مقام معظم رهبری:

گفتوگو با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

هر جا مقابله با استکبار نیاز
باشد ،کمک خواهیم کرد

 ۲۰سال به هشدار
ما بیتوجهی شد

پایگاه اطالعرســانی مقــام معظم رهبــری :حضرت
آیتاﷲ خامنهای ،صبح پنجشــنبه ،در دیدار میهمانان
شرکتکننده در اجالس »محبان اهلبیت)ع( و مسئله
تکفیریها« ،اتحاد و همدلی امت اســالمی در شرایط
کنونی را از اوجب واجبات دانستند...

گــروه اقتصاد :نشســتن در اتاقی که فیلم مشــهور به
یکشنبهســیاه در آن به صورت مخفیانه ضبط شد ،به
خودی خود تجربه زیستی جالبی است .حتی حاال که
هفت ســال از آن روزها گذشته ،گفتوگو با مدیرعامل
سازمان تأمین اجتماعی...
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کماکان شریعتي
»اکنون ،ما و شریعتی« با حضور سوسن ،سارا و احسان شریعتی ،یوسف اباذری ،محمدجواد غالمرضاکاشی ،حبیباﷲ پیمان
رضا داوریاردکانی ،عباس منوچهری ،مقصود فراستخواه و حسین راغفر
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روحانی از حق خود میگذرد؟
اﺣﻤﺪ ﻏﻼﻣﻰ  .ﺳﺮدﺑﯿﺮ
انگار مخالفان دولت روحانی
دســت از ســرش برداشــتهاند،
حمــالت آنــان کاهــش یافته و
آرامشــی موقت و نســبی دولت
روحانــی را فــرا گرفته اســت.
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 بهاندازه قدرت او
اســت .روحانی با  ۲۴میلیون رأی حق داشت بانی
تحوالت اساســی در کشور شــود ،اما اینگونه نشد
و دولت روحانــی نیز همچون دولتهای 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 حلوفصل مشــکالت
اســتفاده کند .از همینرو اگرچــه دولت اصالحات
از دموکراتیکترین دولتهــای بعد از انقالب بوده
اســت ،از پرتنشترین آنان نیز بود .دولت اصالحات
به ایــن دوگانه تن نــداد :با مــردم رویکارآمدن و
بیمــردم کشــور را ادارهکردن .از ایــن منظر دولت
احمدینژاد استثناست .احمدینژاد تا پایان دولتش
پای مــردم را بــه معرکههایی میکشــید که فقط
خودش از آن منتفع میشــد .او امضــای مردم را
جعل میکرد و پــای کارهایش میزد .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 میشود که باید زمانی
در جای صحیح خود قرار گیرد« .آیا این امر در مورد
دولتهای بعد از انقالب نیز صادق است؟
ادامه در صفحه ۴
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ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪى
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺗﺎﭘﯿﮑﻮ

جهان امروز به دالیل مختلف در حال گرمشــدن
اســت و یخچالهای قطبــی و کوههای یخی در
حال فروریختن هســتند و ازاینرو یکی از واقعیتهای
پیشبینیشــده و قابلانتظار ،این اســت که در آیندهای
نهچنــداندور و در طول قرن جــاری بعضی از جزایر یا
کشورهایی که در احاطه اقیانوسها قرار دارند به زیر آب
خواهند رفت .وقتی حجم آب دریاها با گرمشــدن کره
زمین و اضافهشدن آب یخچالهای قطبی افزایش یابد،
بهطور طبیعی فرایند تبخیر آب نیز افزایش یافته و بهتبع
آن حجم بارندگی افزایش مییابد که برهمیناساس در
بعضی کشورها نظیر هند و بنگالدش و بعضا کشورهای
اروپایی شاهد سیلهای ویرانکننده هستیم و گاهی در
شمال کشــور ما نیز این پدیده دیده میشود ،اگرچه در
اکثر نقاط کشور ما اینگونه نیست.

۲

ایران کشــور کمآبی است و این موضوع چیزی
نیســت که از کســی پنهان باشــد .اجازه دهید
از زاویــه دیگری به ایــن کمآبی نگاه کنیم .تجســمی
از سلســلهجبال البرز و زاگرس داشــته باشــید؛ این دو
رشتهکوه 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 کردهاند ،اما از طرف دیگر و
از جنبــه مثبت ،همین ارتفاعات ،شــکارچی رطوبت و
تأمینکننده آب شــیرین بخش عظیمی از کشورند .جدا
از خشکســالی و چاهها و ســدها که بایــد به صورت
جداگانه به آن پرداخته شــود ،چرا ما با مشکل کمبود
آب و خشکشــدن دریاچهها و رودهایی مثل زایندهرود
مواجه هســتیم؟ دلیــل اصلی آن به اعتقــاد نگارنده،
افزایش روزافزون جمعیت است .گفته شد که تنها منبع
تأمین آب شیرین ما دو رشتهکوه البرز و زاگرس است که
منبع اصلی تأمین رودخانههای ما هستند و البته بخشی
هم از مرزها وارد میشود .ما در دهه  ۴۰یا  ،۵۰هیچگونه
مشــکل کمبود آب و بحرانهایی مثل دریاچه ارومیه یا

زاینــدهرود و آلودگی هوا را نداشــتیم ،اما جمعیت هم
بیــش از ۳۵میلیون نفر نبود .امروز مــا ۸۰میلیون نفر
هســتیم .وقتی جمعیت بیش از دوبرابر میشود ،فقط
بحث نیاز روزانه به آب مطرح نیســت ،بلکه تقاضا در
تمام زمینهها ،اعم از اقتصاد ،صنعت ،کشاورزی و ...هم
دوبرابر میشود؛ درصورتیکه منابع آب شیرین ما ثابت
است .طبیعی اســت که عالوه بر معضل خشکسالی،
همــان چاههــا و ســدها نیز بــرای تأمین همیــن نیاز
دوبرابرشدن جمعیت به وجود آمدهاند.
از همان ابتدا که بحث احداث خط لوله اتیلن
غرب مطرح شد ،بنده بهعنوان مدیر برنامهریزی
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 اینجانــب ،چه در آن
زمان و چه اکنون این اســت که نباید صنایع بزرگ ،مثل
پتروشیمیها را که برای بقای خود نیاز به منابع عظیم
آب شیرین دارند ،به داخل کشور آورد...
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همراهان امروز
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ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﯾﻮﻧﺴﯽ
ﻣﺼﯿﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎجﻣﺠﯿﺪ ﯾﻮﻧﺴﯽ
را ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاى
آن ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.
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