زمان
و شــرایط سیاسی که این ســفر در آن انجام میشود به لحاظ بعد
بینالملل اهمیت ویژهای دارد .وی با اشاره به این مطلب که عضویت
ایرلند در شورای امنیت که از ابتدای  ۲۰۲۱شروع شده و نقشی که
آن شــورا به عنوان هماهنگکننده و تسهیلگر قطعنامه  ۲۲۳۱به
ایرلند سپرده ،افزود :اقتضا میکند که در مقطع کنونی ایرلند در این
زمینه فعالتر باشد.
به گفته ســفیر ایران در ایرلند ،دولت دوبلیــن «در مجموع تالش
میکند که از موقعیتش در شــورای امنیت و ارتباطاتی که با دولت
جدید آمریکا دارد به نحوی اســتفاده کند که نقش پر رنگ و موثری
در انجام وظایفش در راستای قطعنامه  ۲۲۳۱و برجام داشته باشد».
> یک تحول مثبت

«مســعود اســامی» میگوید :از نظر ما این یک تحول مثبت است
و جمهوری اســامی ایران از این اقدام استقبال میکند .بازگشایی
ســفارت به منزله شــروع جدیدی در روابط دیپلماتیک است که از
ویژگیهــای آن میتــوان به هماهنگیهای بیشــتر و تعامل پویاتر
در روابط دوجانبه اشــاره کرد .سفیر کشــورمان عنوان کرد :اهمیت
دیپلماتیک و سیاسی موضوع بازگشایی سفارت ایرلند در تهران ،طی
این سالها همواره در مجلس ایرلند مورد پیگیری مجلس این کشور
از دولت بوده و همیشه نمایندگان مهمی در مجلس دولت را تشویق
میکردند که برای این کار اقدام کند« .اسالمی» در بخش دیگری از
سخنانش به این نکته اشاره کرد که سیاست ایران همیشه این است
که در رابطه با کشورهای مختلف توازن و تعادل مطلوبی بین مسائل
دوجانبه و مسائل چند جانبه وجود داشته باشد .وی در همین پیوند
بیان داشــت :از سال گذشته ایران و ایرلند سازوکار مفید و کارآمدی
را برای مشــورتهای سیاسی دوجانبه تعریف کردند و سفر سایمون
کاوونی بخشی از فرایند مشورتهای سیاسی است که در سطح وزیر
خارجه صورت میگیرد .ســفیر ایران یادآور شد که در عرض دو ماه
گذشته جلساتی در چارچوب مشورتهای سیاسی بین وزرا و معاونین
سیاسی آنها برگزار شده که در جای خود اهمیت دارد.
> مسئلهی اصلی بایدن جمهوری خواهان هستند!

دکتر کریمی در پاسخ به این ســوال که آیا در حوزه اروپا قرار است

ترامپ و کوشنر به ندرت با هم در ارتباطند

جارد کوشــنر که زمانــی نزدیکترین معاون
ترامپ بود ،حاال پس از آنکه رئیس جمهوری
ســابق کاخ سفید را ترک کرده به ندرت با او
در ارتباط اســت .به گزارش ایسنا ،به نقل از
شبکه خبری سی .ان .ان ،جارد کوشنر ،داماد
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری ســابق آمریکا
به طرز مشکوکی در نشست مهمی که اخیرا
برگزار شــد ،غیبت داشت .عدم دعوت از وی
برای چنین نشستی که درباره آینده سیاسی
ترامپ در آن تصمیمگیری شــد ،غیرمعمول
به نظر میرســد .شــبکه خبری سی .ان .ان
گزارش داده کــه در این نشســت که برای
«کمیته اقدام سیاســی محافظــه کار» بود
افرادی چون بیل اســتپیان ،دن اســکاوینو،
دونالــد ترامــپ جونیــور و برد پارســکیل
حضور داشتند.
دو منبــع ناشــناس گفتند کــه روابط میان
ترامپ و کوشــنر متشنج است .اما یک منبع

دیگر که غالبا با کوشــنر گفتگو میکند ،این
مســئله را رد کرد که روابــط بین دو طرف
متشــنج است و افزود :کوشــنر و ترامپ روز
چهارشنبه برای ناهار با یکدیگر دیدار کردند.
یک منبع مطلع درباره زندگی کوشنر نیز به
ســی .ان .ان گفت که داماد ترامپ به دنبال
یک شــروع دوباره اســت .یکی از همکاران
کوشــنر در کاخ ســفید نیز گفــت :این یک
تغییر  ۱۸۰درجهای در زندگی کوشنر است.
کوشــنر مردی است که چهار سال هر کاری
را از جانب ترامپ انجام داد .او این شــغل را
زندگی کرد .اما حاال کوشنر به ندرت با ترامپ
صحبت میکند و پس از مراســم تحلیف جو
بایدن ،رئیــس جمهوری آمریــکا به همراه
همسرش ایوانکا در میامی ساکن شده است.
البته ترامپ بارها کوشــنر را مقصر شکستش
در انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا
اعالم کرده است.

اتفاقــی بیافتد یا اینکه اروپــا و آمریکا با هم به یک جمعبندی کلی
در مورد ایران میرســند میگوید« :در هر سه شکل به این معنا که
آمریکا مستقل ،اروپا مستقل و ادغامی از هر دو .معتقدم وزنهی هدایت
کار توسط اروپا بیشتر است چون بایدن هنوز مشکل دارد و شش ماه
تا یک سال الزم است تا دولت بعدی بتواند خود را نشان دهد .بایدن
اکنون بیشتر حواسش به جمهوری خواهان است تا مسائل مربوط به
ایران .االن بایدن دومین حمله به ایران را کنسل کرد نه به این دلیل
کــه امتیاز مثبت به ایران بدهد بلکه برای حمله اول در کنگره حتی
برخی دموکراتها از او ایراد گرفتند.
با توجه به اینکه بایدن ایرلندی تبار است و مقامی هم که قرار است به
تهران بیاید ایرلندی است میتواند این مسئله نیز حائز اهمیت باشد.
از یــک منظر باید دید جایگاه ایرلند در اتحادیه چه و چگونه اســت
نکته دوم اینکه روابط ایرلند و انگلیس االن مقداری مخدوش اســت
شــاید مقام ایرلندی میخواهد در موضعی که انگلیس چالش دارد
دخالت کند تا شاید در اتحادیه بتواند از انگلیس امتیاز گیرد .با توجه
به اینکه ایرلندیها در تهران ســفارت باز میکنند میتواند در واقع
محول شدن ماموریت انگلستان به ایرلند باشد .چون حرفهایی که
اکنون ایرلندیها میزنند پیشتر انگلیسیها میزدند .مثال گفته است
ما باور داریم که در برگزیــت خروج آن موفقیتآمیز خواهد بود که
این موضع انگلستان است و بعید نیست که در موضوعات منطقهای و
فرامنطقهای نیز خود را جای انگلستان بگذارند».
> حضور ایرلند گمراهکننده است

این کارشناس سیاست خارجه ادامه میدهد« :با توجه به اینکه در این
مسائل باید منتظر مکرون یا جوزپ بورل باشیم حضور ایرلند کمی
گمراهکننده اســت تا گره گشا .ممکن است یک تبلیغات چند روزه
داشته باشد و ته آن چیزی نباشد چون اینها متصدی و متولی در اروپا
دارند .مثل زمانی که نخست وزیر ژاپن به ایران آمد و ما چقدر شلوغ
کردیم چون اصال ژاپن جایگاهی ندارد یک کشور اشغال شده است.
چــه تضمینی وجود دارد که ما حضور ایرلند را جدی بگیریم .ضمن
اینکه چرا مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپایی و سایرین به ایران
نیایند؟ مثال یکی از مقامات سوئیس بیاید و بگوید حافظ منافع آمریکا
هستم و میانجیگری کند.
> موازنه مشکالت داخلی و بیرونی آمریکا به هم خورده است

این کارشــناس روابط بینالملل در واکنش به این پرسش که« :آیا
ایرلند میتواند واسطه و میانجیگر خوبی در زمینه هستهای و سایر
مشکالتی که بین ایران و آمریکا وجود دارد باشد؟» اظهار میدارد:
«خیــر اینگونه فکر نمیکنــم .گاهی ما اینقدر مســائل را بزرگ
میکنیم که به نفع خود ایرلند هم میشــود ».وی میافزاید« :اما
چند مسئله وجود دارد یک اینکه ایرلند در برگزیت جایگاه مهمی
داشت ،دوم ایرلند تصمیم به بازگشایی دفتر سفارت خود در ایران
را گرفته است سوم هم ایرلندی تبار بودن بایدن است .اتفاقاتی که
اخیرا پشت ســر هم افتاده یعنیعدم تصویب قطعنامه ضد ایرانی،
منتفی شدن حمله دوم آمریکا و طرح  ۸مادهای بلینکن که در آن
به چین و ایران اشــاره کرد و برای مهار چین خواسته یا ناخواسته
مجبورند به ایران امتیازاتی دهند اگر نه بایدن مجبور است در چند
جبهه بجنگد.
کریمی تأکیــد میکند« :اکنون موازنه مشــکالت داخلی و بیرونی
آمریکا به هم خورده است .به همین دلیل االن میگویم بایدن بیشتر
نگران تنظیم روابط با جمهوری خواهان است .اشتباهی که اوباما کرد
و بایدن نمیخواهد آن را مرتکب شــود از دســت ندادن کنگره در
انتخابات میان دورهای است مســئلهای که اوباما با سرمستی در دو
سال اول آن را نادیده گرفت .اکنون بایدن میخواهد روابط معقولی با
جمهوری خواهان برقرار کند که اگر دموکراتها کنگره را هم از دست
دادند روابط کاری با جمهوری خواهان ادامه پیدا کند».
کریمــی در پایان خاطرنشــان میکند« :آمریکا اکنون از سیاســت
استمهال اســتفاده میکند و با فرســتادن آدمهای بیربط در حال
خریدن وقت است .با توجه به اینکه چندین ماه به پایان دولت روحانی
بیشتر نمانده محترمانه کارهایی انجام میدهند تا دولت بعدی ایران
روی کار آید و مذاکرات با دولت جدید باشد .اگر مجموعه غرب بگوید
در این مدت ســه ماهه نمیخواهد کاری انجام دهد علیه خود غرب
میشــود چون میخواهند در انتخابات هــم تاثیرگذاری کنند و در
نهایت اینکه میخواهند برای دولت فعلی احترام قائل شــوند چون
۴سال بر سر مسئلهی برجام مقاومت کرد و باقی ماند».

امکان جایگزینی بن سلمان با بن نایف

یک وزیر ســابق صهیونیســت در سخنانی به
احتمال برکناری ولیعهد کنونی عربســتان و
انتخاب ولیعهد ســابق این کشور به جای وی
اشاره کرد .به گزارش ایسنا ،به نقل از عربی،۲۱
یوسی بیلین ،از وزرای دولت رژیم صهیونیستی
در یادداشــتی به احتمال برکناری محمد بن
ســلمان ،ولیعهد عربستان و تعیین محمد بن
نایف ،ولیعهد ســابق این کشــور به جای وی
اشــاره کــرد .وی در این باره نوشــت :تقدیر
اینگونه شــد که «محمد بــن نایف با تجربه»
برکنار شــود و «محمد بن ســلمان بیپروا»
جانشــینش شــود .این وزیر صهیونیست در
ادامه گفت :کاخ ســفید از این جوان به عنوان
رئیس دولت اســتقبال کرد و به نظر میرسید
او عملگرا و نماینده واقعی عربستان سعودی
مدرن اســت و جهان نمیتوانــد صبر کند تا
پدرش ســلمان تاج خود را برداشته و آن را به
پسر لیبرال خود بدهد .در این یادداشت آمده

است :بن سلمان پس از انجام چند اقدام مانند
لغو ممنوعیت رانندگی زنان مشــهور شد اما
پس از آن اقدام به بازداشت فعاالن زن و برخی
افراد و شــاهزادگان سعودی نموده و کشورش
را وارد باتالق جنگ یمن کــرد .وی اقدامات
عجیبی را انجام داد که در رأس آنها دســت
داشــتن در قتل جمال خاشقجی ،روزنامهنگار
منتقد سعودی بود.
بیلین ادامــه داد :ترامپ از ایــن رهبر جوان
حمایت کــرد و وی کام ً
ال به ترامپ وابســته
شد و بیم آن را داشــت که جو بایدن ،رئیس
جمهوری آمریکا که حساسیت بیشتری نسبت
به مسئله حقوق بشر دارد ،او را به پایان زندگی
سیاســیاش برســاند .این وزیر ســابق رژیم
صهیونیستی همچنین احتمال داد که بایدن
در گفتوگوی تلفنی اخیرش با ملک سلمان
به او گفته است :بهتر است که محمد بن نایف
را جایگزین پسر بیپروای خود بکند.
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حماس :اسرائیل نمیخواهد ما در انتخابات پیروز شویم
عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین (حماس) اعالم کرد ،رژیم صهیونیستی
میخواهد که این جنبش در انتخابات آتی فلسطین پیروز نشود .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
آناتولی ترکیه ،حسام بدران ،عضو دفتر سیاسی جنبش حماس خاطرنشان کرد ،رژیم صهیونیستی
به رهبران جنبش حماس در کرانه باختری نسبت به مشارکت در انتخابات آتی فلسطین هشدار داده
است و چندین تن را نیز به دلیلعدم پیروزی این جنبش در انتخابات ،بازداشت کرده است.

امروز؛ همان فردای دیروز است

ُ
«برگزین»روزنامههایایران
در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را،
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.
رسالت :طبیعت و میراثی که برای آیندگان میگذاریم

«تخریب محیط زیســت
بالی بزرگی است که آینده
بشــر را هدر میدهد ،بنابراین مسئوالن و همه
مردم باید در مقابل آن بایســتند و حوادثی مثل
آتشسوزی جنگلها و یا خشک شدن دریاچهها
و تاالبها ،قابل پیشگیری است و مسئوالنی که
بــه وظایف خود عمل نمیکننــد ،دچار تقصیر
هستند ».این سخنان نفر اول کشور است؛ هماو
که فعالیتهای محیط زیستی را فعالیتهای دینی
و انقالبی میداند نه تزئینی و تجملی .این تعریف
و اولویتبخشی ،آن هم از سوی یک رهبر دینی
و سیاسی جامعالشرایط ،خود گویای بسیاری از
نکات درسآموزی اســت که البته در بسیاری از
مسئوالن ،درک نشده است .فعالیتهای مرتبط با
محیطزیست ازآنجاکه بهنوعی میراث داری برای
نســلهای بعدی است بسیار حائز اهمیت است؛
چراکه حفاظت از محیطزیست و جلوگیری از زوال
میراث طبیعی ،متأسفانه کمتر در اولویت مسئوالن
قــرار دارد و تذکر رهبر معظم انقالب در بابعدم
تزئینی و تجملی بودن این حوزه ،حکایت از نقص
درک و فهم برخی مســئوالن و ایرادات گوناگون
عملکردی آنان است.
آثار این بیتوجهی را میتوان در بخشهای مختلف
مشاهده کرد؛ از میان «یک هزار تاالب موجود در
کشور بر اســاس تعریف کنوانسیون بینالمللی
رامسر ۸۰ ،درصد در وضعیت بحرانی هستند یا در
معرض خطر قرار دارند» و البته دامنه این غفلتها
و بیتوجهیها گسترده است و میتوان نظایر آن
را در بروز پدیدههایی نظیر کمآبی و خشکیدگی،
گردوغبار (بهخصوص با منشــأ محلی) ،از دست
رفتن دریاچهها ،تاالبها و زیستگاههای خشکی،
آلودگــی مفرط رودخانهها و نیــز آلودگی هوای
شهرها به چشم دید .اگر تا پیشازاین تصور میشد
که حفاظت از محیطزیســت موضوعی لوکس
و غیرضروری اســت ،امروز شکی باقی نمیماند
که انهــدام آن ،میتواند به نابودی زندگی منجر
شود .فراموش نکنیم ،تخریب بیرویه جنگلها از
سوی عاملهای انسانی و غیرانسانی یک تراژدی
تمامعیار زیستمحیطی است ،تا جایی که ادامه
این روند و کمتوجهی سازمانهای مختلف ،آینده
زیســتبوم و بهطور ویژه جنگلهای کشور را در
وضعیتــی نگرانکننده قرار میدهد و از ســوی
دیگر ،قطع و نابودی درختان براثر آتشســوزی
ازلحاظ زیســتمحیطی و نیز اقتصادی ،کشور را
دســتبهگریبان پیامدهای نامطلوب مستقیم و
غیرمستقیم میکند ،در میانمدت و درازمدت نیز
آثار خود را به شــکلهایی چون فرسایش زمین،
مهیاسازی بســتر هجوم سیل به سکونتگاههای
انســان و  ...ظاهر میســازد .در کنــار ضرورت
شکلگیری اراده واقعی در نگهداری از جنگل میان
مسئوالن و دستگاههای گوناگون ،یکی از مهمترین
راهکارهــا در این زمینه ،بحث فرهنگســازی و
سهیم کردن مردم بومی در مدیریت و برنامههایی
است که در این زمینه در حال تدوین است چراکه
فرهنگ و نگرش مردم نســبت بــه پدیدههای
اجتماعی آنقدر که میتوانــد در تحقق اهداف
اینچنینی کارایی داشته باشد هیچ قانون یا قوه
قهریهای نمیتواند چنین کارکردی داشته باشد.
ازاینرو ایجاد نگرش صحیح نســبت به جنگل
و حفظ آن ،به فعالیتهای فرهنگی و آموزشــی
بیشتری نیاز دارد و اگر به این مهم توجه کافی نشود
باعث بروز پیامدهایی جبرانناپذیر خواهد شــد.
البته این به معنای کاهش یا واگذاری مسئولیت
نهادهای حاکمیتــی در این مورد نیســت زیرا
حفاظــت از جنگلها در وهله نخســت نیازمند
اقدام صریح و قاطع نهادهای مسئول است .برخی
جنگلها و مراتع را به چشم یک منبع اقتصادی
میبینند که ســود کالنی برای آنان دارد و برخی
چه بیمهابا تبر بیرحمی بر دست میگیرند و به
قلعوقمع درختان و تخریب جنگل میپردازند.
اطالعات:تناسب

در عرف نظــام اجتماعی،
حاکمیت «تناســب» بر
روابــط بین اعضا و اجــزای جامعه به عنوان یک
اصل پذیرفته شده است .این تناسب هم در نظام
تنبیه و هم در نظام پاداش وجود دارد و باید وجود
داشته باشــد .برای همین حقوقدانان همیشه به
«اصل تناســب جرم و مجازات» تاکید دارند .بر
اســاس این اصل ،اگر کسی مرتکب سرقت یک
آبنبات شود نباید به اندازه کسی که اختالس کرده
مجازات شود و بالعکس در نظام طبیعت هم همین
اصل حاکم است .هر کس بیشتر محصول بکارد
بیشتر درو میکند و هر کس بیشتر کار میکند
باید بیشتر بهره ببرد .در این باره میشود هزاران
مثال آورد .نظام هستی بر تناسب استوار است .از
منظومههای ســماوی تا اقلیم و طبیعت .اگر بال
عقاب به اندازه پشــه باشد ،نظام طبیعت درست
عمل نمیکند و اگر پای قناری به اندازه پای فیل
باشد ،نظام طبیعت از کار میافتد .اساساً کارکرد
همه موجودات زنده و همه نظام آفرینش بر اساس
اصل تناســب است و برای همین هستی بر پایه
عدالت بنا شده است .تناسب یعنی رعایت نسبتها
و رعایت نسبتها یعنی عدالت.

همین هفته گذشته مجلس تصویب کرد که ۷۰
میلیون تومان وام ازدواج بدهند به زوجها .آیا این
عدد با هزینه راهاندازی یک خانواده در ایران امروز،
هیچ نسبتی دارد؟ از آن جالبتر دو خبر در یک
روز از تلویزیون پخش شــد .یکی اینکه واکسن
کرونا در ناصرخسرو به قیمت  ۸۰میلیون تومان
توسط دالالن عرضه شده است ،دوم اینکه مجلس
تصویب کــرده که به خانوادههایی که ســومین
فرزندشان را به دنیا آورند وام مسکن  ۷۰میلیون
تومانی با بازپرداخت حداکثر ۲۰ســاله پرداخت
شود ...اماای کاش نمایندگان محترم این قدر در
تصویب این قانــون عجیب تعجیل نمیکردند و
به جای تصویب وام مسکن  ۷۰میلیونی  -که در
شهرهای امروز قیمت یک متر مسکن هم نیست
 آن هم برای فرزند سوم ،برای همه فرزندان ایراناین قوانین را تصویب میکردند:
 -۱حق برخورداری از امنیت غذایی و بهداشتی،
فارغ از اینکه والدینشان ثروتمند باشند یا فقیر.
 -۲حــق برخورداری از تحصیــل رایگان هم در
مدرسه و هم در دانشگاه.
 -۳حق برخورداری از اشتغال متناسب با تخصص
به طوری که هیچ فرزند جویای کاری بیکار نباشد.
 - ۴حق دریافت دستمزد متناسب با حداقل هزینه
یک زندگی سالم و بیدغدغه.
 - ۵حق بهرهمندی از خدمات بهداشتی و درمانی
کامل و کم هزینه.
 -۶حق زیســتن در فضایی سالم و شهرهایی که
گنبد خاکستری سرب و گوگرد بر سرش نیست.
 - ۷حق زندگی با رفاه و منزلت اجتماعی و فراهم
بودن همه زمینهها برای شکوفایی استعدادهای
درونی فرزندان این دیار.
جوان :دخیل گاوهای شــیرده به طناب پوسیده
صهیونیستها

ادعای هفته گذشته رسانههای
صهیونیســتی مبنی بر تالش
گردانندگان این رژیم برای ایجاد
یک ائتالف نظامی در منطقه
علیه ایران با شرکت برخی از شیوخ منطقه ،در کنار
بیانیه اتحادیه عرب که حاوی ادعای تعلق جزایر
سهگانه به شیخنشین امارات است ،نشان از توهم
جدیدی دارد که حکام مرتجع منطقه دچار آن شده
و این بار با اتکا به صهیونیستها تالش کردهاند برای
خود اعتبار و حیثیت کســب کرده و البته امنیت
منطقه را بیش از پیش به خطر بیندازند...
اکنون در حالی که دموکراتها در دوره ریاســت
بایدن ،به ظاهر نشــان دادهاند کــه باز گرداندن
اعتبار امریکا در جهان را مهمتر از حفظ موقعیت
رژیمهای متزلزل خلیج فارس میبینند و تالش
دارند از بحران دست ســاخته ترامپ در عراق و
دیگر کشورهای منطقه رهایی یابند ،دخیل بستن
رژیمهای مرتجع منطقه به تارهای عنکبوتی رژیم
اشغالگرصهیونیستی،بهطورقطعبرایآنهاهزینه
بیشتری خواهد داشت وچه بسا این اندک امنیت
باقی مانده برای آنها نیز از آنان سلب وبحرانهای
درونیشان را که به دلیل شکست از مقاومت مردم
یمن به اوج خود رســیده ،تشــدیدگردد .در این
زمینه به چند نکته باید اشاره کرد:
 .۱مبنای صفبندی کنونی در منطقه که بر اساس
راهبرد امریکاییها وصهیونیستها بر ایران هراسی
بنا گردیده است ،از اساس باطل است ،چرا که ایران
هیچ چشمداشتی به این شیخ نشینها نداشته و
بارهــا بر آمدگی برای گفتگو بــا آنها برای حل
سوءتفاهمها در منطقه تأکید کرده و از اساس آنها
را در حدی نمیبیند که برای ایران تهدید باشند.
 .۲البته با باز شدن پای صهیونیستها به منطقه
ومیدان دادن این رژیمها به صهیونیستها ،ماجرا
تفاوت میکند ،چرا که با توجه به خصومت اعالم
شده صهیونیستها علیه مردم ایران ،چنانچه این
شیخ نشینها زمینهای را برای تهدید ایران از جانب
صهیونیستهاایجادکنند،بهطورطبیعیبایدآماده
باشند تا هزینه این میدان دادن به صهیونیستها را
بپردازند که البته برایشان آسان نخواهد بود
 .۳حکام منطقه باید به خاطر داشــته باشــند،
درجاییکه امریکا بــا آن هیمنه و قدرت نظامی
نتوانست برای آنها کاری انجام دهد ،طبعاً رژیم
غیرقانونی وضد مردمی صهیونیستی که خانهاش
متزلزلتر از خانه عنکبوت است ،کاری از دستش
نمیآید .با این تفاوت که از این پس هرگونه اخالل
در روند تحوالت منطقه به حســاب آنها نوشته
خواهد شد وآنها باید هزینهاش را بپردازند.
 .۴ایران بارها نشان داده که نه فقط هیچ هراسی
از تهدیــدات امریکا ندارد بلکه بــا هر گونه اقدام
توطئهآمیز از جانب عوامل منطقهای امریکا به ویژه
صهیونیستهانیزقاطعانهبرخوردمیکند.
 .۵انتظــار این بود که برای رژیمهای عربســتان
و امارات ،شکســت از انصــاراهلل به عنوان مظهر
مقاومــت مردم یمن مایه عبرت شــده وبیش از
این خود را با نیروهــای مقاومت در گیر نکنند.
اما بدیهی اســت که تقویت روابط میان آنها با
رژیم صهیونیستی به عنوان عامل اصلی جنایات
در منطقه در هفتاد سال گذشته ،آنها را در برابر
تمامی نیروهای مقاومت قرار خواهد داد که طبعا
تصور آن نیز باید برای حکام مرتجع منطقه بسیار
سخت باشد.

