
فعال دچار انسداد نیستیم
گفت وگوی احمد غالمی با مسعود نیلی

عبدالرحمــن فتح الهی: لیز تــراس، وزیر امــور خارجه دولت 
بوریس جانســون دوشــنبه هفته جاری و در پــی اعالم نتایج 
انتخابات درون حزبی در حــزب محافظه کار به عنوان رهبر این 
حزب و نخست وزیر آینده بریتانیا انتخاب شد؛ او پنجاه وششمین 
نخســت وزیر این کشور و سومین نخســت وزیر زن تاریخ بریتانیا 

پس از مارگارت تاچر و ترزا می   است...

روابط تهران-لندن در دوران 
 نخست وزیری لیز تراس 

در گفت وگوی «شرق» با سید وحید کریمی بررسی شد

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۶۹ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ ســپتامبر   ۷     ۱۴۴۴ صفــر   ۱۰     ۱۴۰۱ شــهریور   ۱۶ چهار شــنبه 
صفحه  ۲صفحه ۱۱

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۱۰ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: قانون در برابر وکالی متخلف چه می گوید؟ مدافعان سرسخت هویت ایراني   و یادداشت هایی از   امیر عربی،  حسن خلیل خلیلی، مریم منصوری

سازمان برنامه و بودجه در ایران، یکی از نهادهای 
پرفرازونشیب بوده است. برخالف آنچه از یک نهاد 

برنامه ریزی اقتصادی انتظار می رود، در سازمان برنامه و 
بودجه سیاست کم رنگ نبوده و همواره دستخوش بازی ها و 

منافع سیاسی دولت ها بوده است. در بخش دوم گفت وگو 
با مسعود نیلی، از نقش برنامه سوم توسعه در اقتصاد کشور 

و از بحران های اقتصادی کنونی سخن گفته ایم.

فرهنــگ و ادبیات ایــران معدنــی از حکمت هــا، پندها و 
اندرزهایی اســت که بــا آمیختن ســابقه تاریخی ســرزمین و 
آموزه های فرهنگی، دینی و آیینی بســط یافته و در طی زمان و 
در طول تاریخ به اشکال مختلف خود را در قالب شعر، نقاشی و 
مینیاتور و هنرهای تجسمی و معماری و... معرفی کرده است. 
یکی از این موضوعات اندیشــه آرمان شهر  ایرانی است. بسیاری 
از حکما، فالســفه و شــعرای معــروف ایران بــه این موضوع 
پرداخته و اندیشه های خود را در این چارچوب مطرح کرده اند. 
این مقوله تنها مختص حــوزه فرهنگی و تمدنی ایران محدود 
نبوده و حکمایی در دهه های تاریخی قبل از اســالم و خارج از 
ایران نیز به آن پرداخته اند. فرضا افالطون در رساله جمهوریت 
خود به آرمان شهر  «اتوپیای» خود پرداخته و آن را معرفی کرده 
است و معلم ثانی، حکیم ابونصر فارابی نیز در رساله های خود 
ضمن بســط اندیشــه های افالطون و ارســطو نظریات خود را 
درباره مدینه فاضله و آرمان شــهر  ایرانی و دسته بندی جوامع 
برای رســیدن به تکامل را اعالم مــی دارد. در این زمینه در بین 
شــعرای قدیم هم می توان رد و اثری از تعریف این آرمان شهر  
یافت که عموما در قالب داســتان های تاریخی یا وقایع بســط 
یافته و مبتنــی بر آموزه های دینی و اصول اخالقی بیان شــده 
اســت. یکی از این موارد خمســه نظامی – در اسکندرنامه در 
بخــش دوم «خردنامه» به زیبایی بیان شــده اســت. نظامی، 
ابوعلی سینا، امام فخر رازی، معاذ ابن جبل در «مجمع البیان» 
و قتادة در کتاب «الدر المنثور» معتقدند که اســکندر مقدونی 
همان شــخصیت مطــرح در قرآن، یعنی ذوالقرنین در ســوره 
کهف اســت. االن به تأیید یا تکذیب ایــن نظریه نمی پردازیم و 
تنها گوشــه ای از درک حکیم نظامی را درباره آرمان شهر  ایرانی   
بیان می کنیم. موضوع از آنجا آغاز می شــود که لشکر اسکندر 

پس از فتح چین به سمت شمال در حرکت است.
سکندر ز چین رأی خر خیز کرد/ در خواب را تنگ دهلیز کرد
و بعد از عبور از صحراهای بی آب و علف و طوالنی از مشرق 

به سمت شمال حرکت کرد.
فــرو کوفت بر کــوس دولت دوال/ ز مشــرق درآمد به حد 

شمال
در آنجا به قومی رسید که از اسکندر برای جلوگیری از اقدام 

یاغیان و تهاجم یأجوج و مأجوج کمک خواستند.
بدان گونه ســدی ز پوالد بســت/ که تا رســتخیزش نباشد 

شکست
وقایــع بــاال دقیقا مطابــق با آیات قــرآن در ســوره کهف 
درخصــوص شــخصیت ذوالقرنین اســت و بعد اســکندر با 
لشکرش به سمت جنوب حرکت می کند و به سرزمینی می رسد 
که بسیار کس در عالم به دنبال آن هستند  ولی آن را نیافته اند.
از آن مرحله ســوی شهری شــتافت/ که بسیار کس جست 

و آن را نیافت
در آن دشت اسکندر با اتفاقات عجیبی مواجه  و با منطقه ای 
بسیار آباد مواجه می شود که گله ها در دشت بدون چوپانان رها 
هستند و باغ ها در و دیوار ندارند و اگر سربازان اسکندر دست بر 
میوه ها  یا بره های رها در دشت می برند، دچار عارضه گشته و از 
بین می روند. اسکندر به لشکریان خود فرمان می دهد که دست 

به اموال مردم نزنید.
بفرمود تا هرکه بود از سپاه/ ز باغ کسان دست دارد نگاه

و اسکندر متوجه شــد که تعرض بر این قوم عواقب شومی 
خواهد داشــت. مقیمان شهر به اســتقبال اسکندر آمده و او را 
به باغ ها و عمارت های خود دعوت کردند و از او پذیرایی بسیار 
کردند. اســکندر دعــوت آنها را پذیرفته و بــا روی باز با آنها به 

گفت وگو پرداخت، اسکندر با تعجب از آنها سؤالی کرد.
بپرسیدشــان کاین چنین بی هراس/ چرائید و خود را ندارید 

پاس
بدیــن ایمنی چون رهبد از گزند/ که بر در ندارد کســی قفل 

و بند
همه باغبان نیست در باغ کس/ رمه نیز چوپان ندارد ز پس

شبانی نه و صد هزاران گله/ گله کرده بر کوه و صحرا یله
و ساکنان دشت شرح حال خود را به اسکندر می گویند و رمز 
و راز امنیت این دشت پربرکت را بازگو می کنند و اشاره می کنند 
که ما گروهی ضعیفان دین پروریم. ســر ســوزنی از راســتی و 
درســتی گذر نمی کنیم و بر امور کج و انحرافی عمل نمی کنیم 
و جز راستی و درســتی راهی نمی شناسیم. ما دِر کج روی را بر 
خود بســته ایم و وارســتگی ما از دنیا به این رمز مربوط است. 
ما در هیچ موردی دروغ نمی گوییم و برای کســی خواب ســوء 
نمی بینیم، درباره چیزی که در آن سودی نیست پیگیری و سؤال 
نمی کنیم؛ چرا که خداوند از این کار راضی نیست و به هر آنچه 
خــدا برایمان بخواهد راضی هســتیم. اگر عضوی از جامعه ما 
دچار ناتوانی شد، به یاری اش می شتابیم و در سختی ها بردباری 
را برمی گزینیم. در جامعه ما کســی از کسی مال بیشتری ندارد 
و همه به اموال خود قانع هســتند. همه مردم را خانواده خود 
می انگاریــم و بر کســی نمی خندیم. به همیــن علت از دزدان 

نمی هراسیم و نگهبانی نیز در شهر نداریم.
ادامه در صفحه ۵

ترس ما از مرگ غریزی اســت. درصد بسیار کمی از انسان ها 
هســتند که توانســته اند با مرگ روبه رو شــده و از آن نهراسند. 
من هم از مرگ می ترســم. از هر نوع مرگی. از مرگ آرام بیشتر. 
سیمون دوبوار در کتاب «مرگ  آرام» جایی در تبیین میان جسم 
رنجــور و روح اندوهگین به روایت مــادرش که میل به زندگی 
دارد و در چنــد هفته به صورت تدریجی از دنیا می رود، اشــاره 
می کنــد. اگر بخواهیــم وضعیت مان را با آنچه دوبوار نوشــته 
تشــبیه کنیم، ما میل به زندگی و تنفس در اتمسفری داریم که 
سیستم های اداره دولت، ما را ناخواسته در جایگاه کسانی قرار 
داده که یک مرگ تدریجی را در مقابل چشــم خود می بینند اما 
دیگر توان دست و پنجه نرم کردن با مرگ را ندارند.  در آموزه های 
سیستمی، سندر می وجود دارد به نام «سندر م قورباغه پخته». 
هرچند این مثال شــاید از لحاظ علمی تأیید نشــود اما در باب 
حکمت و افسانه می تواند کمکی به شناخت بهتر ما از وضعیت 
موجود باشــد. در این افسانه گفته می شود اگر شما قورباغه ای 
را در آب جــوش بیندازید، قورباغــه بالفاصله برای نجات جان 
خودش تالش می کند و با یک پرش ناگهانی از ظرف آب جوش 
بیــرون می پرد. اما اگر قورباغه را در آب ســردی بگذارید که بر 
روی اجاق قرار دارد و در حال گرم شدن است، قورباغه احساس 
می کند در شــرایط مناسبی قرار دارد و تالشــی برای خروج از 
این شــرایط نمی کند. به مرور که آب گرم و گرم تر می شــود، با 
توجه به اینکه این گرم شــدن به کندی انجام می شود، قورباغه 
متوجه تغییرات دما نمی شود. به تدریج عضالت قورباغه بر اثر 
گرما سست می شود و زمانی که قورباغه متوجه می شود شرایط 
مناســب نیست و باید از آب بیرون بپرد، دیگر توانی برای بیرون 
پریدن ندارد. درنهایت قورباغه در همان آب می پزد و جانش را 

از دست می دهد.
پیونــد ایــن دو روایــت وضعیت ایــن روزهای مــا در  برابر 
وضعیت «اینترنت» در ایران اســت. یک ســال همه کنشگران 
حوزه ارتباطات و فعاالن رسانه ای از طرحی موسوم به صیانت 
نوشــتند و هر بار مســئوالن دولتی تأکید کردند که صیانتی در 
کار نیســت. اما آنچه  در حال وقوع است، یک صیانت تدریجی 
و آرام اســت. درواقع مــا با تکه های یک پــازل بزرگ تر روبه رو 
هســتیم که هر بخشــش به تنهایی و در فضایــی آرام در حال 
تصویب اســت و با کنار هم قرار گرفتن تکه های این پازل «طرح 
صیانت» به صــورت تدریجی به انجام می رســد. ما در فضایی 
قرار گرفتیم که نمی دانســتیم آرامش روزهای بی خبری اجرای 
طرح صیانت، ماندن در همان ظرف آب سردی است که در حال 
گرم شدن تدریجی است. تقالی ما هر  روز کمتر شد و آب هر  روز 

گرم تر و درنهایت پازل در حال تکمیل  شدن است.
روز گذشته شــورای عالی فضای مجازی از یک سو و دولت 

از سوی دیگر قدم های این صیانت تدریجی را عیان تر کردند. 
ادامه در صفحه ۵

آرمان شهر ایرانی

نام دیگرش 
«صیانت تدریجی» است

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

با تبخیرهای گسترده، دریاچه ارومیه در پایان شهریور 
به بحرانی ترین حالتش بازمی گردد

دل دریاچه صحرایی در 

مصوبه شورای عالی فضای مجازی و نگرانی هایی درباره احتمال آغاز رسمی محدودسازی اینترنتنت دور خورد؟ 

ســامان موحدی راد: ۳۰، ۰.۹، ۶، ۱.۵! اینها چهار عــدد مهم در زندگی رو به 
مرگ دریاچه ارومیه هستند. این دریاچه در بهترین سال های عمرش در دهه 
۷۰ شمسی وقتی داشــت راه آهن ایران-اروپا را در آذربایجان غربی تخریب 
می کرد بیش از ۳۰ میلیارد مترمکعب آب داشــت. همان ســال ها برداشت 
اشــتباه از مفهوم توسعه موجب شد تا با سدســازی های گسترده بخش های 
زیادی از حقابه دریاچه ارومیه را پشت سدها زندانی کنند. سال ۹۲ و در پایان 
دولت ضدمحیط زیســتی محمود احمدی نژاد این دریاچه کمتر از یک میلیارد 

متر مکعب آب در دل خود جای داده بود.

چیــزی حدود نهصــد و اندی میلیــون مترمکعب آب که زنگ خطــر مرگ دریاچه را بــرای همه به 
صدا درآورده بود. در بهترین ســال های پروژه  احیای دریاچه و حوالی ســال ۱۳۹۶ دریاچه شــش میلیارد 
مترمکعــب آب در دل خود جــای داده بود و به نظر می رســید می توان آن را احیا کــرد. االن و در نیمه 

شــهریور ۱۴۰۱ این دریاچه کمتر از ۱.۵ میلیارد مترمکعــب آب دارد. تبخیرها چند روز دیگر ادامه پیدا کند 
می تــوان پیش بینی کــرد که آب دریاچه بار دیگر به زیر یک میلیارد متر مکعب برســد. همه این ســال ها 
آگاهی رســانی، باال بردن حساســیت عمومی و صحبت از اهمیت نجات دریاچه کار را به جایی رسانده که 
در پناه یک ســال بی عملی دولت جدید و سیاسی کاری مجلس دریاچه ارومیه به روزهای مرگش نزدیک 
شود. با این وضعیت باید آماده بود تا به زودی تسلیتی برای روزنامه ها فرستاد. عمر ۱۲ هزار ساله دریاچه 
ارومیه نهایتا در ایران ۱۴۰۱ قرار اســت به پایان برســد. راضیه لک، دانشیار و رئیس پژوهشکده علوم زمین 
ســازمان زمین شناسی چند سالی است که مشغول پایش دریاچه و وضعیت زمین شناختی آن است. او در 
گفت وگو با «شــرق» می گوید که همین االن تیمی برای پایــش در مناطق جنوبی و غربی دریاچه دارد که 
گزارش های هولناکی به او داده اند. او می گوید که تیم پایش او در آخرین بازدید منطقه ای شــان در همین 
هفته توانســته اند عرض دریاچه را با خودرو طی کنند و به کوه زنبیل داغی برســند. این به آن معنی است 

که اثری از آب در این بخش از دریاچه دیده نمی شود. 

جهان در سال ۲۰۰۰ میالدی با یک تحول  همراه بود. سازمان ملل 
متحــد به دبیرکلی کوفی عنان، گامی بلنــد در جهت برنامه ریزی 
برای پایدارســازی جهان برداشــت و اهداف هزاره سوم سازمان 
ملــل متحد را با حضور ۱۴۷ دولت و ۱۸۹ کشــور برای ۱۵ ســال 
یعنی تا سال ۲۰۱۵ به تصویب رساند. سپس در ادامه راه، گام دوم 
محکم تر از قبل برداشــته شــد و این بار اهدافی با عنوان «اهداف 
توســعه پایدار» برای بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ هدف گذاری شــد 
و همه کشــورها، کســب وکارها، ســازمان ها، نهادهــای علمی-
پژوهشــی و دانشــگاهی ملزم به اجرای آنها در کشورشان شدند 
تــا اینکه: ۱- فقر پایان یابد، ۲- گرســنگی وجود نداشــته باشــد، 
۳- زندگی ســالم و رفــاه ارتقا پیدا کند، ۴- آمــوزش باکیفیت در 
دسترس همگان باشــد، ۵- برابری جنسیتی به وجود آید، ۶- آب 
سالم و فاضالب در دســترس باشد، ۷- دسترسی به انرژی پاک و 
مقرون به صرفه میسر شود، ۸- رشد اقتصادی پایدار و کار شایسته 
تحقق یابد، ۹- زیرساخت های تاب آور و صنعتی فراگیر ارتقا داده 
شــود، ۱۰- نابرابری کاهش پیدا کند، ۱۱- شــهرها و جوامع پایدار 
و تاب آور برای زندگی فراهم شــود، ۱۲- الگــوی تولید و مصرف 
پایدار گسترش یابد، ۱۳- اقداماتی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی 
به  کار گرفته شــود، ۱۴- از اقیانوس و دریاها اســتفاده پایدار شود، 
۱۵- اکوسیســتم ارتقــا پیــدا کنــد و از از بین رفتن تنوع زیســتی 
جلوگیری شــود، ۱۶- جامعــه پایدار و صلح آمیز توســعه یابد و 

۱۷- مشارکت جهانی برای توسعه پایدار احیا شود.

کامال مشخص است که تحقق این اهداف و به دنبال آن دستیابی 
بــه یک جامعــه مرفه و پیشــرفته در هر کشــوری نیازمند همت 
ملی و ســاماندهی ساختار و ســازمان کارآمد اســت که بایستی 
مشــارکت و رد پــای نخبگان و تک تک آحاد جامعــه را در به ثمر 
نشستن این اهداف مشاهده کرد. الزم به یادآوری است با توجه به 
مشــغله های اجرائی وزرای مختلف و سازمان های تحت مدیریت 
آنها پرداختن به آینده و برنامه ریزی برای پایدارســازی موضوعات 
مختلف کشــور یا امکان پذیر نیست یا اینکه تمرکز و توجه کمتری 
می شــود و اولین چیزی که در این بین قربانی می شود، فکرکردن 
و اندیشیدن به آینده اســت که تغییرات گسترده علمی و فناوری، 
دگرگونــی جمعیتــی، پیکربندی مجدد سیاســی و تنوع فرهنگی 
بسیار زیاد و عمیق شده است. سؤال این است که چگونه می توان 
سیاســت مداران، مدیــران حاکمیتی و متفکران برجســته را برای 
کمــک به ســاختن آینده بهتــر گرد هم آورد تا با یــک قطب نما و 
نقشه مشــترک حرکت کنند؟ آیا نیازمند ساختار جدید نیستیم؟ آیا 
نیازی به تغییر و تحول در سازمان قوه مجریه نداریم؟ آیا زمان آن 
نرسیده است که دگرگونی در فرایند تصمیم گیری به  وجود آوریم؟
برای پاســخ به این ســؤاالت، لطفا یک بار دیگــر مروری بر اهداف 
توســعه پایدار که هر کدام از آنها دربرگیرنده یک معضل مزمن در 
کشــور است، داشته باشــید. کدام یک از این اهداف و تحقق آنها با 
نهادهــای حاکمیتی و بخش خصوصی رابطه تنگاتنگی ندارد؟ به 
بیان دیگر، بدون حضور و مشــارکت یک دولت توسعه گرا، بخش 
خصوصی رقابت پذیر و تشــکل های مردمی و جوامع مدنی در این 
عرصــه، پیاده ســازی و عملیاتی کردن اهداف یادشــده امکان پذیر 
نیســت و همین موضوع، این فکــر را در ذهن جــاری می کند که 
کدام نهاد حاکمیتی وظیفه و نقش سیاســت گذاری، برنامه ریزی، 
هماهنگــی بیــن نهادهــا و ســازمان های مختلــف حاکمیتی و 
خصوصی را دارد تا با یکپارچه کردن استراتژی ها، دیدگاه ها، اجرای 

عملیات و پایــش، اندازه گیری و کنترل اقدامات بــه نتایج آرمانی 
رســید و کشور در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد و از ناپایداری نتایج 
اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و سیاسی جلوگیری کند. با این 
مقدمه کوتاه و بیان فلسفه وجودی یک نهاد کارآمد با ویژگی های 
اشاره شده در سطور باال در تحقق اهداف توسعه پایدار و رسیدن به 
پارامترهای پایدار یک جامعه پیشــرفته، پیشنهاد می شود معاونتی 
به نام «معاونت توسعه پایدار رئیس جمهور» در قوه مجریه با این 
مأموریت  تشــکیل شود: «مشارکت در بسترســازی و ایجاد تغییر و 
تحول ذهنیت ها و مدل های تفکر ارکان توسعه پایدار و فراهم کردن 
فضای گفت وگو برای حل مســائل و مشــکالت مزمن و ریشــه دار 
کشور، به نحوی که سیاســت گذاری ها، برنامه ریزی ها و هماهنگی 
بین نهادها و ســازمان های مختلف حاکمیتــی و خصوصی با یک 
دیدگاه و باور مشترک انجام شــود و با یکپارچه کردن استراتژی ها، 
دیدگاه هــا، فعالیت ها و پایش، اندازه گیری و کنترل اقدامات مرتبط 
با توســعه پایدار به نتایج آرمانی رسد و کشــور در مسیر پیشرفت 
مســتمر قرار گیرد و از ناپایداری نتایج اقتصادی، زیســت محیطی، 

اجتماعی و سیاسی جلوگیری کند».
در پایــان، برای اینکه مأموریت این معاونت را شــفاف تر بیان کنم 
از دیوید بوهم فیزیک دان برجســته، مــدد می جویم که می گوید: 
«وقتی با مســئله ای مواجه می شــویم به نظر می رسد که باید از 
فکرمان برای حل مســئله استفاده کنیم. اما درواقع مسئله اصلی 
خود فکر اســت. ما با فکر غلط مشــکالتی درست می کنیم و بعد 
از همان فکر می خواهیم که راه چاره ای برای این مشــکالت ارائه 
دهد. طرز فکری که مشکالت را به وجود آورده، نمی تواند راه حلی 
برای آنها ارائه دهد. راه حل هایی که به این روش به دســت آیند، 
مشــکالت بزرگ تــری ایجاد خواهند کــرد. اولین قــدم برای حل 
مشــکالت، اصالح فکر اســت و مؤثرترین اقدام برای اصالح فکر، 

گفت  وگو است».
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