
منهای سوخت پاک
کشورهای عربی با وجود ذخایر بزرگ انرژی های 

فسیلی به سمت تولید انرژی های سبز خیز برداشتند

فقط یک درصد برق تولیدی در ایران از طریق انرژی های 
انتقاد از وضعیت اقتصادی کشــور به رئیس قوه قضائیه رسید. تجدیدپذیر تولید می شود

رئیس قوه قضائیه در این زمینه گفت: در حوزه مسائل اقتصادی 
در کشور شــاهد وجود یک برنامه منسجم نیستیم و همین امر 
سبب می شود که اقدامی را در یک حوزه خاص انجام دهیم اما 
با مسائل دیگری مواجه شویم.  به گزارش ایسنا به نقل از مرکز 

رسانه قوه قضائیه...

رییس قوه قضاییه:
در حوزه مسائل اقتصادی شاهد 
وجود یک برنامه منسجم نیستیم

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۶۳ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ ژانویــه   ۴     ۱۴۴۴ جمادی الثانــی   ۱۱     ۱۴۰۱ دی   ۱۴ چهارشــنبه 
صفحه ۴صفحه   ۴

در «شرق» امروز  می خوانید:  تقی ارانی و استبداد رضاشاه، تمسخر چهره های محبوب در تلویزیون، زنان آسیب دیده ای که رها شدند  و یادداشت هایی از   حسین ناصری، امیر عربی، محمود امامی نائینی 

 ۸۸ درصد سوخت مصرفی نیروگاه های برق ایران گاز 
طبیعی است و تقریبا بقیه نیروگاه های برق با آب کار 

می کنند. این آماری است که وزارت نیرو منتشر کرده است

  علوم اجتماعی به ویژه جامعه شناسی و اقتصاد تالش کرده اند تا 
خاستگاه جانبداری و هواداری باورها، داوری ها و رفتارهای انسان ها 
را نشــان دهند. جامعه شناســی زمینه های فرهنگــی و اجتماعی 
تأثیرگذار بر جانبداری و هواداری کنشــگران را تحلیل می کند و علم 
اقتصاد تالش کرده است نشان دهد کنشگر تحت تأثیر منافع شخصی 
یــا ترجیحات خاص خودش قرار دارد. هر دو رویکرد به قول بودون، 
جامعه شــناس فرانســوی، متوجه نقش و اهمیــت ناظر بی طرف 
نیســت. ناظر بی طرف به معنای بی تفاوت و خارج از میدان نیست. 
کســی نیست که از جایگاه باالتر، قضایا و رخدادها را نظارت می کند  
بلکه بی طرفی تبدیل کردن داوری های جانبدارانه به باوری است که 
در جهت منفعت عمومی یا ارزش های مشترک باشد. از نظر بودون، 
کنشــگر هوادار (تحت تأثیر منافع خویش) هیچ گاه نمی تواند از قید 
نگاه سرزنش بار ناظر بی طرف که در وجود اوست، رهایی یابد. شاید 
بتــوان گفت وجدان معذبی درون هر فرد اســت و زمانی که خالف 
ارزش های مشــترک انسانی، بشری و منفعت عمومی عمل می کند، 
رؤیت پذیر می شــود. گاهی گفته می شود در شــرایطی که موضوع 
یا مسئله ای منافع شــخصی من را به طور مستقیم درگیر نکند، این 
امکان وجود دارد که من باورهایم را در قالب ناظر بی طرف بیان کنم.
بــودون در فصل اول کتاب «مطالعاتی در آثار جامعه شناســان 
کالسیک» خاستگاه های هواداری و جانبدارانه بودن باورها، داوری ها 
و رفتارهای کنشــگران را جمع بندی کرده اســت کــه عبارت اند از: 
منافــع، عالیق جماعتــی و انجمنی، جایــگاه و موقعیت اجتماعی 
افــراد، رویکردهای معرفتی، تقاضای باطنی و پیش فرض های افراد 
و کین توزی. هر یک از این عوامل، داوری ها و رفتارهای کنشــگران را 
تحت تأثیر قرار می دهد  اما آیا می توان موقعیت ها و شــرایطی را در 
نظر گرفت که افراد ناظر بی طرف باشند. از نظر بودون  اگر چشم خود 
را بــر وجود ناظر بی طرف ببندیــم و آن را تحلیل نکنیم، ارزش های 

عامی مانند دموکراسی ناممکن می شود. 
    ادامه در صفحه ۴

تشکیل، حفظ و تعالی خانواده از منظر دینی بسیار باارزش بوده 
و طالق نیز از مبغوض ترین حالل های شــریعت اســت. جمهوری 
اســالمی نیز بر نهاد خانواده تأکید بسیار داشته و در هر شش قانون 
برنامه به آن توجه شــده است. باوجود این رشد تشکیل خانواده در 
جامعــه ایران رو به کندی گذارده، آمار طالق در حال رشــد بوده و 
بنیان خانواده به گرمی گذشــته نیست. بر اســاس داده های آماری، 
رشــد ازدواج در ســال ۱۳۹۹ نسبت به ســال ۹۸، ۴٫۴ درصد و در 
سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ تنها دو درصد بوده است و این در حالی 
اســت که رشد طالق در سال ۹۹ نســبت به ۹۸، ۳٫۶ درصد و برای 
ســال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹، تقریبا ۱۰ درصد بوده است. با توجه به 
کاهش رشد جمعیت و ازدواج، قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت در آبان ۱۴۰۰ با هــدف ترغیب به ازدواج و فرزندآوری به 
اجرا درآمد. در این قانون، تمهیداتی اندیشــیده شــد تا بتواند بر این 
مشــکل فائق آید؛ اما آمار ازدواج ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱ به ۱۴۰۰، 
رشــد منفی ۹ درصد بوده اســت و البته آمار طالق متأسفانه اعالم 
نشده است؛ گرچه با توجه به روند گذشته، به نظر می رسد که طالق 
روند افزایشــی خود را حفظ کرده باشد. از سوی دیگر تعداد موالید 
در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، رشد 
منفی چهار درصد داشته اســت. نتیجه حاصله نشان می دهد که 
سیاست های تشویقی مانند سیاســت های تکلیفی به سازمان های 
زیرمجموعه دولت و بانک ها مانند افزایش ۲۵ درصدی وام مسکن، 
اعطای انواع وام های بانکی و قرض الحسنه، اعطای خودروی بدون 
نوبت، اعطای مســکن یا زمین با شرایط سهل و مانند آنها نتوانسته 
اســت انگیزه کافــی برای افزایش ازدواج و رشــد نــرخ موالید در 
جامعــه ایجاد کند. این امر حکایت از آن دارد که سیاســت گذار به 
متغیرهایی که به  طور واقعی بر زندگی مردم اثرگذار بوده، توجهی 
نداشته و به سیاست هایی رو آورده که خود از دیدی دیگر می تواند 
منشأ ناکارآمدی و فســاد و عوارض جانبی شود. دالیل زیادی برای 
این شکست می توان بیان کرد که تورم، بی کاری، بی ثباتی اقتصادی 
و فقدان آینده روشــن از مهم ترین آنهاست. تورم و بی کاری موجب 
گسترش فقر و شدت یافتن آن در جامعه می شوند. طبیعی است که 
تحت تأثیر عوامل یادشــده، تمایل به ازدواج کاسته خواهد داشت. 
به همین دلیل نســبت ازدواج به طالق از ۳٫۸ در ســال ۹۶ به ســه 
در ســال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. در شــرایط فشار اقتصادی ناشی 
از تورم و بی کاری، خانوارها مجبور می شــوند برای پرکردن شکاف 

هزینه - درآمد، از برخی از خواسته های خود چشم پوشی کنند. 
   ادامه در صفحه ۴

آیا ناظر بی طرف ممکن است؟

چرا سیاست جمعیتی ناکام ماند؟

سـرمـقـالـه

یـادداشـت 

یی ی و ر ی ی یب ن ز ووییززییوون ر ببووبب ی چهر ر رر ب و ی ر ی ی و

تجلیل از شهید قاسم سلیمانی 

  شــرق:  دیروز مراسم ســالگرد شهادت سردار قاسم ســلیمانی با حضور 
گسترده همه اقشار مردم در تهران و کرمان برگزار شد. مراسم بزرگداشت 
سومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی که شامگاه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ توسط 
نیروهای تروریست آمریکا در فرودگاه بغداد به  همراه ابومهدی المهندس 
و سایر همراهانش به شهادت رسید، در مصالی امام خمینی(ره) تهران با 
حضور رئیس جمهور و اقشار مختلف مردم، خانواده های شهدا، جانبازان، 
میهمانان بین المللی، سفرای کشورها، مسئوالن عالی کشوری و لشکری و 

شخصیت های بین المللی برگزار شد.

 رئیس جمهوری ســخنران اصلی این مراسم بود. سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر دیروز (سه شنبه) 
در مراســم سومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی که با حضور اقشار مختلف مردم تهران و 
تعدادی از مســئوالن لشکری و کشــوری در مصالی تهران برگزار شد، گفت: بدون تردید گرامیداشت 
یاد شــهید سلیمانی، قهرمان ملی و قهرمان امت اسالمی، پاسداشت تمامی ارزش های الهی است. 

گرامیداشت یاد شــهید سلیمانی، چهره جهانی مبارزه با تروریسم و استکبار، اعالم نفرت و بیزاری از 
استکبار اســت. پیام برگزاری چنین مراسم هایی با حضور با شکوه مردم به تمام ظالمان و مستکبران 
عالم این اســت که شرایط شما رو به افول و نابودی است و آنچه بقا و میدان دار این میدان و عرصه 
است، انسان های تحول خواه هستند. وی با بیان اینکه شهید سلیمانی با نگاهی تحول خواه به پیشبرد 
مسئولیت ها و اندیشه های خود توجه داشت، تصریح کرد: شهید سلیمانی خودسازی کرد که در گام 

اول بتواند جامعه سازی کند؛ چرا که بدون خودسازی امکان جامعه سازی وجود ندارد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه عشق به خداوند، عشق به اهل بیت و حضرت زهرا (س) و دلدادگی 
در این مسیر شهید سلیمانی را یک انسان خودساخته پرورش داد، تصریح کرد: بستر تحولی که شهید 
ســلیمانی در آن قرار گرفت، انقالب شکوهمند جمهوری اسالمی ایران بود. رئیسی با تأکید بر اینکه 
مکتب شــهید سلیمانی در راستای مکتب امام خمینی (ره) و امام خامنه ای عزیز است، گفت: این دو 
مکتب نیز در امتداد مکتب عاشــورای حسینی است. وی با اشــاره به اهمیت شناخت مکتب شهید 
ســلیمانی تصریح کرد: در این مکتب جلوه ها و شــاخص های زیادی برای یک انسان صالح، سالک و 

دلداده به خدا وجود دارد؛ بنابراین شناخت این مکتب و مسیر حرکت در آن مهم است.

مصونیت دو عضو دیگر پارلمان اروپا 
در پي تحقیقات بلژیك لغو مي شود

گزارش «شرق» از یک حاشیه

«ایالن ماسک» و رؤیای رنسانس فناورانه
 برای انسان خردمند

 علیه «قطرگیت»سالح گازي دوحه

بازپس گیری جزایر و 
تحکیم حاکمیت ایران

مجلس متهم شدقالیباف به اداره پادگانی  

۵

۳

۱

۶

جامعه شناس و استاد دانشگاه
حمزه نوذری 

محمدرضا یوسفی شیخ رباط*

چندی پیش نظاره گر بودیم که پس از انتشار بخشی از صحبت های 
دکتر حســن روحانــی، رئیس جمهــوری ادوار یازدهــم و دوازدهم 
جمهوری اســالمی ایران، در جمع استانداران دولت وقت خود، سیل 
عظیمی از حمالت رســانه ای که متأســفانه با اهانت و توهین همراه 
بود، روانه پیشــخوان خبرگزاری ها و پایگاه های خبری جناح اصولگرا 
شد. مهم ترین گزارشــی که بیش از همه موضوعات مشابه به چشم 
اهالی سیاست و رســانه حائز اهمیت و قابل تأمل تلقی شد، گزارش 
منتشر شده در روزنامه رسمی دولت بود...            ادامه در صفحه  ۴

در مذمت ادبیات ساختارشکنانه
یـادداشـت 

 در پــی برگزاری آخرین دور مذاکرات ایران و انگلیــس در روز ۲۷ آبان ۱۳۵۰، برابر 
با ۱۸نوامبر ۱۹۷۱، در تهران با حضور شــاه، خلعتبری و افشــار از سوی ایران و سر 
ویلیام لوس و دستیاران از سوی انگلیس، طرفین باالخره روی متن نهایی یادداشت 
تفاهم ۱۹۷۱ به توافق رســیدند. به موجب این یادداشت تفاهم مقرر شد نیروهای 
ایرانی پس از ورود به ابوموســی در نقاط از پیش تعیین شده مستقر و با به اهتزاز 
درآوردن پرچم ایران در آن، مســئولیت تأمین امنیت آن جزیره را عهده دار شــوند. 
درباره جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک توافقی کتبی  در کار نبود و دو کشــور به طور 
شــفاهی تفاهم کردند که نیروهای ایرانی آن دو جزیــره را به طور کامل در اختیار 
گیرنــد. این در حالی بود که ایران اصرار داشــت طرف انگلیســی موضوع تصرف 
ابوموســی به شــرح پیش گفته را به حاکم شــارجه ابالغ کند و موافقت کتبی او 
را بگیرد. در این راســتا، عباســعلی خلعتبری، وزیر خارجه وقت ایران، با نگارش 
نامه ای به همتای انگلیســی خود از او خواســت که به شیخ شارجه بگوید که ما 
توافق کردیم در بخش هایی از جزیره ابوموسی مستقر شویم، اما چون حفظ امنیت 
جزیره با ایران اســت، اگر او کاری کند که امنیت آنجا مخدوش شود یا به نیروها و 
منافع ما صدمه ای وارد شود،  کل جزیره را می گیریم. متعاقبا مقام مسئول انگلیس 
مراتب مزبور را به شیخ خالد ابالغ و موافقت کتبی او را اخذ کرد. او در پای ابالغیه 
یاد شده جمله «من موافقم» را نوشته و زیر آن را هم امضا کرده بود. اضافه می کند 
کــه این موافقت  کتبی در روز هفتم آذر ۱۳۵۰ برابر با ۲۸ نوامبر ۱۹۷۱، ۴۸ســاعت 
قبل از ورود نیروهای ایرانی به جزیره ابوموســی، به ایران تحویل داده شــد. در پی 

توافق ایران و انگلیس بر ســر جزایر سه گانه و اعالم کتبی موافقت حاکم شارجه 
با ترتیبات یادداشــت تفاهم ۱۹۷۱، نیروهای ایرانی در روز نهم آذرماه ۱۳۵۰ برابر با 
سی ام نوامبر ۱۹۷۱ وارد جزایر تنب  و ابوموسی شدند. این نیروها در ابوموسی مورد 
استقبال برادر حاکم شارجه قرار گرفتند، اما در تنب بزرگ از پشت به آنها تیراندازی 
شــد. خون  رنگی عملیات تصرف آن جزیــره، خللی در انجام عملیات ایجاد نکرد 
و تفنگ داران دریایی ایران بعد از گشــودن آتش متقابل و تسلیم پلیس مستقر در 
جزیره به طور کامل در آن اســتقرار یافتند. روز بعد از استقرار کامل نیروهای ایرانی 
در ســه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموســی (اول دسامبر ۱۹۷۱) نیروهای 
انگلیس  از منطقه بیرون رفتند و روز بعد از آن (دوم دســامبر ۱۹۷۱) امارات عربی 
متحده مرکب از هفت امارت از جمله رأس الخیمه و شــارجه، اعالم استقالل کرد. 
این چیدمان زمانی تصادفی نبود و بر معادالت و محاسبات معقولی که با مدیریت 
زمان پشــتیبانی می شد، استوار بود. همه هم و غم ایران معطوف بر این مهم بود 
که موضوع جزایر در زمان حضور نیروهای انگلیس در منطقه تعیین تکلیف شود؛ 
چراکه باالخره این کشور تا زمان خروج از منطقه مسئول امنیت و سیاست خارجی 
و دفاعی شیخ نشین ها از جمله شــارجه و رأس الخیمه محسوب می شد. افزون بر 
ایــن، در آن زمان کشــوری به نام امارات عربی متحــده موجودیت پیدا نکرده بود 
که بتواند داعیه ای درباره تنب ها و ابوموســی داشته باشد. این جمله شاه که «من 
جزایــر را از انگلیس گرفتم، چون از من گرفته بود»، ترجمان مخاطب شناســی و 
عاقبت اندیشی طرف ایرانی مذاکرات بود که در اعمال فشار روی قدرت استعماری 
منطقه برای تعیین تکلیف مســائل منطقه به ویــژه در رابطه با بازپس گیری جزایر 
سه گانه قبل از خروج آن خود را نشان داد. اگر نبود آن پافشاری های مآل اندیشانه، 
موضوع جزایر سرنوشــت دیگری پیدا می کرد و ممکــن بود ایران در دام انگلیس 
گرفتار و بعد از خروج آن از منطقه دچار دردســرهای بزرگی شــود؛ هر چند در آن 

صورت هم برای ایران راه حل هایی وجود داشت.
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