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امريكا از 242سال عمر 
 تنها 16 سال در صلح 

واپسين  نفس هاي دشمنِي دشمنانبوده است

2

ضمنا مقام معظم رهبري به درخواست رييس جمهور
براي برداشت از صندوق توسعه ملي پاسخ گفتند

نگاه روز

وقتي ي��ك ايراني س��ال ها 
در بي��ن مردم عرب س��اكن 
منطقه غرب آسيا - يا چنان كه 
غربي ها مي نامند خاورميانه - 
زندگي مي كند، به يك نتيجه 
روشن مي رسد: ما و عرب ها 
مانند خويش��اني نزديك به 
هم ش��بيه هس��تيم. آنها چون ما، اه��ل مهرباني و 
گشاده دس��تي و س��فره انداختن و ضيافت كردن و 
دست گيري هس��تند. پا به خانه ش��ان اگر بگذاري 
برايت جان مي دهند، بي دليل مهمانت مي كنند. از 
اختالفات دولت ها بگذريد كه بيشتر اين اختالفات 
را دشمن بدانديش خارجي در منطقه به وجود آورده 
و دامن زده و از آن س��ود مي برد. مردم در اين ناحيه 
از زمين به راس��تي مانند قوم و خويش هاي نزديك 
هستند. زندگي سنتي مردم در اميرنشين هاي مختلف 
جنوب خليج فارس و عمان، درس��ت مانند ش��يوه 
زندگي مردم ايراني سواحل شمالي است.  عراقي هاي 
شيعه از اين هم به ما نزديك تر هستند. آنها در خلق 
و خوي و حتي غذا خوردن ش��ان عينا مثل ايراني ها 
هستند و به همين خاطر تعلق خاطر و پيوندي عميق 
بين خود و ايران حس مي كنند. سني هاي عراق به 
طنز و مزاح شيعه ها را »اهل الفزنجون« مي خوانند! 
از آنجا كه شيعه هاي عراقي مثل ما ايراني ها فسنجان 
دوست دارند و درست مي كنند براي شوخي آنها را به 
اين صفت مي خوانند. حال اين برادران و خواهران و 
خويشان بسيار نزديك ما، به همه اختالف افكني هاي 
خارجي و غربي ها و شرقي ها پشت كرده اند، دل شان 
از مصيبتي كه بر سر اقوام ايراني شان آمده سوخته و با 
هر چه داشته اند به ياري ما آمده اند. بايد از اين مهرباني 
اشك ش��وق ريخت، از اين اتحاد و محبتي كه بين 
مردم دو سوي مرز وجود دارد بايد خوشحال شد و در 
پوست نگنجيد. عراقي ها مردم قدرداني هستند، شعار 
كاروان هاي كمك شان به ايران را ديده ايد؟ مي گويند: 
»شما در زمان حمله تروريست ها به كمك ما آمديد و 
ما االن بايد به كمك شما بياييم!« اين را بگذاريد پيش 
نامهرباني ها و نمك خوردن و نمكدان شكستن بعضي 
ديگر از ملت ها، كه گاه با كمك ايران بر سر پا ايستادند 
و بعد با دشمنان ايران همراه شدند و در كنفرانس هاي 
ضد ايراني ش��ركت  و پيمان ضد ايراني امضا كردند. 
رسيدن كمك هاي عراقي هاي مهربان به ايران، سوژه 
بعضي »سلبريتي« هاي نه چندان خوش نام شده. 
خانم مهناز افشار )كه اظهارنظر در تمامي امور را بر 
خود فرض مي دانند( در توييتي، رسيدن كمك هاي 
عراقي ه��ا به اي��ران را از زبان هموطن��ي عرب زبان 
خجالت آور توصيف كرده اند. بايد در پاسخ گفت اوال 
كمك هاي عراقي، از سوي مردم و به طور خودجوش 
جمع آوري شده و آنها هر چه داشته و نداشته اند در 

كاروان گذاشته و فرستاده اند و...

شكايت به دوستان 

نيوشا  طبيبي 

همه ما در بحران مقصريمقصه هورالعظيم و نفتمورد جوليان آسانژفراجناحي شدن، راه احياي صدا و سيما
جامعهاقتصادجهانسياست
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سرمقاله

ام��روز آق��اي ظري��ف، وزير 
ام��ور خارج��ه كش��ورمان 
ب��راي دي��دار با آقاي بش��ار 
اسد،رييس جمهوري سوريه 
راهي اين كشور شد. البته اين 
سفر بنا بود زودتر انجام شود 
كه به دلي��ل همزماني با ايام 
عيد اين سفر به تاخير افتاد. اين سفر يك سفر كامال 
عادي است به دليل اينكه رفت و آمدهاي ايران با سوريه 
به صورت دوره اي در حال انجام است. نكته ديگر اينكه 
وقتي آقاي بشار اسد به تهران سفر كرد و نتوانست با 
آقاي ظريف ديداري داشته باشد، اظهار تمايل كرد كه 
شخص آقاي ظريف سفري به سوريه داشته باشند تا 
ادامه مذاكراتي كه ايش��ان در جلسه حضور نداشت، 
انجام شود. از طرف ديگر با توجه به اينكه انتخابات رژيم 
صهيونيستي به تازگي انجام و نتايج آن روشن شد، نياز 
است كه هماهنگي هاي بيشتري بين ايران و سوريه 
در برابر شرارت هاي رژيم صهيونيستي و تقويت محور 
مقاومت انجام شود. اين سفر در مجموع در اين راستا 
صورت مي گيرد، همچنين مسائل دوجانبه اي كه بايد 
پيگيري شود، آقاي ظريف آنها را دنبال خواهد كرد. 
نبايد اين نكته را فراموش كرد كه ما با دوستان و شركا 

در منطقه همواره در حال رايزني و ...

احمد دستمالچيان

گزينه استراتژيك دمشق
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اينك��ه ما بايد يك رس��انه ملي 
داش��ته باش��يم، امري روشن 
است. همين طور واضح است كه 
دولت ها هم بايد سهمي از رسانه 
ملي داشته باش��ند و بتوانند در 
ارتباط ب��ا وظايف و مس��ائل و 
عملكردشان اطالع رساني كنند. 
دولت ها مس��ووليت س��نگين اجرا را بر عهده دارند و 
اين مسووليت سنگين اجرا اقتضا مي كند كه ارتباط 
نزديك تري با مردم داشته باشند و بتوانند از رسانه اي 
كه بناست ملي باش��د، به اين منظور استفاده كنند. 
ضمن اينكه دولت بايد پاسخگوي مردم باشد و بديهي 
است كه بخش مهمي از اين پاسخگويي بايد از طريق 
صدا و سيما صورت بگيرد. دولت بنا به ماهيت كار خود 
بايد فرآيند امور اجرايي را با مردم در ميان بگذارد. مثال 
بگويد كه مجلس در مقام قانونگذار براي هر پروژه چه 
ميزان اعتبار مصوب كرده و چه بخشي از ميزان اعتبار 
به تصويب رسيده مجلس در چه زماني وصول شده و 
چقدر از آن در چه زمينه هايي هزينه شده است. اين 
پاس��خگويي ها متضمن اميدواري جامعه است و اگر 
وجود نداشته باشد، مردم نااميد خواهند شد. واقعيت 
اين اس��ت كه به صدا و سيماي فعلي نمي توان عنوان 
رس��انه ملي داد. دليل آن هم اين است كه بيشتر در 
اختيار يك جريان تندروست كه جهت گيري هاي آن 
را هسته مديريتي آن جريان تعيين مي كند. اگر دولت 
همسوي آن جريان نباش��د، نه تنها حمايتي صورت 
نمي گيرد، بلكه به جاي نور تاباندن به عملكرد دولت، 
دول��ت را در بخش كور و تاريك خ��ود قرار مي دهد و 
نتيجه مي ش��ود اينكه دس��تاوردهاي دولت در صدا 
و س��يما ديده نمي ش��ود و مخاطبان اين رسانه از آن 
نامطلع مي مانند. اين رفتار صدا و س��يما براي جناح 
حاكم هم آسيب زاس��ت، چرا كه در چنين وضعيتي 
مردم ترجيح مي دهند كه اخب��ار و اطالعات مدنظر 
خود را از رسانه هاي بيگانه دريافت كنند. دليل اينكه 

امروز تلويزيون و راديوي ما محبوبيت ندارد، اين است 
كه اخبار و تحليل هاي آن يك سويه و در خدمت يك 
جناح و يك تفكر است. نه تنها دولت بلكه همه فعاالن، 
جريان ها و احزاب سياسي، نحله هاي فكري مختلف 
و ... حق دارند كه ديدگاه شان در صدا و سيما منعكس 
شود. رفتار يك سويه نگرانه صداوسيما را مي توان در 
كنوانس��يون هايي مانند FATF ي��ا CFT كه مطرح 
ش��دند و در مجلس هم راي  آوردند، ديد. اين موضوع 
نه تنها در صداوسيما برجسته نشد، بلكه شاهد بوديم 
كه موضع گيري هاي منف��ي و حتي تخريب گرانه اي 
نس��بت به اين كنوانس��يون ها صورت گرفت. يا مثال 
وقت��ي وزير صنعت برنام��ه اي را در خصوص تحويل 
خودروها اعالم مي كند، صدا و س��يما دنبال كس��ي 
مي گردد كه عليه وزي��ر موضع گيري كند. وزير نفت 
تصميم مهمي مي گي��رد و صدا و س��يما اراده اش را 
براي مخالفت با آن به كار مي بندد. در حالي كه صدا و 
سيما متعلق به همين مردم و همين حاكميت است 
و دولت هم با راي مردم در درون همين حاكميت كار 
مي كند. يكي از موضوعاتي كه در اين س��ال ها بسيار 
مورد اختالف صدا و سيما و دولت بود، موضوع مذاكره 
با امريكا بود. به هر حال يك عده در اين كشور موافق 
مذاكره با امريكا هستند و عده اي هم مخالفند. آنهايي 
كه مخالفند، نظرش��ان محترم است و در صدا و سيما 
منعكس مي شود و بايد هم بشود؛ اما چه اشكالي دارد 
اگر ديدگاه هاي ديگر هم مطرح و منعكس شود و مردم 
در جريان مباحث كارشناس��ي قرار بگيرند تا شرايط 
براي تصميم  گيري بر مبناي مصلحت و حكمت مردم 
و كش��ور فراهم ش��ود. اگر به اين صورت رفتار شود و 
صدا و س��يما همه نظرات را -مثال در مورد مذاكره با 
امريكا- منعكس كند، ش��ايد آن بخش از مردم ايران 

هم كه موافق مذاكره با امريكا هستند، 
قانع ش��وند كه مذاكره به نفع كش��ور 

نيس��ت. صدا و سيما بايد نظرات موافق و مخالف را به 
يك اندازه مطرح كند. 

اسماعيل گرامي مقدم

ادامه در صفحه
05

اقامت هفت ساله جوليان آسانژ در 
ساختمان كوچك سفارت اكوادور 
در لن��دن پايان يافته و او به محض 
خروج از س��فارت اكوادور توسط 
پليس لندن دس��تگير شده است. 
دستگيري آسانژ بنا به درخواست 
امريكا ص��ورت گرفت. دس��تگاه 
قضايي انگلستان بايد تصميم نهايي را درباره تحويل آسانژ 
به امريكا بگيرد. به راستي آسانژ 47 ساله چرا چنين مهم 
است كه دستگيري اش چنين پيچيده شده است؟ جوليان 
آسانژ استراليايي، در سال 2006 با كمك دوستانش سايت 
اينترنتي ويكي ليكس را بنيان نهاد. هدف او انتشار اسناد 
محرمانه بود. سايت ويكي ليكس از زمان انتشار تا دستگيري 
آس��انژ بيش از 10 ميليون سند منتش��ر كرده است. اين 
اسناد شامل اسناد ارتباطات وزارت خارجه، سازمان هاي 
اطالعاتي، ستادهاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري 
امريكا، فعاليت هاي ارتش و ساير نهادهاي امريكايي است. 
انتشار اس��ناد ويكي ليكس در نوع خود انقالبي از انتشار 
اسناد به حساب مي آيد. به ياد بياوريم انتشار ويديوي حمله 
هلي كوپتر امريكايي در عراق به سال 1389چه جنجالي 
را برانگيخت. در اين ويديو هلي كوپتر ارتش امريكا به سال 
2007  با تيران��دازي به دو خبرنگار خبرگ��زاري رويتر و 
مردم غيرنظامي موجب مرگ آنها مي شود. انتشار اسناد 
مربوط به سيستم هاي هك سازمان سيا روي تلويزيون ها، 
كامپيوترها و تلفن هاي همراه نيز در رسوايي و آشكارسازي 
عملكرد سيا خيلي مهم بود. ويكي ليكس در طول فعاليت 
خود با اس��تفاده از منابع خود از جمله افسران و كادرهاي 
سابق سازمان هاي اطالعاتي و ارتش امريكا و يا هكرهاي 
روسي و منابع ديگر اروپايي به چنان افشاگري وسيعي از 
عملكرد هاي دولت امريكا زده كه نام اين سايت را در راس 

تاريخ رسواسازي برجسته مي سازد. چلسي 
مانينگ از كارمن��دان وزرات دفاع امريكا 

يكي از افرادي است كه با هك س��ايت وزارتخانه، هزاران 
سند درباره فعاليت هاي ارتش امريكا را به آسانژ تحويل داد. 

سعيد  عابدپور
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يكي از مناطقي كه در س��ال هاي 
پس از جن��گ ح��رف و حديث 
توس��عه اش نق��ل مجالس ش��د 
منطقه درگير جنگ ش��ده غرب 
رودخانه كارون ب��ود كه ميادين 
مشتركي در ناحيه دشت آزادگان 
كش��ف ش��د ك��ه داراي بخش 
مش��تركي با عراق است. اما توسعه دش��ت آزادگان كه 
در واق��ع در دل منطقه جغرافيايي هور واقع ش��ده بود 
گرفتار تحريم شد و پس از كنار كشيدن ايمپكس ژاپن 
و كندكاري سي ان پي س��ي چين توسعه آن سرانجام به 
دست ايراني ها افتاد. منطقه دشت آزادگان داراي شرايط 
ويژه اي اس��ت، هور العظيم يك گودي در دشت مسطح 
و كم ارتفاع غرب كارون اس��ت، كل منطقه كمي كمتر 
از 10متر از س��طح درياهاي آزاد ارتف��اع دارد اما ارتفاع 
هورالعظيم بين 4 تا 1 متر است و همين گود بودن باعث 
شده است تا در طول قرن ها آب رودخانه كرخه از سمت 
اي��ران و رودخانه هاي دجله و فرات از س��مت عراق اكو 
سيستمي بي نظير و بي بديل را در اين منطقه به وجود آورد 
كه بومي ها با بهره گيري از شرايط آن و با سازگار شدن با 
محيط، قرن ها با سادگي روزگار گذرانيدند. دو سوم هور در 
عراق و يك سوم در ايران واقع است. اما سياست هاي دولت 
صدام در راستاي خشك كردن هور كه از سال 1973 آغاز 
شد و همچنين وقوع جنگ و تغييرات اقليمي باعث شد تا 
پس از جنگ يك ناحيه مملو از مين، خمپاره، سيل بند، 
كانال و سنگر به جاي هور باقي بماند كه با نرسيدن آب 
آرام آرام خشك شده و به كانون ريز گرد تبديل شد. توسعه 
بخش عراقي اين ميدان مش��ترك يعني مجنون توسط 
پيمانكاران بين المللي و آمار و ارقام منتشره از آن باعث 
شد تا مجلسي ها و رسانه ها فشار بسيار زيادي به وزارت 

نفت وقت براي توس��عه اين منطقه وارد 
آورند. توليدي شدن بخش عراقي و عقب 

افتادن توسعه براي بخش ايراني همواره اهرم فشاري بر 
روي وزارت نفت بوده است. 

سعيد  ساويز
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تجربه سيل اخير بار ديگر نشان داد 
كه »مديريت بحران« در كشور ما 
چقدر آس��يب پذير و تا چه اندازه 
نقدپذير اس��ت. در طول روزهاي 
اخي��ر، باره��ا ش��اهد اظهاراتي از 
سوي مس��ووالن متولي بحران و 
سازمان هاي ديگر حاضر در مناطق 
سيل زده بوده ايم كه از ديد هر كسي كه كمترين اطالعاتي با 
مقوله »بحران« و ستاد بحران دارد، كارشناسانه و پذيرفتني 
نيس��ت. اين چالش ها در حالي رخ داده ك��ه ما قانوني در 
خصوص مديريت بحران كش��ور داريم كه حقيقتا قانون 
خوب و جامعي اس��ت و در آن نقش تمامي سازمان هاي 
ذي ربط مشخص شده است. اين قانون اگر اجرايي مي شد 
مسلما امروز شاهد ناهماهنگي بين سازمان هاي مختلف 
و جزيره اي عمل ك��ردن بعضي از آنها در امدادرس��اني و 
كمك رساني به هموطنان سيل زده نبوديم. من در همان 
دوراني كه مسووليت مديريت بحران كشور را به عهده داشتم 
بارها كتبا و شفاها اعالم كردم بودجه اي براي اليروبي انهار و 
حاشيه سازي رودهاي خطرساز الزم داريم تا در كل كشور 
جلوي سيل هاي احتمالي را بگيريم. ده ها بار نامه نوشتيم 
و خواس��تيم جلوي ساخت و س��از در حريم رودخانه ها را 
بگيرند. ولي در عوض بودجه س��ازمان مديريت بحران در 
آن س��ال ها – يعني در دوره رياس��ت جمهوري قبل - به 
جاي آنكه براي ايمن سازي مراكز پرخطر و تجهيز سازمان 
مديريت بحران هزينه ش��ود به حساب معاونت راهبردي 
رياس��ت جمهوري واريز  ش��د تا در حياط خلوت برخي از 
مسووالن صرف اموري شود كه پيگيري آن مي تواند حقايق 
شگفت انگيزي را آشكار كند! چه بسا اگر همان سال ها بودجه 
الزم را دراختيار ستاد مديريت بحران قرار مي دادند امروز 
به احتمال زياد خسارت هاي وارده، 5 درصد خسارت هاي 

كنوني هم نبودند! اما اين تمام ماجرا نيست. 
مي گويند چرا سازمان ها و نهادها با يكديگر 

هماهنگ نيستند؟ من مي خواهم سوال كنم چطور بايد با 
هم هماهنگ شوند؟! 

حسن  قدمي ٭

ادامه در صفحه
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خبر   و   بيشتر 
 ويديوها   و گفت و گوهاي 

متفاوت

مصيبت وارده را تسليت گفته ، براي آن عزيز از دست رفته 
غف�ران و آمرزش الهي و براي ش�ما و خانواده محترم صبر و 

سالمتي آرزومنديم.

جناب آقاي سعدي

الياس حضرتي- حجت طهماسبي

مديرمسوول محترم روزنامه جهان صنعت

ضايعه درگذش�ت پدرگرامي تان را به جنابعال�ي و خانواده 
محترم تسليت گفته و از ايزد منان براي آن مرحوم غفران و 

براي بازماندگان صبر و شكيبايي مسالت  مي نماييم.

 جناب آقاي سيف اهلل يزداني

الياس حضرتي- حجت طهماسبي

مديرمسوول محترم روزنامه عصر اقتصاد 

نگاهي به آسيب هاي ناشي از 
ناهماهنگي ها در مواقع بحران

 يك ميدان 
و چند فرمانده

رهبر انقالب در ديدار  شركت كنندگان مسابقات قرآن كريم:
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