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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ مارچ ٢٧
 

  !١٣٩۴وضعيت ايران در سال  نگاھی به

٣ 

 ھا در مدرسه» مھدويت«پخش ھزاران کتاب با موضوع 

ھای  را در مدرسه» مھدويت« ھزار جلد کتاب با موضوع ١۵اعالم کرد اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان 

ھای ديگر نيز انجام شده و بخشی از يک برنامه سراسری  چنين اقدامی در استان. مختلف اين استان توزيع کرده است

 .است

ات دينی در حکومت بيش از پيش در کانون تبليغ» ظھور امام زمان « مسألهنژاد  از زمان روی کار آمدن محمود احمدی

ای برخوردار  ھدف اصلی اين تبليغات که از حمايت کامل رھبر حکومت اسالمی علی خامنه. اسالمی قرار گرفته است

ھای سخنرانی و توزيع صدھا  ھا، اردوھا، جلسه برگزاری ھمايش. آموزان در تمام مقاطع تحصيلی ھستند است دانش

  .شود عنوان می» مھدويت«آموزان با  ست که انگيزه آن آشنا ساختن دانش ائیھا ھزار جزوه و کتاب بخشی از برنامه

  

 آموزان برای دانش» مھدويت«تشريح 

 ١٣٩٠ اسفند ١٠ فرھنگی ـ ھنری اداره كل آموزش و پرورش استان كرمان روز چھارشنبه، مسؤولهللا رحيمی،  حبيب

يان مدارس تمام مقاطع تحصيلی اين استان توزيع  ھزار جلد كتاب با موضوع مھدويت در م١۵بيش از «اعالم کرد که 

بنياد تخصصی «ھا از انتشارات  رحيمی گفته است اين کتاب) ايبنا( گزارش خبرگزاری کتاب ايران به» .شده است

 .»پردازند آموزان به تشريح موضوع مھدويت می متناسب با جنس و گروه سنی دانش«قم خريداری شده و » مھدويت

يز خبرگزاری جمھوری اسالمی، ايرنا از قول محسن حموله، دبير كميته كودك و نوجوان ستاد  ن٩٤ بھمن ١٧در 

انتظار «موضوع  را که از جمله به» معبر نور« ھزار نسخه از کتابی با عنوان ١٠٠مركزی دھه فجر نوشت، اين کميته 

 .آموزان مقطع دبيرستان فرستاده است پردازد برای دانش می» و مھدويت

ھای مختلف کشور  در استان» مھدويت«ماه گذشته خبرھای فراوانی از توزيع صدھا ھزار جلد کتاب با موضوع در يک 

، در جمع ٩٤ بھمن ماه سال ١٢ناصر شکريان، مديرکل سازمان تبليغات اسالمی مازندران . منتشر شده است

گزارش خبرگزاری فارس،  به. شود یدر مرکز اين استان برگزار م»  ملی مھدويت کنگره«زودی  خبرنگاران گفت به
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 مازندران که بعضا  خانه  کتاب١١۵چنين از ارسال حدود يک ھزار جلد کتاب در اين زمينه برای ھر يک از  شکريان ھم

 .اند خبر داده است ھا دائر شده در مدرسه

 است که در ئیھا از اقدامھای لرستان و فارس نيز  در استان» امام دوازدھم شيعيان « پخش ھزاران جلد کتاب درباره

مذھب  ھا سنی  از کشور که اکثريت آنئیھا بخش گونه کارھای تبليغاتی را به ن اينمسؤوال. ھای اخير انجام شده است  ھفته

 ھزار جلد ١٠«: خبرگزاری فارس گفت  بھمن به١۵حسن معزی مدير آموزش و پرورش زابل، . اند ھستند نيز کشانده

از يک سال » بنياد فرھنگی حضرت مھدی«گويد  او می» .ر منطقه سيستان توزيع شده استکتاب در زمينه مھدويت د

 .بپردازد» سازی در زمينه چگونگی انتظار امام زمان فرھنگ« پيش دفتری در زابل راه انداخته تا به

تقويت باورھای منظور  ھای متفاوتی نيز در سراسر کشور و در طول سال به ھا و ھمايش در کنار پخش کتاب، برنامه

در » دکترين مھدويت«شود؛ ھمايش  برگزار می» ظھور منجی موعود« ويژه باور به مذھبی نوجوانان و جوانان، به

 .ھا ھستند در ھمدان از اين نمونه» طرح معرفت«مشھد و برگزاری 

 

 آن مخرب اثرھای و بسيج تقويت طرح

را » طرح تقويت بسيج«ضای پيش از انتخابات، ھای ھمگانی و ف مجلس شورای اسالمی در سکوت خبری رسانه

حضور اين نھاد سرکوبگر در  ھدف پوشش قانونی دادن به بخش به ترتيب، گامی زيان اين تصويب رساند و به به

، بحث درباره نقش و »برنامه ششم توسعه«پس از ارائه اليحه . پيش برداشته شد ھای مختلف حيات جامعه به عرصه

زمان با  ھم. مان، باال گرفته است اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی جامعه ھای  ژه در عرصهوي جايگاه بسيج، به

 شده بود، در  ، که از مدتی پيش تدوين و آماده»تقويت بسيج«: ِانتشار مفاد اليحه برنامه ششم توسعه، طرحی زير عنوان

 ۴که سرانجام در قالب اصالح فصل مجلس موردبررسی قرار گرفت » کميسيون شوراھا و امور داخلی کشور«

  .اساسنامه سپاه پاسداران، از تصويب مجلس گذشت

طرح اوليه «: باره خاطرنشان کرده بود پاسدار صالح جوکار، که در مجلس نھم سمت نمايندگی شھر يزد را دارد، دراين

کميسيون مطرح و پس از ٔبا اصالحاتی آماده ارائه به صحن علنی شد اين طرح با عنوان تقويت بسيج در جلسه 

  )١٣٩۴ماه   بھمن۵روزنامه شرق، ( .»نظر نمايندگان، به تصويب رسيد اعمال

درخصوص . ِتر کردن فضای کشور است، باھدفی معين صورت گرفته است تصويب اين طرح که نتيجه اوليه آن امنيتی

ی در جايگاه بسيج تغييرِتی سپاه ھيچ در چارت تشکيال«:  اعالم شد-  يا بھتر است گفته شود مصوبه- محتوای اين طرح

اتی در تغييرباتوجه به شرايط روز نياز بود تا . ... ات مربوط به ساختار داخلی خود بسيج استتغيير... شود ايجاد نمی

ٔات ھم در بخش ماھيت بسيج و ھم در زمينه اقشار بسيجی تغييراين . ھای اين نھاد ايجاد شود وظايف و ماموريت ِ
  )١٣٩۴ماه   بھمن۵روزنامه شرق، ( .»د که در طرح تقويت بسيج موردتوجه قرار گرفتموردنياز بو

 شده،  امروز که دفاع مقدس تمام«: ِکنندگان طرح تقويت بسيج، ھسته اصلی اين طرح را چنين معرفی کردند تدوين

دھی متفاوتی  متفاوت و سازمانھای  ھای جديد بسيج در راستای مقابله با تھديدات نرم و در اين راستا، آموزش ماموريت

چون بسيج تنھا مربوط به دوران ... ھاست  ِگيرد، طرح تقويت بسيج ھم در راستای ھمين ماموريت مورداستفاده قرار می

ھای مختلفی نظير سياسی، اقتصادی  ھای نظامی کرد و رسته توان آن را محدود به رسته دفاع مقدس نيست، طبيعتا نمی

ھای رسمی، طرح تقويت بسيج، در  عالوه، بنا بر گزارش به) ١٣٩۴ماه   بھمن۵روزنامه شرق، ( .»دشو را شامل می... و

  .فقيه، تدوين و طراحی گرديده است ھای کالن ولی چارچوب ابالغيه سياست
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ِای و اجرای برجام، سران حکومت با ھدفی معين، نيروھای بسيج را  ِترتيب بالفاصله پس از توافق ھسته اين به
مطابق . کند ھای اجتماعی، و نيز امور اقتصادی وارد می  نظير جنگ نرم، فضای مجازی، شبکهئیھا هعرص

بسيج، در حکم ارگانی از اندام  ھای عمرانی پرسود به  از طرحئیھا ای، بخش ِھای کلی اقتصاد مقاومتی خامنه سياست

  .گيرد سپاه پاسداران، تعلق می

-آفرينی در فضای مجازی   که، بسيج در حيات سياسی و اقتصادی و در جھت نقشاين معناست ات در ساختارھا بهتغيير

. شود ِآورد و از پوشش قانونی کافی برخوردار می دست می تری به  امکان و فرصت بيش-نام مقابله با تھديدات نرم زير  

پس از گذراندن دوره ... اقشارعموم «: ن شده استئيگونه تب مطابق اساسنامه سپاه پاسداران، يکی از وظايف بسيج اين

ھای پشتيبانی  شوند، و در حدود قوانين و مقررات فعاليت دھی می بسيج درآمده و سازمان... آموزشی عمومی به عضويت

ھای عمرانی، خدماتی، اجتماعی، سياسی، اقتصادی و اطالعاتی خواھند  چنين فعاليت و رزمی زمان جنگ، و ھم

  )١٣٩۴ماه  ھمن ب۶خبرگزاری ايسنا، ( .»داشت

ويژه پس از  به - اصطالح مقابله با تھديدھای نرم  تقويت نقش و جايگاه بسيج در امور اقتصادی، سياسی، امنتی و به

ويژه اعتصاب   با ھرگونه اعتراض مردمی، بهئی نشانگر عزم حکومت و سران آن برای رويارو- اجرای برجام

ھای قبل زا نمايش انتخابات مجلس، خبرگزاری  عنوان نمونه؛ ھفته هب. ھا مردمی است شان از خيزش کارگران و نگرانی

ِنقش «: فقيه در سپاه ناحيه شھر اھر، در استان آذربايجان شرقی، نوشت  نمايندگی ولیمسؤولماه، از قول   بھمن۶مھر، 
 ئیت، بصيرت افزا امنيت بخشی از انتخاباتأمينعالوه بر ...  و آگاھی مردم استئیسپاه در انتخابات، بصيرت افزا

ھای نمايندگان اصلح در  جھت حضور حداکثر مردم در پای صندوق رای و تالش برای آگاھی مردم و بيان شاخصه

  .»مجلس از وظايف سپاه و بسيج است

وسيله نيروھای بسيج فعال شد و فرمانده اين ارگان امنيتی اعالم کرد  ِچنين در آستانه انتخابات، واحد بسيج رسانه به ھم

ِکه، بررسی راھکارھای حضور مردمی در انتخابات و تقويت جبھه گفتمان انقالب اسالمی از وظايف عاجل بسيج  ِ
  .شوند محسوب می

شود و در کنار  ھا افزوده می در واقع با طرح تقويت بسيج، بر حضور و فعاليت اين ارگان سرکوبگر در تمامی عرصه

طرح تقويت بسيج، . گيرد اين ارگان تعلق می ھای اجتماعی به  و ثروتآن، باز ھم ميلياردھا تومان از بودجه کشور

  طرحی در راستای تحکيم حاکميت مرتجع و حفظ حکومت ضدانسانی است

  

  محيط زيست

 زيست  س سازمان حفاظت محيطئيچندی پيش، ر. وضعيت محيط زيست کشور، بسيار دردناک و فاجعه بار است

ِمنظور مقابله با آلودگی   درجه، از عموم مردم دعوت کرد تا به١٨نام دمای  ی بهکارزار» ايجاد«اسالمی، با  حکومت 
تنھا سطح و ميزان آلودگی  شود که نه اصطالح کارزار تبليغاتی، در اوضاعی برپا می  اين به.اين کارزار بپيوندند ھوا، به

ھا  وجود آمدن اين آلودگی ھای به ی عاملِشھرھای کشور در مرز فاجعه قرار گرفته، بلکه برخ ھوای تھران و ديگر کالن

  .طور گسترده ادامه دارد  ھا، به ھا، و رودخانه ھا، تاالب ھا، مرتع تخريب جنگل: مانند

تر مناطق کشور، از جمله  ِ، در گزارشی پيرامون گسترش آلودگی و ريزگردھا در بيش٩٤ماه   دی٢٣خبرگزاری ايسنا، 

که   بر اينتأکيد زيست دانشگاه علوم پزشکی تھران با  وا در پژوھشکده محيطس مرکز تحقيقات آلودگی ھئير«: نوشت

ترين منبع آلودگی  عنوان مھم ِ ميليون نفر از جمعيت کشور در مناطقی با آلودگی ھوا و ذرات معلق به٣۵ حاضر  در حال
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رات آن قشر عظيمی از جامعه رو ھر اقدامی که در زمينه رفع آلودگی ھوا صورت گيرد اث کنند، گفت از اين زندگی می

  .»را دربر خواھد گرفت

شھرھای  ِتوجھی از معضل آلودگی ھوای کالن دھند که، بخش قابل ھای رسمی نشان می ھای کارشناسی و گزارش داده

امر حياتی حفاظت  ِتوجھی مطلق حاکميت به ھای کشور و بی ِويژه کاھش سطح جنگل  زيست، به کشور، با تخريب محيط

  . زيست مرتبط است از محيط

پرسشی  ، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به٩٤ماه   زيست، در اواسط دی س سازمان حفاظت محيطئيمعصومه ابتکار، ر

موضوع «: ِ زيست برای مھار و مقابله با ريزگردھا و آلودگی ھوا، گفت ھای سازمان حفاظت محيط درباره برنامه

ھای گردوغبار، تکميل شده و با ھمکاری  ِمديريت و کنترل کانون ات مربوط بهمطالع... ايم گردوغبار را فراموش نکرده

  )١٣٩۴ماه   دی١۶خبرگزاری مھر، ( .»شود  آن آغاز میئیھا و مراتع عمليات اجرا سازمان جنگل

شده  تِ ھکتار از درختان شمشاد منطقه حفاظ۴٠٠ِ زيست رودسر از نابودی  س اداره محيطئيزمان با سخنان ابتکار، ر ھم

س ئيھای مختلف آن را منتشر ساختند، ر در اين خبر، که خبرگزاری. ِسروالت جواھردشت در استان گيالن خبر داد

شده سروالت   ھکتاری منطقه حفاظت٨٠٠ِکل مساحت «کند که   میتأکيد زيست شھرستان رودسر  اداره محيط

  .»جواھردشت درخطر نابودی قرار دارد

ھای  ويژه جنگل ُھای لرستان، به ماه منتشر کرد، جنگل رگزاری مھر در روزھای نخست دیگزارش ديگری که خب بنا به

چنين  ھم. »ھای انبوه در لرستان نداريم امروز ديگر جنگل«فرد بلوط اين منطقه، درحال نابودی کامل است و  منحصر به

ِ زيست  جود ندارد و اداره حفظ محيطای و ُھای لرستان، طرح و برنامه اعالم شد که، برای جلوگيری از تخريب جنگل
  .ھای بلوط ندارد ِاين استان بودجه مالی الزم برای مقابله با تخريب جنگل

ھای ھيرکانی رامسر در استان مازندران، زير بار زباله  قامت جنگل«: ، گزارش داد٩٤ماه   دی٢۴خبرگزاری مھر، 

ھای ھيرکانی   زيست، برای نجات جنگل ِنھاد ھوادار محيط ردمھای م  زيست و سازمان تالش مدافعان محيط. ... خميده شد

 مانند توسکا، ئیھا گونه... سبز رامسر نھاد نگاه جمعيت مردم«قول يکی از اعضای  نتيجه مانده و به رامسر تا کنون بی

نھاد برای  ھای مردم اند، اراده مردمی در شورا و سازمان راش، و ممرز در رقابت با زباله در منطقه کالکولی آسيب ديده

)  زيست س اداره محيطئياستاندار، شھردار، فرماندار، و ر(ن شھرستان مسؤوالحل معضل زباله وجود دارد، اما در بين 

  .»شود اندازی می سنگ... سوز برای احداث کارگاه زباله. ... ای نيست اراده

فارس، آشوراده، و   در خليج ر، جزيره ھندورابیزيست در مناطقی چون رامس بايد يادآور شد که، سازمان حفاظت محيط 

سپاه پاسداران، وزارت نيرو، وزارت نفت، و سازمان  ھای وابسته به حصار، در برابر اقدام شرکت پارک جنگلی سرخه

وساز   زيست و ساخت  و تخريب محيطئیزدا جنگل ھا به مناطق آزاد تجاری، سکوت اختيار کرده است، و اين ارگان

  ساخت بندرگاھی در ضلع شمال«: ، نوشت٩٤ماه   دی٢٣برای نمونه، خبرگزاری ايسنا، . پروا مشغولند طور بی به

تخريب زيستگاه مرجانی منجر شده و   فارس توسط سازمان منطقه آزاد تجاری کيش به غرب جزيره ھندورابی در خليج

ترتيب، برخالف ادعاھای مقامات  اين به. »ت زيست و منطقه آزاد اس فرجام پرونده ھندورابی در انتظار توافق محيط

توان با صراحت گفت که،  بينند می شده می سازی مناطق حفاظت زيست را در خصوصی حکومتی، که نجات محيط 

  . زيست وجود خارجی ندارد ھای دولت و کل حاکميت در قبال نجات محيط سياست

ِحوزه کشاورزی در سال زراعی، ناتوانی  ردشده بهھای وا پس از خسارت«: ، نوشت٩٤ماه   دی١٩خبرگزاری مھر، 
ھا را برآن داشته است که برای دريافت معوقات، فشارھای زيادی بر  ديده در پرداخت تسھيالت بانک کشاورزان خسارت

ديده را دچار نگرانی و  ھا، کشاورزان خسارت ھای مکرر بانک اين اعمال فشارھا و اخطاريه. کشاورزان وارد کنند
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اند و  شرط تعھد کشاورزان عملی دانسته  که عوامل بانکی اجرای قانون را بهئیھای بسياری کرده است تا جا دغدغه

ھا کشاورزان عالوه بر  در ھمين زمينه باوجود خسارت. ... گذارند دست، کشاورزان را تحت فشار می چنان منگنه به ھم

 معيشت خود و تأميننانی ھمراه است ندارند، بلکه در چ که توان پرداخت معوقات بانکی را که با سودھای آن اين

  .»اند شدت دچار مشکل شده ھای توليد برای سال زراعی جاری، به نھاده

ھای  ِويژه بر دھقانان تھيدست و محروم کشور، درحالی است که تجار عمده، دالل ھا بر دھقانان، به اعمال فشار بانک

کنند، بلکه از  بھره و تسھيالت بانکی استفاده می ھای کم نھا از وامت ھای خصوصی و خارجی، نه بازار، و شرکت

  .مندند ھای متعدد نيز بھره معافيت

 نرخ خريد تضمينی تعيينآورند، سياست دولت در زمينه  ھا بر کشاورزان محروم وارد می  که بانکئیعالوه بر فشارھا

  .شود ست که بر کشاورزان وارد می نيز فشارھای ديگری

  

   آببحران

بدون . پرداخته است» آب و اشتغال«رابطه   مارس، روز جھانی آب، به٢٢مناسبت  گزارش امسال سازمان ملل متحد به

آب «سان رابطه  بدين. توان با آفت فقر مبارزه کرد ھای شغلی، نمی شود و بدون ايجاد فرصت آب بقای انسان ناممکن می

ترين عوامل زاينده  يکی از مھم گذاری در عرصه آب به  سرمايهگيرد و در قلب اقتصاد توسعه جای می» و اشتغال

 .شود ھا از گرداب فقر بدل می ھای شغلی برای خارج کردن انسان فرصت

شود که بيش از يک ميليارد و چھارصد ميليون شغل، معادل چھل و دو در صد  در گزارش سازمان ملل متحد گفته می

برداری از  اين مشاغل عمدتا در کشاورزی، پرورش ماھی، بھره. آب دارند جمعيت فعال در جھان، وابستگی شديدی به

حدود يک .  و نساجی متمرکز ھستندئی، داروئیمعادن، توليد انرژی و شماری از صنايع تبديلی از جمله صنايع غذا

 دارند، ولی آب تری به ميليارد و دويست ميليون شغل ديگر، معادل سی و شش درصد جمعيت فعال جھان، وابستگی کم

ھا نيازمند آب است، از جمله بخش ساختمان، توريسم،   تمرکز دارند که انجام آنئیھا ھا نيز در فعاليت ھر حال اين به

بيان ديگر ھفتاد و ھشت درصد مشاغل در جھان کم  به... حمل و نقل، صنايع چوب و کاغذ و پالستيک و فلزات و غيره

  .آب وابسته ھستند و بيش به

ای را در نتيجه مصرف انرژی  ترين ميزان انتشار گازھای گلخانه  کشور نخست جھان است که بيش١٠زو ايران ج

 سال ١٠شود که اين رقم تا  ای توليد می  ميليون تن گاز گلخانه۵٠٠در اين کشور، بيش از .  است خود اختصاص داده به

  .آينده به دو ميليارد تن خواھد رسيد

ای اخير آلودگی ھوای برآمده از گرد و غبار در بسياری از شھرھای خوزستان از جمله ھ در مقاطع متعددی در سال

 برابر حد ۶۶معنی  اين رقم به.  ميکروگرم بر متر مکعب گزارش شده است٣٣۵کم دو ھزار و  اھواز و آبادان، دست

  .در اين زمينه مواجه شدحتی حکومت اسالمی ايران، با اخطار سازمان ملل و نھادھای حقوق بشری نيز . مجاز است

ھای آب زيرزمينی ايران   درصد ذخيره سفره٧٠ سال گذشته ١۵ تا ١٠گويد طی  سازمان حفاظت محيط زيست ايران می

  .شدت کاھش يافته است به

 درصد از ٩٠. ترين بخش از نظر ميزان استفاده از آب است بايد در نظر داشت بخش کشاورزی در ايران پر مصرف

متوسط مصرف جھانی آب در بخش کشاورزی در جھان . شود ھای کشاورزی مصرف می ان در زمينمنابع آب اير

 .کند تر آب مصرف می  درصد از متوسط جھانی بيش٢٠بنابر اين کشاورزی ايران بيش از .  درصد است٧٠حدود 
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 عمدتا عميق که یئھا چاه.  شدئی ھزار چاه غيرمجاز کشاورزی در سراسر کشور شناسا٣٠٠ بيش از ،١٣٩۴در سال 

 ٣٠٠اين  به. ھای زيرزمينی باعث خشکاندن بسياری از منابع آبی ايران شده است رويه خود از ذخاير آب با برداشت بی

معنی آن  اند اما اين به ديگری را افزود که گرچه با مجوز حفر شده» مجاز«ھا ھزار چاه  ھزار چاه غيرمجاز بايد صد

 .کنند  لطمه وارد نمیذخاير آب زيرزمينی نيست که به

نظر  ھشدارھا در اين زمينه کم نيستند، ولی به. کند  امنيت ملی ايران را مطرح میمسألهآبی  دليل بی کوچ جمعيت به

گفته عيسی کالنتری،  به.  با چالش آب بسيج کنندئیرسد موفق شده باشند افکار عمومی کشور را برای رويارو نمی

 در صد ٩٧برداری از  ايران با بھره«در امور آب و کشاورزی و محيط زيست، س جمھوری ئيمشاور معاون اول ر

اين ... ھای خود را خشک کرده و ديگر آبی در طبيعت باقی نمانده است ھای سطحی خود عمال تمام رودخانه آب

معادل پنجاه ھمين وضع ادامه دھيم، حدود ھفتاد در صد ايرانيان يعنی جمعيتی  معنای آن است که اگر به موضوع به

 آوريل ٢۶نقل از ايران امروز،  به» شھروند«روزنامه ( ».مھاجرت از کشور ھستند ميليون نفر برای زنده ماندن ناچار به

٢٠١۵(  

کردم که ممکن است روزی  در گذشته تصور می«: ھشدار ديگر را محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفھان داده است

سوی  بعدھا گمان من بر اين بود که احتماال ما به.  شود و از آن ناحيه آسيب ببيندايران درگير جنگ با يک کشور خارجی

اما امروز معتقدم اگر برای بحران آب تدبير عاجلی انديشيده نشود، جنگ آب به صورت . رويم يک جنگ مذھبی می

 )١٣٩٤ارديبھشت  ١۶خبرگزاری فارس، (» .خانه و منطقه به منطقه سراسر کشور را فرا خواھد گرفت به خانه

 کل کشور، اعتبارات در نظر گرفته شده ١٣٩۵گفته رحيم ميدانی، معاون وزير نيرو، در اليحه بودجه  بهبا اين وجود، 

  )١٣٩٤ماه   دی١۵خبرگزاری تسنيم، ( .تر شده است سال گذشته ھزار ميليارد تومان کم برای بخش آب نسبت به

 

  اروميهۀبار درياچ بحران فاجعه

  .مرکزيت اروميه قرار دارد  ھزار کيلومتر مربعی در شمالغربی ايران و به٣٧ان غربی استانی آذربايج

 ميليون نفر از اقوام مختلف ترک آذربايجانی، ٣شود که بيش از  ھای متمدن ايران ناميده می اين استان که يکی از استان

 .ازندپرد آميز می زندگی مسالمت در کنار ھم به... کرد، ارمنی، فارس و 

 از شمال با کشورھای آذربايجان و ترکيه، از غرب با کشورھای ترکيه و عراق، ئیآذربايجان غربی از لحاظ جغرافيا

 .ھای آذربايجان شرقی و زنجان و از جنوب با استان کردستان ھم مرز است از شرق با استان

عنوان نگين منطقه، يکی  رياچه اروميه بهھمراه وجود د  اين منطقه بهئیتوپوگرافی و پوشش خاص گياھی و آب و ھوا

 .رود شمار می ھای خاص ايران به از استان

ترين  ھای خاص و ديدنی فراوانی را در خود جای دارد؛ يکی از بزرگ استان آذربايجان غربی، مناطق و جاذبه

ع آب معدنی، ھای متنو ترين مناطق آزاد تجاری کشور، وجود چشمه ھای آب شور جھان، يکی از بزرگ درياچه

ھای زيبا، غارھا، آبشارھا و چندين منطقه  ترين درصد اکسيژن، وجود کليساھای تاريخی، وجود جنگل ای با بيش منطقه

 .تاريخی و ديدنی ديگر در اين استان قرار دارند

سکو در  گونه مختلف جانوری و پرندگان است و توسط يون٢٥٠اکنون ميزبان بيش از  دومين درياچه آب شور جھان ھم

  .ثبت رسيده است ھای تحت حفاظت به بين مناطق و تاالب

دليل دارا بودن موادمعدنی غيرقابل حل مواد گياھی از دير باز توسط يونانيان باستان مورد  به» ھا لجن«استفاده از 

م گلی يا مزارع صورت حما ھا اين روش را به یالمانھا و  ئیھای اخير ھم بريتانيا استفاده قرار گرفته بود و در دھه
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ھا در نقاط خاصی از زمين از جمله درياچه  خاک و مواد گياھی فرسايش يافته در گذار سال. کار گرفتند سالمتی به

  .ھمراه دارند اروميه چنين خاصيتی را به

 ھای طبيعی، معدنی و گياھی در ساليان متمادی از نظر کميت ھا، يعنی وجود آنتی بيوتيک فوايد سالمتی بخش لجن

  .کند پوست او نفوذ می ھای درمانگر، مواد مفيد موجود در آن به کند و بعد از حضور فرد در ميان لجن افزايش پيدا می

ھای خارجی پوست تحريک  شوند و فيبرھای عصبی کوچکی را در اليه اين مواد از طريق وارد گردش خون بدن می

 .گذارد ی مثبت متأثيراين فرآيند روی سيستم عصبی نيز . کنند می

ھای  تازگی نيز شرکت ھای لجن درمانی ھستند و به ترين روش ماليدن لجن روی پوست يا حمام لجن گرفتن از معمول

با وجود . اند توليد کننده شامپوھا و مواد زيبا کننده، محصوالت جديدی برای استفاده از اين روش درمانی عرضه کرده

ھای لجن برای کاھش درد  يش، کلمبيا و ايران از لجن درمانی و حمام مانند اترئیاين، مردم ھنوز ھم در کشورھا

 .کنند ھای پوستی استفاده می مفاصل، سياتيک، دردھای مزمن، روماتيسم و برطرف کردن ناراحتی

 اين دليل آب درياچه قدرت العاده باالی نمک و مواد معدنی آن خالی از حيات است و به دليل حجم فوق درياچه اروميه، به

دھد  چنين غلظت باالی نمک اين درياچه اين امکان را می ھم. شفابخشی و عالج امراض پوستی و رماتيسمی را داراست

 .که غرق شوند راحتی در روی آب شناور شده و تمدد اعصاب کنند بدون آن که به

 MAB مصوبات براساس ١٣٥٦ھای اکولوژيک و منحصر به فرد، در سال  درياچه اروميه به دليل داشتن ارزش

. ثبت رسيده است ھای زيست کره در سطح جھان به گاه المللی ذخيره عنوان يکی از مناطق بين به) انسان و کره مسکون(

المللی در کنوانسيون رامسر ثبت و از طرف  ھای بين عنوان يکی از تاالب  به١٣٥٤اين درياچه با تمام جزاير آن در سال 

 ٢٧در اين درياچه در حال حاضر . ترين مناطق مھم پرندگان انتخاب شد نوان يکی از مھمع ھا به المللی تاالب ه بينمؤسس

درياچه اروميه . کند  گونه ماھی زيست می٢٦ گونه خزنده، ھفت گونه دوزيست و ٤١ گونه پرنده، ٢١٢گونه پستاندار، 

. ثبت رسيده است طبيعی جھان بهگاه  عنوان ذخيره ھا از سوی سازمان يونسکو به  جزيره است که ھمه آن١٠٢دارای 

ھای آزاد، بيستمين درياچه جھان از لحاظ وسعت و شورترين بعد از بحرالميت محسوب  درياچه اروميه از نظر سطح آب

  . شود می

آرتميا غذای برخی . زيست، ناپديد شده است ھای درياچه اروميه می پوست که روزگاری در آب آرتميا اين جاندار سخت

 است از درياچه اروميه  اچه اروميه از جمله فالمينگوھاست، با از بين رفتن آرتميا فالمينگوھا نيز چند سالیپرندگان دري

کردند و با مھاجرتشان اروميه را  اين درياچه مھاجرت می در گذشته صدھا ھزار پرنده به. دل کندند و ديگر بازنگشتند

المللی خود را از دست بدھد و از سوی ديگر  اروميه جايگاه بينسالی سبب شده تا  بخشيدند، اما خشک جانی دوباره می

پرندگان به تدريج احساس کردند که درياچه اروميه ديگر . خوانی به اروميه بازنگردند پرندگان نيز حتی برای آواز

اچه کھن و توانند برای ديدن اين دري ھا فھميدند که حتی برای يک لحظه ھم نمی آن برايشان آرامشی نخواھد داشت، 

  .ھا نيز از اين قاعده مستثنی نبودند اساطيری بازگردند ھر چند که پليکان

گيرد و  شان را می  پر و بال نشينند، نمک جا پس از بازی وقتی روی درياچه اروميه می خبر از ھمه ھای بی پرواز پرنده

 ئیتوانند از درياچه اروميه جدا شوند، گو اما نمیزنند  شان بال می ھا باز ھم با تمام توان توانند پرواز کنند، پرنده نمی

اين توصيف يکی از دوستداران . شان را گرفته است شوند که مرگ گريبان باره متوجه می  يکئیاند، گو زمين چسبيده به

  .طور اتفاقی شاھد مرگ يکی از پرندگان مھاجر در درياچه اروميه بوده است محيط زيست است که به

ھايش در حال نابودی است،   خود و با ھمه نعمت اش با ھمه قدمت ئیای که با ھمه زيبا ل مرگ، درياچهای در حا درياچه

  .ماند اين نابودی يعنی نابودی سه درصد از خاک ايران و ايرانی با پيکری زخمی برجای می
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رو کرده است، بسياری  هھای گياھی و حيوانی درياچه را با مشکل روب رو که چند سال است گونه فراتر از بحران پيش

اند که با کاھش مساحت درياچه اروميه و خشکی تدريجی،  از کارشناسان دولتی و غيردولتی اين نکته را متذکر شده

بوم انسانی منطقه را از بين خواھد برد و در نھايت  شود که زيست  ميليارد تنی تبديل می٨زاری  درياچه اروميه به شوره

 .شود ھای ناخواسته و از بين رفتن بخش مھمی از کشتزارھای اطراف می منجر به مھاجرت

وستی، چشمی، فشار خون و تشديد سرطان ھای تنفسی، پ که بروز بيماری اين ستاد احيای درياچه اروميه با اشاره به

کاری  انه شاھد کممتأسف: گويد شدن درياچه اروميه در ميان مردم منطقه باشد، می تواند از آثار درازمدت خشک می

  .ات خشکی درياچه اروميه بر سالمت مردم ھستيمتأثيروزارت بھداشت در خصوص بررسی 

دليل وجود رسوبات نمکی و  ای که در مورد اروميه وجود دارد، به  گرانین: افزايد وگو با ايلنا می مھدی احمدی در گفت

 تأثيرمرور زمان ممکن است در ھوا بلند شود و در بلندمدت بر سالمت مردم  فلزات سنگينی است که نشست کرده و به

 .بگذارد و حتی بروز بيماری سرطان در منطقه را نيز تشديد کند

توسعه باغات : شدن درياچه اروميه، چنين اقرار کرده است ره وضعيت خشکمعاون وزير راه و شھرسازی دربا

ھای اخير باعث  درياچه در سال ھای ورود آب به  سد و مسدود کردن تمامی راه۴۴اطراف درياچه اروميه و ايجاد 

  .خشک شدن آن شد

نداشتن نگاه ھمه  آن بهشدن  گزارش خبرگزاری ميزان، پيروز حناچی در تشريح وضعيت درياچه اروميه و خشک به

وضعيت کنونی درآمد و  جانبه به دليل نداشتن نگاه ھمه درياچه اروميه به: اين موضوع اشاره کرد و گفت جانبه به

شد با ساخت سد مسدود شدند  درياچه سرازير می ای که به  رودخانه۴۴معنا که تمامی  بدين. مشکالت آن چندين برابر شد

  .وضعيت فعلی درآمد تدريج خشک شد و به يرعلمی آب اشباع اين درياچه بهو با اين ساخت و سازھای غ

) بين کوه زنبيل و جزيره اسالمی(  کيلومتر١٥ کيلومتر تا ٥٨ کيلومتر و عرض آن از ١٤٦ تا ١٣٩طول درياچه از 

 متر بالغ بر ٤/٥ کيلومتر مربع و با عميق متوسط ٨٢٢٨٢٢ ھزار و ٥حجم آب درياچه اروميه در مساحت . متغير است

 کيلومتر مربع بوده که در ٤٧ ھزار و ٥٢يز درياچه اروميه دارای  حوزه آبر.  ميليارد مترمکعب برآورد شده است٣١

  .ھای آذربايجان غربی، شرقی، کردستان و قسمت بسيار کمی نيز در کشور ترکيه است استان

اند بالفاصله توسط مامورين   زدهئیپيما تراض و راهاع خشک کردن درياچه اروميه، دست به ھا کسانی که به در اين سال

 .اند امنيتی سرکوب و تعدادی نيز دستگير و زندانی شده

  

 کشی در ايران  حيوان

اوج خود  کشی در اردبيل اين جنايت به  سگفلمھای گسترده در شيراز، آغاز شد و با  کشی  سگفلم، با انتشار ١٣٩٤سال 

  . رسيد

ای با سرنگ، زوزه  داد سگی که پس از تزريق ماده ھای منتشر شد نشان می خراش در شبکه ی دلفلم ،١٣٩۴فروردين 

کشی  شد مکان اين سگ گفته می. افتد کشيد و بعد در کنار الشه چند سگ ديگر کنار يک جاده خاکی بر زمين می می

 .شھرک صنعتی شيراز است و ماده تزريق شده اسيد است

اسم «استاندار فارس نوشت و درخواست کرد با عوامل اين کشتار برخورد شود تا  ای به انجمن حمايت از حيوانات نامه

شيراز برای مردم تداعی تخت جمشيد، حافظ و سعدی، شعر و گل باشد نه ظلم به حيوانات مظلومی که تمام جرمشان 

 .»فقط سگ بودن است
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ای برای بدنام  و مدعی بودند پای توطئه و دسيسهدر مقابل اما جمعی از مديران محلی از اساس موضوع را تکذيب کرده 

 .کردن شيراز و مديرانش در ميان است

طرفداران حيوانات در شيراز ابتدا چاره را در تجمع مقابل سازمان محيط زيست و سپس مقابل ساختمان شھرداری ديدند 

س ئيديگر ھمراه شد و در تھران، رتجمع دوم با ھمراھی برخی شھرھای . ن برسانندمسؤوالگوش  شان را به تا اعتراض

 . سرپرست گفت جمع معترضان آمد و از ضعف قانون در دفاع از حيوانات بی سازمان حفاظت از محيط زيست ھم به

ای از   ارديبھشت يک سگ با شليک گلوله١٧اين بار و در روز . دھنده منتشر شد ھای ارديبھشت ماه، خبر تکان در نيمه

منطقه کوھسار تھران رفته بود و مامور  ھمراه سرپرستش به سگی که به. تظامی کشته شدسوی يک مامور نيروی ان

 .کشد ترسد از پشت سر او را ھدف گلوله قرار داده و می  پس از آن که از شنيدن صدای سگ میپوليسدار  درجه

دامپزشک  ت کرد که ابتدا بهکلينکش برده بودند رواي داوود، پزشکی که سگ گلوله خورده را برای معاينه به جاويد آل

 بوده از دادن گواھی دليل مرگ خودداری کرده پوليسديگری مراجعه شده بود اما او چون شنيده که ضارب مامور 

 .ترسيده کلينيکش را تعطيل کنند است؛ چرا که می

کننده با خنده  مامور شليکھا گفتند که   رسانه دنبال شکايت و پيگيری قانونی بودند اما به خانواده سرپرست اين سگ، به

 .»کشم  تای ديگر ھم می١٠«و » سگ نجس است«گفته است 

دليل نبود مشکالت  ھای دارای سرپرست به شايد گربه. ھای ولگرد محدود نماند سگ ھا فقط به فھرست حيوان آزاری

ھای  کشتار جمعی گربه ھا دست به  ھای دارای سرپرست در خطر توقيف نباشند و شھرداری مذھبی و قانونی، مثل سگ

 .ھا و ساير حيوانات ھم چندان بھتر نيست خيابانی نزنند اما وضعيت گربه

از جمله سه کوسه که برای نمايش در يک سيرک . خود اختصاص دادند ھا امسال ھم سھمی در حيوان آزاری به  سيرک

 .دليل شرايط نامناسب نگھداری تلف شدند وارد ايران شده بودند، به

که در جريان حضور يک سيرک پرتغالی  -ماھی  اعالم مقامات سازمان حفاظت محيط زيست مرگ اين سه کوسهبنا به 

 . بر اثر نقص فنی سيستم اکسيژن رسانی آکواريوم و خفگی رخ داده است- شدند نمايش گذاشته می در شھر مشھد به

ی اجتماعی  انتشار يافت نشان داد وضع در ھا شبکه  شکنجه سگ در فلم، از دو روستای متفاوت، دو ٩٤زمستان سال 

 .روستاھا ھم اگر بدتر نباشد، بھتر نيست

ماشين  ھا محکم به کشاورزی در ميان قھقه ھمراھانش يک سگ را بار. استان گلستان بود ھا که مربوط به  فلمدر يکی از 

بدن او  ن او افتاد و ضربات محکمی را بهجا سپس در حالی که صدای ناله و زوزه سگ بلند شده بود، با بيل به. کوبيد می

 .وارد کرد

ھمين مرد بوده در کمال ناباوری زنده ماند و اعتراض گسترده مردمی منجر  سگ که بعدھا مشخص شد متعلق به

قدر با چوب يک سگ را کتک زد تا او را  اما در حادثه دوم و در استان اردبيل، چوپانی آن. دستگيری فرد ضارب شد به

 .ر اين مورد ھم فرد آزارگر دستگير شدد. کشت

ھيات دولت ارائه کرده که در صورت تصويب  ای را به نويس ماده واحده سازمان حفاظت محيط زيست، اعالم کرد پيش

 .سرپرست جرايم و مجازاتی در نظر گرفته خواھد شد آن، برای آزار و اذيت و کشتن حيوانات ولگرد يا بی

دارد و » تبليغاتی«تر جنبه  س انجمن حمايت از حيوانات معتقد است که اين اقدامات بيشئي، رداوود با اين حال جاويد آل

 . چندانی رخ نخواھد دادتغييرطور ويژه وارد بحث حيوان آزاری نشود و قوانينی را تصويب نکند،  تا مجلس به
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خانم ابتکار زمانی که عضو . تآزار حيوانات شھری در محدوده کاری سازمان حفاظت محيط زيست نيس«: گويد او می

اما حاال برای فرافکنی و برای اين که موضوع مرگ . کرد شورای شھر تھران بود بايد در اين زمينه فعاليت می

 .»شوند حيواناتی مثل پلنگ دوباره طرح نشود، وارد اين موضوعات می

ز در قبال تلفات باالی حيوانات وحشی ھای گذشته ني گفته اين فعال حقوق حيوانات، سازمان محيط زيست در سال به

موضوعات جديد اين  کمبود نيروی متخصص و نبود نظارت کافی، ورود به اندازه کافی پيگير نبوده و با توجه به به

 .کند سازمان را بيش از پيش تضعيف می

اميدوار است چرا که » نسل جديد ايرانيان«آزاری به  س انجمن حمايت از حيوانات با وجود ھمه موارد شايع حيوانئير

حيوان آزاری  گيرد و به  حيوانات را چه در مورد حيات وحش و چه در مورد حيوانات شھری جدی میمسألهگفته او،  به

 .دھد واکنش نشان می

  

  پيش روی ھای دشواری  خارجی و توافقات اتومی حکومت اسالمی ايران در سال گذشته و  سياست

المللی خود باال بردند و زانو دزند  سالمی ايران، پرچم سفيد را در مقابل رقبای بيندر سالی که گذشت سران حکومت ا

رو، بر خالف تالش برای برقراری روابط  از اين. ھای داخلی خود را حل و فصل کند تری بحران تا با خشونت بيش

 رساند به طوری که در اوج گری خود را به ، در داخل کشور بربريت و وحشیامريکاحسنه با غرب و در راس ھمه 

 .  نفر را اعدام کرد١٠٠٠، حدود ٩٤سال 

  .وجود آورد  پر تناقض بود و با ھمسايگانش مشکالت جدی به٩٤اما کارنامه سياست خارجی حکومت اسالمی در سال 

ليه جا ع جا و آن ھای جزئی اين با وجود پيروزی. تر شد تر بحرانی صحنه سياسی خاورميانه در سالی که گذشت بيش

رو کاھش  ھيچ ، اما جنگ و خونريزی در عراق، ليبی، افغاستان، سوريه و يمن به»دولت اسالمی«گروه موسوم به 

  .نيافت

 با امريکاشدن روابط  عربستان سعودی و ترکيه بوديم و گاھی تيره ل بهيدر اين سال، ما شاھد نزديکی بيش از پيش اسرائ

 . ومت با حکومت اسالمی ايران بودترين مراکز خص مثابه مھم اين کشورھا به

ھای کارنامه رياست جمھوری  ترين پيروزی ای با حکومت اسالمی ايران که دولت اوباما آن را از بزرگ توافق ھسته

آميز بنيامين نتانياھو، نخست وزير اسرائيل  سفر اعتراض. رو شد آورد، با مخالفت شديد اسرائيل روبه  شمار می خود به

رسد تا پايان دوره رياست  ن رضايت کاخ سفيد، چرخشی آشکار در سياست اياالت متحده بود که به نظر می بدوامريکا به

  .جمھوری اوباما ادامه پيدا کند

خواست ترکيه برای حمايت نکردن در رابط با   بهئیاعتنا  از سياست سرنگونی بشار اسد و بیامريکاکوتاه آمدن 

به جنگ در سوريه و در سايه قرار گرفتن نسبی نقش ايران در اين جنگ، ھمراه شکل مستقيم  روژاوا، ورود روسيه به

 .با تشديد تنش ميان روسيه و ترکيه، از رويداھای مھم سياسی سال گذشته است

جز در مورد ترکيه، موفق نشد در  دست آورد ولی به به» دوستانی«ای  دنبال توافق ھسته حکومت اسالمی ايران به

 .بکاھد» دشمنانش«ت خصومت خاورميانه از شد

دولت روحانی، تالش کرد تا . ھای حکومت اسالمی ايران و اروپا بود ، دوره معامالت و بده بستان1394نيمه دوم سال 

ايران و سفر متقابل حسن   بهئیھای اروپا سفرھای متعدد ھيات. ھای خارجی باز کند  درھای ايران بر روی سرمايه

 .کم در سطح روابط اقتصادی معامالتی انجام دادند سه، دستايتاليا و فران روحانی به
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ھای پايانی سال گذشته بر سياست خارجی حکومت اسالمی ايران در منطقه و در  دو اقدام حکومت اسالمی، در ماه

 : سايه انداختامريکارابطه با 

زمان در منطقه عمومی  د که ھمبو» اقتدار واليت« با نام ٩٤يکی رزمايش موشکی سپاه پاسداران در اسفندماه سال 

 از ارتفاعات البرز شرقی به سواحل مکران شليک شدند، ئیھا موشک. کوير قم و برخی نقاط ديگر کشور برگزار شد

ھا نوشته شده بود،  اما عبارتی که بر اين موشک.  ھزار کيلومتر٢گفته فرماندھان سپاه   تن و بردی به١٧با وزنی معادل 

ھا را چند برابر کرد و پيام منفی آن را نه  ، وزن و برد سياسی اين موشک»فحه روزگار محود شوداسرائيل بايد از ص«

 . و کاخ سفيد نيز رساندامريکاسنای  اسرائيل که به تنھا به

ھای موشکی تھران  ھای تازه عليه ايران در پی آزمايش گوی کاخ سفيد از احتمال تصويب تحريم جاش ارنست، سخن

ات سياسی تأثير برای برخورد با حکومت اسالمی ايران، با مخالفت روسيه ناکام ماند، ولی نتوانست تالش. سخن گفت

 .آن را ترميم کند

عربستان سعودی در دشمنی با ايران، گوی «: بھمن ماه گذشته محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ايران گفت

 .»سبقت را از رژيم صھيونيستی ربوده است

. آتش کشيدند  از ساختمان را بهئیھا  سفارت عربستان در تھران حمله کردند و بخش اه اين سال گروھی بهم در دی

» مرگ بر آل سعود«و » مرگ بر اسرائيل«گری عربستان شعارھای  ای در شھر مشھد در مقابل کنسول زمان عده ھم

بھانه اين . ی عربستان پرتاب کردندسوی کنسولگر زا و سنگ به مواد آتش» معترضين«در مشھد نيز . سردادند

 .تعرضات اعدام شيخ نمر رھبر شيعيان معترض در عربستان بود

دنبال اين ماجراھا، عربستان مناسبات خود را با ايران قطع کرد و توانست با بسيج کليه امکانات خود کشورھای  به

 .ر ايران بکشاندگيری در براب موضع عضو شورای ھمکاری خليج فارس و اتحاديه عرب را به

سفارت عربستان کار گروھی خودسر بوده، کارساز نيافتاد و نام  که بگويد حمله به ھای دولت روحانی، برای آن اما تالش

ھای جھان  المللی نيست، بار ديگر در رسانه ھای بين رعايت پرنسيب عنوان کشوری که قادر به حکومت اسالمی ايران، به

 .مطرح شد

رعد «ک عربستان سعودی، ترکيه، پاکستان، مالزی، سودان و عمان در اسفندماه گذشته با نام مانور نظامی مشتر

که در سوريه و يمن و ايران و عربستان را  ئیآرا صف. نمايش گذاشت بار ديگر به در منطقه را يک  ئیآرا  صف» شمال

 .رو کرد بقه در منطقه روبهسا  کمئیھا روی ھم قرار داده است و حکومت اسالمی ايران را با چالش روبه

ھای داخلی، ناکامی در  کمبود بودجه شديد بر اثر افت قيمت نفت، احتمال بروز بحران با اين حال عربستان ھم با توجه به

 .روست به ھايش در منطقه رو  از سياستامريکاحذف بشار اسد از صحنه سياسی سوريه و عدم حمايت کامل 

شدن ھزاران زائر در مراسم حج  ايران و عربستان در تابستان گذشته و در جريان کشتهھای  ناگفته نماند که اين تنش

نشان ... در ھرحال ادامه جنگ نيابتی تھران و رياض در صحنه سوريه، يمن، لبنان و . اوج رسيده بود بار ديگر به يک

لماتيک را ندارند و ھرکدام به دنبال ھای ديپ  حل حل تنش از مجاری سياسی و راه دھد که دو حکومت ھنوز تمايلی به می

 .ھای حداکثری ھستند خواست

تيرگی کشيده شده، اما  ايران و ترکيه با وجود اين که مناسباتشان با شروع جنگ داخلی سوريه، ظرف پنج سال اخير به

ويژه که   به.منافع اقتصادی و ژئوپوليتيک گوناگون مانع از اين است که روابط اين دو کشور به حد خصمانه برسد

 نبرده و با درگير شدن غيرمستقيم در اين جنگ عمال ثبات و اقتصاد اين ئیسياست ترکيه در قبال سوريه عمال راه به جا

 .مخاطره انداخته است کشور را به
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ايران سفر کرد که ھدفش توسعه مناسبات اقتصادی بين دو  احمد داووداغلو، نخست وزير ترکيه در نيمه اسفندماه به

. مناسباتی که با آغاز اختالفات سياسی کاھش پيدا کرده است و حاال دو طرف در پی بھبود آن ھستند. ور اعالم شدکش

ھای ترکيه در دو سال آينده مینوشته روزنامه شود و به برآورد میدالر ميليارد ١٠تبادالت تجاری ايران و ترکيه حدود 

  . برابر شود٣تواند 

چنين  و مردم کرد ترکيه و ھم) ک.ک.پ( حزب کارگران کردستان له وحشيانه ارتش ترکيه بهاحتماال طرفين بر سر حم

  .ای داشتند نيز مذاکرات محرمانه)  کردستان سوريه( تحوالت روژاوا

. در مناسبات تيره ايران و ترکيه دانست» طه عطف نق«اسحاق جھانگيری، معاون اول حسن روحانی اين سفر را يک 

او در کنفرانس مطبوعاتی . ترکيه سفر کرد نی سال نيز محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران بهدر روزھای پايا

مشترک با مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه ترکيه روی اين نکته انگشت گذاشت که ھر دو کشور بر سر حفظ تمامت 

 .ارضی سوريه نظری مشترک دارند

ھای اقتصادی، از جمله افت شديد  عالوه بر نگرانی. کند ھم نزديک می  بهاما اين تنھا موردی نيست که ايران و ترکيه را

ھای اين کشور در قبال سوريه و مردم کرد است، مخالفت شديد   که خود پيامدھای سياست درآمد ترکيه از صنعت توريسم

می ايران و دولت ای است که حکومت اسال مسألهبا برقراری يک سيستم کنفدراسيون دموکراتيک در شمال سوريه نيز 

 .اردوغان بر سر آن اشتراک منافع دارند

، انگليس، المان، امريکاشامل ( ٥+١ھای عضو گروه   حکومت اسالمی ايران با حکومتاتومیدر ھر صورت توافق 

 ماه مذاکره سخت و فشرده، ٢٢ پس از ئی، ھمراه با نماينده عالی سياست خارجی اتحاديه اروپا)چين، فرانسه و روسيه

ای حکومت اسالمی ايران و  آميز ھسته ھا در مورد برنامه صلح تفاھم ، برای رفع سوء١٣٩٤ تير ٢٣سرانجام در روز 

  . ھا عليه ايران تفاھم کردند زمان لغو تحريم ھم

يابی به فناوری  ای که حکومت اسالمی ايران از جيب مردم ايران، برای دست اگرچه آمار دقيقی از ميزان ھزينه

 ميليارد ١١ ئیتنھا  بوشھر را بهاتومیشده نيروگاه   پرداخته است وجود ندارد، اما نھادھای مستقل، ھزينه تمامای ھسته

  .اند  برآورد کردهدالر

 ٧٠٠ تا ٦٠٠ايران را  جامعه  ای ايران، ھزينه تحميل شده به ھا و کارشناسان مستقل ناظر بر فعاليت ھسته سازمان

برنامه «: مھران مصطفوی، استاد فيزيک در فرانسه پيش از اين به راديو زمانه گفته بود. دان  برآورد کردهدالرميليارد 

 .»ايران تحميل کرده است  ھزينه مستقيم و غيرمستقيم بهدالر ميليارد ٢٠٠٠ای بالغ بر  ھسته

نشجويان دانشگاه ماه سال گذشته در ھمايشی که جامعه اسالمی دا ناصر نوبری، سفير سابق ايران در شوروی ارديبھشت

ھای  ای در سال  بودجه برای برنامه ھستهدالرجاست که اگر ميلياردھا  بيماری اصلی اين«: تھران برگزار کرد، گفت

 » .گذشته ھزينه شده، چرا مجالس گذشته نظارت نکردند، اين خود يک گناه بزرگ است

ای را از سرگرفت،  برد برنامه ھسته و پيشسازی اورانيوم   سال پيش که برنامه غنی١٣حکومت اسالمی ايران از 

ھا در قانون بودجه ساالنه ايران ذکر شده، اما بخش  اگر چه بخشی از اين ھزينه. ھای فراوانی پرداخت کرده است ھزينه

ای بوده  برد برنامه ھسته ھای مرتبط با پيش زيادی از آن محرمانه و البته بخش ديگری ھم غيرمستقيم و ناشی از تحريم

  .ستا

. ھای نفتی و بانکی، ايران حداقل نيمی از درآمد نفتی خود را از دست داد  و پس از تشديد تحريم٢٠١٢تنھا از سال 

ترين ميزان  کم گذاری در حوزه نفت و گاز ايران به نصف کاھش يافته و ميزان سرمايه ارزش برابری لایر حداقل به
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ھا را تنھا عامل اين وضعيت  توان تحريم اگرچه نمی. ق، رسيده استممکن؛ حتی در مقايسه با دوران جنگ ايران و عرا

 .توان انکار کرد ھا را نمی گذار تحريمتأثيردانست، اما نقش پررنگ و 

 دالر ميليارد ١٠٠اش بيش از  ای ھای مرتبط با برنامه ھسته خاطر تحريم ، ايران بهامريکائیه مؤسسبر اساس گزارش دو 

اين ھزينه را تنھا مربوط » امريکاانجمن دانشمندان «و » المللی کارنگی برای صلح بين«ه مؤسس. زيان ديده است

چنين تحريم صادرات نفت متحمل شده است،  ھای خارجی و ھم گذاری شرکت خاطر عدم سرمايه  که ايران بهئیھا زيان به

 .اند دانسته

 درصد ٦٠ھای اقتصادی   تشديد تحريمھای مجلس، در دوره در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوھش اين

گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، حداقل  چنين به ھم. صنعت ايران با ظرفيت حداکثر سی درصد فعاليت کرده است

 ھزار پروژه ٧٢عالوه براين در آخرين سال فعاليت دولت پيشين، حداقل . اند  واحد توليدی و صنعتی از کار افتاده٢٢٠٠

اقتصاد ايران در اين دوره با رشد منفی .  اعتبار و کسری بودجه ناتمام مانده استتأمينه دليل عدم صنعتی و عمرانی ب

 .مبادله نفت با کاال روی آورده است ناچار به روبرو شده و ايران به

س ئي راتومیھای دولت خ علی الريجانی چند سال قبل و در مقام دبير شورای عالی امنيت ملی، در اعتراض به سياست

  .»نبات گرفتيم ُدر غلتان داديم و آب«: ای، چنی اقرار کرده بود وگوھای ھسته جمھور وقت در گفت

بيانيه لوزان نشانه خوبی «: ای دفاع کرده و گفته است کننده ھسته س مجلس، از تيم مذاکرهئيحال اما الريجانی در مقام ر

که  الريجانی، يک روز پس از آن. »کنيم ده حمايت میای ايران است و ما از تيم مذاکره کنن  ھستهمسألهبرای حل 

مجلس فراخواندند، در ديدار با کارکنان مجلس گفته است که در  تر به نمايندگان مجلس ظريف را برای توضيحات بيش

ای و تفاھم لوزان ھمه خطوط قرمز نظام رعايت شده و ھر توافقی که صورت گرفته با نظر رھبری بوده  مذاکرات ھسته

 .تاس

حسن . ای به نقطه اول بازگشت انرژی ھسته يابی به  سال پس از برھم زدن بيانيه سعدآباد و تالش برای دست١٣ايران 

س دولتی است که ئيرو بود، حاال ر نژاد با انتقادھای تندی روبه روحانی که عملکردش در مذاکرات پيش از دولت احمدی

سازی، باز تعريف نيروگاه آب سنگين  طيلی فردو، کاھش سطح غنیتع از سر اضطرار و برای بازسازی اقتصادی، به

 .اراک و کاھش سانتريفيوژھای ايران تن داده است

اقتصاد نحيف و نفتی  ای را به رفت و ھمه ھزينه اصلی و جانبی برنامه ھسته  سال پيش ھمين راه را می١٣اما اگر ايران 

شد و چند   چند فرصت شغلی در ايران ايجاد میدالر ميليارد ١٠٠کرد، چه اتفاقی رخ داده بود؟ با ھمين  تزريق می

  معادل چند سال بودجه عمرانی ايران است؟دالر ميليارد ١٠٠رسيد؟  برداری می پروژه ناتمام به بھره

.  ميليون تومان است٧٠ ميليون تا ٢٠گفته علی ربيعی، وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی ھزينه ايجاد يک شغل جديد  به

توانست اعتبار  ھا می ی ناشی از تحريمدالر ميليارد ١٠٠ را سه ھزار تومان در نظر بگيريم، ھزينه دالراگر قيمت ھر 

اين در حالی است که به گفته معاون توسعه اشتغال وزارت کار، .  کندتأمينالزم برای شش ميليون فرصت شغلی را 

 به ٨٨، از سال ئیگفته حسين طا به.  اختصاص نداده استئیزا شتغالا دولت در قانون بودجه سال گذشته ھيچ اعتباری به

 .ھای بودجه ساالنه حذف شده است  از رديفئیزا بعد اعتبار اشتغال

 ٦٠ ھزار پروژه صنعتی نيمه تمام به ٧٢س کميسيون صنايع و معادن مجلس، دولت برای تکميل ئيگفته ر چنين به ھم

اگر . رسد  ھم نمیدالر ميليارد ٢٠رد و مجموع اعتبار عمرانی بودجه ساالنه ايران به ھزار ميليارد تومان اعتبار نياز دا

 رسيد؟ برداری می بھره ، چند پروژه ناتمام بهدالر ميليارد ١٠٠اين روايت را مبنا قرار دھيم با ھمين 
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گفته نماينده ايالم،  ه بهمجموع اعتبار دولت برای مناطق محروم در سال گذشته چھار ھزار ميليارد تومان بوده است ک

 چند برابر دالر ميليارد ١٠٠حال محاسبه کنيد که . فاينانس خارجی بوده و محقق نشده است بخش زيادی از آن وابسته به

 . اعتبار نشده مناطق محروم ايران استتأمينبودجه 

 ئیادعاھا. خواند می» ثباتجزيره «اما در حال حاضر حکومت اسالمی ايران، در فضای پرتالطم خاورميانه خود را 

اين که حکومت . س جمھوری مستبد اين کشور داشتندئيکه حدود دو سال پيش دولت ترکيه و رجب طيب اردوغان ر

ھای اجتماعی و اعتراضات مردمی و در برابر  ھای موجود و سرکوب جنبش اسالمی ايران تا چه اندازه بتواند با بحران

  !ست در برابر کليت حکومت اسالمی ايران  بزرگی لشدوام بياورد، چا» نفوذ«اسم رمز 

  

  خرهؤم

ھای   سال گذشته حکومت اسالمی ايران، نشان داد که نه انتخابات اين حکومت و نه وعده٣٧تجربه امسال نيز ھمانند 

 ھم ئیجااگر در . بھبود وضع معشيتی و آزادی و امنيت شغلی مردم منجر نشده است کدام به ھای رنگارنگ آن، ھيچ جناح

نشينی شده  اين عقب اجتماعی وادار به -  ھای سياسی حکومت اسالمی يک قدم عقب نشسته در مقابل مبارزات جدی جنبش

ھای مختلف اقتصادی، سياسی، اجتماعی، مدنی و  ھا عرصه بنابراين، تنھا راھی که در مقابل فعالين جنبش. است

داری و کل حاکميت مدافع سرمايه در ايران   بر عليه سيستم سرمايهھا فرھنگی وجود دارد مبارزه متحدانه و ھدفمند آن

  .است

تواند از مخالفت و تقابل آگاھانه،  يابی نمی ھای فوری و تشکل خواست يابی به در اوضاع کنونی، مبارزه برای دست

  .جدا باشد» امپسابرج«ِھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و ديپلماتيک دوران  ناپذير با برنامه فراگير و خستگی

 معيشت  چون افزايش دستمزدھا متناسب با تورم و گرانی واقعی، تضمين ھای فوری ھم مبارزه متحدانه در راه خواست

ھا، ضمانت امنيت شغلی کارگران،  خانوارھای کارگری و ھمه محرومان جامعه، کودکان کار و خيابانی، کارتن خواب

 تأمينھای مستقل کارگری، لغو قوانين ضدزن، لغو سانسور،  زادی تشکلرسيمت شناختن آ لغو قراردادھای موقت، به

آزادی بيان و انديشه، آزادی احزاب سياسی و نھادھای دموکراتيک، آزادی مطبوعات، آزادی ھمه زندانيان سياسی و 

ش زنان، حال، در ترسيم دورنمای مبارزات جنبش کارگری، جنب درعين... اجتماعی، لغو ھرگونه شکنجه و اعدام و

ھا  نگاران و ھنرمندان، بر لزوم تقويت و تحکيم پيوند اين جنبش جنبش دانشجويان و جوانان، پيکار نويسندگان و روزنامه

داری و کليت حکومت اسالمی و بر عليه افکار و آرای مذھبی، ملی و  با جنبش سراسری مردم عليه سيستم سرمايه

چنين نبايد  ھم. رت اين مبارزه و پيوند و ھمبستگی طبقاتی را يادآور شويمنئوليبراليسم، ھمواره پافشاری کنيم و ضرو

معنای واقعی قدرت طبقاتی و   که بهئیتنھا نيرو. ای و ظھور قھرمانی باشيم دست روی دست بگذاريم و منتظر معجزه

ديده و آزاده جامعه  ج نظم موجود دارد طبقه کارگر متحد و متشکل و ھمه اقشار تحت ستم و رنتغييرنقش قھرمانی در 

  .ھستند

ھای بزرگ محرومان و بيکاران در تمامی  لحاظ نقشی که در عرصه توليد و تماسی که با توده جنبش کارگری، به

نظر از  آيد و تمامی کارگران را صرف شمار می ترين سازمان متشکل کارگری به ترين و وسيع ای ھا دارد، توده منطقه

معنای واقعی تقويت ھمه  روی، تقويت جنبش کارگری، به ازاين. گيرد ی و عقيدتی دربر میھای ملی، جنسی، مذھب تفاوت

داری و عليه حکومت اسالمی مدافع سرمايه است بنابراين بايد در اين جنبش  زيربناھای فکری و عملی علی سرمايه

توان جايگاه جنبش کارگری   میحضور فعالی داشت و با تشديد مبارزه طبقاتی و دوری از ھرگونه تفرقه و پراکندگی،

 سراسری بر  ھای سياسی آگاھانه و با جديت و پيگيری، ارتقا داد و از اين رھگذر مبارزه کمونيستی را در معادله
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گذرد را  ھای مختلف می سرمايه داری و سرنگونی کليت حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی ايران، که از مرحله

  !ازھر نظر تقويت کرد

  

  ٢٠١٦ چ بيست و چھارم مار  - ١٣٩٥ ]حمل[نبه پنجم فروردين ماهش پنج

 

 

 
 


