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حسین آخانی*

هشدار احمدمسعود درباره اتحاد القاعده و طالبان

نقشه اروپا برای کاهش هژمونی انرژی روسیه 

»االسالم یعلو والیعلی علیه« رسول گرامی اسالم 
در حدیثی شریف فرمودند: »اسالم برتر است و برتر 

از آن نیست« 
جمعّیت کفر از پریشانی ماست 

آبادی بتخانه ز ویرانی ماست 
اسالم به ذات خود ندارد عیبی 

هر عیب که هست از مسلمانی ماست 
این روزها که تهاجــم تبلیغی دامنه داری علیه 
دین و مقّدســات و باورهای دینی شــکل گرفته و 
شــبکه های مجازی هم آتش بیار معرکه شــده اند 
انفعال و دســت روی دست گذاشتن نه تنها وجهی 
ندارد بلکه تماشا به تخلیه شدن اصالت یک فرهنگ 

اصیل و هنجارهای متعالی است.
در مقابــل، بدعت و خرافه و غلــو در کار دین 
و معتقــدات و مقّدســات، کمک بــه آن تبلیغات 
مسموم است. حتی بد دفاع کردن از دین و فرایض 
و ضرورت هــا، بزرگ ترین دشــمنی در حّق دین 

خداست. 
این تبلیغات و تهاجم که تحت عنوان عرب زدایی 
وارد عرصه  اعتقادی دین اســالم و مذهب شــیعه  
اثنی عشری شــده، ســعی در آن دارد که دین را 
بر مــدار خرافــه و خیال گرایی تبییــن و توجیه 
نماید. حّتــی تا آن جا پیش رفتــه که بزرگ ترین 
حماســه  دینی و نهضت بی مثال آزادی و آزادگی 
و ظلم ســتیزی حســین)ع(و یاران و کســانش را 
دعوای خانوادگی پسرعموها جهت کسب قدرت و 
حکومت و در درجه ای سخیف تر، رقابت های عشقی 
جلــوه دهد و بدین وســیله عواطف و احساســات 
را در اختیار بگیرد و در گســتره ای وســیع آنچه 

می خواهد به نتیجه برساند چون حاال که در مقابله  
نظامی نمی توان در عرصه  فرهنگی می توان. اّما آنچه 
به این دامن گســتری تبلیغات سو کمک می کند 
و آب را به آســیاب آن می ریــزد، خرافات بی وجه 
با دین، بدعت هــا و تحریف های رفتاری و تاریخی 
اســت. نظیر همان تحریف هایی اســت که استاد 
مّطهری در کتاب سه جلدی حماسه  حسینی و نیز 
کتاب »فریادهای شــهید مطّهری بر تحریف های 
عاشــورا« آورده است و مصیبت بارتر از آن بیفزایید 
برخی مدایح مداّحانی که هیچ ســند موّجهی جز 
غلو و مبالغه ندارد و دشمن بیش ترین سوءاستفاده 
را از ایــن بخش می برد و آن چنــان هم مؤثر واقع 
شده اســت که مصایب »اندلــس« و دین زدایی آن 
ســرزمین مســلمانان را به یاد مــی آورد و تداعی 
می کند کــه در آن جا با زور و در این جا با تبلیغات 
سو و جهت دار و با تاّسف باید گفت که ضربه هایش 
بــر روح و روان و عواطــف جوانان ما بســیار مؤثّر 
بوده است و نشــان می دهد که دستمان در مقابله 

چقدر خالی است و تا چه اندازه منفعلیم!
در این جــا الزم به یادآوری اســت که بســتن 
اینترنــت و شــبکه های مجــازی و فضاهایــی از 
این دســت، نه تنها پاک کردن صورت مسئله است 
بلکــه جبهه معاندان و مبلغان ســتیهنده  آن ها را 
به شــّدت تقویت می کند و حق بــه آن ها می دهد. 
پس باید با اســتفاده از همین ابزار، با احتجاجات 
مستدل و مستند به دفع شــبهات آنان کوشید و 
بــه آن ها القا کرد که مکتب امام صادق )ع( مکتب 
مباحثه و تحّدی و حّجت گویی اســت و با ورماندن 

رگ گردن فرق دارد. 
منتهی باید نشست و ساحت دین را از بدعت و 
خرافه و غلو شست و با منطق و استدالل، طرحی نو 
درانداخت و از دهه های ابداعی و مراسم بی ریشه که 
اعتراض علمای بزرگ از جمله آیت اهلل العظمی وحید 

خراســانی و... را در پــی داشــته و برخاســته، از 
صنعت گــری مذهبی و پول ســازی و بــرای نفع 
شخصی تیشه زدن است، چشم  پوشید وگرنه اصالت 
دین و مذهب ما در رّد همه  آن تهاجمات تبلیغی، 
پاســخ های متّقن دارد. آن چنان که به قول استاد 
مطهّری بر هر ضعف اسالم که به گمان خود دست 

بگذارند، ازقضا قّوت اسالم همان جاست.
در این جا به نظر می رســد که جهــت مقابله با 
اسالم ســتیزی و نژادپرستی این گونه تخریب ها، به 

اتخاذ روش هایی به شرح ذیل ناگزیریم:
۱.علمای دین در مقابله  منطقی، همان شیوه ای 
را در پیش بگیرند کــه مرحوم عالّمه طباطبایی و 
شهید مطّهری در کتاب پنج جلدی »اصول فلسفه  
رئالیســم« و نیز پاســخ و پرســش ها و مباحثات 
درپیش گرفتند که تبیین فلســفه  اســالمی و نقد 

فلسفه  غرب از آن جمله بود.
۲. برپــا کردن سلسله نشســت های مناظره در 
رسانه  ملّی و نشاندن موافق و مخالف مقابل هم اعم 
از گفت وشــنودهای دینی و مذهبی و نیز فرهنگی 
و سیاسی و اجتماعی و به کنار نهادن یک سونگری 
از ناحیه مدیریت این رســانه و پذیرش تضارب آرا 

و عقاید 
۳. رســالت حوزه های علمّیه بر نظارت دقیق و 
مســتمر موعظه  وعاظ و مدیحه مداحان و موّظف 
نمودن آنان تا نوار ضبط شده وعظ و مدح را جهت 
بررســی محتوایی به حوزه تســلیم نمایند.چرا که 
بیش تریــن مچ گیری های قابل بحــث در همین 

مدیحه ها و وعظ هاصورت می گیرد.
۴. اکنــون و در ایــن اوضاع و احــوال، وقت به 
میدان آوردن تبلیغ و تبیین و توجیه علمی و دارای 
اسناد تطبیقی معتبر، از ناحیه  علمای بزرگ حوزه و 
مراجع عظام است، کاری اگر همین امروز آغاز کنیم 

دیر است و ای کاش، دیروز آغاز می شد.

ســیل پدیده ای طبیعی و الزم است، اگر سیل 
نبود ما از بســیاری از چشم اندازهای زیبای زمین 
محروم بودیم. شــکل گیری رودخانه ها و دره ها و 
همچنین پر شــدن تاالب هــا، حاصلخیزی خاک 
دشت ها از دســتاوردهای طالیی سیل است. ایران 
از نظر اقلیمی کشــوری است با آب و هوای قاره ای 
که چندین جبهه آب و هوایی در ساختار اقلیمی آن 
تاثیر دارد. از آســتانه های اقلیمی  در ایران بســیار 
گسترده و رخدادهای اقلیمی  غیر قابل پیش بینی 
است. مردمانی که در فالت ایران زیست می کردند، 
خوب می دانســتند که چگونه با این شــرایط کنار 
بیایند. آنها با رعایت فاصله از رودخانه می توانستند 
نه تنها جان خود را حفظ بلکه از خسارت به اموال 
خود جلوگیری کنند. نگارندگان این یادداشــت به 
کمــک جدیدترین تصاویر ماهــواره ای دو نقطه از 
سیل اخیر در امتداد رودخانه نمرود واقع در مزداران 
را بررســی و به نتایج شگفت انگیزی دست یافتند. 
در عکس های ماهواره ای تغییر شــدید کاربری در 
بستر و حاشیه رودخانه نشــانه محل آسیب پذیر 

بوده است.
متاســفانه در ســال های اخیر تجاوز به حریم 
رودخانه ها به شدت گسترش یافته است. ویال سازی، 
رستوران ســازی، جاده ســازی و انواع دخالت ها 
دستگاه های دولتی و شهرداری ها، دهانه رودخانه را 
تنگ کرده و باعث می شود که جریان آب رودخانه 

در زمان طغیان به سیالب مخرب تبدیل شود.
عملیات آبخیزداری ســازه ای به عنوان یکی از 
مهمترین اقدامات در مســیر رودخانه ها و آبراهه ها 
جهت کاهش خسارت سیل در ایران اجرا می گردد. 
عکس های ماهواره ای نشان می دهد که درست در 
باالی امامزاده داوود چندین سد آبخیزداری ساخته 
شده بود. ولی ســیل اخیر نشان داد که تعدد این 
سازه ها هم نتوانســت مانع جریان سیلی شود که 

فقط حاصل حدود ۳۰ میلی متر بارندگی بود.

باید بررسی نمود که چه اتفاقی افتاده و متولیان 
امر بایــد کارایی و نقاط ضعف این سیســتم را به 
صورت جدی مورد نقد و بررســی قرار دهند. باید 
بــه این نکته توجه نمود که آبخیزداری واقعی باید 
بر جلوگیری از فرســایش خــاک، افزایش رطوبت 
خاک، بهبود پوشــش گیاهی در دامنه ها با کنترل 
چرا و حفظ و احیای ســاختار طبیعی زمین، ایجاد 
بســترهایی برای نفوذ پذیری آب در کل ســطح 
یــک حوضه و حتی مطالعات اقتصادی و اجتماعی 
برای کاهش خسارت ســیل و غیره متمرکز شود. 
لذا صرف تمرکز بر کارهای ســازه ای در یک آبراهه 
یا رودخانه جهت ممانعت از ســیل حتی می تواند 

نتیجه معکوس دهد.
بر اســاس مشــاهدات آخانی، در سیل ۱۳۸۰ 
در پارک ملی گلســتان با شکســته شدن دو سد 
آبخیزداری، سیل تشدید و درست بالفاصله بعد از 
این دو ســازه که منجر به آزاد سازی حجم باالی 
رسوب و همچنین مصالح به کار رفته در آن سازه ها 
شده بود. این مواد رسوبی و مصالح همراه آن انرژی 
ســیل را باال برده و هسته اصلی ویرانگری سیل را 
شــکل داده است. گزارشــات متعددی از شکسته 
شــدن بندهای آبخیزداری در سیل های اخیر برای 
نمونه در کرمان و یزد وجود دارد که بایستی با دقت 

بیشتر هر کدام مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
اما مســأله اصلی که در همه ســیل های ایران 
مشترک اســت، فرســایش شــدید حوضه آبریز 
و دســتکاری در ســاختار هیدرولوژی مهمترین 
عوامل ســیل هستند. این فرسایش ناشی از چرای 
بی رویه، تغییر کاربری بی رویه، جاده ســازی های 
بی مورد، معدن کاوی، برداشــت شــن و ماسه از 
بســتر و شــیب های اطراف و از همه مهمتر تجاوز 
به حریم طبیعی رودخانه هاســت. پوشش گیاهی 
حاشیه رودخانه ها به عنوان مهمترین عامل کنترل 
شــدت جریان آب عمل می کنند. برداشــت آب از 

رودخانه ها بــرای عملیات معدن کاری، باغدارای ها 
و رستوران های حاشــیه رودخانه و یا ویالها باعث 
می شــود که در فصل کم باران جریــان رودخانه 
تضعیف شــده و با افزایش بســتر با مورد رسوبی 
دهانه رودخانه کوچکتر شده و در زمان سیل امکان 

جابجایی حجم باالی آب را نداشته باشد.
نتیجه آنکه ســیل های اخیر آینــه تمام نمای 
دخالت انســان در رژیم رودخانه اســت. متاسفانه 
درک درستی از زیست بوم رودخانه در ایران وجود 
ندارد. متولی رودخانه های ایران وزارت نیروســت 
که بیشــتر نگاه بهره ورانه نسبت به رودخانه دارد. 
در حالی که رودخانه یک زیســت بوم  پویاست که 
مانند شــریان های حیاتی، با انتقال آب به حوضه 
آبریز باعث پایداری مســیر می شــود و الزم است 
دولت جمهوری اسالمی ایران درمکانیسم مدیریت و 
حکمرانی رودخانه ها یک باز نگری اساسی و بنیادی 

داشته باشد.
متاسفانه دستگاه های دولتی و گاهی شرکت های 
ذینفع در شرایط بحران به ارائه راهکارهای شتابزده 
– مانند سد ســازی یا آبخیزداری سازه ای– اقدام 
می کنند. توصیه ما به دستگاه های مسئول آن است 
که با فراخوان کلی به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
از آنها دعوت شــود تا مستقال به بررسی هر سیل 
پرداخته وسپس بر اساس نتایج علمی  اقدام به باال 
بردن تاب آوری در مقابل ســیل کنند. بدون انجام 
تحقیقات مناســب و مســتقل، انجام راه حل های 
ضربتــی و فوریتی نتیجه ای جز اتــالف بودجه و 
افزایش خســارت های جانی و مالی در ســیل های 

بعدی نخواهد داشت.
این یادداشت با همکاری مشترک آقای مهدی 

معتق نگاشته شده است.
* دکترای گیاه شناسی از دانشگاه 
لودویک آلمان
منبع: خبرآنالین 

احمــد مســعود رهبــر جبهه مقاومــت ملی 
افغانســتان، در گفت وگویی اختصاصی با شورای 
آتالنتیک )atlantic council(، از ادامه مبارزه 
ایــن جبهه با طالبان خبــر داد. در این گفت وگو 
که در آســتانه یک ســالگی فروپاشی نظام سابق 
افغانستان منتشر شد، مسعود گفت وگو با طالبان 
را ضروری خواند اما خاطرنشــان کرد که طالبان 
گروهی افراطی اند که به مذاکره اعتقادی ندارند و 
بنابراین جبهه مقاومت از مبارزه با طالبان دســت 

برنمی دارد.
رهبر جبهه مقاومت ملی بر ایجاد یک حکومت 
مشــروع و پاســخگو به مردم افغانستان و جهان 

تاکید کرد.
احمــد مســعود پس از فــرار اشــرف غنی و 
نزدیکانش از افغانســتان در پانزدهم اوت ۲۰۲۱، 
به پنجشیر رفت و با شماری از مقام های پیشین، 

نظامیان و تعدادی از شهروندان افغانستان جبهه 
مقاومت ملی را تشکیل داد و مقاومت علیه طالبان 

را در این استان آغاز کرد.
ایــاالت متحده آمریکا پس از حدود دو ســال 
مذاکــره با رهبران طالبــان در دوحه، تفاهمنامه 
صلحی با طالبان امضا کرد. آمریکایی ها و شماری 
از کشــورهای غربی بر این باور بودند که طالبان 
تغییــر کرده اند امــا احمد مســعود می گوید که 
متاسفانه رهبران طالبان هیچ تغییری نکرده اند و 

حتی افراطی تر از گذشته عمل می کنند.
مســعود از جهــان خواســت از به رســمیت 
شــناختن طالبان اجتناب کنند؛ چون ایدئولوژی 
طالبان مشــابه تروریســت های بین المللی است. 
احمد مســعود به کشته شــدن ایمن الظواهری 
در کابل اشــاره کرد و افزود: »کشته شدن ایمن 
الظواهــری در حفاظت شــده ترین بخــش تحت 

کنترل طالبان نشانه ای روشن از همسویی طالبان 
با القاعده است.

شــبکه القاعده نهم سپتامبر ۲۰۰۱ احمد شاه 
مســعود، قهرمان ملــی افغانســتان را در منطقه 

خواجه بهاالدین استان تخار ترور کرد.
رهبــر جبهــه مقاومت ملــی افغانســتان، به 
پناهگاه های امن جنبش اســالمی  ازبکســتان در 
افغانســتان اشاره کرد و هشــدار داد که جهان با 
چشم پوشــی از این مسئله، در آینده با پیامدهای 
گسترده این »اشتباه فاجعه بار« روبرو خواهد شد.

احمد مســعود تاکید کرد کــه جبهه مقاومت 
ملی به تنهایی برای ساختن یک نظام دموکراتیک 
و غیرمتمرکز در افغانســتان می کوشد؛ زیرا هیچ 
کشوری از آن ها حمایت نمی کند و با آنکه جامعه 
جهانی طالبان را به رسمیت نشناخته است، چند 

کشور در کابل تحت کنترل طالبان سفیر دارند.

آنتونیو کوستا نخست وزیر پرتغال گفت به دنبال 
مخالفت طرفداران محیط زیست در فرانسه، اتحادیه 
اروپا احداث خط لوله جدیــدی را برای انتقال گاز 
طبیعی مایع بررســی می کند که خــط لوله بین 
اروپای مرکزی و شــبه جزیره ایبریا را که از فرانسه 

عبور می کرد، دور می زند.
به گزارش آسوشیتدپرس به نقل از نخست وزیر 
پرتغال نوشــت: به دنبال مخالفت فرانسه، خط لوله 
جدید از انتقال گاز از طریق منطقه »پیرنه« که شبه 
جزیره ایبریا را از فرانســه جدا می کند، جلوگیری 

می کند.
کوســتا گفت: پرتغال و اسپانیا می توانند مقدار 
زیادی گاز طبیعی مایع یا )LNG( را که از سراسر 
جهان دریافت می کنند به دیگر کشورهای اتحادیه 

اروپا منتقل کنند.
نخســت وزیر پرتغال از ارائه جزییات بیشتری 
خودداری کرد اما ســاخت این خط لوله زیردریایی 

احتماال سالها طول خواهد کشید.
روزنامه آنالین »آبزرور« پرتغال به نقل از  نخست 

وزیر این کشــور نوشت: طرح اولیه که احداث خط 
لوله از طریق فرانســه را فرض می گرفت، به دلیل 
نگرانی های زیســت محیطی دولت فرانسه شکست 
خورد. خط لوله احتمالی جدید که فرانســه را دور 
می زند، پرتغال و اسپانیا را به ایتالیا متصل می کند و 

از زیر دریای مدیترانه عبور می کند.
کشورهای اروپایی به دنبال توافق بر سر چگونگی 

کاستن از وابستگی به گاز طبیعی روسیه هستند.
تاکنون والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 
صادرات گاز به بیش از دوازده کشور اتحادیه اروپا را 
قطع و صادرات به کشــورهای صنعتی بزرگ مانند 

آلمان را کاهش داده اند.
مقامات اروپایی نگران آن هســتند که روســیه  
صادرات گاز به بیشــتر کشــورهای اروپایی را در 

زمستان همزمان با افزایش تقاضا کاهش دهند.
پرتغال و اسپانیا که هر دو جزو شبه جزیره ایبریا 
هســتند گاز طبیعی مایع را از طریق یک خط لوله 
از الجزایر و مغرب و از طریق کشــتی از کشورهایی 
ماننــد آمریکا و نیجریه دریافت می کنند. اما اکنون 

ارتباط در بخش انرژی بین اسپانیا و پرتغال و سایر 
کشورهای اروپایی کاهش یافته است.

کوستا همچنین به خبرنگاران گفت شبه جزیره 
ایبریا از ظرفیت جایگزین کــردن بخش بزرگی از 
گاز طبیعی مایعی را دارد که امروزه اروپای مرکزی 
از روســیه وارد می کند.   بر اســاس این گزارش، ۶ 
کارخانــه گاز طبیعی مایع در اســپانیا - از جمله 
بزرگترین کارخانه اروپا در شــهر بارسلون - و یک 
کارخانه در پرتغال، همسایگان جزیره ایبریا از  یک 
ســوم ظرفیت پردازش گاز طبیعــی مایع در اروپا 
برخوردار هستند. نخســت وزیر اسپانیا همچنین 
گفت کارخانه های ایبریا می توانند همزمان با ساخت 
خط لولــه جدید، گاز طبیعی مایع بیشــتری را از 

طریق کشتی به بنادر اروپایی منتقل کنند.
کوســتا گفت دولت فرانســه همچنان به دلیل 
نگرانی های محیط زیســتی، مخالف عبور خط لوله 
گاز از طریق منطقه کوهستانی پیرنه )مرز طبیعی 
بین فرانسه و اسپانیا( است و کمیسیون اروپا در حال 

بررسی خط لوله ارتباطی با ایتالیا است.
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پولتیکو جزئیاتی از پیشنهاد اروپا به ایران برای احیای برجام را منتشر کرد

کاهش فشار تحریم آمریکا 
علیه سپاه

منصور فرزامی

صفحه 11

صفحه3

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خواستار تجمیع کارت های بانکی شد. به گزارش 
ایســنا، بیش از ســه ماه پیش بود که بانک مرکزی نســبت به اجاره حســاب یا 
کارت های بانکی به افراد غیر هشدار داد. در بخشی از این هشدار آمده بود: »اجاره 
حساب های بانکی توسط افراد کالهبردار و به منظور پوشش فعالیت های مجرمانه 
انجام می شود، بر این اساس هموطنان ضمن هوشیاری در این زمینه مراتب را به 
مراجــع قضائی و قانونی اطالع دهند.« همچنین در بخش دیگری از این هشــدار 
نیز آمده بود که »اخیرا مشــاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا 
حســاب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال ها و گروه های فضای 

مجازی مطرح می شود که...

تورم ســاالنه رقم خــورده در دهک اول که فقیرترین دهک جامعه محســوب 
می شود، ۴۴.۸ درصد است، این در حالیست که تورم در دهک دهم یا همان ثروتمند 
ترین دهک ۳۸.۹ درصد بوده است. تورم کل کشور در تیر ماه ۴۰.۵ درصد به ثبت 
رسیده که نسبت به ماه های گذشته روندی صعودی داشته است. به گزارش اقتصاد 
نیوز، بررسی ها نشان می دهد عمده ترین دلیل به ثبت رسیدن تورم در اعداد باال در 
چند ماه اخیر، افزایش شدید قیمت خوراکی ها بوده به گونه ای تورم ماهانه خوراکی ها 
در خرداد ماه بالغ بر ۲۵ درصد بوده اســت. مواد خوراکی در سبد مصرفی اقشار کم 
درآمد جامعه وزن باالتری دارد، از همین رو زمانی که تورم بیشــتر از سمت افزایش 

بهای اقالم خوراکی باشد،...

درخواست پلیس برای تجمیع 
کارت های بانکی

معرفی 
گرانترین استان های ایران

پایان سرنوشت شوم یک مرتد   

همـزمانی ترور رشـدی
 و نهایی شدن مذاکرات

 اتفاقی یا همـاهنگ شـده
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران تشریح کرد

معضل »اشتباه« در نسخه نویسی الکترونیک 
کمبودهای دارویی کماکان وجود دارد

ضربه کاری شهرداری به کتاب و کتابخوانی 

90  درصد ناشران باید تعطیل کنند!
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صفحه2

11 سند محرمانه از »مار ئه الگو« ضبط شده است

اتهام جاسوسی و نقض قانون اسرار علیه ترامپ




