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دولت رئیسی ،قبل از گفتوگوهای وین،
رایزنی با اعراب را در دستور کار قرار داد
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شدن زمان مذاکرات
همدلی| همزمان با نزدیکتر ِ
هستهای ،بر تبوتاب طرفهای مذاکره ،بهمنظور
آمادهسازی هر چه بیشت ِر شــرایط به نفع خود،
افزودهشده است .مقامات دستگاه دیپلماسی که
از چنــدی پیش ،رایزنی با برخی مقامات اروپایی
و منطقهای را آغاز کرده بودند؛ در چند روز اخیر،
دیدار با برخی مسئوالن کشورهای عربی حاشیه
خلیجفارس را نیز در دستور کار خود قرار دادهاند.
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تصمیم آبی ،تدبیر عالی
اعتراض مردم مناطق مرکزی باید با پاسخ مناسب مواجه شود

اصفهان؛آزمون سخت رئیسی
کامران طباطبایی
روزنامهنگار

بحران آب در کشــور ما هم قدیمی است و هم در حال تشدید.
اگرچه بررسیها نشان میدهند برخی استانها یا مناطق وضعیت
بدتری دارند اما حقیقت این اســت که این رتبهبندی در زمانی
نهچندان دور بهجایی میرســد که اگر امروز حرف بر سر خشک
و تر است ،دیر نخواهد بود که «خشکی» تنها کلمه برای توصیف
کشور خواهد شد .در این میان وضعیت اصفهان از جهات متعددی،
خاص و قابلبررسی است« .نصف جهان» صفت درستی است اما
نه برای اکنون اصفهان .همه جای ایران حتی استانهای شمالی
با بیشترین نســبت بارش در معرض کمآبی هستند .همه نقاط
کشور به چند دلیل اساسی گرفتار این وضعیتاند .دالیلی مانند
اول؛ کاهش میزان بارندگی ،دوم؛ ســوءمدیریت آب و سوم  -که
مشخصاً اصفهان را شامل شده  -نگاه نادرست و بحرانزایی است
که میتوان آن را زیر عنوان «دوستی خاله خرسه» بررسی کرد.
صرفنظر از مسائل جوی و خشکسالی ،چیزی که امروز اصفهان
را دچار گرههای کور کرده و نگین درخشان ایران را چنین با خطر
مواجه ساخته ،برنامههای صنعتی کردن این شهر است .اصفهان
امروز به هر دلیل جایگاه صنایعی اســت که بسیاریشان باید در
نواحی دیگری مستقر میشدند؛ زیرا اکثر این صنایع و کارخانجات
به شــدت وابســته به «آب ،نفت و گاز» هستند و اصفهان از هر
سه مورد بیبهره است .صنایع مستقر در این منطقه که عمدتاً به
کار تولید فلزات آهن و فوالد تا پتروشیمی و صنایع پاییندستی
اشتغال دارند  -و با البیهای پیاپی و «ثمربخش» مدیران اصفهانی
در همه ســطوح قدرت به تصور توسعه اقتصادی و تولید ثروت،
در این ناحیه از کشور متمرکزشــدهاند  -باید در نقاطی احداث
میشدند که توجیه فنی ،اقتصادی و جغرافیایی داشتند و نه اینکه
بدون هرگونه اســاس علمی و عقالیی ،صرفاً بر مبنای استفاده از
روابط قدرت و بخشــی نگری با تصور رفع مشکالت همشهریان،
عم ً
ال بزرگترین صدمات را متوجه این شهر کنند.
میتوان دهها مثال از توســعهی نامتوازن اصفهان ذکر کرد و از
خطاهای ویرانگر مدیران منطقهای و ملی نوشــت یا از کارهای
غیر کارشناســی گفت .مث ً
ال اینکه چــرا اصفهان فاقد نفت و گاز
باید میزبان دومین پاالیشگاه پس از پاالیشگاه نفت آبادان باشد؟
کدام نظر کارشناسی تأیید کرده است که جهت برپا کردن بیرق
صنعت نفت در اصفهان باید با احداث خط لوله نفت به طول 430
کیلومتر از میدان نفتی مــارون در « 70کیلومتری اهواز!» ،برای
ایجاد شغل و ثروت بیشتر در اصفهان ،خط لوله حساس نفت را از
ارتفاعات زاگرس بهعنوان «دومین مسیر پرخطر و دشوار گذر نفتی
جهان» عبور داد و همزمان با نادیده گرفتن خطر فرونشست زمین
در بخشهایی از معبر این خط لوله ،بر مشــکالت موجود افزود؟
صنعت نفت و پاالیشــگاه و پتروشیمی و مجتمعهای غولآسای
فوالد و فلزات و صنایع بسیاری که باید در سایر نقاط کشور احداث
میشدند بر اساس رانت و رابطه ،مهلکترین ضربات را به استانی
زده که با اعمال مدیریت کارآمد منابع و برنامهریزی و بهینهسازی
ظرفیتهای بومی ،امروز نهتنها با مشکالت پیچیدهای مانند بحران
آب کشــاورزی ،فرونشســت زمین و احتمال تخلیه بسیاری از
محالت زیبا و خاطرهانگیز شهر ،کمتر مواجه میشد بلکه با تکیهبر

امکانــات منحصربهفرد خود در حوزههایی مثل هنرهای تزیینی
و صنایعدســتی و گردشگری اکنون همچنان که قطب هنرها و
توانمندیهای مذکور در کشوراست ،میتوانست بازارهای منطقه
و سهم وسیعی از توریسم و گردشگری خارجی را نیز در انحصار
خود قرار دهد.
حال صرفنظر از آنچه تا امروز بر اصفهان گذشــته ،یک «چه
باید کرد؟» جدی و سرنوشتســاز پیش روی دولت و مجموعه
حاکمیت قرار دارد .مواجهه با مشکالتی ازایندست در جمهوری
اسالمی از یک کلیشه و سنت آشنا پیروی میکند که مبنای آن
«به تعویق انداختن و سرشکن کردن مشکل» است .در مورد خاص
اصفهان که بخش وســیع معضالت آن ریشه در کمبود آب دارد
راهحلهای پیچیده با استفاده از نظرات کارشناسان و برنامههای
دقیق علمی میتواند تا حدی راهگشا باشد .تا کنون باید این نکته
برای مسئوالن امر روشنشده باشد که طبیعت قواعد خاص خود
را دارد و از سیاست پیروی نمیکند کما اینکه آنچه شرایط امروز
اصفهان را رقمزده است تا حد زیادی ناشی از مداخالت سیاسیون
جهت توســعه این منطقه با نادیده گرفتــن امکانات و مقدورات
طبیعی بوده است .هرچند چنانچه دولتمردان برای قواعد طبیعت
و اســتقالل رأی آن احترام قائل بودند و به منش و روش آبوهوا
اشراف الزم را داشتند احتماالً رویه معقولتری پیشه میکردند.
اکنونکه با دستورالعمل و بخشنامه نمیتوان آسمان را به بارش
وادار کرد ،روشــن است که راهحلهای همیشگی مانند رجوع به
سایر استانها ،دستکاری عجوالنه و کارشناسی نشده منابع آنها
و انتقال امکانات طبیعی آن مناطق مثل آب کارون در کوتاهمدت
ممکن اســت پارهای از مشکالت را حل کند ،اما در نهایت مانند
بومرنگ عمل کرده ،مشــکالت کنونی را با شدت و حدت بیشتر
بهجای اول برخواهد گرداند و همچنین بحرانهای گسترده اقلیمی
و زیســتمحیطی و امنیتی را در محدودهای بهمراتب وسیعتر از
اصفهان به وجود خواهد آورد .باید توجه داشت که در استانهای
جنوبی کشور ،آبوهوا چندان تابع تقویم نیست .مث ً
ال درحالیکه
پاییز در تقویم جاللی رو به پایان اســت در برخی نواحی جنوبی
مانند استانهای خوزستان ،بوشهر و هرمزگان هنوز کمابیش از
کولر و وســایل خنککننده استفاده میشود .این مناطق درواقع
بهاری زودرس را در فصل زمستان و تابستانی گرم را در بهار تجربه
میکنند و پیش از پایان بهار تقویمی ،تابستان بهسرعت خود را
نمایان میکند؛ و این یعنی آغاز نیاز شدید استانهای جنوبی به
برق و آب بیشتر .لذا اگر جلو بادی که امروز به دلیل سوءمدیریت
مزمن یا با منشــأهای طبیعی و زیســتمحیطی وزیدن گرفته،
همینجا و هم امروز گرفته نشود بهزودی خود را در هیات ویرانگر
توفانهای غیرقابلپیشبینی نشــان خواهد داد .اکنون در کنار
کسری بودجه سنگین و مسائل خرد و کالن اقتصادی  -اجتماعی،
یکی از بزرگترین چالشهای دولت رئیسی مسئله آب است که
دولتهای پیشین با تجویز مسکنهایی از کنار آن عبور کردهاند
اما آقای رئیســی زمانی به پاستور رسیده است که هم مسکنها
بیاثر شدهاند و هم امکان ساخت کنارگذر جهت عبور از کنار هیچ
معضل جدی وجود ندارد .انباشــت مشکالت گذشته و به تعویق
انداختن حل مسائل پیشین ،همزمان با پایینترین میزان درآمدی
و انبوه مسائل حلنشده داخلی و بینالمللی ،دولت فعلی را در برابر
آزمونی سخت قرار داده است .اصفهان جایی است که عیار رئیسی
و مردان انقالبیاش سنجیده خواهد شد.

یادداشت

یک سر چند بار باید به سنگ بخورد؟!
احسان دری

روزنامهنگار

نزدیک به دو دهه اســت کــه هرازگاهی ماجرای
قرارداد کرسنت در فضای سیاسی و رسانهای کشور
جنجال به پا میکند .خیلی از افراد جامعه پیرامون
این قرارداد گازی بهصورت دستوپاشکسته چیزهایی
شــنیدهاند ،اما هیچگاه برای مردم بهطور دقیق ابعاد
قرارداد و چرایی به بنبست رسیدن آن مشخص نشده
است .چه کسی یا کسانی باعث تحمیل جریمه هزاران
میلیارد تومانی به کشور شده است؟ مشخص نیست
و انگیزهای هم برای روشن شدن و مجازات خاطیان
دیده نمیشود .طی این سالها ماجرای پرونده کرسنت
نزد جریانات سیاسی کشور مثل خیلی از موضوعات
دیگر ابزاری برای تخریب و تسویهحساب بوده و میان
هیاهو و دعوای دو گروه هیچوقت مشخص نشد بیژن
زنگنه و دولت اصالحات مقصر بوده یا سعید جلیلی و
اصولگرایان عامل شکست قراردادی شدهاند که روزی
قرار بوده برای ما نفع داشــته باشد اما کام ً
ال عکس
آن شده اســت .اما در این ماجرا فارغ از اینکه متهم
اصلی کیســت موضوعی که باید موردتوجه ما قرار
بگیرد اهمیت قراردادهای خارجی و جایگاه نهادهای
بینالمللی اســت .شــاید در داخل بتوانیم کارهایی
انجام دهیم که کســی متوجه نشــود یا تخلفاتی از
طریق نفوذ و البی و ...برمال نشــود و مغفول بماند یا
به حاشیه برود ،اما نمیتوانیم هرگونه که خواستیم
با خارجیها رفتار کنیم .آنان به جهت الزامات فعالیت
خود ،اشراف خوبی نسبت به حقوق بینالملل دارند.
پرونده کرسنت تنها پروندهای نیست که ما از سوی
طرف خارجی محکومشدهایم و باید جریمه سنگین
بپردازیم ،بهطور مثال بارها در قراردادهای ورزشی ما
طرف محکوم بودهایم ،نمونه آن پرونده «ویلموتس»
سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال است که میلیاردها
تومان پول بیتالمال باید به جیب کسی ریخته شود
که تنها چند بازی سرمربی تیم بوده و نتایج ضعیفی
هم گرفته است .از این نمونهها زیاد است .برخی در
کشور برای نهادها و سازمانهای بینالمللی جایگاهی
قائل نیستند ،معتقدند آنان در اختیار استکبار است،
هرچقدر حق با آنان باشــد اما بایــد این واقعیت را
بپذیرند که تصمیم این ســازمانها بر سرنوشت ما
مهم بوده و نباید بهراحتی آنان را دســتکم بگیریم.
معلوم نیســت تا کی باید شاهد تنظیم قراردادهای
زیانبار با خارجیها باشیم و مهمتر اینکه هیچکسی
هم پاسخگوی امضا و کارشکنی خود نیست .جامعه از
اینهمه تناقض و حیفومیل شدن پولی که میتواند
در جاهای زیادی گرهگشــا باشد عصبانی هستند.
بهراستی چند مرتبه دیگر باید سرمان به سنگ بخورد
تا یاد بگیریم بهراحتی به کشور خسارت نزنیم و اگر
خسارت زدیم جوابگو باشیم؟

یادداشت

مصطفی درایتی در گفتوگو با «همدلی»:
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عکس :ایرنا

یادداشت

همدلی| هرســاله به مناسبت روز جهانی منع
خشــونت علیه زنان ،فعالیتهای علیه خشونت
مبتنی بر جنسیت با حمایت سازمانهای مردمی
حقوق زنان در کشورهای مختلف برگزار میشود.

دولت تصور درستی
از حکومتداری ندارد
2
نظر وزیر اقتصا د درباره ارز ترجیحی؛

دنیا را نارنجی کنیم
مسعد سلیتی

وکیل دادگستری

 ۲۵نوامبر مصادف با  ۵آذرماه روز جهانی محو خشونت علیه زنان است که از سال
 ۱۹۹۹توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزیده شد.
به این مناسبت به مدت  16روز فرصتی است تا کنشگران برابری خواه
با هدف پیشــگیری و از بین بردن خشــونت علیه زنان و دختران ،ارتقای
آگاهی از حقوق و آزادیهای اساسی زنان ،توانمندسازی زنان و ترویج زن
باوری این موضوعات را موردتوجه قرار داده و پروفایلهای خود را نارنجی
کنند .زنان دارای حقوقی هســتند که برای حفظ حیات و کرامت انسانی
آنها اساســی و الزامی اســت؛ حقوقی که باید توسط قانون موردحمایت
قــرار گرفته و در صورت تعدی به آن ،متجاوز مجازات شــود .برای تحقق
این امر نیاز به ترویج و اشاعه فرهنگ زن باوری و تدوین و اصالح قوانینی
است که امنیت حقوقی زنان را ارتقا داده و هرگونه رفتارهای خشونتآمیز
علیه زنــان را احصا کرده و مرتکبین را مجازات کند .زنان همچون مردان
دارای حق برخورداری و بهرهمندی از تمامی حقوق بشــر و شــهروندی و
آزادیهای اساســی برابر و یکســان با مردان در همه عرصههای سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،مدنی و مدیریتی هســتند .حقوقی که حق
حیــات ،برابری ،آزادی و امنیت شــخصی ،حمایت برابر قانونی ،محو تمام
اشــکال تبعیض ،بهرهمندی حداکثری از سالمت جسمی و روانی ،شرایط
عادالنه و رضایتبخش کار ،جرم انگاری و پیشــگیری از هرگونه رفتارهای
خشــن و تحقیرآمیز از بارزترین آنهاســت ،که قانون اساســی بهعنوان
قانون عالی کشــور در اصول متعدد دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا
و ایجــاد امکانات عادالنه ،تأمین حقــوق همهجانبه ،تضمین حقوق زنان،
ایجاد زمینههای مســاعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و
معنوی کرده اســت .خشونت علیه زنان هرگونه رفتاری است که بر مبنای
جنســیت از قبیل تهدیــد ،اجبار ،ســلب آزادی ،آزار و اذیتی که به زنان،
آسیب جســمی ،روحی یا جنســی وارد کند و زندگی فردی یا اجتماعی
آنها را متأثر میســازد ،و بارزترین خشــونتها علیه زنان ضربوجرح و
شتم ،تجاوز جنسی ،ازدواج اجباری ،ازدواج در سنین پایین ،اجبار به حامله
شدن ،اعمال جنسی اجباری ،آزار جنسی ناخواسته ،آزار و اذیت خیابانی،
تعقیب ،آزار الکترونیکی ،قاچاق انسان (بردگی و استثمار جنسی) خشونت
یا تبعیض یا سوءاســتفاده از زنان دستگیرشــده و توقیفی است .طبیعت
خشونت علیه زنان به هر شکلی که اعمال شود زنان را در استفاده از حقوق
و آزادیهای اساســی و انســانی محروم میکند .برای محو و نفی هرگونه
خشــونت علیه زنان و حمایت و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی زنان،
جلوگیری از نقض این حقوق صرف جرمگیری رفتارهای خشونتآمیز علیه
زنان و تشــدید مجازات علیه مرتکبان کفایت نمیکند ،بلکه باید گفتمان
غالب در کشــور و تمــام قوانین و مقررات ،تصمیمــات نهادهای دولتی و
عمومی ،فرهنگ عمومی کشور و ساختار رسمی و غیررسمی را بهگونهای
تدوین و ترسیم کرد که بهمنظور گسترش حمایت از حقوق زنان و مقابله با
هرگونه خشونت علیه آنها در نظر گرفته شود .ترویج زن باوری در جامعه
ایرانی ،توانمندســازی زنان در حوزههای فرهنگــی ،اجتماعی ،اقتصادی،
مدیریتی و سیاسی ،مشــارکت برابر با مردان در مدیریت جامعه ،افزایش
اســتقالل و توانمندی مالی و اقتصادی همزمان با اقدامات پیشگیرانه در
مقابل هرگونه خشــونت و ارائه کمکهای ویژه توانبخشــی برای افزایش
امنیت زنان ایرانی الزامی است .بدینجهت اصالح برخی مواد قانون مجازات
اسالمی و تصویب قانون مبارزه با خشونت علیه زنان و تأسیس وزارت امور
زنان برای دستیابی به اهداف مذکور ضروری به نظر میرسد.

فع ً
ال با دالر۴۲۰۰
تومانی ادامه میدهیم

وزیــر اقتصا د گفت :دولت بــه این نتیجه
رســید که با توجه بــه پیامدهای منفی در
بخــش تولید به ســمت حــذف ارز ۴۲۰۰
تومانــی حرکت کند و با توجه به اینکه این
الیحه در مجلس به تصویب نرسید به تعویق
خواهد افتاد.
به گزارش «انتخاب»؛ احســان خاندوزی
دیروز در جلســه شــورای گفتگوی دولت
و بخــش خصوصــی اظهارداشــت :یکــی
از مهمتریــن مشــکالت کشــور مســئله
خودتحریمی داخلی است که در زمینههای
مختلف وجود دارد اما تقریباً مصادیق مشابه
یکدیگر دارد که باید بــا راهکارهایی آن را
کاهش دهیم.
وی افزود :دو موضوع تسهیل عام و تشویق
خاص همواره مورد توجه دولت ســیزدهم
اســت و باید در فعالیتهای تولیدی زمینه
برای ورود همه به اقتصاد را فراهم کنیم و از
سوی دیگر حمایت های الزم را برای تولید
کنندگان داشته باشیم.
وزیراموراقتصــادی و دارایــی اظهار کرد:
تــاش داریم در نقطه تماس دســتگاههای
اجرایــی و تولیدکننــدگان هزینههــا را به
حداقــل برســانیم و سیاســتهای مانــع
فعالیتهای تولیدی را از میان برداریم.
خاندوزی گفت :باید فعالیت های اقتصادی
برای کسانی که وارد عرصه فعالیت اقتصادی
می شــود با کمترین هزینه زمانی و صرف
وقت رقم بخورد.
وی اظهــار کــرد :بود و نبــود ارز 4200
تومانــی در نوع واردات و نــوع محصوالت
تولیدی داخل تعیین کنننده است.
وزیراموراقتصادی و دارایی گفت :دولت به
این نتیجه رســید که با توجه به پیامدهای
منفــی در بخش تولید به ســمت حذف ارز
 4200تومانــی حرکت کند و بــا توجه به
اینکــه این الیحــه در مجلس بــه تصویب
نرسید این کار به تعویق خواهد افتاد.
خاندوزی افزود :مشــکل پنجــره واحد،
سرمایهگذاری داخلی و خارجی را می توانیم
حل کنیم و وقتی این مسائل نادیده گرفته
می شود چرخ اقتصاد سخت میگردد و در
هفت ماه  90میلیون دال مجموعه صادرات
استان است که بسیار ناچیز است.
وی اظهــار کــرد :اگر تا  27ســال دیگر
هیچ پروژه تعریف نشــود باز نیز پروژه برای
اجرا رســیدن این پروژه ها داریم و مسائل
مختلفی باعث این وضع شده است.

