
ارائه خدمات به اتباع خارجی
 به بانک مرکزی ابالغ شد

ادعای شاکی حرفه ای بودن را
 رد می کنیم

واکنش وزارت کشور   به گزارش «شرق»

واکنش به یک گزارش
گروه سیاســت: بعــد از اظهارنظــر مهم ســیدکمال خرازی و 
محمدجــواد الریجانی درباره توان ایران برای ســاخت ســالح 
هسته ای، دوشــنبه هفته جاری محمد اسالمی نیز اظهارنظری  
مشابه  را مطرح کرد. رئیس ســازمان انرژی اتمی در اظهاراتی 
عنوان کــرد: «همان طور  که آقای خرازی (ســیدکمال) مطرح 

کردند....

نمی شود هم چوب را بخوریم
هم پیاز را؛ باید ایستاد

در گفت و گو با احمد بخشایش اردستانی
 نماینده پیشین مجلس ارزیابی شد

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۴۳ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ آگوســت   ۴     ۱۴۴۴ محــرم   ۶     ۱۴۰۱ مــرداد   ۱۳ پنجشــنبه 
صفحه  ۲صفحه ۸

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: نگاهی دیگر به الیحه درآمدهای پایدار شهرداری ها، روایت یک گفت وگو با شیرین بیانی   و یادداشت هایی از   علی نوذرپور، امیر آریازند، مهدی افشار، «شماره آینده روزنامه شرق سه شنبه ۱۸ مرداد منتشر خواهد شد»

یک  بار دیگر با جاری شدن سیل در نقاط مختلف کشور بسیجیان 
(به معنای فعاالن و داوطلبان و نه فقط اعضای سازمان بسیج) نشان 
دادنــد که تیرهای بال را به جان می خرند و تاوان عدم پیش بینی ها و 
کم کاری ها و کم فکری های قاعدیــن را می دهند و در جبران مافات 

(در حد ممکن) می کوشند.
البته شکی نیست که حوادث طبیعی در بسیاری از مواقع بسیار 
فراتــر از پیش بینی هــا رخ می دهد؛ اما این نباید بهانه ای شــود که 
هیچ پیش بینی ای صورت نگیرد و با اســتدالل فراتر بودن حوادث از 
پیش بینی ها روزگار را به بطالت بگذرانند. مثال بســیار ســاده وضع 
روســتاهای ما در برابر زلزله است، نه آنکه مقصود زلزله ۷ ریشتری 
به باال باشــد؛ بلکه روســتاهای ما در برابر زلزله های ۴ و ۵ ریشتری 
ویران می شوند. پس از ۴۳ سال از پیروزی انقالب اسالمی و استقرار 
جمهوری اسالمی هنوز زلزله های حدود ۵ ریشتری جان روستاییان 
را می ستاند. آیا توانســته ایم خانه های روستایی مان را در برابر زلزله 
۶ ریشــتری مقاوم کنیم. اگر کرده بودیم و زلزله ۸ ریشتری آمده بود 
می توانستیم توجیهی منطقی داشته باشیم. آیا نمی توانستیم از ابتدا 
چاره ای برای زباله کشــور داشته باشــیم تا اینک زباله از سر و روی 
کشور باال نرود و شــیرابه های عفونی آن رودخانه های شمال کشور 
را آلــوده نکند. اتفاقا مدارک حاضر نشــان می دهد در ســال ۱۳۶۳ 
تعداد پنج پروژه تبدیل زباله در کشــور در دست اجرا بوده است که 
معلوم نیست به چه دلیل در سال های بعد این نوع اقدامات از قلم 
افتاده و پیگیری نشده است. به ساخت وسازهای شهری هم نگاهی 
بیندازیم؛ آنجا که شهرداری تهران در کوچه های ۶ تا ۱۰ متری شمال 
تهران و در روی گســل و اطراف آن اجازه احداث ساختمان ۱۰ تا ۲۰ 
طبقه را داده است و کافی است با یک زلزله ساده حداقل دست انداز 
پشت بام ساختمان به پایین سقوط کند. آن  وقت هیچ کس در کوچه 
نمی تواند گذر کند، حال چگونه باید امدادرســانی کرد؟ مسئوالن ما 
(مقصود دولت فعلی نیست؛ بلکه همه مسئوالن دوره های مختلف 
در ســه قوه) ظاهرا یا نمی دانند که هزینه تصمیمات شــان را نهایتا 
مردم می پردازند یا برای شــان مهم نیســت و البته برخی نیز از این 
تصمیمات منتفع می شــوند. میان دولت های مختلف در زمان های 
متفاوت و نیز ســایر مســئوالن تقریبا تفاوت چندانی نیست و میراث 
هر دوره زمانی مبدأیی می شــود برای دوره بعدی و مســئوالن دوره 
بعدی هم حســب ضرب المثل «دســتش نزن بدتر می شود» روال 
قبلی را ادامه می دهند و نمونه و مثال آن  هم شهرداری تهران است 
که مســئوالن آن در زمان های مختلف فقط برای شان صرف درآمد 
مطرح بوده اســت و هوافروشی یا شهرفروشــی را آویزه گوش قرار 
داده اند و جالب آنکه مســئوالن مسکن و شهرســازی (یا وزارت راه 
و مســکن فعلی) به جای تدوین ضوابط فراگیر برای مســکن کشور 
همراه شورای عالی شهرسازی بیشتر تماشاگر بوده اند تا سیاست گذار. 
اینکــه همه تقصیرات را برخی برعهده دولت آقای حســن روحانی 
می گذارند و بر آن محمل می رانند، حتما انحراف از موضوع اســت 
و اینکه همه از دولت آقای ابراهیم رئیســی توقع دارند که مســائل 
را حل کنند، انتظاری بیهوده اســت. البته مســئله معیشت و انتظار 
مردم شاید به مثابه بومرنگی باشد که طرفداران رئیس دولت فعلی 
علیه روحانی به کار برده باشند و اینک بومرنگ در بازگشت به دولت 
برخورد کرده اســت، هرچند   مسئله معیشت در حال حاضر به دلیل 
گرانی های بی حد بیشتر جلوه کرده است. می توان گفت که نمی توان 
از دولت فعلی انتظار حل مســئله معیشــت را داشت. به هر حال 
مردم تحمل می کننــد و هزینه آن را می پردازنــد؛ اما نگرانی مردم 
تنها مسائل زمان فعلی نیست؛ بلکه آینده را روشن نمی بینند. وقتی 
شرایط زیست چنین باشــد و آینده نه چندان روشنی در دیدگاه مردم 
وجود داشــته باشد طبعا حوادث طبیعی مانند سیل یا زلزله که رخ 
می دهد، بار ســنگینی بر دوش مردم مصیبــت زده باقی می گذارد و 
این حال ناخوش در موقعیتی که حال کشــور ناخوش باشد، تشدید 
می شــود. باور کنیم که در طول سال های گذشته به دلیل کم کاری، 
آینده نشناســی، تفکر پوپولیستی و توســعه معیوب شهری به جای 
توسعه پایدار، مشکالت فراوان عمومی و زیستگاهی در کشور ایجاد 
شــده و به تبع آن عالوه بر وجه منفی جاری زیســتگاهی، حوادث 
طبیعی به شــدت تأثیر منفی در جامعه می گــذارد. در این بحبوحه 
دولــت، مجلس و نوعــا حکمرانی تنهــا به برخی مســائل جاری 
می پردازند و جهت حرکت درســت انتخاب نشــده است. نمی توان 
انتظار داشت همه مسائل کشور و به خصوص مسائل زیستگاهی را 
ایــن دولت حل کند؛ اما باید انتظار داشــت که پیکان حرکت دولت 
و حکمرانــی در جهت مقابله با این مســائل و درک حل آن باشــد 
که چنین امری مشاهده نمی شــود؛ بلکه اولویت ها کامال به دست 
فراموشــی سپرده شــده است. اگر این دولت هشــت سال در مسند 
قرار گیرد و حتی بتواند به نوعی مرهمی بر مســئله معیشــت مردم 
بگذارد و در عین حال پس از هشــت سال کشــور را بدحال تر تحویل 
دهد، چه باید کرد. مدت ها بود که درمورد توسعه ایران و چگونگی 
آن بحث بود. اینک تقریبا از توســعه گــذر کرده ایم و به حفظ ایران 
بســنده کرده ایم که آن هم سرنوشــت مبهمی دارد. این سنت سیئه 
که مســئوالن قاعد، در پی اصالح نیســتند، موجب می شود که بار و 
فشــار حوادث بر دوش بسیجیان قائم می افتد و البته این تحمل بار 
نمی تواند دائمی و ثمربار باشد و تنها آن گاه ممکن  است که مسئوالن 
نیز قائم باشند و اولویت ها را با قوه دراکه معلوم کنند و با شجاعت 

درخصوص آنها تصمیم گیری کنند.

نزدیک نیمه شــب بود که ناگاه «باد دیوانــه ای» درها و پنجره ها 
را لرزاند و بارانی سیل آســا باریدن گرفت و امواجــی از خاک و گل را 
پشــت پنجره ها ریخت. پنجره ای که باز بود امــواج آب و توفان را به 
داخل هال خانــه رها کرد. من در یک لحظه، یاد قصه های مادربزرگ 
افتــادم. صدای رعد و درخشــش مداوم برق رؤیاهایــم را به باد داد. 
به خود گفتــم اگر همین طور ببارد، خانه پر از آب می شــود. انگار در 
همین زمان روح مادربزرگ کامال نورانی ظاهر شد و به لهجه گیلکی 
گفت: «چیزی نیه زای، بارانه ده!». طولی نکشید که با خاموشی برق، 
خانــه عالوه در توفان و باران در تاریکی فرورفت و ترســی گنگ همه 
وجودم را در بر گرفت. به خود گفتم: اینجا که می کوبد در روستاهای 
دور و نزدیــک چــه خواهد کرد؟ بر دامنه کوه چــه فجایعی را به بار 
می آورد؟ در مسیر رودخانه ها و مسیل ها چه نقشه ای برای خانه های 
مردمان، مغازه های شان و زندگی شان، خودروهای شان و...  می کشد. ما 
مخلوقات «خدای بزرگ» هستیم که بی گمان عشقش را نثار ما کرده 
است. هرچند خیام بزرگ گفته است: ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز. در 
همین فکر بودم که همچنان باران سیل آسا می بارید و خانه تاریک بود 
و روشــنایی المپ گازی، همه دلهره ها را از بین نمی برد. می توانستی 
تصــور کنی که مردمانی را، خودروهایی را، خانه هایی را، کلبه هایی را 
آب برده اســت. می توانســتی در خاطر زنده کنی که اگر در سیالب به 
دام بیفتی، چه سرنوشتی در انتظار توست و... .  شب می گذشت بدون 
اینکــه پلکی بر پلک دیگر فرود آید ، بــدون اینکه خواب بیاید و بدون 
اینکه تو از دلهره مردمان رها شوی. فردا صبح که جویبارهای گل آلود 
دم دو پنجره خانه را تمیز می کردی، با مروری بر خبرهای سیل، متوجه 
شــدی که اضطراب های دیشــب تو بی مورد نبوده و بخش مهمی از 
استان ها، شــهرها و روستاهای کشور دستخوش سیالب شده است و 
چه داســتان مکرر تلخی، حریم شکسته شده رودخانه ها، مسیل های 
حذف شده، از بین رفتن درختان و پوشش گیاهی قوی، خشکسالی های 
چند ساله و به دنبال آن ترسالی، چرای دام ها در مناطق سیالب خیز و..   . 
و در کنار همه اینها نبود مدیریت بحران و غافلگیری های همیشــگی 

و...  سیل همواره بغل گوش ما بوده است.
ادامه در صفحه ۹

تقدیر بسیجیان، تحذیر مسئوالن

پاچه های گلی و مدیریت بحران

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

باقری و مورا  در  وینباقری و مورا  در  وین
میز  مذاکرات میز  مذاکرات 

دوباره چیده شددوباره چیده شد

سیالب های تابستانی کمکی به ذخایر آب سدهای ایران نکردسدهای بدون کاربری؟

عبدالرحمن فتح الهی: بر اســاس شــواهد، قرائن و اخبــار واصله، دور جدید 
مذاکرات هســته ای در وین در دســتور کار طرفین برجام قرار گرفته است. در 
این راســتا پایگاه خبری اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که 
مذاکرات وین بر سر احیای برجام امروز پنجشنبه از سرگرفته خواهد شد. آن گونه 
که روز گذشــته رویترز مطرح کرده بود، راب مالی راهی پایتخت اتریش شد. به 
موازاتش ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت امور خارجه ایــران هم از عزیمت 
باقری کنی و هیئت مذاکره کننده کشــور به وین خبر دارد. انریکه مورا، نماینده 
اتحادیه اروپا در مذاکرات وین نیز دیــروز  در پیامی توییتری خبر داد که برای 

ازسرگیری مذاکرات احیای برجام راهی وین شده است.

نکتــه حائز اهمیت آن اســت که یک «منبع ایرانی» که نامش فاش نشــده نیز به خبرگــزاری رویترز گفته 
مذاکرات امروز در وین به صورت غیرمستقیم و مانند فرمت «نشست دوحه» خواهد بود که در آن انریکه مورا 

پیام ها میان باقری و رابرت مالی را منتقل می کرد.
اگرچه اساسا نفس ازسرگیری مذاکرات در وین، دوحه یا هر جای دیگری برای پیگیری پرونده فعالیت های 
هســته ای ایران از طریق دیپلماســی، ســازنده و مســیری کم هزینه برای همه طرف هاســت، اما با توجه به 

واقعیت های حال حاضر و مجموعه اقدامات، مواضع تصمیماتی که به خصوص تهران و واشــنگتن در چند 
هفته اخیر اتخاذ کرده اند گروهی از کارشناســان را به این باور رسانده که بعید است نشست پیش رو بتواند گره 
از کار برجام بگشاید، کما اینکه نشست دوحه و ادوار پیشین مذاکرات در همین وین هم نتوانست کاری از پیش 
ببرد.  هرچند نباید درباره مذاکرات دســت به فضاسازی رســانه ای منفی زد و پیشاپیش حکم قطعی درمورد 
خروجی نشســت داد، ولی بیراه نیست اگر بگوییم در شــرایط فعلی به جای نگاهی خوش بینانه و امیدوارانه 
با درک واقعیت های جاری، نمی شــود دلخوشــی چندانی به مذاکرات داشت. اتفاقا در سایه نکته یادشده یک 
منبع آمریکایی به این پایگاه خبری گفت: «ما با انتظارات پایینی برای توافق و احیای برجام به وین بازمی گردیم، 
اما تالش مان را با حســن نیت انجــام می دهیم».  همین اظهار نظر مقام آمریکایی نشــان می دهد که امیدها 
برای موفقیت در نشســت وین تا چه اندازه کم رمق است. در عین حال نباید فراموش کرد که فضای سیاسی و 
رسانه ای در داخل کشور هم در برخی از مواقع به جای احیای برجام و ازسرگیری گفت وگوها بیشترین تمرکز و 
تالش خود را روی تقویت برنامه فعالیت های هسته ای و حتی تالش برای رسیدن به نقطه گریز هسته ای قرار 
داده اســت، لذا این گونه اقدامات برای برگزاری دور جدید گفت وگوها و ازسرگیری مذاکرات صرفا می تواند یک 
رفتار دیپلماتیک با هدف خرید زمان تلقی شود. حال باید دید این دیپلماسی سینوسی و قطع و وصل مذاکرات 
نهایتا چه سرنوشــت دیپلماتیکی را برای برجام به دنبال خواهد داشــت. آیا واقعا می توان در سایه ازسرگیری 

مذاکرات به احیای توافق هسته ای امیدوار بود؟

تصحیح و پوزش «شرق»
 برای یک گزارش میدانی

چگونه ۵۱ سال پیش مأموریت آپولو-۱۵ روی 
کره ماه منجر به یک رخداد تاریخی شد

حواشی اظهار نظر  یک مدیر ورزشی
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مینو بدیعی

 نه سیاست مداران و نه تحلیلگران تا اواخر قرن بیستم توجهی به مسائل غیرنظامی در حوزه امنیت ملی 
نداشتند و به همین جهت اقدامی هم صورت نگرفته بود. پس از آن بود که کم کم این دیدگاه گسترش یافت 
که تعریف امنیت ملی نه صرفا بلکه عمدتا براســاس مالحظات نظامی، گمراه  کننده و خطرناک است. گذار 
تدریجــی از پارادایم والتر لیپمنی امنیــت ملی به پارادایم مکتب کپنهاگی امنیــت، راه را برای ورود عناصر 
مختلف و متغیر غیرنظامی با دیدگاه های مختلف نظیر اقتصاد و سیاست تا هویت، محیط زیست و طبیعت، 
مســائل اجتماعی و... به درون مطالعات امنیت ملی هموار کرد. این گذار به معنای تغییر موضوع مباحث 
امنیتی صرف از امنیت حاکمیتی به موضوعات امنیت کل هویت اجتماعی-سیاســی درون یک ســرزمین و 
توســعه عناصر تهدیدکننده امنیــت از تهدیدات نظامی خارجی به همه عناصری بــود که می تواند امنیت 
جوامع متکثر داخل یک جامعه با تفکرات مختلف، مردم و حکومت یک سرزمین را به خطر اندازد. موضوعی 
کــه در حکمرانی خوب نیز از آن اســتفاده شــد و امروز در ادبیات حکمرانی کارآمد هــم دی ان ای آن قابل 
رهگیری اســت. رابطه بین بالیای طبیعی و امنیت ملی از جمله این عناصر است. سیاســت مداران ۲۰سالی 
طول کشــید تا بعد از امنیتی ها این دیــدگاه را پذیرفته و درک کردند و پذیرفتند این فضا و ادبیات به شــدت 
مهم اســت. «تا آنجا که در سال ۲۰۱۲، رئیس جمهور وقت اندونزی، آقای دکتر سوسیلو بامبانگ یودهویونو 
در مراســم افتتاحیه پنجمین کنفرانس وزیران آســیایی برای کاهش مخاطرات بالیا، اعالم کرد که دولتش 
کاهش بالیای طبیعی را اولویت ملی نخست خود قرار داده است، زیرا به تحقیق دریافته که بالیای طبیعی 
در اشکال گوناگون آن بزرگ ترین تهدید برای امنیت ملی این کشور هستند». پنتاگون از ۲۰۱۰ طی فقط هشت 
سال نزدیک به ۴۰ گزارش منتشر کرده و در همه آنها  بر تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی 
به عنوان یکی از مهم ترین مخاطرات امنیت ملی ایاالت متحده تأکید داشــته اســت. سی آی ای، اف بی آی و 
بســیار دیگر از نهادهای امنیتی آمریکا گزارشات تأکیدی در این حوزه داشتند. مخصوصا بعد از توفان کاترینا 
که اهمیت تهدید امنیت ملی آن را برابر با حادثه ۱۱ ســپتامبر گزارش کردند و دقیقا پس از آن بود که ســند 
راهبرد موســوم به «امنیت میهن» (Homeland Security) آمریکا که تا پیش از این بر حمالت تروریســتی 
متمرکز بود به نحوی بازنگری شد که همه نوع مخاطرات تهدیدکننده سرزمین و مردم آمریکا از جمله بالیای 

طبیعی را مد نظر قرار داد.
ادامه در صفحه ۵

 هفته های قبل ارتباط فاجعه متروپل را با عوامل پایه ای مســبب آن برشــمردیم اما امروز نمی توانیم از 
ســیل های اخیر و حواشی آن نگوییم. همه می دانیم که اصوال در کشــور «کوهستانی-کویری» ما که عمده 
خاک آن بر فالتی بلند واقع است، آبادی ها بر کوهپایه ها ساخته می شوند و دشت ها و دشتک ها هم سطوح 
آن چنان وسیعی ندارند. مهندس محمد بهشتی عقیده دارد که این وضعیت را می توان به نوعی «بی قراری» 
ربط داد. زلزله ها درســت در همین مناطق مسکونی اتفاق می افتند  که اتفاقا در آنها چشمه ها و رودخانه ها 
نیز جاری اند! وقتی در تابســتان خشک باران ببارد در رودخانه ها و جویبارهای متعدد و کم حجم کوهپایه ای 
جاری می شــود  و پر واضح اســت که هرچه بر سر راهش باشد را می شــوید و می برد! در یک پست ساده در 
دنیای مجازی، زیر عکسی از مجموعه زیارتی امامزاده داوود تهران نوشته بود: «شما اگر جای سیل بودید از 
کدام طرف می رفتید؟!». امامزاده و خانه های زوار اطراف آن درســت در وســط رودخانه بود و برای آن همه 
ساخت وســاز، حتی یک درخت هم مصون نمانده بود. اینکه ســیل می آید، یک امر طبیعی اســت  اما اینکه 
فاجعه به بار می آورد و تلفات و خســران به همراه می آورد، تقصیر ماســت؛ ما که همه جا تا وسط رودخانه 
و در داخل حریم های کمی و کیفی درجه یک و دو  همین رودخانه ها  اجازه ساخت وساز می دهیم و آنها که 
بدون ترس از سیل و مصیبت، می سازند و می سازند و می سازند! این روزها بارها داستان سیل سال ۶۶ تهران 
و سیل های عید ۹۸ را خواندیم که چطور تلفات داد و بعد، دوباره همه چیز عینا سر جای قبلی خود ساخته 
شــد. خدا می داند امامزاده داوود را چند بار آب برده و دوباره ســِر همان جای قبلی اش ساخته شده؟! حال 
برخی ممکن اســت فکر کنند که در کشــور ما برای پیشــگیری از این تلفات و خســارات هیچ روال و قاعده 
قانونی ای وجود ندارد. باید گفت که مردمان قدیم این ســرزمین دوراندیش بوده اند و به منفعت و ســالمت 
عموم توجه داشــته اند. در شهر قزوین ســیل بندهای بزرگ دو طرف شهر طراحی شده بودند تا سیالب های 
بهاری را به باغ های بزرگ باغســتان بی نظیر اطراف شــهر هدایت کنند و در شهرها نیز همیشه سطح باغات 
و زمین های ســبز و فنون آبخیزداری همیشــه طوری بود که حجم زیادی از ســیل، قبل از آنکه بخواهد به 
پایین دســت و شهر سرازیر شود، ابتدا به داخل حوضچه ها و استخرهای ذخیره هدایت و از شدت آن کاسته 
می شد. چه بسیار در همین سیل های امسال، قنات ها که به داد یزد، شهر میراث جهانی رسیدند! و نگذاشتند 

این شهر خشتی یگانه نابود شود. بی شک این قنات ها، در دیگر شهرها هم نجات بخش بوده اند!
ادامه در صفحه ۴

یادداشتیادداشت

فاجعه سیل های اخیر و سرنوشت شهرهای مابارش های مونسون، سیل و امنیت ملی

تحلیلگر ارشد حوزه مدرن دیپلماسی
سیدعلیرضا بهبهانی

معمار و شهرساز
 ترانه یلدا

در گزارش منتشرشده در روزنامه «شرق» با تیتر «اینجا روزی 
آبادی بود»، در بخشــی از گزارش از زبــان یکی از محلی هایی 
که چند نفر از بســتگان خود را در حادثه ســیل امامزاده داوود 
از دســت داده بــود، ادعایی مبنی بــر زیر آوار مانــدن حداقل 
۲۰ نفر منتشر شــد که در اشــتباه تایپی این مقدار ۲۰۰ نفر ذکر 
شــده. روزنامه «شرق» ضمن اصالح این عدد از مخاطبان خود 

عذرخواهی می کند.

توضیح درباره یک گزارش
تصحیح و پوزش «شرق » برای یک گزارش میدانی
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