
برای کاهش آمار تلفات
در بالیای طبیعی چه باید کرد؟

برنامه EAP برای نجات جان ها

درست یک ســال از زمانی که جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور 
۲۸ خرداد را به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم 
اعالم کــرد، می گذرد؛ انتخاباتــی که با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
ناشی از همه گیری ویروس کرونا برگزار شد. از طرفی بخشی از جامعه 
ترجیح داد با وجود مجلس تمام اصولگرای یازدهم، اجازه دهد قدرت 
یکدست شود تا شاید مشکالت کشور در این یکدستی و هماهنگی میان 

مجلس و دولت انقالبی مرتفع شود...

خوانشی از مسیر یک کابینه
«شرق» در گفت وگو با احمد مازنی و بهروز محبی 

عملکرد یک ساله دولت سیزدهم را بررسی کرد

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۰۶ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ ژوئــن   ۱۹     ۱۴۴۳ ذی القعــده   ۱۹     ۱۴۰۱ خــرداد   ۲۹ یکشــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۸

در «شرق» امروز  می خوانید: رقابت دریایي عقاب و اژدها، چالش مجازات «اسید  به دستان» در انظار عمومی و یادداشت هایی از  ناصر ذاکری، احسان هوشمند، مهدی زارع، محمود فاضلی

روزانه بالیای طبیعی گوناگونی از جمله سیل، زلزله، 
آتش سوزی جنگل ها و مراتع، رانش زمین و... در گوشه 

و کنار  کره زمین در حال رخ دادن است که البته در 
چند دهه اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی (گرم ترشدن 

کره زمین)، دستکاری های بشر، تغییر الگوی زندگی 
شهروندان و مدیریت ناصحیح...

در نوشتار پیش ســه مورد را درباره ضرورت های سیاست گذاری 
نظامی بیان کردیم که البته توســط دوســتان ما در روزنامه «شرق» 

مورد نوازش نظارت استصوابی قرار گرفت. اینک بقیه موارد:
۴- بــه دالیل پیش گفته می توان در ترکیب سیاســت های منابع 
انســانی نیروهای مسلح تجدیدنظر اساســی کرد؛ ازجمله در نحوه 
انجام خدمت ســربازی که تبدیل به معضلی اجتماعی شده است. 
به صورت ســنتی ارکانی در ارتش وجــود دارد که هر یک متصدی 
بخشی از وظایف و تکالیف است. رکن یکم که متصدی امور آموزش 
و ارتقای نیروی انســانی  اســت نیازمند تجدیدنظر اســت. ضروری  
اســت امکان ایجــاد تحرک نیروی انســانی فراهم شــود تا گردش 
نیروی انسانی به درون ارتش تســهیل شود. به کارگیری سالح های 
جدید نیازی به نیروی انســانی حرفه ای ندارند چون سبکی و دقت 
تکنولوژیک جای دقت انســانی را گرفته است. در نتیجه در برخی یا 
بسیاری موارد نیازی به نیروی انسانی با آموزش های رزمی درازمدت 
نیســت. جنگ هــای نامنظم به ســادگی، حتی به وســیله زنانی که 
معموال از قدرت جســمی ضعیف تری برخوردارند، امکان  پذیر شده 
است؛ بنابراین تغییر جنگ های رزمی به جنگ های پارتیزانی در افق 

جنگ های آینده قرار گیرد.
۵- بسیاری از فناوری های جدید عمدتا دفاعی یا نظامی نیستند، 
ازاین رو ممکن است در برآورد ارزش نظامی-امنیتی آنها دچار خطا 
بشویم. الزم است تا تیم هایی با رویکردهای «علمی-تخیلی» درگیر 
ارزیابی و برآورد شوند. این، مستلزم نگاه به بیرون و عبور از دیوارهای 
سنتی است که دســتگاه های نظامی-امنیتی را به خود گرفتار کرده 
اســت. از ســوی دیگر پیامد مهم این فناوری ها زوال مرزبندی های 
ســنتی است که دیرزمانی شامل نیروی زمینی، هوایی و دریایی بوده 
اســت. حوزه های جنگی جدید مانند فضای مجازی، جنگ شناختی 
و... پدید آمده و مرزبندی بین حوزه های فیزیکی، دیجیتال و انســانی 

نیز محو شده است.
۶- فناوری های گسســتی، فناوری های رســانه ای و فناوری های 
دیجیتــال تمایز بین «آتش و آتش بس»، «خط مقدم و پشــتیبانی»، 
«نظامــی و غیرنظامی»، «واحد رزمی و غیررزمی» و در یک کالم مرز 
«جنگ و صلح» را در هم ریخته اند. مفهوم جنگ نرم در همین راستا 
ساخته و پرداخته شده اســت. این مهم می تواند بر ادراک نظامیان 
از وظایــف خود تأثیری مخرب بگــذارد و در آنان این تصور را ایجاد 
کند که دایره وظایف خود را به حوزه های اداری، سیاسی و رسانه ای 
گســترش دهند. ممکن اســت امنیت را آن قدر تودرتو و فراخ ببینند 
که خود را محق به دخالت در همه امور بپندارند. نتیجه مشــخص 
است. بنابراین شــناخت دقیق وظایف خود در شرایط ابهاِم ناشی از 
گسســت تاریخی بسیار ضروری  اســت. البته این کاِر دشواری  است 
چون نیازمند فهم نظری عمیقی است که بتوان مدل های جدیدی از 
تعامل «غیرنظامی-نظامی» را کشف کرد. این فهم نظری باید تعامل 
با غیرنظامیان را مدل ســازی و تسهیل کند، بدون آنکه پای آنان را به 
دایره امور اجرائی کشور بکشاند و شئون نظامی و حیثیت آنان را به 
امور روزمره و «قیمت سیب زمینی و پیاز» گره بزند. این اشتباه است که 
دیده شود که برخی فرماندهان نظامی هرروز درباره امور اقتصادی و 
تورم و سیاست و... نظر می دهند و روزنامه های ویژه دارند و سرمقاله 
می نویســند. اینها در زمره وظایف شما نیســت و شما را به مهلکه 
ناکارآمدی های اداری که دیگران مرتکب می شــوند، می کشاند. این 
امور، شــئون دیگری است و معموال با خطای باال توسط مجریان در 
همه دولت ها انجام می شود. سرنوشت خود را به خطاهای مدیران 
اجرائی گره نزنید. الیه های اجتماعی-اجرائی پیچیده و تودرتوست و 
شناخت آن تخصص ویژه ای می طلبد؛ مثال فرض کنید که یک نیروی 
نظامی به ورطه جدلی رسانه های اجتماعی بیفتد. به زودی به دلیل 
ناآشنایی با عمق فکری این حوزه به کارهای سخیفی دست می یازد. 
پس از مدتی متوجه می شــوند که جز عداوت و دشمنی بذر دیگری 
نکاشــته اند. ناآشنایی با این حوزه سبب می شود که نظامیانی که به 
عرصه انتخابات می آیند، از مشاورانی بسیار ُتُنک  مایه بهره بگیرند و 
تبلیغات انتخاباتی را با تبلیغات دیگر اشتباه بگیرند و در نهایت شئون 

مقتدر یک افسر ارشد تخریب شود.
۷- ســرعت فناوری های گسســتی به ویژه فنــاوری اطالعات 
و ارتباطات بســیار باالســت. برعکس دیوانســاالری های نظامی 
جا افتاده و بسیار سنگین اند. در این عرصه اکتفا به «بوروکراسی» 
سنتی سّم مهلک است. اگر فرایندهای تصمیم گیری مانند دوران 
پیش از انقالب چهارم صنعتی باشــد، شکســت قطعی  اســت. 
ازاین رو عالوه بر تجدیدنظر در نیروی انسانی و ضرورت تحرک باالی 
«پرســنل»، ضروری  است تا نظام تصمیم گیری بسیار متفاوت تر از 
گذشته باشد. بخش مهمی از تصمیم گیری درباره ارزیابی ها باید 
به بیرون از بوروکراســی ارتش و دیگر نیروهای نظامی برود. این 
ســخنان شــاید به نظر بدیهی می آید اما انجام آن سهل ممتنع 
اســت. اراده ای جدی، به ویژه از ســوی فرماندهــان، طلب کند. 
نوآوری های نســل انقالب چهارم صنعتی به ندرت مبتنی بر مدل 
برنامه ریزی بلندمدت یا برنامه های از باال به پایین هستند. این یک 
چالش مهم تصمیم گیری  است که بوروکراسی های نظامی اساسا 
در تضاد با آن هستند و می تواند به طور جدی توانایی یک ملت را 

تحت تأثیر قرار دهد.
ادامه در صفحه ۲

در یــک ســالی کــه از انتخابات ســیزدهم ریاســت جمهوری 
می گذرد، یک خأل بزرگ همچنان خودنمایی می کند. ســیدابراهیم 
رئیســی، صاحب هیچ گفتمانی در انتخابات نبــود، نه در ۱۳۹۶ و 
نــه در ۱۴۰۰. در خوش بینانه ترین حالت می توان گفت یک گفتمان 
ســلبی را هدایت می کرد و بنایش بر نفی گذشته و گذشتگان بود. 
در این فرایند او ســعی کــرد قدرتش را بر مخروبــه ای بنا بگذارد 
که به نظر او از دولت گذشــته به ارث رســیده بود. این اتفاق، تنها 
هنری که داشت، تخطئه پیشینیان، نادیده گرفتن موفقیت های آنان 
و برجســته کردن ضعف های شــان بود. حتی آثــار کرونا که بر کل 
جهان تأثیر منفی گذاشــته بود، در نگاه او غایب بود و تحریم ها نیز 
جایگاه بســیار نازلی داشت. نتیجه چنین دیدگاهی، بی گفتمانی در 
دولت اوســت. دولت احمدی نژاد نیز همین گونه بی گفتمان شروع 
کــرد و بنا را بر تخریب ۳۷ســاله پیش از خود گذاشــت؛ اما بعدا 
ســعی کرد از واژه «عدالت» برای خود گفتمان بتراشد که با وجود 
بهره منــدی از نفــت ۱۲۰ دالری و درآمد چند صــد میلیارد دالری 
به هیچ جا نرســید. اما موضوع این نوشته منحصر به بی گفتمانی 
دولت رئیســی نیست؛ بلکه می خواهد این نکته را برجسته کند که 
مشکل از جریان حامی رئیسی برمی خیزد؛ یعنی جریان اصولگرایی 
کــه از ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰ دائما بر تخریــب گفتمان اصالحات و اعتدال 
همت گماشــت، خود، واضع هیچ گفتمانــی نبود. واژه هایی مانند 
«آبادگری»، «خدمت»، «عدالت خواهی» و «مهرورزی» نتوانســت 
در ســاختار اجتماعی -فرهنگــی جامعه جای پا پیــدا کند. جریان 
اصولگرایی حتی کلیدواژه هایی مانند «حفظ ارزش ها» و «بازگشت 
به دین» را که ســال های سال برای شــان پا می کوبید، به ضد خود 
تبدیل کرد.  ادامه در صفحه ۲

چگونه می اندیشیم؟
سیاست گذاری نظامی-امنیتی(۲)

تخریب گفتمان پیشینیان
به چه قیمت؟

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

کیومرث اشتریان

محمد مهاجری

مهــدی بازرگان: رجب طیب اردوغان طی دو دهه ای که قدرت را در ترکیه به دســت گرفته هیچ گاه 
نتوانسته اســت دیپلماســی متوازن، ثابت، پایدار و صدالبته مبتنی بر منافع ترکیه را در پیش بگیرد. 
بنابراین همواره این کشور به انحای مختلف چوب ندانم کاری های رئیس جمهورش را خورده است.

در این بین بسیاری هم با گزاره سیاست خارجی «عمل گرا» یا «پراگماتیک» سعی در توجیه این میزان 
از نوســان شــدید و افت وخیزهای اردوغان در تعامل یا تقابل با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای 
طی ۲۰ ســال گذشته داشــته اند، در صورتی که انعطاف در سیاست خارجی و دیپلماسی پراگماتیک 
منبعث از شــناخت دقیق و کافی از زیر و بم تحوالت بین الملل و ظرایف حفظ روابط با همســایگان 
است تا در مواقع الزم بتوان با چرخش دیپلماتیک، روابط خارجی را در مسیر منافع ملی قرار داد. اما 
با نگاهی کلی به کارنامه دیپلماتیک اردوغان و آنچه در سیاست خارجی ترکیه رقم زده است صرفا 

تشتت، بی برنامگی و فقدان شناخت از روابط بین الملل دیده می شود.
خروجی این کارنامه تأســف بار سیاســت خارجی اردوغان به شکل جدی و مستیقم در اقتصاد ترکیه 
بروز و ظهور پیدا کرده اســت. پیرو این نکته اکنون ترکیه با بحران اقتصادی به شــکل جدی دســت 
و پنجــه نرم می کند تا جایــی که علی باباجان، اقتصاددان و رئیس حزب دموکراســی و پیشــرفت 
(DEVA) از ورشکســتگی کامل اقتصادی به دلیل سیاســت های غلط اردوغــان می گوید؛ از این رو 
آنــکارا نیم نگاهی جدی به سیاســت خارجی خود دوخته اســت تا بتواند مفری بــرای فرار از تورم 
۸۰درصدی طبق پیش بینی بانک گلدمن ساکس پیدا کند. هرچند تا همین جای کار هم تورم در ترکیه 
در ماه می  از ۷۳ درصد عبور کرد، کمااینکه در سال ۲۰۲۱ ارزش لیر ترکیه ۴۴ درصد سقوط کرد و از 

ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴ درصد دیگر از ارزش خود را                            از دست داده است.
مجموعه این شــرایط تا اندازه ای متأثر از بحران آفرینی در سیاســت خارجی ترکیه است. حال در این 
شرایط متأسفانه اردوغان دوباره دوست و دشمن خود را گم کرده است. از یک سو ضمن سوءاستفاده 
سیاسی از مقوله حقابه و تأسیس سدهای بزرگ در قالب ابرپروژه هایی چون گاپ و داپ و دامن زدن 
به بحران خشک ســالی چند سال اخیر میان کشورهای همسایه مانند ایران، با تحریک اربیل و تالش 
برای گســل با تهران سعی دارد با کمترین هزینه سیطره کاملی بر منابع نفتی و گازی کردستان عراق 

داشته باشد.
در دیگر ســو اردوغان با لغو ســفر خود به ایران، راهی عربستان شد تا در سایه احیای روابط سردش 
با ریاض بتواند از نمد تعامل با بن ســلمان کالهی برای خود بدوزد. اکنون هم که قرار است ولیعهد 

سعود راهی ترکیه شود، اردوغان امیدوارتر از همیشه عربستان را جایگزین ایران کرده است.
در کنار آن ترکیه با لغو ســفر حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، ســفر مولود چاووش 

اوغلو به اســرائیل را کلید زد. این در حالی اســت که پیش از آن، اســحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری 
اســرائیل هم به ترکیه ســفر کرده بود و به دنبالش اردوغان در تالش بــرای حضور نفتالی بنت در 
ترکیه نیز هســت تا بتواند از ِقَبل گرم شــدن روابط دیپلماتیک و افزایش ســطح تعامالت و مناسبات 
تجــاری و اقتصــادی آنکارا – تل آیو حمایت واشــنگتن را هم به دســت آورد. در همین راســتا ذیل 
سیاست ایران هراسی اسرائیل و هشدارهای مکرر رسانه ای به اتباعش برای عدم سفر به ترکیه شاهد 
همکاری تام و تمام سیســتم امنیتی ترک ها و اردوغان نیز هستیم که می تواند به عنوان تکمله ای بر 
اقدامات ضدایرانی وی قلمداد شــود. آن هم در شــرایطی که توریست ها و در کل اتباع ایرانی عمال 
بیشــترین خروج سرمایه را در قالب سفر، کنســرت، خرید خانه و... به ترکیه داشته اند. از این رو باید 

سیاست و رویه فعلی اردوغان نسبت به ایران را نوعی خنجر از پشت تعبیر کرد.

تـیتـر یـک

هم زمان با اینکه توریست های ایرانی جیب کشور  همسایه را  پر  از  دالر می کنند، مزاحمت های اقتصادی و دیپلماسی رو به افزایش است

بندبازی  ترکیه

گزارش تیتر یک را در  همین صفحه بخوانید

آن که گفت آری، آن که گفت نه. شاید برای نســلی که با شریعتی آغاز کرد، این موجزترین تعریف از او باشد. 
آن نســل، شور تغییر را در آن «نه» که بر جلد کتاب های شریعتی حک شده بود، آن «ال» که نقشی بود برگرفته از 
نقوش معماری، تجربه کرد و آری را در «آری این چنین بود برادر» شنید. آنجا که شریعتی می گفت «اسالم با نه 

آغاز شد»، آنجا که خداوند به رسولش گفت بگو «ال» اله اال اهللا.

این ســان بود که شــریعتی یک «نه» شــد. یک نه بزرگ و وقتی او این نه را فهم کرد، توانســت بگوید «آری این چنین بود برادر». آری در 
کالم او همــان نــه بود و در این «نه» نســلی را با خود همراه کرد و به حرکت در آورد. آن «نه» که امید می آفرید و قدرت می بخشــید و شــور 
برمی انگیخت. حاال، او ۴۵ ســال اســت که رفته و ما مانده ایم و انگار هنوز در گوشمان زمزمه می کند آری این چنین بود برادر. روزنامه «شرق» 
در این چهل وپنجمین ســال درگذشــت دکتر شریعتی، به بررسی و بازتاب نقش شریعتی در جامعه پس از خود و اثرات ماندگار او بر آینده این 
جامعه پرداخته و در حد مقدورات، نظرات پنج صاحب نظر را در این زمینه بازتاب داده است.  این گزارش را در صفحه  ۶ بخوانید

شریعتیامتداد همیشگی امتداد همیشگی 

بندبازی ترکیه
هم زمان با اینکه توریست های ایرانی جیب کشور همسایه را پر از دالر می کنند 

مزاحمت های اقتصادی و دیپلماسی رو به افزایش است

با نگاهی کلی به کارنامه دیپلماتیک اردوغان و آنچه در سیاست خارجی ترکیه رقم زده است 
صرفا تشتت، بی برنامگی و فقدان شناخت از روابط بین الملل دیده می شود

پرونده ویژه؛ کارشناسان با نگاه به آینده و گذشتهپرونده ویژه؛ کارشناسان با نگاه به آینده و گذشته
سلوک فکری دکتر علی شریعتی را بازخوانی کردندسلوک فکری دکتر علی شریعتی را بازخوانی کردند

با آثار و گفتاری از :با آثار و گفتاری از :
هادی خانیکی، آرمان ذاکری، مهرداد احمدی شیخانی، فهیمه بهرامی و حسن خلیل خلیلیهادی خانیکی، آرمان ذاکری، مهرداد احمدی شیخانی، فهیمه بهرامی و حسن خلیل خلیلی

موج ورشکســتگی دامداران بــه راه افتاده و حــاال صف دام 
مقابل کشــتارگاه های ایران شــکل گرفته اســت. دولت یک شبه 
قیمت خوراک دام را شــش برابر کرده است و دامداران می گویند 
اگــر تا دیروز دامــداری دو میلیــارد تومان نقدینگی نیاز داشــت 
تا خوراک مــورد نیاز دام خود را بخرد حــاال یکباره به ۱۲ میلیارد 
تومــان نقدینگی نیاز پیدا کــرده و تأمین این مبلغ هنگفت آن هم 
ظرف مدت کوتــاه برای دامداران غیرممکن اســت. نتیجه اینکه 
گاوهای دامداری های ایران گرســنه مانده اند و بنا بر گفته منصور 
پوریان، رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور، بسیاری از دام های 
دامداری هــا ضعیف و نیمه جان شــده اند و وزن زیادی از دســت 
داده اند. دام های ضعیف اما ارزان در کشــورهای عربی مشــتری 
زیادی دارد و قاچاقچیان دام این گاوهای نیمه جان را به کشورهای 
عربی می فروشــند تا در دامداری های مجهز آنها پروار شــوند. در 
مقابل در ایران موج ورشکستگی دامداران سبب شده عرضه دام 
باال برود و گرانی و کاهش قدرت خرید مردم، تقاضای گوشت را به 

شدت پایین آورده است.

درخواست اکران تمام 
فیلم های توقیفی

داستان یک گزارش 
جنجالی در تلویزیون

افزایش قیمت خوراک دام 
و نگاه نگران دامداران

۱۲

۹

ساداتیان: فیلم سازان در الك خود فرو رفته اند

این گزارش را در صفحه  ۴ بخوانید

نارضایتي ما و چخوف
تحلیل نمایش «باغ» در گفت وگو با حسن معجونی

چخوف برشت تر  از خود برشت عمل می کند
۱۱
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