
مدرسه کاربردی علوم ارتباطات 
 «شرق»  کلید   خورد

هم زمان با روز قلم

شــرق: غالمرضــا نوری قزلجه، نماینــده مردم بســتان آباد در 
مجلــس یازدهم از جمله نمایندگانی اســت که در کنار جلیل 
رشــیدی کوچی و محســن زنگنه در کمیســیون مشترک طرح 
حمایــت از حقــوق کاربران فضــای مجازی یا همــان «طرح 

صیانت» تالش زیادی داشته و کوشیده است...

طرح صیانت قبلی به صحن بازگردد 
رأی نمی آورد

نوری قزلجه، عضو کمیسیون مشترک صیانت 
از فضای مجازی مجلس 

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۲۰ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ جــوالی   ۵     ۱۴۴۳ الحجــه  ذی   ۵     ۱۴۰۱ تیــر   ۱۴ سه شــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۱۰

در «شرق» امروز  می خوانید: سیالب به بزرگ ترین شهر استرالیا رسید، درخواست داروسازان برای مالقات با  رئیس جمهوری، ۲۷۹ ورزشکار به قونیه می روند   و یادداشت هایی از   محسن پیرهادی، محمد درویش، قادر باستانی

چند روزی می شود که در گوشه ای از صفحات روزنامه خبر 
می دهیم که به زودی زنگ «شرق» به صدا درمی آید تا تغییری 

دیگر در مجموعه «شرق» را نوید بدهیم. حاال زمان آن رسیده 
است تا بگوییم «شرق» به مناسبت روز قلم، چراغ مدرسه خود 
را نیز روشن خواهد کرد. در مدرسه «شرق» جز بحث های علمی 

و کاربردی درباره علوم ارتباطات چیز دیگری وجود ندارد.

 برخــالف خوش بینی ها نشســت قطر نیــز به نتیجه نرســید و 
هیئت هــای ایــران و آمریکا بــا روایت های متفــاوت و بلکه متضاد 
از فضــای حاکم و نتیجــه مذاکرات دو روزه دوحــه به پایتخت های 
خود بازگشــتند. آمریکا و ســه متحد اروپایی اش بــه انتقاد صریح از 
ایران پرداخته و تهران را به «تشــدید بحران از طریق توســعه برنامه 
هسته ای و تعلل در بازگشت به تعهدات برجامی از طریق کارشکنی 
در به ثمررسیدن مذاکرات» متهم کردند. امیرعبداللهیان با رویکردی 
کامال متفاوت، فضــای مذاکرات را مثبت اعالم کــرد. باقری کنی در 
سفری اعالم نشــده که روس ها آن را رسانه ای کردند به مسکو رفت 
تا بیش از گذشته گمانه زنی درباره نقش آفرینی کرملین در مذاکرات 
و ســایه سنگین روسیه بر بن بســتی را که از زمان آغاز جنگ اوکراین 
شــروع شــده، تقویت کند. هیچ یک از طرفین روایت روشنی از دالیل 
شکست نشســت دوحه اعالم نکرده و به طرح اتهام و بیان عبارات 
کلی بســنده کرده اند، با وجود این برخــالف تصور جناحی خاص در 
کشــور زمان برخالف مصالح ایران به سرعت در حال حرکت است. 
ایران در شرایطی بر مواضع خود پای می فشارد که در بازه زمانی کمتر 
از یک ماه گذشــته، دو رویداد مهم که نباید آنها را دست کم گرفت و 
بی اعتنا از آن گذشــت، فضای مذاکرات را علیه ایران کرد و ناخواسته 
بی اعتنایی احمدی نژاد به شرایط جهان و گرفتارشدن کشور در چنبره 

قطع نامه های شش گانه و تحریم ها را در اذهان زنده می کند.
 ۱- ۱۸ خرداد شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با ۳۰ 
رأی قطع نامه ای را علیه فعالیت های هسته ای ایران تصویب کرد. از 
میان ۳۵ کشور عضو تنها دو کشور با قطع نامه مخالفت و سه کشور 

دیگر موضعی خنثی اتخاذ کردند.
۲- دومین تحول نشســت شــورای امنیت ســازمان ملل درباره 
اجرای قطع نامه ۲۲۳۱ بود. فضای این نشست نیز با وجود اظهارات 
دوســتانه تعداد اندکی از کشــورها، کامال علیه ایران بود و آمریکا با 
خروج از برجام متهم اصلی شکســت توافق هسته ای ۲۰۱۵ است و 
مسئولیت عدم پیشرفت در مذاکرات احیای برجام را در اذهان جهان 
متوجه ایران کرده است. معاون نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در 
نشست شورای امنیت درباره بررسی قطع نامه ۲۲۳۱ گفت: «در حال 
حاضر توپ در زمین ایران اســت و تهــران باید تصمیمات الزم برای 
بازگشت در جهت اجرای کامل برجام را اتخاذ کند». موضعی که به 
دلیــل ضعف دیپلماتیک ایران در تبیین شــرایط حاکم بر مذاکرات از 

مقبولیت برخوردار است.
امیرعبداللهیان، رئیس دســتگاه دیپلماسی کشور، به  طور مرتب 
از تمایل ایــران به احیای برجام ســخن می گوید، دلیل بن بســت را 
«زیاده خواهــی آمریکا» می دانــد، «انتفاع اقتصادی کامــل ایران از 
توافق هسته ای» را شــرط به نتیجه رســیدن مذاکرات اعالم می کند 
و در موضعــی تعجب برانگیز بــه ضرورت توجه به منافع روســیه 
در مذاکرات اشــاره می کند. شاید بهتر باشــد وزیر خارجه با پرهیز از 
کلی گویی و سخنان مبهم، مصادیق زیاده خواهی آمریکا در مذاکرات 
و انتفــاع کامل اقتصادی را حداقل بــرای اقناع افکار عمومی داخل 
کشور بیان کند. گفته شد که زمان برخالف منافع ایران در حال حرکت 
است و آمریکا با وجود تمایل برای احیای برجام و بازگشت به شرایط 
۲۰۱۵ چنــدان عجله ای هم برای دســتیابی به توافق از خود نشــان 
نمی دهد و منتظر شــکل گیری کامل جو جهانی و تشــدید مشکالت 

داخلی در ایران است. به چند مورد در این مدعا اشاره می کنم:
- براســاس محاسبه ای ســاده، زیان دولت رئیسی از تحریم های 
نفتی در شــرایط دشــوار اقتصادی کنونی، روزانه حدود ۲۵۰ میلیون 
دالر است. به بیان دیگر هر روز تأخیر در دستیابی به توافق، چنین زیان 
هنگفتی را به کشور تحمیل می کند. مبلغ قابل توجهی که می تواند 
گره های بســیاری از مشــکالت دولت را بگشــاید، ولــی رقابت های 
مضحک سیاسی داخل، اوضاع را به نفع کاسبان تحریم و رودررویی 

فزاینده مطالبات مردمی و ناتوانی اقتصادی دولت رقم می زند.
- اســتمرار اختالفــات ایران و آمریــکا، فضای مناســبی را برای 
دیپلماســی رقبای ایران فراهم کرده است. طی روزهای آینده بایدن 
به عربستان و اسرائیل، دو مخالف اصلی توافق هسته ای سفر خواهد 
کرد. ایران موضوع اصلی بایدن در این سفر خواهد بود. روشن است 
پیشــرفت در مذاکرات قطر می توانست قدرت مانور مخالفان توافق 
هسته ای (برجام) را مهار کرده و سرعت شکل گیری ائتالف ضدایرانی 

را کاهش دهد.
- اسرائیل در حال تبدیل شدن به ستون اصلی نظم جدید منطقه 
است. مذاکرات فشــرده بین این رژیم و شیخ نشین های خلیج فارس 
برای استقرار سامانه های دفاع هوایی در جریان است. سامانه ای که 
از دیدگاه اسرائیل ســپر دفاعی مناسبی علیه پهپادها و موشک های 
ایران در تهدید علیه این کشورهاست. به بیان دیگر اسرائیل به نقطه 
اتکای شیخ نشــین های خلیج فارس پس از خروج آمریکا از منطقه 

تبدیل خواهد شد و ژئوپلیتیک منطقه را تغییر خواهد داد.
- عربستان که پس از قتل فجیع خاشقچی و جنایات ضد انسانی 
در جنگ  یمن، به کشوری منزوی تبدیل شده بود، با استفاده از شرایط 
منطقه و جهان به بازیگــر اصلی انرژی پس از بحران اوکراین تبدیل 
شــده و ترکیه و آمریکا را به عقب نشــینی از موضع خود وادار کرده 

است.
ادامه در صفحه ۳

روز جمعه در میــدان دربند پس از بازگشــت از یک کوه نوردی 
عادی، با صدای فریاد دختری جوان، حواسم به گشت پلیس امنیت 
اخالقی جلب شــد که کنار مجســمه کوه نورد ایرانی ایســتاده بود. 
آنها ســه نفر بودند. جوان ترین شــان دختری ۱۶ ساله بود که او را به 
خاطــر رعایت نکردن حجاب از دو نفر دیگر جــدا کردند و به داخل 
ون پلیس بردند و خواهر بزرگ تر به اعتراض فریاد می کشید. پلیس 
امنیت اخالقی با خونسردی وظیفه خود را بی توجه به امنیت روانی 
شــهروندان مضطربی که با چنین صحنه ای مواجه می شدند، دنبال 
می کرد و به برخی از زنان که از نظر آنان حجاب مناســبی نداشتند، 
یــا تذکر می داد یا اگر قرعه فال بــه نامش بود، به داخل ون هدایت 
می کرد تا در جایی دیگر تذکر بگیرند. کمی به تماشای رفتار پلیس و 
مردم ایستادم. تقریبا اکثر کسانی که این وضع را می دیدند، چندان از 
حضور و رفتار پلیس خشــنود نبودند. این را می شد در نوع مواجهه 
زنان باحجاب نیــز دید. کمی باالتر زنان و دختران بســیاری را دیده 
بودم که حجاب از ســر برداشته بودند، همان زنان و دخترانی که به 
احتمــال زیاد پلیس امنیت اخالقی را دیده بودند و احتماال برخی از 
آنان تذکر هم گرفته بودند. تقریبا تمام کسانی که در آن میان آمد و شد 
می کردند، با این وضع اخت کرده بودند و آن را امری عادی احساس 
می کردند. کسی احساس بی هنجاری نمی کرد. روزهای میانی هفته، 
در نقاط مختلف شــهر آمدوشد می کنم؛ از میدان تجریش تا میدان 
خراســان و بازار دوم نازی آباد. ســطح شــهر، تفاوت چندانی با کوه 
ندارد. زنان و دخترانی که بی اعتنا به اطراف خود بدون حجاب قدم 
می زننــد و خرید می کنند. تنها تفاوت در توزیع فراوانی آنان در نقاط 

مختلف شهر است. 
ادامه در صفحه ۵

آقای رئیسی فرمان مذاکرات را 
به دست بگیرید

پس افتادگی قانون 
و جامعه پویای ایرانی

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

  شــاید که عنوان فوق موجب شــگفتی خوانندگان شود. سال هاست 
که هشــدارهای دلســوزان طبیعت کشــور در غرش اره موتوری ها 
در عرصه های جنگلی به خصوص در شــمال کشــور گم شده است. 
هشــدارهایی که از ســرعت روند این تخریب اندکی نکاســته است. 
اینکه در خالل شــش دهه اخیــر بیش از ۵۰ درصــد از ۱۸ میلیون 
هکتار ســطح اراضی جنگلی کاسته شده و خبرها همچنان از تداوم 
آن حکایت می کند، برای این نگرانی کفایت ندارد؟ ســاالنه از سطح 
بقایای به جامانده از جنگل های هیرکانی شمال کشور سه هزار هکتار 
کاسته می شــود. جنگل هایی که ۹۰ گونه درختی و ۲۱۱ درختچه ای 
را در بــِر خــود دارد. پروفســور «هانس دیتر ِکناپ»، جنگل شــناس 
آلمانی، نماینده بنیاد سوکو آلمان و از شرکای تدوین معرفی نامه ثبت 
جنگل های هیرکانی در فهرست میراث طبیعی یونسکو، ویژگی های 
منحصربه فرد و بی بدیل جنگل های هیرکانی خزری و شــمال ایران 
در جهان و ظرفیت های زیســت محیطی موجود را بارها مورد تأکید 
قرار داده و معتقد است درختان پهن برگ این جنگل در جهان نمونه 
ندارد که متأسفانه، در دهه های اخیر بر اثر استفاده زیان بار و بیش از 
ظرفیت از مراتع و منابع طبیعی آن تحت فشــار تخریب قرار گرفته 
است. پروفســور «ِکناپ» با تأکید بر اینکه جنگل های پهن برگ تقریبا 
در تمام دنیا از بین رفته و تنها در ایران باقی مانده اســت، جنگل های 
هیرکانی ایران را به عنوان یک میراث باســتانی می داند که همچنان 
آخریــن ذخایر جنگل های پهن برگ را در خود حفظ کرده اســت. اما 

متأسفانه در حال حاضر سهم دو کارخانه چوب بری در شرق و غرب 
این محدوده، برداشــت ۴۰۰ هزار مترمکعب چوب در هر سال است؛ 
واحدهایی که قرار بــود در بازه زمانی «تنفس جنگل» نیاز خود را از 
منبــع تولیدات زراعت چوب تأمین کنند. ایــن دو کارخانه در فاصله 
ســال های ۷۴ تا ۸۵ دویست هزار اصله درخت را از جنگل برداشت 
کرده و در حال حاضر ۳۵۰ هزار هکتار از این عرصه بی بدیل و آن  هم 
در متراکم ترین نقاط (معادل یک پنجم از جنگل های شــمال کشور) 
را در انحصار خود دارند. البته این برداشت های ظاهرا قانونی جدای 
از قاچاق چوب اســت که ساالنه به دو میلیون مترمکعب و عمدتا از 
جنگل های هیرکانی می رسد. در این اقلیم آسیب دیده ۴۰۰ هکتار هم 
که به عنوان ســایت دفع زباله در نظر گرفته شده از اراضی جنگلی 
بوده است. ســایت هایی که با نشت شیرابه های آلوده بر پایداری ۵۰ 
میلیون ساله این جنگل ها خط پایان می کشند. ۴۲ درصد جنگل های 
شــمال کشور رو به قهقراست و از ســال ۱۳۷۵ تاکنون حدود ۳۰۰ تا 
۳۵۰ هکتار تولید آفات و بیماری گزارش شده است. به طور مثال گونه 
شمشاد که گونه بومی ایران بوده و به نام بوکسوس هیرکانا معروف 
بوده و در حال حاضر نیز داروی ایدز و ضد سرطان را از آن می گیرند، 
بدون آنکه مسئوالن ســخنی بگویند ۴۰ میلیون پایه آن از میان رفته 
است. شرایط جنگل های زاگرس نیز از آنچه در شمال کشور می گذرد، 
بهتر نیســت. تنها در چهار سال دو میلیون هکتار از جنگل های بلوط 
این خطه خشکیده شــده اند. البته که این اشارات مجملی از حدیثی 
مفصل اســت. چه باید کرد؟ مدیریت حفاظت و ارتقای جنگل ها به 
عنوان کانون حیاتی و غیرقابل جایگزین در دهه های اخیر متأســفانه 
کارنامه ای موفق نداشــته اســت. نهــاد اجرائی متولــی جنگل در 
هزارتوی بوروکراســی پیچیده و غیــرالزم، انبوه تبصره هــای فرار از 
حفاظت در مجموعه قوانین و ســلطه روابــط فراقانونی و مهم تر از 
همه قرارداشــتن در زیرمجموعه وزارتی که دغدغه اصلی اش تولید 

و اخیرا تنظیم بازار اســت به حاشــیه رفته است. قرارداشتن وظایف 
حاکمیتی مشــابه و موازی در دو دستگاه سازمان جنگل ها و سازمان 
حفظ محیط زیســت به پاس کاری های غیرملی و بیهوده ای بین این 
نهادها انجامیده اســت. اما نباید انتظار داشت ادغام وظایف سازمان 
جنگل ها و مراتع در چیدمان موجود به این ناکارآمدی خاتمه خواهد 
داد. مادامی که ســازمان متولی محیط زیســت نیز به عنوان معاون 
رئیس جمهور عمل می کند، مشــکالت موجود کماکان ادامه خواهد 
داشــت. نهادها و کنشگرانی که در این ســال ها با دستانی بسته اما 
چشــمانی باز، جریان تخریب را در جای جــای عرصه های طبیعی و 

به طور خــاص جنگل ها با هشدارهایشــان نظاره 
می کنند، متأسفانه صدایشــان در پژواکی بی پاسخ 
تنها به گوش خودشان برگشته است. شاید  در این 
ســکوت فرساینده بهتر باشد که به جای فریادهای 
بی پاســخ از اهرم هایی که متولیان امر را به انسداد 
کشــانده اند بخواهیم با شــدت بیشتری بر سرعت 
تخریب تــان بیفزایید. بــدون تردیــد در آن بیابان 
محتومی که بر این عرصه ســبز خواهد نشســت، 
نیازی به متولیان ساکت هم نباشد. باز هم عاشقان 
همواره این سرزمین آستین عزم باال زده و بر خرابه 
آن جنگل ها بار دیگر نهاالنی پرشــمار کاشــته و با 
اشک شوق شان آبیاری خواهند کرد. پس اکنون که 
با تیشه تان به جای شکستن هیمه زندگی این گونه 
بــر بنیان حیــات می کوبید ای  کاش که با شــتاب 
بیشــتری بکوبید. ســالله دل باختگان این مرزوبوم 
که با خون سرخ شــان جنگل هایی سبز امانت داده 
بودند، این بــار نیز در طراوت ســبز دیگری تجلی 

خواهد کرد.

مـتـن و حـاشـیـه

تمامی جنگل ها را پاک بتراشید

جاوید قربان اوغلی

حسین نوری نیا

پژوهشگر کشاورزی
عبدالحسین طوطیایی 

یاد بود
سپاسگزار و مدیون همسري فداکار و بی نظیر و مادري 

هستیم که دلیل زندگی و سرآغاز تولدمان بود. 
یار و همراه زندگی و مادري که از او زاده و جاودانه شدیم. 
آموزگاري که سپیدى را بر تخته سیاه زندگى مان نگاشت 

مادرى که تار مویى از او به پاى ما سیاه نماند...
به مناسبت سفر جاودانه همسر و مادر عزیزمان 

مرحومه معصومه کریمى 
مراسم یادبودي در تاریخ 1401/4/16

ساعت 17:00 الی 18:30 در مسجد الزهرا واقع در 
شهرك غرب خیابان هرمزان برگزار می شود.

از طرف خانواده هاى مجرد،کریمى و پژوهى

گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

این گزارش را در صفحه ۹ بخوانیداین گفت وگو را در صفحه ۶ بخوانید

علی اکبر صالحی چهره ای علمی است اما عالقه بسیاری به سیاست دارد و از این رو جذاب ترین دوران کاری 
خود را زمانی می داند که وزیر امور خارجه ایران در دولت احمدی نژاد بوده است. به نظرم این عالقه از آنجا 
ناشی می شــود که دولت نهم و دهم مجموعه اضداد است. فراموش نکرده ایم که رئیس دولت تا چه میزان 
به عنصر غافلگیری عالقه داشت. او همواره یا مردم را غافلگیر می کرد  یا دولتش را. به نظرم علی اکبر صالحی 
هم از این غافلگیری مستثنا نبوده است، البته از جنبه مثبت آن. چرا که احمدی نژاد بیش از هر کسی خارج از 
محدوده رفقای خود برای همکاری با صالحی اصرار می ورزد و دیگر اینکه به ندرت در کارش دخالت می کند، 

شاید جز در یک مورد و این، از رئیس دولتی که سرآمد دخالت در امور است، چیزی شبیه غافلگیری است.

اما ویژگی بارز علی اکبر صالحی، شــخصیت علمی و دانشــگاهی او است. در کتاب خاطراتش با گوشه هایی از شخصیت و کارهای 
او آشــنا می شــویم که کمتر درباره اش شــنیده ایم. اینکه نام دانشگاه شریف پیشنهاد او بوده اســت و اینکه در مدت زمان کوتاهی زبان 
اســپانیایی را در مأموریتش در آرژانتین فرامی گیرد.با علی اکبر صالحی درباره کتاب خاطراتش «گذری در تاریخ» به گفت وگو نشسته ایم 

که می خوانید...

آمریکایي ها   از ما رودست خوردندآمریکایي ها   از ما رودست خوردند

ایران در صعود و سقوط درآمدهای نفتی، بدون استراتژی اقتصادی پیش رفته استچشمان بسته نفت

تخفیف نفت برای رقابت با روسیه دوبرابر شد

گفت وگوی احمد غالمی با علي اکبر صالحی درباره کتاب «گذری در تاریخ»گفت وگوی احمد غالمی با علي اکبر صالحی درباره کتاب «گذری در تاریخ»

شــایان مصلــح، بازیکن پیشــین باشــگاه پرســپولیس و کنونی 
گل گهر ســیرجان از آن دست فوتبالیســت های متفاوت ایران است. 
او شــاعر اســت و اولیــن کتاب شــعرش را هم چندین ســال پیش 
منتشــر کــرده و می گوید اگر بتوانــد تعداد شــعرهای جدیدش که 
هنوز دورقمی نشــده را به عدد ۲۰ برســاند، دومین مجموعه شــعر 
را هم منتشــر خواهد کرد. فارغ از اشــعار، دیدگاه مذهبی و عقیدتی 
شــایان مصلح هم او را تبدیل به چهره ای متفاوت در بین فوتبالی ها 
کرده اســت. اکثــر جاهایی که صحبــت می کنــد، حرف هایش را با 
حدیث و روایت عجین می کند تا مشــخص کنــد مطالعات عمیقی 
در ایــن زمینــه دارد. ضمــن اینکه تعــدادی از اظهارات، اشــعار و 
مداحی هایــی که بعضا از او منتشــر شــده هم دردســرهای زیادی 
داشــته اســت. هرچند کــه خــودش می گویــد از صحبت هایش  
سوء برداشت می شود و قصد ناراحت کردن کسی را ندارد. او پیرو اهل  
بیت اســت و در گفت وگوهای متعددی که منتشر شده گفته دوست 
دارد تا جای ممکن جوانان را با اهل  بیت آشــنا کند. بخش زیادی از 
عقاید مذهبی او را می شــود در مصاحبه ای که پیش تر با خبرگزاری 
فارس داشــته پی برد. «من به عنوان شــخصی که بــه هر حال در 

جامعه شناخته شده است، در این فضا کار می کنم. 

وزیر تکذیب می کند  
لودرها تخریب

خواب بهارستان 
برای  بهارستان

جریمه ۱۵۰ میلیون تومانی  
برای یك انتقاد

۸

۲

تناقض گفتار  و  رفتار مسئوالن 
در طرح تخریب بافت تاریخی شیراز

با نزدیک شدن به انتخابات ۱۴۰۲، اصالح قانون انتخابات  َعَلم شد

  عکس:سهند تاکی، شرق

سفر   به تهران
نگاه   به آنکارا

آیا ایران و جمهوری آذربایجان به واقع  از مرحله 
«سوء تفاهم ها» عبور کرده اند؟

۳


