
 

هدیه به رئیس جمهور و دولت جدیدایرانیان و مسئله  جبر و اختیار زندگی نرمال

ضرورت مدیریت پیامدهای خشکسالی

***
»چمران« رئیس و »سروری« نایب رئیس شورای شهر ششم تهران شدند

***
ضربه به عوامل یک فرقه انحرافی و دروغین در قم

طالی گرایی و نقره داوودی در کشتی و وزنه برداری برای کاروان ایران
صعود ۲۲ پله ای ایران در جدول مدال های المپیک 

شکســپیر جمله معروفی دارد بــا این محتوا که 
»بودن یا نبودن، مســئله این است«. از این جمله از 
جانب خیلی ها تعابیر متفاوتی شــده که در واقع در 
دوران جدید، مسئله انسان این است بودن یا نبودن. 
هر چند هر کسی معنای خاصی می تواند از »بودن« 
داشته باشد ولی به هرحال بودن یا نبودن یک مسئله 
جدی اســت؛ یا هســتی و بودی داری، یا نیستی و 
نبــودی. این بودن البته تابع تفکرات و اندیشــه های 
آدم هاســت ولی نکته مهم در بحث آن این است که 
اگر هدف، بودن شد باید خودی نشان دهی. به عبارت 
دیگر جوهره ات را باید نشان بدهی. طبعا در جایی که 
نتوان جوهره را نشــان داد این بودن، سخت جلوه گر 

می شود و به نبودن نزدیک می شود.
ایــن روزها به این فکر می کنــم که چرا برخی از 
استعدادها دوست دارند از این کشور بروند و به اصطالح 
به جای دیگری پناه ببرند. حتی کسانی که توانسته اند 
استعداد خود را در همین جامعه به فعلیت برسانند و 
عرضه کنند آنها نیز تمایل به رفتن دارند. افراد پولدار 

که این کار را با سفر و اقامت های چند ماهه و گرفتن 
پاسپورت کشورهای مقصد انجام می دهند ولی اصرار 
یا جبر برای رفتن محل سوال و بحث است. برخی این 
را به بحث »زنده مانی یا زندگانی« نسبت می دهند؛ 
یعنی مطرح می کنند واقعیت این اســت برخی فقط 
می توانند زنده باشند و برخی دیگر می توانند زندگی 
کنند. طیف دوم انتخاب گر هستند و طیف اول مجبور. 
به عبارت دیگر در راستای بحث بودن یا نبودن، زنده 
بودن همان تن دادن اجباری به نبودن است و زندگی 

کردن، بودنی اختیاری است.
قبال می شنیدیم که دانش آموختگان دانشگاه های 
برتــر بعد از اتمام تحصیل به خارج می روند و از این 
اتفاق به »فرار مغزها« تعبیر می شــد و از این اتفاق 
به عنوان یک اتفاق بد یاد می کردند. اضافه بر آن در 
دو دهه اخیر تعداد قابل توجهی از جوانان که لزوما 
دانشگاهی نبودند با ســودای زندگی بهتر از کشور 
خارج شــده اند؛ برخی حتی با دستاویز سیاسی به 
کشورهای مقصد پناهنده شده اند. چند سالی است 
این رفتن ها و به اصطالح فرارها ســراغ ورزشــی ها، 
بازیگران و افرادی آمده که در جامعه ایرانی استعداد 
و توانشان به فعلیت هم رسیده است. این واقعیت را 
بگذاریم کنار اســتعدادهای محقق نشده یا سرکوب 

شده و خواســته ها و مطالبات بحقی که جنبه آرزو 
و  خیال پیدا کرده اســت، عمق و گستردگی مشکل 

بیشتر معلوم می شود.
مسئله ای که در این رابطه وجود دارد این است که 
به نظر، زندگی به اصطالح »نرمال« در جامعه ایرانی 
تبدیل به یک معضل یا یک دغدغه جدی شده که به 
هستی تمدنی و توســعه ای جامعه ارتباط پیدا کرده 
اســت؛ دغدغه یا معضلی که به عوامل »اقتصادی«، 
»سیاسی«، »فرهنگی« و غیره گره خورده است. اگر 
دنبال تحقق یــک »زندگی نرمال« برای عموم مردم 
هستیم باید بستر و شرایط این زندگی را فراهم کنیم. 
عدالت، آزادی، گفتگو، شایســته ساالری، علم، ثبات 
و کارآمدی مدیریتی در این بســتر الزم است وجود 
داشته باشند. »بودن« یا »زندگانی« یک انتخاب است 
و برای تحقق آن باید از جبر و صرفا زنده مانی رهایی 
پیدا کرد.این یک مسئله جدی است. از مرحله هشدار 
هم گذشته است و باید به آن توجه ویژه کرد. تحقق 
»زندگی نرمــال« الزاماتی دارد و امکان تحقق عملی 
هم دارد فقط کافی است به بسترها و عوامل مؤثر در 

آن توجه شود.
*عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی

بــا روی کار آمدن دولت جدید، رســم بر تبریک 
گفتن و گل بردن و هدیه دادن است. با این نوشته به 
رئیس جمهور محترم و دولت تازه نفس جدید تبریک 

می گویم و مطالب زیر را به آنها هدیه می کنم.
معموال دولت هــای جدید برنامه های تازه ای برای 
اقداماتی که قرار است در دوره چهار ساله خود انجام 
دهند به مردم و مجلس شورای اسالمی ارائه می دهند. 
اما آنها به مردم به صورت واضح و روشــن نمی گویند 

چه کارهایی را نخواهند کرد.
پیشــنهاد این نوشته اقدامات و کارهایی است که 
بهتر است رئیس جمهور و دولت جدید انجام ندهند 
تا وضع کشور در حوزه های مختلف، وخیم تر از چیزی 
که هست نشود و ان شــاءاهلل رو به بهبودی گذارد و 

رضایت مردم جلب شود. از جمله:
1- پرکاری، بدون داشــتن راهبردهای صحیح و 

سیاست گذاری های درست 
2- تداوم نگاه امنیتی به اداره کشور به جای اولویت 

بخشی عملی به رونق اقتصادی
3- نپرداختن به خشکسالی تاریخی ایران و یافتن 

راهکارهای مدیریت پایدار آن
4- کنــار گذاشــتن تجربیــات مثبــت و منفی 

دولت های قبلی و نیز یافته های حکمرانی جهانی
5- عدم توازن بخشی به رابطه جمهوری اسالمی 
ایران با شــرق و غرب و کم اهمیــت دادن به روابط 
بین المللی به ویژه تعامل ســازنده با قدرت های موثر 

جهانی
6- بد گفتن و حمله به دولت ها و مسئوالن قبلی 

7- زیاد حرف زدن و سخنرانی های خسته کننده 
و گفتار درمانی

8- حجیم کردن دولت و دستگاه های دولتی
9- بدگویی از دولت های خارجی و فاصله گرفتن 

از آنها
10- بهم زدن محیط زیست با اجرای انواع پروژه ها

11- دخالــت در قیمــت گــذاری تولیــدات و 
فعالیت های بخش خصوصی

12- مخالفت با فضای مجازی و انواع فناوری های 
هوشمند جدید

13- دامن زدن و دمیدن به اختالفات سیاســی و 
گسل های اجتماعی

14- انداختن مشکالت کشور صرفاً به کول دشمن 
و مردم

15- افزایش قوانین و مقررات برای محدود سازی 

حوزه اختیارات و قدرت تصمیم گیری مردم
16- ممانعت از توســعه صنایع فرهنگی توســط 

بخش غیردولتی
17- نشنیدن صداها و خواسته های اقشار مختلف 

مردم
18- بی توجهی به نخبگان و سرمایه های فکری و 

مغزی و انسانی کشور
19- شرح صدر نداشتن و عدم انعطاف

20- بدبینی نســبت به کارگزاران دستگاه های 
مختلف نظام و کارمندان 

21- حل کردن مســائل و مشکالت با شیوه های 
قضایــی و امنیتی به جای پیدا کــردن راهکارهای 

اداری و مدیریتی برای آنها
22- محاســبه نکردن هزینه - فایده هر تصمیم 

برای مردم و کشور
بایــد توجه داشــت کــه فرصت ها به ســرعت 
می گذرنــد. به قول امام علی علیه الســالم: الفرصه 
تمر مرالســحاب فانتهزوا فرص الخیر. مراقب باشید 
فرصت های طالیی را برای پیشرفت ایران شکار کنید 
و جایگاه ایران و ایرانیان را در افکار عمومی جهانیان 

ارتقاء بخشید.
*تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه
منبع: خبرآنالین

افزایش مدت زمانی و شــدت خشکسالی اثرهای 
منفی گســترده ای در ایران برجای گذاشــته است. 
ســازگاری برای نفی اثرهای دوره های خشــک مکرر 
شدید در ایران از نیازهای مهم راهبردی است. محدود 
شدن در دسترس بودن منابع آب در مناطقی که تحت 
اثر خشکسالی هســتند، از مهمترین چالش هاست. 
خشکسالی به عنوان یکی از پرهزینه ترین مخاطرات 
طبیعی به صورت یک دوره بارش کمتر از متوسط که 
به مدت یک ماه یا چند سال ادامه یابد، تعریف می شود. 
کمبود بارش که به عنوان خشکســالی هواشناســی 
شناخته می شود ممکن است در انواع دیگر خشکسالی 
مانند خشکسالی های کشاورزی و هیدرولوژیکی تداوم 
یابد. عالوه بر این، کمبود رطوبت خاک به عنوان پیامد 
اصلی دوره های خشکسالی، شار حرارتی پنهان )یعنی 
تبخیر و تعرق( را کاهش می دهد. کاهش تبخیر و تعرق 
باعث افزایش شار حرارتی محسوس منجر به دمای باال 
می شود. خشکسالی های گسترده که غالباً با دمای باال 
همراه هســتند، به ویژه برای بخش های کشاورزی و 
دامداری عواقب مخربی به همراه دارد. ناهنجاری های 
آب و هوایی در مقیاس بزرگ، به ویژه نوسانات جنوبی 
ال نینو دلیل کالن بعضی خشکسالی های مهم هستند. 
به همین دلیل خشکسالی های مکرر و شدید در قرن 
21 انتظار می رود. ال النینو از چرخه های مشهور آب 
و هوایی جهان اســت که هر 2 تا 7 سال یک بار باعث 
ایجــاد ناهنجاری های بزرگــی در آب و هوای زمین 

می شــود و در اثر رها شدن انرژی انباشته در اقیانوس 
آرام رخ می دهد. از آنجا که تغییرات اقلیمی شدیدتری 
احتماالً در مناطق کــم آب رخ خواهد داد، حتی اگر 
اهــداف توافق نامه 2015 تغییــرات اقلیمی پاریس 
محقق شود، به نظر می رسد خشکسالی مهم بعدی نیز 
در مناطق کم آب مانند ایران در سده بیست و یکم رخ 
دهد. محیط های کم آب یا مناطق خشک به شدت در 
معرض تغییرات آب و هوایی و ناهنجاری هایی مانند 
خشکسالی هستند. ایران در نوار خشک / نیمه خشک 
با 90 درصد سطح کشت دیم واقع شده است. از نظر 
تاریخی، ایرانیان همیشــه با شرایط خشک و تعدادی 
از چالش های اجتماعی، اقتصادی و زیســت محیطی 
مرتبط با آن روبرو بوده اند. خشکسالی های شدید، به 
همراه گرم شدن کره زمین، افزایش جمعیت و مهمتر 
از همه ضعف حاکمیت آب، فشار زیادی بر منابع آب 
در ایران وارد می کند. تبخیر و تعرق نقشی اساسی در 
سامانه های خاک-گیاه-جو به ویژه در محیط های کم 
آب دارند. گنجانــدن عوامل مرتبط با تبخیر و تعرق 
منجر به برآورد قابل اطمینان تری از تعادل آب، میزان 
رطوبت خاک و خشکســالی می شود. النینا )النینو(، 
احتمال خشکســالی را در بیشتر مناطق ایران بسیار 
باال می برد. النینا در قسمت مرکزی و شرقی استوایی 
اقیانوس آرام، به نوسانی آب و هوایی گفته می شود که 
در آن در اثر اختالف فشار آب سردتر از حالت طبیعی 
می شود. النینا تقریباً متضاد ال نینو است. کم و افزایش 
دامنه دمای روزانه ناشــی از فازهای سرد بر عملکرد 

غالت در مناطق خشک ایران تأثیر منفی می گذارد.
بیابان زایــی به عنوان یک فرآینــد تخریب زمین 
در ایران توســط نیروهای محرک طبیعی و انســانی 

ایجاد می شــود. خشکســالی هواشناسی یک نیروی 
محرکه اصلــی طبیعی بیابان زایی اســت و به دلیل 
دوره هــای طوالنی بارش کم، رخ می دهد. کمبود آب 
و همچنین اســتفاده بیش از حد از منابع آب، عمدتا 
برای کشــاورزی، باعث ایجاد عــدم تعادل های آب و 
تغییرات در پوشــش گیاهان می شود و بیابان زایی را 
تسریع می کند. علی رغم اقدامات مختلف در گذشته، 
بیابان زایی هنوز هم در بســیاری از مناطق ایران یک 
مشکل جدی زیســت محیطی است. از شاخص های 
خشکســالی و خشکی را در دما و بارش در دراز مدت 
می توان نشان داد. وقوع خشکسالی طوالنی مدت در 
مناطق مختلــف آب و هوایی در ایــران در دهه های 
اخیر با مطالعه همین شاخص ها مشخص شده است. 
رشد ســریع جمعیت، شور شــدن خاک و مدیریت 
ضعیف منابع آب نیز به عنوان عوامل اصلی انســانی 
شناخته می شوند. درصد جمعیت روستایی در ایران 
در حال کاهش اســت و منطقه شهری به سرعت در 
حال رشد اســت. از نیمه دهه 40 شمسی استفاده از 
آبهای زیرزمینی در ایران حدود چهار برابر و متوسط 
کاهش ســاالنه در سطح آب های زیرزمینی در حدود 
نیم متر بوده اســت. سیاستگذاران باید بپذیرند تا در 
آینده برنامه ریزی راهبردی مبتنی بر شــرایط واقعی 
هر منطقه انجام شود. گرچه بیابان زایی را نمی توان به 
طور کامــل متوقف کرد، اما می توان با اتخاذ برخی از 
راهبردهای مدیریت پایدار منابع محیطی از سرعت آن 

کاست و تبعات آن را مدیریت کرد.
 * رئیس شاخه زمین شناسی
 فرهنگستان علوم
منبع:خبرآنالین

ســخنگوی منتخبین شورای ششــم تهران از 
برگزاری انتخابات هیات رئیســه شورای ششم و 
انتخاب »مهدی چمران« به عنوان رئیس و »پرویز 

سروری« به عنوان نایب رئیس شورا خبر داد.
به گزارش ایســنا، مهدی اقراریان ســخنگوی 

منتخبین شورای ششــم تهران با اشاره به جلسه 
عصر دیروز )چهارشــنبه 13 مــرداد( منتخبین 
شورای ششــم تهران، اظهار داشت: در این جلسه 
که با دســتور کار انتخاب اعضای هیات رئیســه 
شــورای ششم شــهر تهران برگزار شــد، مهدی 

چمران به اتفاق آرا به عنوان رئیس شــورای شهر 
ششم انتخاب شد.

وی افزود: همچنین پرویز سروری نیز به اتفاق 
آرا به عنوان نایب رئیس شــورا از سوی منتخبین 

انتخاب شد. 

مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی در اطالعیه 
ای اعالم کرد که یک فرقــه انحرافی و دروغین که 
مدعی زمینه سازی ظهور حضرت مهدی )عج( بود، 
توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( در استان قم 
شناسایی شــد و مورد ضربه قرار گرفت. به گزارش 
ایســنا، متن اطالعیه مرکز روابــط عمومی و اطالع 

رسانی به شرح زیر است:

»با رصد اطالعاتی و پیگیری های سربازان گمنام 
امام زمان )عج( اداره کل اطالعات اســتان قم، یک 
گروه انحرافی مدعی زمینه سازی ظهور، شناسایی و 
مورد ضربه قرار گرفت. این گروه دروغین و انحرافی 
که در تالش برای فرقه سازی ظهور حضرت مهدی 
)عــج( با مبانی فکری باطل نســبت به علما، دین، 
امام زمان و ظهور بودند؛ دســتگیر شدند. بر اساس 

اعترافات عوامل این گــروه، عامل اصلی به انحراف 
کشــیدن خود را دور شــدن از مبانی اسالم و خود 

اجتهادی اعالم کردند.
مردم شریف ایران در صورت مشاهده فعالیت های 
گروه های انحرافی، اخبار و گزارشــات خود در این 
زمینه را با ســتاد خبری )113( وزارت اطالعات در 

میان بگذارند.«

جایگاه ایران در جدول مدالی بازی های المپیک 
توکیو بعد از مدال طالی کشتی و نقره وزنه برداری از 

رده 49 به رده بیست و هفتم تغییر کرد.
به گزارش ایسنا، در دوازدهمین روز از بازی های 
المپیک توکیو 2020 کاروان ایران صاحب دو مدال 
به رنگ طال و نقره شد. ایران که صبح دیروز با مدال 
طالی فروغی و برنز ساروی در رده چهل و نهم قرار 
داشت بعد از کسب مدال طالی محمدرضا گرایی در 

کشتی فرنگی و نقره علی داودی در وزنه برداری به 
رده بیست و هفتم صعود کرد.  

در ایــن روز محمدرضا گرایــی نماینده وزن 67 
کیلوگرم کشــتی فرنگی در فینــال برابر حریفش 
به برتری رســید و مدال طال را بــر گردن انداخت. 
همچنین علی داودی نماینده ایران در فوق سنگین 

وزنه برداری توانست مدال نقره را کسب کند.
جواد فروغی در تپانچه بادی مردان در روز نخست 

بازی هــای المپیک صاحب اولین مدال طالی تاریخ 
تیرانــدازی و اولیــن مدال کاروان ایران شــده بود. 
همچنین محمدهادی ساروی نیز در یازدهمین روز 
از این بازی ها در کشــتی فرنگی صاحب مدال برنز 
شــد. اکنون ایران با دو طال، یک نقره و یک برنز در 
کنار اســلوونی در رده بیست و هفتم جدول مدالی 

قرار گرفته است. 
ادامه در صفحه 6

یادداشتسرمقاله

یادداشت
خبر

 رئیسی امروز رسما به عنوان
رئیس جمهورسوگند یاد می کند 
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جزئیات ارائه اینترنت ماهواره ای توسط شرکت اسپیس ایکس

اینترنت ماهواره ای 
رویا یا واقعیت؟

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت:

زنان زیر 50 سال واکسن آسترازنکا نزنند

معاون دادستان کل کشور مطرح کرد
 وضعیت پرونده مسئوالن بازداشت شده

درخصوص موضوع آب خوزستان

متحدین اسرائیل مشغول اجرای سناریوی کشتی ربایی علیه تهران هستند
ماجراجویی نفتکش ها در خاورمیانه

التهاب در بازار مرغ ادامه دارد
قیمت مرغ یک پا دارد!

بازار مرغ باز هم به التهاب کشیده شد و بعد از هفته های کم خبری از این بازار پرمشتری حاال افزایش قیمت مجدد و کمبود این محصول پرمصرف باعث نگرانی عمومی شده 
است. کمبود نهاده، آشفتگی تولید و عرضه، نبود نظارت، کاهش جوجه ریزی و ... از جمله اتفاقاتی است که ماه ها است دسترسی به این کاالی مهم را برای اغلب مردم با مشکل 
مواجه کرده است. از نیمه سال گذشته بود که اوج گیری قیمت مرغ در صدر اخبار قرار گرفت و موجب نگرانی مردم شد؛ این موضوع به قدری مهم شد که حتی دولت وارد 

این موضوع شد و به وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در مورد حل مشکالت در این زمینه ماموریت داد. 

گروه بین الملل – سعید تهرانی: درست در بحبوحه جابجایی و انتقال قدرت در ایران و در روزی که رئیس جمهوری جدید ایران نهاد ریاست جمهوری را تحویل می گیرد، 
عوامل یک سلسله حوادث دریایی، در حال اجماع سازی علیه ایران هستند، آن هم در شرایطی که تحقیقات اولیه نتیجه اش مشخص نشده است مرکز امنیت دریایی عمان امروز 

در بیانیه ای اعالم کرد: پس از حادثه ای که برای نفتکشی در خلیج عمان رخ داد...
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حسین عالیی*عبدالرحمن حسنی فر*

مهدی زارع*

 صعود ۲۲ پله ای ایران
 در جدول مدال های المپیک 

 ظریف از انتشار کتاب راز سربه مهر
  خبر داد


