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تیترهای امروز
گفتوگوی «وطنامروز» با پروفسور حسین اردکانی
درباره بارشهای سالهای اخیر و پیشبینی اشتباه
سازمان هواشناسی درباره پاییز امسال

بارندگیها
مطلوب  است
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تقویت بازدارندگی هستهای ایران با پیشروی فزاینده توسعه برنامه هستهای ،وضعیت فعلی را برای تلآویو به کابوس تبدیل کرده است

چرا اسرائیل برجام میخواهد؟
مقامات نظامی و امنیتی سابق رژیمصهیونیستی اذعان کردند توافق بد با ایران بهتر از شکست نظامی از آن است

اردکانی :میانگین بارشها
ل گذشته مطلوب بوده است
در چند سا 

بارشهای سال  99کم بود اما سالهای  97و
 98بارشهای سیلآسا ایران را وارد ترسالی کرد
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رئیسجمهور با قطعی دانستن گشایشهای جدی در آینده:

سوءمصرف در حوزه کشاورزی سنتی
و عدم ذخیرهسازیآب از عوامل ایجاد بحران
آب در ایران است

امیدوارتر شدهام
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با وجود سهم  ۳۰درصدی تهاتر در معامالت تجاری
جهان ،ایران همچنان از این سازوکار غافل است

ترسیم    نقشه  
جدید  تجاری

هر روز که از عمر دولت میگذرد
به پیشرفت کشور امیدوارتر میشوم

رونمایی از نقشه اقتصادی دولت سیزدهم؛ رشد
اقتصادی با مهار تورم و رونق تولید

فروش نفت و منافع مالیمان بیشتر شده
و ارتباطات منطقهای و جهانی ما بهبود یافته است
به هیچ کسی هم در دنیا باج ندادهایم

برنامه    رشد  تا ۱۴۰۴
صفحات 3و5

اسرائیلیها فرزندان شهید ابوشخیدم
را به اسارت گرفتند

هراسصهیونیستها

از       بچهشیرها
صفحه 7

نگاه

سند آمایش سرزمین
اولویت کشورداری

محمدرض�ا جوف�ار* :آمایش
س��رزمین به معن��ای توزیع
متوازن و هماهنگ جغرافیایی
همه فعالیتهای اقتصادی-
اجتماعی در پهنه س��رزمین
نسبت به قابلیتها و منابع طبیعی و انسانی است؛
سندی اس��ت که با توجه به اکوسیستم داخلی و
بیرونی زمین و براساس میزان تأثیر و نقشآفرینی
عوام��ل متعدد برای زندگی بهتر و تعامل بیش��تر
با طبیعت تنظیم میش��ود .سند آمایش سرزمین
برای اداره بهتر و سیاس��تگذاری مناسب با توجه
ب��ه واقعیته��ای جغرافیایی یک کش��ور تنظیم
میشود .بهعنوان مثال این سند برای مکانگزینی
پروژههای عمرانی تصمیمگیری میکند که بهترین
مکان جغرافیایی برای یک پروژه خاص کجاس��ت.
این س��ند با توجه به وضعیت اقلیمی و جمعیتی،
راهنمای مناس��بی برای دولته��ا ،وزارتخانهها و
مجالس کشورهاست .با توجه به میزان بارندگی کم
در کش��ورمان ،نیاز به مدیریت مصرف آب در تمام
واحدهای مصرفی ضروری است .از آنجا که مصرف
آب خانگی تنها 6درصد مصارف آب کل کشور است،
تش��ویق مردم به صرفهجویی در آب نباید اولویت
اصلی برای مدیریت مصرف باشد ،چرا که بیشترین
مصرف آب در کشورمان ،در بخشهای کشاورزی و
صنعت است .اگر یک سند درست آمایش سرزمین
تنظیم میشد و به جای آنکه کارخانجات و صنایع
آبپایه در مرکز کش��ور (خراس��ان ،اصفه��ان و)...
احداث ش��ود(!) در کنار سواحل کشورمان ساخته
میش��د ،مشکالت آبی امروز را ش��اهد نبودیم .تا
زمانی که کارخانجاتی که به آب نیاز دارند ،در مرکز
کشور باشند ،مشکالت کمآبی در کشورمان برطرف
نخواهد شد .متاسفانه در آن زمان مسؤوالن وقت در
فکر ایجاد اشتغال در مرکز کشور بودند اما این نکته را
نمیدانستند که صنایع و کارخانجات ،نیروی کار را
به سمت خود جذب خواهند کرد و الزم نیست این
صنایع را در مراکز جمعیتی کشور بسازند.
از طرفی مصرف کشاورزی نیز باید مدیریت شود؛
ابتدا از هدررفت آب کشاورزی باید جلوگیری کرد و
در نهایت آبیاری کشاورزی را باید قطرهای کرد .امروز
نیز کشورهای موفق دنیا ،از سد تولید برق نمیکنند
و تولید برق از طریق انرژیهای تجدیدپذیر یا انرژی
اتمی انجام میش��ود .با توجه به ش��واهد موجود،
همچنان آمایش س��رزمین اولویت تصمیمگیری
مسؤوالن نیست ،چرا که فازهای دیگر این صنایع
در حال توسعه و ساخت در مراکز جمعیتی کشور
است .لذا در آینده نیاز آب این صنایع در داخل کشور
بیشتر خواهد شد و با توجه به افزایش جمعیت و
تولیدات بیشتر کشاورزی ،مشکالت آبی در کشور
بیش از پیش خواهد شد.
* کارشناس ارشد ژئوپلیتیک

صفحه 2

نوید مؤمن :معاون رئیسجمهور
یادداشت
آمریکا لحظهای برای حضور در
راس معادالت سیاس��ی و اجرایی واشنگتن آرام و قرار
ندارد! کاماال هریس که در انتخابات ریاستجمهوری
سال  2020با حمایت سران حزب دموکرات در کسوت
معاون بایدن وارد دور نهایی رقابت با ترامپ شد ،اکنون
چش��م به ضعف جسمی ش��دید بایدن و گزارشهای
محرمانه پزشکی دارد؛ گزارشهایی که اکثر آنها نشان
میدهد با وجود اعالم وضعیت مناسب جسمی بایدن
جهت ادامه حضور در کاخ سفید ،احتمال استمرار این
وضعیت در آینده نه چندان دور از بین میرود!
در چنین شرایطی طبق قانون اساسی آمریکا ،معاون
رئیسجمهور در راس هرم قدرت قرار میگیرد؛ درست
مانند سال 1972میالدی و زمانی که پس از استعفای
ریچارد نیکسون بر سر رسوایی واترگیت ،جرالد فورد،
مع��اون وی به عنوان رئیسجمه��ور آمریکا وارد کاخ
سفید شد .اکنون کاماال هریس به دنبال یک پیروزی
بیدردسر است .او از اینکه معاون «بایدن بیمار» شده،
لذت میبرد! حتی شنیدن و مرور گافهای روزانه بایدن
و جمالتی که بعضا حکایت از زوال عقل رئیسجمهور
آمریکا دارد ،برای هریس خوش��ایند است .در هر حال
جو بایدن  79س��اله که مسنترین فردی است که به
س�عید س�اداتی« :راهحلهای
دیدگاه
کوتاهمدت یک ماهه و ۱۰۰روزه
برای حل مش��کالت و معضالت اقتصادی ،اجتماعی
و سیاس��ت داخلی و خارج��ی در دولت تدبیر و امید
پیشبینی شده است که با این برنامه ما میتوانیم در
یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم» .این
وعدهای بود که حس��ن روحان��ی در روزهای تبلیغات
انتخابات ریاستجمهوری سال  92به مردم داد؛ وعدهای
که هیچ وقت عملی نشد اما همین قول نافرجام کافی
بود تا عدد  100در ادبیات سیاسی کشور ماندگار شود.
به گ��واه اکثر کارشناس��ان و اقتصاددان��ان ،وعده
حل مش��کالت طی  100روز یکی از مضحکترین و
بیپایهترین وعدههای یک فرد به عنوان رئیسجمهور
است .رهبر حکیم انقالب نیز یکی از جدیترین مخالفان
وعدههای توخالی برخی نامزدها هس��تند تا جایی که
س��ال  94اعتراضشان را صراحتا اینگونه بیان کردند:

در شبکههای اجتماعی

معاون بایدن به فکر فتح کاخ سفید است
مقام ریاس��تجمهوری آمریکا رسیده است ،بر اساس
آنچه در گزارش پزش��کی کاخ سفید آمده ،نحوه گام
برداش��تنهایش نس��بت به کنترل پزشکی قبلی در
س��ال  ۲۰۱۹انعطاف کمتری دارد .فراتر از آن ،میزان
س��رفههای جو بایدن به دلیل بازگشت اسید معده به
لوله مری افزایش یافته اس��ت .همین موارد سبب شد
بایدن مورد آزمایش «کلونوسکوپی» قرار گیرد و ناچار
شود در طول  1ساعت و  20دقیقه بیهوشی ،قدرت را
به معاونش هریس واگذار کند.
درب��اره کاماال هریس و چگونگ��ی راهیابی وی به
معادالت قدرت ،ابهامات زیادی وجود دارد که نمیتوان
بسادگی از کنار آنها گذشت .هریس به مراتب نسبت
به سیاس��تمداران ارش��د دیگر  ۲ح��زب دموکرات و
جمهوریخواه سابقه کمتری در مجلس سنا یا حتی
مجلس نمایندگان دارد .او س��ال  ۲۰۰۴تا  ۲۰۱۱به
توهفتمین دادستان ناحیه سانفرانسیسکو
عنوان بیس 
فعالیت میکرد و س��پس از س��ال  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۷به
عنوان سیودومین دادستان کل ایالت کالیفرنیا فعالیت

کاماال «حریص»

کرد .در جریان مبارزات انتخاباتیاش برای سنا باراک
اوباما و جو بایدن ،از وی حمایت کردند و او سال 2018
توانست به سنا راه پیدا کند .او به عنوان زنی که اصالتی
«هندی -جاماییکایی» دارد ،دهههاست در آمریکا به
سر میبرد.
در انتخاب��ات ریاس��تجمهوری س��ال 2020
میالدی ،دموکراتها امیدوار بودند بتوانند به واسطه
حضور کاماال هریس در کن��ار بایدن ،براحتی آرای
رنگینپوستان را در ایاالتی مانند «فلوریدا» و «اوهایو»
به س��ود خود به گردش درآورند اما ترامپ در این ۲
ایالت مهم بازی را از رقبای خود برد .فراتر از آن ،اگر
حمایت رایدهندگان مستقل در  ۳ایالت میشیگان،
پنسیلوانیا و ویسیکانسین نبود و جمهوریخواهان
س��نتی در  ۲ایالت آریزونا و جورجیا پشت ترامپ را
خالی نمیکردند ،بایدن نیز پس از هیالری کلینتون
به دومین نامزد دموکرات شکس��ت خورده در برابر
رئیسجمهور سابق آمریکا تبدیل میشد .فراتر از آن،
کاماال هریس اکنون در نظرسنجیها موقعیت خوبی

ندارد .بر اساس آخرین نظرسنجی موسسه «یوگاو»،
محبوبیت هریس در بین رایدهندگان آمریکایی 41
درصد بوده و حتی برخی نظرسنجیها از محبوبیت
 32درصدی او حکایت دارد.
واقعیت امر این اس��ت که کام��اال هریس از جمله
سیاس��تمداران آمریکایی است که از سوی هر  ۲البی
صهیونیس��تی در آمریکا یعنی آیپک و جیاس��تریت
م��ورد حمایت قرار میگیرد .به عبارت بهتر ،البیهای
صهیونیستی در واشنگتن بر کارآمدی هریس جهت
تامین اهداف منطقهای و فرامنطقهای رژیم اش��غالگر
قدس اتفاق نظر دارند .فراموش نکنیم کاماال هریس مانند
جیک سالیوان و آنتونی بلینکن از راهاندازی جنگهای
خونین و نسلکشی کودکان فلسطینی توسط تلآویو
حمایت میکند .بیدلیل نیست که کاماال هریس یکی
از سخنرانان همیشگی اجالس ساالنه آیپک محسوب
میشود .فراتر از آن ،البیهای صهیونیستی معتقدند
هریس تش��نه قدرت است و به لحاظ سیاسی نیز در
ابت��دای راه قرار دارد ،بنابراین میتوان او را براحتی در

گل طالیی رئیسی در  100روز ابتدایی دولت
«وعدههای غیرعملی ندهند .بعضی نامزدها وعدههایی
به مردم میدهند که خودش��ان هم میدانند از دست
آنها ساخته نیست ،شما که نمیتوانی این وعده را عملی
کنی ،چرا به مردم وعده میدهی؟ چرا مردم را امیدوار
میکنید به چیزی که میدانید نخواهد ش��د؟ گاهی
وعدههای غیرقانونی میدهند[ .میگویند] فالن عمل
را انجام میدهیم ،در حالی که میدانند آن عمل خالف
قانون است؛ یا خالف قانون اساسی است ،یا خالف قانون
عادی است؛ وعدههای اینجوری هم ندهند».
هر چن��د س��یدابراهیم رئیس��ی هی��چگاه مانند
رئیسجمهور پیش��ین وع��ده  100روزه به مردم نداد
اما اذهان چشمانتظار بود تا ببیند پس از گذشت 100
روز از روی کار آمدن دولت جدید چه گرههایی از کار

مردم باز میشود .شاید عدهای واکسیناسیون عمومی
را مهمترین دس��تاورد دولت در این مدت عنوان کنند
اما به عقیده نگارنده ،مهمترین اتفاقی که در طول این
یکصد روز ابتدایی افتاد ،بازگش��ت اعتماد عمومی به
نهاد اجرایی کش��ور بود .هیچکس ماجرای آبان  98را
فراموش نمیکند .شاید روزی که رئیسجمهور با لحنی
تمسخرآمیز خطاب به مردم گفت« :خود من هم صبح
جمعهمتوجهشدم!»نفهمیدچهتیشهایبهریشهاعتماد
افکار عمومی به عالیترین نهاد اجرایی کشورزده است.
اتفاقات آبان  98را با ماجرای هک سامانه سوخت و
اعتراضات مردمی اصفهان میتوان مقایسه کرد .اینکه
در زندگی عادی و روزمره مردم خلل وارد ش��ود و آنها
را عصبانی و معترض کند امری طبیعی اس��ت اما نوع

رفتار اعتراضآمیز آنها تنها و تنها به یک موضوع ساده
برمیگردد و آن اینکه دولتمردان را در کنار خود یا مقابل
خود ببینند .مردم آبان  98دولتمردان را در جایگاهی
دیدند که نگاه باال به پایین دارند و همین نگاه متکبرانه
بیش��تر مردم را عصبانی کرد اما در نقطه مقابل ،آبان
 1400وقتی ش��خص اول اجرایی کشور یک اجالس
مهم بینالمللی را رها میکند و دوش��ادوش مردم در
پمپبنزینها حاضر میشود ،ماجرا متفاوت میشود.
البته اعتماد عمومی به دولتمردان یکشبه حاصل
نمیش��ود اما مردم ایران در طول تاریخ ثابت کردهاند
قدرشناسند و اگر برایشان یک قدم برداشته شود ،آنها
دهها قدم برای دولت و حکومت برمیدارند .نمونه بارز
این قدرشناسی را میتوان در مراسم تشییع پیکر مقدس

مشت خود گرفته و حتی جزئیات گفتار و رفتار وی را
مدیریت کنند.
سال 2020زمانی که انتخابات درونحزبی دموکراتها
برگزار شد ،کاماال هریس اصلیترین منتقد جو بایدن بود.
او در مناظرههای درونحزبی ،سیاستهای مهاجرتی و
اقتصادی بایدن را به چالش کش��ید و حتی در برخی
موارد ،رئیسجمهور کنونی آمریکا را به گوش��ه رینگ
رقابتها هدایت کرد .اساسا کسی تصور نمیکرد بایدن
از کاماال هریس به عنوان معاون انتخاباتی خود استفاده
کند ،زیرا افرادی مانند برنی س��ندرز و الیزابت وارن به
مراتب حضور موثرتری در حزب دموکرات داشتند .حتی
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند اگر سندرز یا وارن در
کنار بایدن قرار میگرفتند ،پیروزی او در برابر ترامپ با
قاطعیت بیشتر و حرف و حدیث کمتری رقم میخورد
اما بایدن در نهایت ناچار به انتخاب کاماال هریس شد!
طی روزهای اخیر ،برخی رس��انههای آمریکایی از
تشدید اختالفات بایدن و هریس خبر میدهند اما هرگز
به این مس��اله نمیپردازند که چرا اساسا زوج سیاسی
«بایدن -هریس» شکل گرفت! آیا میتوان هریس را یک
آدرس انحرافی از سوی البیهای صهیونیستی آیپک و
جیاستریت جهت تسخیر مطلق قدرت در کاخ سفید
در آینده نزدیک دانست؟
شهید حاجقاسم سلیمانی مشاهده کرد؛ روزی که همه
ای��ران برای مردی که خودش را وقف همه ایران کرده
بود بسیج شد و به خیابان آمد 100 .روز ابتدایی دولت
رئیسی هم همین است؛ مردم تفاوت قائل میشوند بین
رئیسجمهوری که «صبح جمعه» متوجه اخبار میشود
با رئیسجمهوری که حتی آخر هفتهاش هم تعطیل
نیست و به قلب مردم سفر میکند.
هر چند دولت فعلی نقاط ضعف زیادی دارد اما باید
بابت بازگشت این اعتماد عمومی به حاکمیت قدردان
دولتم��ردان فعلی بود .به ج��رأت میتوان گفت این
بزرگترین چالش رئیسی در آغاز به کارش در دولت
بود .قطعا حل مشکالت اقتصادی -سیاسی -اجتماعی
بدون اعتماد مردم غیرممکن است .وضعیت بحرانی
امروز یک عمل جراحی سنگین میطلبد؛ عملی که
اول باید پای اعتماد بیمار به طبیب در میان باشد؛ بعد
تبحرطبیب.
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