
بزرگداشت 
ابوالقاسم سرحدی زاده

حضــرت آیت اهللا خامنــه ای در پیامی به آییــن اختتامیه اولین 
جشــنواره ملی و بین المللی سرود فجر، بر زبده گزینی در شعر، 
صدا و آهنگ در سرودها و انتخاب موضوعات اسالمی، انقالبی 

و ملی تأکید کردند.

زبده گزینی در شعر،  صدا و آهنگ 
در سرودها و انتخاب موضوعات 

اسالمی، انقالبی و ملی

پیام رهبر انقالب اسالمی  به اختتامیه جشنواره ملی و 
بین المللی سرود فجر

 در مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی برگزار می  شود

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۲۶ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ جــوالی   ۱۴     ۱۴۴۳ ذی الحجــه   ۱۴     ۱۴۰۱ تیــر   ۲۳ پنجشــنبه 
صفحه  ۳صفحه  ۱۲

در «شرق» امروز  می خوانید: تأملی بر بیانیه ۱۶۰ نماینده مجلس در خصوص قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، جو بایدن با چه هدفی پا در سرزمین های اشغالی و عربستان سعودی گذاشته است؟  و یادداشت هایی از    مهدی افشار، امیر عربی، علی اعطا

آیین بزرگداشت دومین سال درگذشت «ابوالقاسم سرحدی زاده» 
با عنوان «مبارز قهرمان» در مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی 

برگزار می شود.  در این برنامه کاظم موسوی بجنوردی، اکرم 
شیخ حسنی، کاظم اکرمی، فرشاد مؤمنی، محمد سالمتی، حسن 

عابدجعفری، علی ربیعی، احمد مسجدجامعی، علیرضا محجوب، 
علی اکبر صالحی، محسن تقی آبادی، اصغر قریشی و 

محمدرضا علی حسینی سخنرانی خواهند کرد.

وزیر محتــرم صنایع، معادن و تجارت (صمت) طی بیاناتی که 
در یک ویدئو منتشر شده اعالم کرده اند که ما از نظر تکنولوژی هیچ 
کم وکسری نداریم و از نظر سرمایه نیز کمبودی وجود ندارد بنابراین 
همه  چیز آماده و مهیا برای سرمایه گذاری برای تولید صنعتی است. 
یاد صحبت عادل فردوســی پور افتادم که می گفت؛ ما چه خوبیم! 
خب وقتی همه چیز داریم ولی صنعت و کشاورزی و خدمات ما به 

صورت وضع موجود است باید گفت ما چه بد هستیم.
البتــه فناوری و تکنولــوژی از نظر برخی صاحبان اندیشــه در 
جامعه ما و قاعدین بر صندلی مدیریت (و نه مجاهدان تالشــگر) 
امری بســیار ساده است و ظاهرا نه از مشاهده و علم و اطالع فنی 
به دست می آید که بیشتر مدعی داشتن علم شهودی اند و مصداق 
این ضرب المثل هســتند که از یک مدعی سؤال شد  قاشق چگونه 
درست می شود، او گفت یک قطعه آهن را می گیرند، یک طرفش را 

می کوبند قاشق می شود و دم آن را می کشند دسته می شود.
واقعا چقدر شایســته است کشــور ما که مهد تمدن باستانی و 
تنها کشور شیعه جهان اســت، از تکنولوژی بیگانه بی نیاز باشد و 
این آرزوی هر ایرانی صرف نظر از قومیت و دین و هرگونه وابستگی 
دیگر است. البته همه می دانند و می دانیم که این نظر وزیر محترم 
تا چه حد بی پایه و اساس است و به قول معروف اظهر من الشمس 
اســت و متأسفانه این گونه بیانات در نظرات قاعدین مدیریت ملک 
ایران به فراوانی دیده می شــود. شاید بگویند تکیه بر عبارت اظهر 
من الشــمس خود حاکی از علم شــهودی است. به این دلیل الزم 
می دانم چند مورد مسائل واضح مبتالبه جامعه را که به تکنولوژی 
و ســرمایه گذاری نیاز دارد و وزارت صمت به آن بی تفاوت است و 
تنها داد ســخن می دهد، بیان کنم تا این وزارت از آن تکنولوژی که 

در جیب دارد برای رفع مشکل مدد جوید.
می دانیم که وزیر محترم صمت در ابتدای انتصابشان گفتند که 
مســئله خودرو را دوســاله حل می کنند و البته نگفتند که مسئله 
خودرو یعنی چه؟ ولی علی القاعــده خودروهای با تکنولوژی ۳۰ 
ســال قبل و پرمصرف و به قول بعضی ها ارابه مرگ را حداقل باید 
به سیســتم محرکه های هایبرید، ترمــز ABS و گیربکس اتوماتیک 
و ناوبری هوشــمند مجهز می کردند. اگر ایــن تکنولوژی را دارند و 
اعمال نکرده اند خیانت اســت و اگر ندارند پــس چرا آن حرف را 

می زنند.
می دانیم فاز ۱۱ عســلویه (اســتخراج و تصفیه گاز دو منطقه 
پارس جنوبی) قرار بود توســط شرکت فرانسوی توتال انجام شود. 
هرچند در ســال های گذشــته بســیاری از فازهای عسلویه توسط 
مهندسان ایرانی ایجاد شده و مایه فخر و مباهات است، اما چرا فاز 
۱۱ همچنان معطل مانده است. خوب است از همان تکنولوژی های 
پنهان در وزارتخانه برای احداث فاز ۱۱ کمک گرفته شــود. اصال آیا 
می دانند یک فاز عملیات در پــارس جنوبی چه تکنولوژی هایی را 

نیاز دارد؟
جنــاب آقای وزیر لطفا بفرمایید یک واحد برای تولید سیســتم 
ناوبــری هواپیما و هلیکوپتر، یــک واحد برای تولیــد موتور جت 
هواپیما و هلیکوپتر، یک واحد برای تولید الســتیک هواپیما و یک 
واحد برای تولید ســوزن خیاطی از همان تکنولــوژی ای که دارید 
تأسیس شود تا از شر بیگانگان رهایی یابیم و حداقل سوزن خیاطی 

را در ایران تولید کنیم!
اندیشــه های شوونیستی تنها مربوط به آنان نمی شود که برای 
ایران باســتان به گزافه اسطوره ســازی می کنند، این نوع اندیشه ها 
نوعی ملی گرایی افراطی انحرافی است که ما را از دست یازیدن به 

فناوری پیشرفته بازمی دارد.
ملی گرایی افراطــی انحرافی چهره های مختلفــی دارد. فرق 
نمی کند که کتاب پزشکی هاریســون را آتش بزنی و روغن بنفشه 
را معالج همه دردها بشــماری یا بخواهی کاخ الیزه و کاخ سفید 
را حســینیه و مســجد کنی (اینکه کاخ کرملین را دست نمی زنند 
جای ســؤال دارد) یا با نفی فرهنگ اســالمی ۱۴۰۰ ساله به دلیل 
قدیمی بــودن، بــه موهومات ۲۵۰۰ ســال قبل تمســک بجویی یا 
بگویی همه تکنولوژی ها را داریم. اینها همه چهره های موهومات 

واپس گرایانه است که حتما باید از آن دوری کرد.
اشــتباه نشود تالش های بسیاری توســط مهندسان، پزشکان و 
ســایر متخصصان ایرانی در تحقق ســازندگی کشور صورت گرفته 
اســت و هرگونه ابداع، اختراع و نوآوری پسندیده و مورد حمایت 
باید باشد اما اینکه مدعی داشتن همه چیز باشیم انحرافی بزرگ و 

تخریب آینده کشور است.
آقــای وزیر صمت و دیگــران خودبزرگ بین اندکــی به اطراف 
ایران نظر بیفکنند که در زباله ها دســت وپا می زنیم و رودخانه های 
ما آلوده، نخل های ما خشــک، زمین های ما فروهشته، تاالب های 
ما خشکیده، نیروگاه های ما پرمصرف، اتومبیل های ما ثروت سوز و 
بیمارکننده، مازوت ما پرگوگرد، راه آهن ما مستهلک و فاضالب های 
ما به آب شرب آمیخته شده اند. از آن تکنولوژی موجود جادویی و 
از آن سرمایه موجود استفاده کنند و راهی برای اصالح آنها بیابند. 
اگر هم مدعی اسالم و پیروی از قرآن هستند، فقط همین آیه شریفه 
لم تقولون ما ال تفعلــون، کبر مقتا عنداهللا ان تقولوا ما ال تفعلون 
را به یاد بیاورند تا در بیان خود اندکی اندیشــه کنند و به یاد داشته 
باشند که به قول سعدی زبان در دهان خردمند، کلید شناخت درک 

و عقل و اندیشه فرد است.

 سخنرانی خانم ســارا شریعتی، اســتادیار دانشگاه تهران را 
شــنیده اید که در آن به انســان عادی یا به تعبیری انسان عرفی 
اشــاره می کند که عموما براســاس باورهای رایج، کلیشــه های 
موجود و براســاس آنچه می گویند، عمــل می کند. جهانش را 
کلیشه هایی مانند: «مردم چه می گویند» و «دولت چه می گوید» 
شــکل می دهد. گزاره هایی که هدایتگر دانش و بینش سیاسی، 
اجتماعی، دینی و... اوســت و درک عمومی و باور رایج را به او 
منتقل می کند. چنین انســانی چگونه می تواند از تعلقاتی که در 
آن گرفتــار آمده، فاصله بگیرد، آنها را تحلیل و نقد کند و قدرت 
تمییز داشته باشــد؟ پاسخ ذهن پرسشــگر یا پرسشگری است؛ 
زیرا پرســش مبدأ جهش فکری اســت. پرســش نقشی کلیدی 
در وقوع فهم دارد و پرسشــگری، نقدکردن و برای یک ســؤال 
پاسخ خواستن اســت. به گفته مارتین هایدگر «پرسش پارسایی 
تفکر اســت». ذهن پرسشگر وضع موجود را به چالش می کشد 
تا بهتــر بفهمــد و بهتر تغییر دهد. ذهن پرسشــگر در انســان 
خصلت رهایی بخشی ایجاد می کند؛ به گفته اندیشمندان علوم 
اجتماعــی رهایی از «همینی که هســت»، رهایی از جبرگرایی  و 
رهایی از تعلقاتی که نمی پسندد: ذهن پرسشگر پادزهر هرگونه 

توتالیتاریسم، تقدیرگرایی و بنیادگرایی است.
تا زمانی که پرسشی وجود نداشته باشد، کلیشه ها، قاعده ها 
و قوانین بیهوده، وجود خواهند داشت و با کاهش کیفیت تفکر 
انتقــادی در جامعه و روابط و مناســبات اجتماعی، سیاســی و 
فرهنگی نمی تــوان انتظار دگرگونی خاصی را داشــت، چراکه 
با پدیــده کم مایگی خردورزی و تفکر انتقــادی مواجه خواهیم 
شــد. ازاین رو جامعه ای کــه در آن ذهن های پرسشــگر وجود 
داشــته باشــد، به خود و نظمش فکر می کند؛ بن بست شــکنی 
کرده و بــه راه های رهایی خویش فکر می کنــد. درنهایت آنکه 
جامعه توسعه یافته، جامعه پرسشگر است، چون بذر استعداد 
در محیــط غیردموکراتیــک نمی روید. انســان عــادی چگونه 
می تواند پرسشگر باشــد؟ برای پرسشگرشدن باید حس کند که 
وجــود با احترام دارد. چنین انســانی هرچیــزی را نمی پذیرد و 
برای خودش هویت ارزشــمند قائل می شود. به قانع شدنش از 
پاسخ پرســش، ارزش می نهد؛ بازیگر هوشمند جامعه شده که 
ســطح تعامل و همکاری را باال می بــرد. در ایجاد یک جامعه 
هوشــمند با ارزش های انســانی نقش داشــته و پاسخ گو بودن 
و شــفافیت حاکمیت را مطالبــه می کند کــه در نهایت رفاه و 
امید را بــه همــراه دارد. جامعه  دارای چنین افرادی توســعه 
و رشــد را تجربــه خواهد کــرد و توقع جامعــه از حاکمیت و 
حتی نظم موجــود را تغییر می دهد و سرنوشــت خود را خود 
تعیین می کنــد، اما ذهن های پریشــان نمی توانند پرسشــگران 

خوبی باشند.

ما چه خوبیم-  ما چه بد هستیم!

انسان عرفی و ذهن پرسشگر

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

سیدمصطفی هاشمی طبا

حامد شفیعی

گزارش تیتر یک را در صفحه ۲ بخوانید

زاگرس رشته کوهی است که از غرب تا جنوب  غربی ایران امتداد دارد. حیات وحش منطقه زاگرس اگر نه بی نظیر 
بلکه کم نظیر است، اما متأسفانه در دهه های گذشته به دالیل گوناگون از جمله دخالت انسان در عرصه های آن 

و کاهش بارندگی ساالنه، تعداد قابل مالحظه ای از موجودات آن در معرض انقراض قرار گرفته اند.   

  زاگرس بخشــی از هویت اجتماعی-فرهنگی هر ایرانی نیز محسوب می شــود. مهم ترین گیاه این عرصه یعنی درختان بلوط، به عنوان 
غذای برخی جانوران از جمله تعدادی از حشــرات محسوب می شود که تحت شرایطی با باال رفتن جمعیت آنان به آفت تبدیل می شوند. 
پروانه برگ خوار ســفید بلوط یکی از این حشــرات به شــمار می رود که در صورت مساعد شدن شرایط برای نشــو و نمو آن، ممکن است 
خســارت زیــادی به درختان بلوط وارد کند. نــوزادان (الروهای) این پروانه بــا تغذیه از بافت برگ بلوط موجب زیان شــدید به این گیاه 
باارزش می شوند. در نبود مطالعات تخصصی و میدانی کافی در عرصه زاگرس، نمی توان به قطعیت چیزی گفت، اما مطالعات زیادی در 
اکوسیستم های کشاورزی یا طبیعی نشان می دهد استفاده از مواد شیمیایی حتی در صورت سرکوب موقت آفت مد نظر، موجب از بین رفتن 

دشمنان طبیعی منطقه خواهد شد. نتیجه این پدیده، طغیان دیگر آفات یا حتی همین آفت در سال های بعد خواهد بود.

  چرا دیگر هیچ پرنده ای 
نمی خواند؟نمی خواند؟

فاز جدید محدود سازی اینترنت؛ قفل کودک برای همه کاربران فعال شدنشت صیانت
جنگل های زاگرس  تحت فشار  زیاده خواهی های انسانی جنگل های زاگرس  تحت فشار  زیاده خواهی های انسانی 

در حال نابود شدن هستند؛  الزام تدبیر ملی  و  دولتیدر حال نابود شدن هستند؛  الزام تدبیر ملی  و  دولتی

ســجاد فیروزی: در روزهای اخیر به اندازه کافی درباره مبهم بودن 
شــرایط فوتبال ایران به ویژه در عرصه ملی صحبت شــده اســت. 
در شــرایطی که قریب به چهار ماه دیگر قرار اســت بازی های جام 
جهانی برگزار شــود و ایران رقبای سرســختی پیش رو دارد، اوضاع 
نیمکت ســرمربیگری چندان سروســامانی ندارد. در چند روز اخیر 
از دودســتگی بازیکنان تیم ملی در حمایت کردن یا حمایت نکردن 
از دراگان اســکوچیچ به اندازه کافی مطلب نوشــته شــده است. 
چند ســتاره مهم تیم از جمله مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش 
به وضوح نارضایتی شان را از حضور دراگان اسکوچیچ اعالم کرده و 
در سوی مقابل چند ستاره دیگر مثل سردار آزمون و علیرضا بیرانوند 
خواســته اند تا تیم ملی همچنان با این سرمربی به کار ادامه دهد و 
تغییرات به بعد از جام جهانی کشیده شود. فدراسیون فوتبال و به 
طور ویژه کمیته فنی فدراســیون فوتبال هم حق را به گروه نخست 
داده و اعالم کرده که این مرد کروات صالحیت الزم برای نشســتن 
روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی را ندارد. از این رو، ســه روزی 
می شود که بحث برکناری یا ادامه حضور دراگان در تیم ملی مطرح 
شده است. فدراســیون هم به قرار معلوم چندان بدش نمی آید با 
این مربی کروات قطع همکاری کند؛ ولی چندان دست و بالش برای 
اعمال تغییرات چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ مالی باز نیست. 

ماجرای بازگشت 
دالر جهانگیری!

۶ دهک با فقر روزگار 
می گذرانند

علی دایی
شجاع یا قربانی؟
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چرا دولت خواهان برگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
محاسبات گمرکی شد؟

لقمه هایی که هر روز کوچک تر می شود

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۶ بخوانید
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توسعه، قربانی 
حاشیه های سیاسی

«شرق» در گفت وگو با نمایندگان مجلس بررسی کرد

۲

  اول: انجمن کشت فراسرزمینی ایران اعالم کرد کشور ونزوئال با هدف کشت فراسرزمینی یک  میلیون هکتار 
زمین کشاورزی در اختیار ایرانیان قرار داده است. در شرایط فعلی اقلیمی ایران، کشت فراسرزمینی سیاستی 
مناســب برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی اســت تا محصوالت استراتژیک با نیاز باالی آبی را در 
کشورهای دیگر تولید و به داخل کشور منتقل کنیم. اجرای صحیح کشت فراسرزمینی درخصوص محصوالت 
ُپرآب مصرف و استراتژیک، در تأمین مواد غذایی و ایجاد امنیت غذایی، صرفه جویی در منابع طبیعی (آب و 
خاک)، کاهش وابستگی به محصوالت کشاورزی دیگر کشورها، ایجاد تنوع کشت در محصوالت کشاورزی و 

کاهش آثار منفی بحران آب نقش کلیدی دارد.
دوم: بررســی وضعیت منابع آب کشور نشان می دهد ایران در چند دهه اخیر در معرض بحران آبی قرار 
گرفتــه که با توجه به گرمایش جهانــی، تغییر اقلیم و کاهش نزوالت جوی، حفــظ و صیانت از منابع آبی 
از اهمیت مضاعفی برخوردار اســت. بحران آب ایران پدیده ای اســت که در کنار تغییرات اقلیمی ناشــی از 
گرمایش جهانی بر اثر سوء مدیریت و اجرای سیاست های اشتباه در حوزه آب ازجمله افزایش حفر چاه های 
مجاز و غیرمجاز، کشــاورزی ناکارآمد، برداشــت های بی رویه از ســفره های آب زیرزمینی، برهم زدن چرخه 

تجدیدپذیری آب، سدسازی های غیراصولی و... پدید آمده است.
سوم: کمك به حفظ منابع آبی و خاکی کشور، عدم استمرار عرضه کافی جهانی مواد غذایی، واردات آب 
مجازی به کشور از طریق واردات محصوالت ُپرآب مصرف، افزایش تولید و تأمین امنیت غذایی، عدم اطمینان 
بــه بازارهای بین المللی برای تأمیــن تقاضای داخلی مواد غذایی و... از جمله دالیل روی آوردن به کشــت 
فراسرزمینی است. ولی باید ترتیباتی اتخاذ شود تا با انتخاب گونه های مناسب، منافع این طرح بر هزینه های 

آن فزونی یابد.                          ادامه در صفحه ۲

شــعبه اول دادگاه عالــی انتظامی قضات پــس از کش وقوس هــای فراوان باالخره لیســت افراد 
تأییدصالحیت شــده برای شــرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکالی دادگستری مرکز را اعالم کرد. 
براســاس رأی ایــن دادگاه ۸۵ نفر از افرادی که برای شــرکت در انتخابات هیئت مدیــره کانون وکالی 
دادگســتری مرکز ثبت نام کرده بودند، تأیید صالحیت شده اند و براســاس آنچه در رأی صادرشده آمده 
صالحیت ۴۰ نفر برای شــرکت در این انتخابات احراز نشــد. در میان افراد ردصالحیت شــده (یا به زعم 
دادگاه مذکور کسانی که صالحیتشــان احراز نشد) نام وکالی شهیری به چشم می خورد؛ از عبدالصمد 
خرمشــاهی، فریده غیرت و علیزاده طباطبایی که نامشــان در ابتدای لیست مذکور خودنمایی می کند تا 
محمدرضا پاسبان؛ استاد شناخته شده حقوق تجارت و ده ها وکیل دادگستری که بسیاری از آنها در داخل 
صنف به افرادی فعال، پیگیر و قانون مدار شــهره اند. مســئله تأیید یا رد صالحیت در انتخابات یک نهاد 
صنفی مانند کانون وکالی دادگستری و شیوه احراز یا عدم احراز صالحیت موضوعی است چالش برانگیز 
و پرابهام. به موجب آیین نامه اجرائی الیحه اســتقالل کانون وکال که در ســال ۱۴۰۰ توسط رئیس وقت 
قوه قضائیه امضا و ابالغ شــد (و البته کانون های وکال منتقد بخش های فراوانی از این آیین نامه و شیوه 
تصویبش بودند) بنا بود این بار درصورتی که دادگاه انتظامی قضات بخواهد فردی را که نامزد شــرکت 
در انتخابات کانون وکالی دادگســتری شــده، رد صالحیــت کند، در صورت ابهام دربــاره فرد مذکور یا 
وجــود گزارش هــای مبهم، از او دعوت کند با حضــور در محل دادگاه توضیحاتــش را به دادگاه عالی 
انتظامی ارائه دهد تا حق دفاع پاس داشته شود. در لحظه نگارش این یادداشت نویسنده از کم و کیف 
اجرای این بخش از آیین نامه مذکور اطالع کافی ندارد؛ بنابراین همچنان باید بر مبهم بودن شــیوه احراز 
صالحیت ها تأکید کرد.                          ادامه در صفحه ۲
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کشاورزی فراسرزمینی و تولید قراردادی
 چرا و چگونه؟

دست رد به سینه دوستداران
 نهاد وکالت

محقق کشاورزی و اقلیم
محمدحسین شیخ محمدی 

رضا نامجو*


