؟؟؟؟؟ کارگزاران نظام :
رهبر انقالب در دیدار

؟؟؟؟؟؟
نه ما دنبال جنگ هستیم ،نه آنها
؟؟؟؟؟؟

 شکی نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقالب شروع شده ،امروز شکل آشکار به خود گرفته است .قبال
هم همین دشمنی بود ولی به این صراحت نبود .االن صریح میگویند و تهدید میکنند .باید دانست کسی که با
صدای بلند تهدید میکند ،قو ه واقعیاش آنقدر نیست
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مصطفی کواکبیان در نطق میان دستور مجلس:

 هیچ ایرانی غیرتمند و باشعوری دربار ه نقاط قوت خود معامله نمیکند

صفحه2

آقای رئیس جمهور! پذیرفتنی نیست بگویید
اختیار ندارم
صفحه2

ظریف در دهلی نو:

عدهای تالش میکنند به تنشها
در منطقه دامن بزنند
صفحه3

پس از انهدام دو ایستگاه پمپاژ نفت آرامکو قیمت نفت افزایش یافت

حمله پهپادهای یمن
به قلب صنایع نفتی سعودی
صفحه11

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا خبر داد

شناسایی  ۲۱۷۵فقره سایت قمار در کشور
صفحه4

برانکو ایوانکوویچ:

عکس:وحیداحمدی/تسنیم

پیشنهادهای جدیدی دارم
اما پرسپولیس دنبال تمدید قرارداد است

نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه:

سید هادی رضوی  ۱۰۷میلیارد تومان صرف عیشونوش کرده است

رضوی :بانک سرمایه  ۳۱بدهکار کالن دارد که بدهیهایشان  ۳۰۰میلیارد ۴۰۰ ،میلیارد و  ۱۰۰۰میلیارد است ،بدهی من
کجای این ارقام قرار دارد؟ لیست اسامی این  ۳۱بدهکار توسط هیأت تحقیق و تفحص مجلس اعالم شده است که اصال اسم
من در آنجا نیست

صفحه2

سرمقاله

یادداشت

برنامه آمریکا در منطقه چیست؟

سد تنگ معشوره قرباني كشمكشهاي سياسي

بهروزپورسینا

نظیر و بعضا بی نظیر در ســپاه پاسداران و ارتش
جمهوری اسالمی ایران در برابر هرگونه فکر حمله
نظامی به تمامیت کشور بزرگ ایران است .اضافه
کنید به این درک ،واهمه جدی از توانمندیهای
غیر متعارف ناشناختهای که آمریکا در محاسبات
خود به شــدت آنها را در نظر گرفته اســت .یک
مثال از این توانمندیها ،شــکار و پائین کشیدن
هواپیمای بدون سرنشــین فوق مدرن جاسوسی
الکهیــد مارتین آرکیــو  ۱۷۰ســنتینل آمریکا
بصورت کامال سالم توســط نیروهای رزمی سپاه
در ســال  ۱۳۹۰میباشــد که پس از چند سال،
از ســاخت این نــوع هواپیمای بدون سرنشــین
فــوق مدرن در ایران ،پردهبرداری شــد .هم خود
آمریکائیها و هم ســایر ابرقدرتهای نظامی دنیا،
بخوبی پیام این توانمندی بینظیر نیروهای رزمی
سپاه پاسداران را در دســتیابی به فنآوریهای
غیر متعارف فوق پیشرفته دریافت کردهاند.
تکیــه گاه مردمــی نظام و دولــت جمهوری
اسالمی ایران در پهنه سرزمینی یکی از بزرگترین
و مهمتریــن کشــورهای دنیا هم بــه لحاظ ژئو
پولیتیک و هم از نقطه نظر ژئو اســتراتژیک جای
تردید را برای حتی سفیهان نمیگذارد که ایران،
کشــوری نیست که بتوان فکر حمله نظامی به آن
را کرد مگر در رویا پردازی و خوابهای آشــفته
و پریشــان .با اینحال ،برای آمریکای امروزی که
در آن ،صهیونیســتهایی افراطــی ماننــد جان
بولتون ،لگام امنیت ملی این کشــور را در دستان
خود گرفتهاند ،نمیتوان کامال مطمئن بود برنامه
ای برای درگیری در این منطقه نداشــته باشند.
آمریکا در اواخر دوران دفاع مقدس ،پس از تشدید
تقویت نیروهــای نظامی خود در منطقه ،اقدام به
ســرنگونی هواپیمای مسافربری در سال  ۱۳۶۶و
زدن چندین سکوی حفاری نفت ایران در آبهای
خلیج فارس در ســال بعد از آن بود .آمریکا پس
از ســرنگونی هواپیمای بزرگ مسافربری ایران ،به

«احتمال درگیــری در منطقــه خلیج فارس
یک ســناریوی بسیار ضعیف اســت ولی به دلیل
اهمیت غیر قابل تصور آن ،نمیتوان آن را به کلی
نادیده گرفت .به خصوص با حاکمیت افراطیترین
گروههــای صهیونیســت در مناصــب کلیدی در
آمریکا و رژیم اسرائیل که لزوما نگاهشان از جنگ
افروزی ،نــگاه تحکیم هژمونی آمریکا یا ســود و
زیان تجاری نیســت بلکه ریشه در افکاری موهوم
در برپایــی برخی آتــش افروزیهــا دارد!» .این
پاراگراف ،بخشــی از یادداشت منتشره نگارنده در
ستون سرمقاله مردمساالری در  ۸دی ماه ۱۳۹۷
با عنوان خروجها و تحــرکات منطقهای آمریکا و
نکتهای برای دکتر ظریف ،میباشد.
امــروز در اردیبهشــت  ۱۳۹۸میبینیــم که
ساختارهای تحقق ســناریوی درگیری آمریکا در
منطقه در حال تکمیل اســت امــا همچنان قید
ضعیف ،صفت همراه این ســناریو میباشد .نکته
کانونی و اساســی در این تحلیل این است که بین
ســناریوی درگیری و حمله نظامــی باید تفاوت
جدی قائل شــد .آمریکا به هیچوجه طرحی برای
حمله نظامی به تمامیت ارضی ایران ندارد چرا که
دستآورد آن برای آمریکا و سایر کشورهای منطقه
و به خصوص رژیم اســرائیل چیزی جز خسارت
محض نخواهد بود .چند دلیــل را در این ارتباط
میتــوان ذکر کرد .اول اینکه این لشــکر کشــی
تدریجی آمریکا بــه منطقه خلیج فارس ،به دلیل
نداشــتن هر گونه مجوزی بــرای حمالت نظامی
از ســوی کنگره آمریکا و نیز ســازمان ملل است؛
بالطبع این تحرکات ،محدود به خود آمریکا شده
است و در این ماجراجویی گستاخانه ،هیچ کشور
غربی نه در بخش قشــون کشــی مشارکت کرده
اســت و نه حتی در حوزه حمایتهای سیاسی و
تبلیغی وارد میدان شدهاند.
دوم اینکــه آنچــه آمریــکا را در این خصوص
متوقف کرده است ،درک تواناییهای بازدارنده کم

علي نوري ثاني*

این توجیه دروغ اکتفا کرد که در رادارها ،نیروهای
مســتقر در ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس
غیر نظامی بودن این هواپیما را تشخیص ندادند و
با ادعای برخورد چند مین با ادوات جنگی آنها در
منطقه ،دو سکوی نفتی بی دفاع ایران را به تالفی،
مورد حمله نظامی قرار دادند و در هر صورت پس
از درگیری به شرح فوق ،آن را خاتمه یافته تلقی و
عنوان میکردند .حضور نیروهای آمریکا در سوریه
نیز با همین استراتژی صورت گرفته است چرا که
گزینه درگیریهای محدود ،گزینه مطلوب آمریکا
در حضور نظامی در کشــور سوریه طی سالهای
اخیر بوده است.
قرائن و شــواهد زیادی گویای این اســت که
آمریکا به غیر از گزینه تقویت فشار روانی بر روی
دولــت و مردم ایران برای تحمیل خواســتههای
نامشــروعش ،گزینه امکان درگیریهای محدود
کنتــرل و مدیریــت شــده را در فکــر خام خود
میپروراند .حوادث مربوط به تخریب چند کشتی
نفتکش بــزرگ در فجیره در روز دوشــنبه این
هفتــه را میبایســت در این چارچــوب تحلیلی
تفسیر کرد.
کالم پایانــی ،اینکه با آنکــه در آمریکا ،رئیس
جمهور بــه عنوان فرمانده کل قــوا حرف آخر را
میزنــد اما آمریکای امروز به رهبری ترامپ ،دارد
ســاز دیگری را کوک میکند .ســناریوی ضعیف
درگیــری در منطقه به شــرحی که گذشــت ،از
تراوشات مغز مشعشــع! ترامپ نمیباشد بلکه از
ناحیه کینه توزیها و ماجراجوییهای اشــخاصی
مانند بولتون و پمپئو همچنین به دلیل حضور پر
رنگ صهیونیســتهایی در مناصب و جایگاههای
هدایت آمریکا میباشد که مستند به مبانی باطل
اعتقــادی خود ســاخته ،جنگ افــروزی در این
منطقــه را به نفع منافع صهیونســتهای یهودی
میدانند ،بیآنکه در آن حســابهای معمول در
محاسبات مربوط به هزینه-فایده را گیرند.

یادداشت
نقش توریسم ورزشی در توسعه شهری

حسین وزیری

ورزش در عصر حاضر از یک نوع فعالیت تفریحی
و ســرگرمی فراتر رفته ،مفهوم و حوزه وســیع به
خود گرفته اســت .ورزش امروزه یک واقعه نیست،
مینیاتوری کوچــک از مدیریت ،درایــت ،اقتصاد،
فرهنگ و سیاســت است .ورزش در دنیای کنونی با
مقوالت و مفاهیمی چون توســعه اقتصادی ،توسعه
اجتماعی ،صلح ،مشــارکت ،محیط زیست و توسعه
شهرها گره خورده است بطوریکه رویدادهای ورزشی
در سطوح مختلف به عنوان مؤلفه نیرومند به توسعه
شهرهای بنام دنیا منجر شده است .به عنوان مثال
بازیهای المپیک زمستانی در ژاپن  ،1972ژاپنیها

را با تفریحات زمستانی اسکی آشنا کرد و طبق آمار
به یکباره  14میلیون عالقمند به اســکی پدیدآورد،
بواسطه این اقبال عمومی ،صنعت لوازم اسکی ژاپن
پاگرفــت و یکی از وجوه صادرات ژاپن به کشــورها
تبدیل شد.
برگزاری رویدادهای ورزشــی در هر نقطهای از
دنیا معموالً به توسعه شهرها کمک کرده است ،به
علت ایجاد فضاهای شهری موردنیاز توریستهای
ورزشی مانند ورزشــگاهها ،هتلها ،مراکز تفریحی
و شــبکههای دسترســی (مترو-اتوبــان) ،چهره
شــهرها دگرگون میشود .به عنوان مثال برگزاری
المپیک بارســلون در اســپانیا ،باعث شد نه فقط
کلیه تاسیســات ورزشی شهر نوســازی شد بلکه
فضاهای شــهری و شبکههای دسترسی جدید نیز
ساخته شد ،از جمله اتوبانهای شهری ،مسیرهای

صفحه8

دوچرخه سواری و اتومبیلرانی احداث شد و امروزه
بارسلون به یک کانون قدرتمند برای جلب توریست
و خلق ثروت تبدیل شده است و یا المپیک سیدنی
 2000نیز اثرات ویژهای بر توســعه شــهر سیدنی
برجای گذاشــت .تحقیقات دیگر نشــان داده که
میزبانی برزیل برای جام جهانی  2014و بازیهای
المپیک  2016باعث شد که اقتصاد این کشور پنچ
پله صعود کند.
برگزاری مسابقات ورزشــی بزرگ که جلوهای
از «توریسم ورزشــی» است نقشی مؤثر بر توسعه
شــهری را نشان میدهد .گردشــگری ورزشی به
دلیل اثرگذاری عمیق در ابعاد مختلف اجتماعی و
زیســت محیطی ،به موضوع بسیار راهبردی مبدل
شده است.
ادامه در صفحه 2

بيش از دو دهه اســت كه مطالعات احداث سد
تنگ معشــوره بصورت جدي در حوضه آبريز كرخه
در استان لرســتان و بر روي رودخانه كشكان و در
تالقي رودخانههاي چم زكريا و كاكارضا در دســتور
كار قرار گرفته اســت .هدف اوليه و اصلي اين طرح
تامين انرژي برقابي بوده كه در ســال  1385تحت
تاثير پارهاي جريانات سياسي ،دستخوش تغييراتي از
نظر هدفگذاري گرديد و همين موضوع موجب شد
بيش از يك دهه بر اثركش و قوسهاي فراوان ميان
وزارت نيرو ،نمايندگان مجلس و مســئولين دولتي
محلي ،طرح در بالتكليفي قرار گيرد .مرور ســوابق
تغييرات در فرآيند مطالعات و اجراي طرح موضوع
طوالني شدن آن را بيش از پيش نمايان خواهد نمود.
مطالعات پيش توجيهي طرح در ســال  1381با
هدف صرفا برقابي و تراز نرمال  1400متر از ســطح
دريــا با حجم مخزني حدود  1.7ميليارد متر مكعب
پيشنهاد گرديد .در سفر استانی هيات دولت به استان
لرستان در سال ،1384تغيير اهداف طرح (تخصيص
آب مورد نياز شرب و کشاورزی و صنعت شهرستان
کوهدشت به ميزان  273ميليون متر مكعب با هدف
ايجاد اشــتغال ،محروميت زدائی و کاهش مشکالت
اقتصادی و اجتماعی مردم شهرســتان و به تبع آن
كاهش  50درصدي ســهم توليد انــرژي برقابي و
مــد نظر قــراردادن حقابه محيط زيســت و تغذيه
آبخوانهاي زيرزميني پايين دست سد) مصوب شد.
متعاقب اين تصميم مطالعات توجيهي طي سالهاي
 1386لغايت  1389با هدف تخصيص  250ميليون
مترمكعب در سال براي اراضي كشاورزي شهرستان
كوهدشت ،تأمين نياز شرب كوهدشت به ميزان 17
ميليون مترمكعب و صنعت شهرستان كوهدشت به
ميزان  6ميليون مترمكعب درســال با اولويت اول و
توليد انرژي ســاالنه  200گيگاوات ساعت با اولويت
دوم در دســتور كار قرار گرفتــه و تراز نرمال 1376
متر از سطح دريا با حجم مخزني حدود  900ميليون
متر مكعب پيشنهاد گرديد .عليرغم تصويب مطالعات
توجيهي طرح براســاس ســيماي جديد (برقابي و
كشاورزي) در شهريور ســال  1390توسط كارفرما
و واگــذاري عمليات اجرايي احداث ســد و نيروگاه
تنگ معشــوره طي مصوبه اســتاني هيات دولت به
قرارگاه خاتم االنبياء و آغاز عمليات اجرائي(ساختمان
تونل انحراف آب و بخشــي از جادههاي دسترســي
و جايگزينــي طرح طي ســالهاي  91تــا  ،)93در

تصميمي غير مترقبه موافقت اوليه تخصيص آب سد
تنگ معشوره در ســال  1393به دليل شرايط آبي
حوضه آبريز كرخه و البته با مداخله موثر نمايندگان
سياسي استان خوزستان ابطال (كاهش تخصيص از
 273به  50ميليون متــر مكعب) و بازنگري مجدد
طرح تنگ معشــوره براســاس هدفگذاري جديد
(تخصيــص  27ميليون متر مكعب در ســال براي
آب كشــاورزي صرف ٌا جهت كشــتهاي گلخانهاي
كوهدشت ،تأمين نياز شرب كوهدشت به ميزان 17
ميليون مترمكعب و صنعت شهرستان كوهدشت به
ميزان  6ميليون مترمكعــب) ابالغ میگردد .طرح
تنگ معشوره با هر هدفگذاري (برقابي ،كشاورزي،
شــرب و صنعت و  )...با سيماي قبلي و رقوم نرمال
 1376متر از سطح دريا ،قطعاً ميتوانست با كنترل،
مديريت و ذخيرهسازي جريانهاي سيالبي رودخانه
كشكان نزديك به يك ميليارد مترمكعب ،ضمن ايجاد
فرصتهاي شغلي (مستقيم و غيرمستقيم) ،توسعه
زيرساختها ،توليد برق ،توسعه كشاورزي ،دامداري و
صنايع تبديلي و تكميلي مرتبط با بخش كشاورزي،
توسعه بخش صنعت و ...از بروز خسارات مالي و جاني
در پائيندست (شهرستانهاي دوره چگني و پلدختر
و استان خوزســتان) در يك دهه اخير پيشگيري
نموده و موجب ساماندهي نظام فضائي سكونتگاههاي
انســاني گردد .ناگفته نماند عملياتي كردن فرايند
جابجايي و اســكان مجدد ساكنين محدوده مخزن
سد تنگ معشــوره با رويكرد توسعه پايدار و تامين
منابع معيشت جايگزين كه از منظر كميته بينالمللي
سدهاي بزرگ (آيكولد) مهمترين تاثير و پيامد منفي
سدهاي بزرگ به شمار ميرود ،موضوع بسيار مهمي
و جدي در ســيماي فني قبلي طرح مزبور است كه
بايستي مورد توجه و اهتمام قرار گيرد .در اين راستا
عالوه بر تحقق اهداف مختلف برنامه ريزي شده براي
طرح ،پايداري الزم در حوزههاي اجتماعي ،فرهنگي
و اقتصادي ســكونتگاههاي انساني باالدست و پايين
دســت ســد فراهم گرديده و از شكلگيري توسعه
نامتوازن و نابرابري فضائي جلوگيري خواهد نمود.
هزينه كل اجراي سد (ســاختمان سد و نيروگاه،
سيستم انتقال و خســارت مخزن) در سال  1389به
مراتب كمتر از هزينه خسارت وارده ناشي از سيالب در
يك دهه اخير (خسارت سيل در فروردين  1398در
شهرستان پلدختر بيش بر  500ميليارد تومان) بوده
است .بنابراين اگر احداث اين سد گرفتار سياست زدگي

و مشمول زمان نمیشد ،بدون شك میتوانست عالوه بر
فوايد قابل توجه ،از تحميل هزينه و خسارات اقتصادي
و اجتماعي در پايين دست بويژه شهرستانهاي دوره
چگني و پلدختر پيشــگيري نمايد .متاسفانه در چند
سال اخير تغييرات مكرر در هدفگذاري و محدوديت
مالي و اقتصادي كشور موجب شد اهميت تاثيرگذاري
سد تنگ معشــوره به حاشيه رانده شده و به تناسب
رويدادهــاي مختلف ،بهرهبرداري سياســي از طريق
طرح صورت پذيــرد .همچنين موضوع تغيير اقليم و
تاثير بر وضعيت آوردهاي رودخانه از يك ســو و فشار
و مداخله نمايندگان سياســي در حوضه پايين دست
رودخانه (رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان در
مجلس شورای اسالمی در تيرماه  1393اعالم میكند
نمایندگان اســتان اعتراض خود را نسبت به سد در
حال ساخت معشوره در کوهدشت لرستان را به رییس
جمهوری اعالم کردهاند) ،زمينه ساز ابطال مجوز قبلي
و صدور مجوز جديد و در نهايت تغیير در سيماي طرح
و تطويل فرآيند كار گرديد .موضوعي كه در سياست
گذاري آن(تغيير و كاهش ميزان تخصيص) به چالشها
و تعارضات اجتماعي محدوده شبكه آبياري در جامعه
مقصد به دليل انجام مطالعات و ايجاد انتظار در مردم
منطقه و همچنين وجود آسيبهاي متعدد اجتماعي
شهرستان كوهدشت توجه نگرديد .اين اتفاق كافي بود
پروژه تنگ معشوره(گاشــمار) مسير پر فراز و نشيبي
طي نموده و به نتيجه مطلوب نرســيده و به گوشت
قرباني سهم خواهي كنشگران مختلف و رقباي سياسي
 جناحي بدل شود كه هريك از شهرستانهاي متاثراز طرح(سلســله ،دلفان ،كوهدشــت ،دوره چگيني و
پلدختر) به دنبال تامين منافع محلي(سهم خواهي)
و نه منافع منطقهاي و ملي باشند و نتيجه آن شد كه
در سيالبهاي اسفند  97و فروردين  98شاهد بوديم.
بدون شك وجود يك رويكرد و ديدگاه جامع يكپارچه
و البته حفظ منافع ملي ميتوانست هم اجراي طرح
را تســريع نمايد و هم جلوي يك تراژدي انساني كه
ســاليان متمادي گريبانگير مردم محلي در پلدختر،
معموالن و دوره چگني خواهد بود ،را بگيرد .ذكر اين
نكته ضروري اســت احداث سد تنگ معشوره جزء با
اجماع سياســي در داخل و خارج استان و اهميت فرا
شهرستاني و استاني و نگاه ويژه دولت محقق نخواهد
شد.
*دانش آموخته جامعه شناسي اقتصادي
و توسعه

خبر
ارائه خدمات رایگان برای زوجهای نابارور

به مناســبت روز ملــی جمعیت مرکــز درمان
ناباروری ابن ســینا جهاددانشــگاهی اقدام به ارائه
خدمــات رایگان برای زوجهای نابــارور میکند .به
گزارش ایسنا ،مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و
سقط مکرر این پژوهشگاه که از مراکز پیشرفته ارائه
کننده همه خدمات درمان ناباروری و ســقط مکرر
در کشــور است همزمان با روز ملی جمعیت از ۲۸
اردیبهشت تا  ۲خرداد بخشی از خدمات خود را به
صورت رایگان به زوجهای نابارور ارائه میکند .طبق

گزارشهای اعالم شده ،ایران در معرض خطر منفی
شــدن رشد جمعیت قراردارد و با توجه به جمعیت
حدود  ۲۰درصدی زوجهای نابارور در کشور ،توجه
به این قشــر بخشی از نگرانیهای مرتبط با کاهش
جمعیت را کاهش خواهد داد .هزینههای ســنگین
درمــان ناباروری و نداشــتن پوشــش بیمهای این
خدمت ،بسیاری از زوجهای نابارور را از فرزندآوری
ناامید کرده است و بســیاری از این زوجها از ادامه
درمــان منصرف شــدهاند .مرکز درمــان ناباروری

ابنســینا ،در این حرکت از دســتگاههای اجرایی
مربوطه درخواســت میکند که توجهات خود را بر
تحقق رؤیای فرزندآوری ،که حق مســلم هر زوجی
اســت ،معطوف داشــته و به فرمایش مقام معظم
رهبری ،جامه عمل بپوشــانند .طبــق اعالم روابط
عمومی جهاد دانشــگاهی ،زوجهــای ناباروری که
تمایل به دریافت خدمات رایــگان دارند میتوانند
با شماره  ۲۳۵۱۹داخلی  ۳۱۱واحد روابط عمومی،
تماس بگیرند.

