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پایگاه اطالع رســانی مقــام معظم رهبــری: حضرت 
آیت اهللا خامنه ای، صبح پنجشــنبه، در دیدار میهمانان 
شرکت کننده در اجالس «محبان اهل بیت(ع) و مسئله 
تکفیری ها»، اتحاد و همدلی امت اســالمی در شرایط 

کنونی را از اوجب واجبات دانستند...

گــروه اقتصاد: نشســتن در اتاقی که فیلم مشــهور به 
یکشنبه ســیاه در آن به صورت مخفیانه ضبط شد، به 
خودی خود تجربه زیستی جالبی است. حتی حاال که 
هفت ســال از آن روزها گذشته، گفت وگو با مدیرعامل 

سازمان تأمین اجتماعی...

۲۰ سال به هشدار
 ما  بی توجهی شد

هر جا مقابله با  استکبار نیاز 
باشد، کمک خواهیم کرد

گفت وگو  با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مقام معظم رهبری:

کماکان شریعتي

قطعات پازل سیاسی احمدی نژاد کامل می شود

تکرار سناریوی دوقطبی هاشمی
 صفحه ۱۹
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پیوسته سؤال کنید 
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تیترها

صفحه ۸

عده اى فارابى را 
«عابربانک» فرض کرده اند

بیش از 370 کشته 
و  زخمى در حمله

 به نمازگزاران مصرى

مناظره سردار و شهردار

روحانی از حق خود می گذرد؟ 

انگار مخالفان دولت روحانی 
دســت از ســرش برداشــته اند، 
حمــالت آنــان کاهــش یافته و 
آرامشــی موقت و نســبی دولت 
فــرا گرفته اســت.  را  روحانــی 

انتقادات و فشــارهای  مخالفــان از طرق مختلف 
نتیجه داد و موجب شــد روحانــی از حق خود که 
همانا قدرت مردم است بگذرد و به دولت خود پناه 
ببرد. با این ایده که حق هرکســی به اندازه قدرت او 
اســت. روحانی با ۲۴  میلیون رأی حق داشت بانی 
تحوالت اساســی در کشور شــود، اما این گونه نشد 
و دولت روحانــی نیز همچون دولت های پیشــین 
این حــق را وانهــاد و به قدرت دولــت روی آورد. 
شــاید روحانی از تجربه دولت اصالحات هراســان 
بــود، دولتی که تالش کرد حتی تــا پایان دوره دوم 
خــود از تــوان مردم بــرای حل وفصل مشــکالت 
اســتفاده کند. از همین رو اگرچــه دولت اصالحات 
از دموکراتیک ترین دولت هــای بعد از انقالب بوده 
اســت، از پرتنش ترین آنان نیز بود. دولت اصالحات 
به ایــن دوگانه تن نــداد: با مــردم روی کارآمدن و 
بی مــردم کشــور را اداره کردن. از ایــن منظر دولت 
احمدی نژاد استثناست. احمدی نژاد تا پایان دولتش 
پای مــردم را بــه معرکه هایی می کشــید که فقط 
خودش از آن منتفع می شــد. او امضــای مردم را 
جعل می کرد و پــای کارهایش می زد. هر دولتی بر 
شانه اشتباهات دولت سابق ایستاده و قدرت گرفته 
اســت. با این ایده، «هر روزه چیــزی به یک دولت 
همچون بدن انسان، افزوده می شود که باید زمانی 
در جای صحیح خود قرار گیرد». آیا این امر در مورد 

دولت های بعد از انقالب نیز صادق است؟ 

سرمقاله

احمد غالمى . سردبیر

ادامه در صفحه ۴

خانواده محترم یونسی 
مصیبت درگذشت مرحوم حاج مجید  یونسی 
را تسلیت عرض می کنیم. از خداوند سبحان براى

آن مرحوم علو درجات و براى شما و سایر بازماندگان 
صبر و اجر آرزومندیم. 

روزنامه شرق

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

همراهان  امروز    

17

حرف اول

سهم خودمان را بگیریم 

جهان امروز به دالیل مختلف در حال گرم شــدن ۱ 
اســت و یخچال های قطبــی و کوه های یخی در 
حال فروریختن هســتند و ازاین رو یکی از واقعیت های 
پیش بینی شــده و قابل انتظار، این اســت که در آینده ای 
نه چنــدان دور و در طول قرن جــاری بعضی از جزایر یا 
کشورهایی که در احاطه اقیانوس ها قرار دارند به زیر آب 
خواهند رفت. وقتی حجم  آب دریاها با گرم شــدن کره 
زمین و اضافه شدن آب یخچال های قطبی افزایش یابد، 
به طور طبیعی فرایند تبخیر آب نیز افزایش یافته و به تبع 
آن  حجم  بارندگی افزایش می یابد که برهمین اساس در 
بعضی کشورها نظیر هند و بنگالدش و  بعضا کشورهای 
اروپایی شاهد سیل های ویران کننده هستیم  و  گاهی در 
شمال کشــور ما نیز این پدیده دیده می شود، اگرچه در 

اکثر نقاط کشور ما این گونه نیست. 

ایران کشــور کم آبی است و این موضوع چیزی ۲ 
نیســت که از کســی پنهان باشــد. اجازه دهید 
از زاویــه دیگری به ایــن کم آبی نگاه کنیم. تجســمی 
از سلســله جبال البرز و زاگرس داشــته باشــید؛ این دو  
رشته کوه دو  نقش متضاد منفی و مثبت برای تولید آب 
شــیرین برای ما دارند؛ نقش منفی اینکه البرز و زاگرس 
راه نفــوذ رطوبت از دریای خزر و نیــز از طریق ترکیه و 
اروپا را به مرکز کشور ســد کرده اند، اما از طرف دیگر و 
از جنبــه مثبت، همین ارتفاعات، شــکارچی رطوبت و 
تأمین کننده آب شــیرین بخش عظیمی از کشورند. جدا 
از خشک ســالی و چاه ها و ســدها که بایــد به صورت 
جداگانه به آن پرداخته شــود، چرا ما با مشکل کمبود 
آب  و خشک شــدن دریاچه ها و رودهایی مثل زاینده رود 
مواجه هســتیم؟ دلیــل اصلی آن به اعتقــاد نگارنده، 
افزایش روزافزون جمعیت است. گفته شد که تنها منبع 
تأمین آب شیرین ما دو رشته کوه البرز و زاگرس است که 
منبع اصلی تأمین رودخانه های ما هستند و البته بخشی 
هم از مرزها وارد می شود. ما در دهه ۴۰ یا ۵۰، هیچ گونه 
مشــکل کمبود آب  و بحران هایی مثل دریاچه ارومیه یا 

زاینــده رود و آلودگی هوا را نداشــتیم، اما  جمعیت هم 
بیــش از ۳۵ میلیون نفر نبود. امروز مــا ۸۰ میلیون نفر 
هســتیم. وقتی جمعیت بیش از دوبرابر می شود، فقط 
بحث نیاز روزانه به آب مطرح نیســت، بلکه تقاضا در 
تمام زمینه ها، اعم از اقتصاد، صنعت، کشاورزی و... هم 
دوبرابر می شود؛ درصورتی که منابع آب شیرین ما ثابت 
است. طبیعی اســت که عالوه بر معضل خشک سالی، 
همــان چاه هــا  و ســدها نیز بــرای تأمین همیــن نیاز 

از همان ابتدا که بحث احداث خط لوله اتیلن ۳ دوبرابرشدن جمعیت به وجود آمده اند. 
غرب مطرح شد، بنده به عنوان مدیر برنامه ریزی 
تلفیقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور مخالف این 
طرح بوده و همچنان هم مخالف  هستم، اما چرا؟ دلیل 
اصلی من موضوع محوری و کلیدی میزان دسترســی 
کشور به آب شیرین اســت. منابع آب شیرین ما ثابت و 
 محدود اســت و بنابراین دیدگاه این جانــب، چه در آن 
زمان و چه اکنون این اســت که نباید صنایع بزرگ، مثل 
پتروشیمی ها را که برای بقای خود نیاز به منابع عظیم 

آب شیرین دارند، به داخل کشور آورد... 

 محمدحسن پیوندى
 مدیرعامل هلدینگ تاپیکو
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 «اکنون، ما و شریعتی» با حضور سوسن، سارا و   احسان شریعتی، یوسف اباذری، محمدجواد غالمرضاکاشی، حبیب اهللا پیمان
 رضا داوری اردکانی، عباس منوچهری، مقصود فراستخواه و حسین راغفر

صفحه  ۶ و ۷

صفح

کورسویي گفت وگو  با  علیرضا  قربانی
از  امید

صفحه ۱۰، ۱۱

گفت وگو با علیرضا  تابش


