
رسالت

 بعثت، مطالبه پیمان فطرت 
از بشر

اشکان صدیق: هدف و فلسفه بعثت انبیای الهی 
بویژه بعثت حض��رت خاتم االنبیا)ص( موضوعی 
اس��ت که هر سال در ایام جش��ن بعثت پیامبر 
اکرم)ص( باید فکر هر انس��ان موحد و مسلمانی 
را به خود مشغول سازد. امیرالمومنین علی)ع( به 
عنوان شاگرد اول مکتب پیامبر اکرم و باب شهر 
علم رسول خدا، درباره فلسفه بعثت پیامبران در 
خطبه اول نهج البالغه می فرمایند: »َفَبَعَث فِیِهْم 
ُرُسلَُه وَ وَاتََر إِلَْیِهْم أَنِْبَیاءَُه لَِیْسَتأُْدوُهْم ِمیَثاَق فِْطَرتِِه 
وا َعلَْیِهْم بِالتَّْبلِیِغ  ُروُهْم َمْنِسيَّ نِْعَمِتِه وَ یَْحَتجُّ وَ یَُذکِّ
َو یُِثیُروا لَُهْم َدَفائَِن الُْعُقوِل َو یُُروُهْم آیَاِت الَْمْقِدَرهِ؛ 
خداوند پیامبرانش را در میان انسان ها مبعوث کرد 
و رسوالن خود را پی در پی به سوی آنان فرستاد تا 
پیمان فطرت را از آنان مطالبه کنند و نعمت های 
فراموش ش��ده الهی را به آنان یادآوری کنند و با 
ابالغ دستورهای خدا، حجت را بر آنها تمام نمایند 
و گنج های پنهان عقل ها را برای آنان آشکار سازند«.

در ای��ن خطبه امیرالمومنی��ن)ع( به ۴ هدف 
عمده درباره بعثت انبیا اشاره فرموده اند: نخست 

مطالبه پیمان فطرت. 
خداوند، معارف توحیدی را در سرشت انسان 
قرار داده و هر انسانی اگر با این فطرت دست نخورده 
پرورش یابد و آموزش های نادرست، او را منحرف 
نس��ازد و پدران و مادران مشرک، روح او را آلوده 
نکنند، به طور طبیعی و فطری یگانه پرست خواهد 
بود و در س��ایه این فطرت توحیدی به نیکي ها و 
حق و عدالت پایبند خواهد بود، پیامبران می آیند 
تا انس��ان های منحرف شده را به فطرت توحیدی 

بازگردانند. 
دوم: نعمت های فراموش شده الهی را به یاد او 
آورند، چرا که در وجود انس��ان نعمت های مادی 
و معنوی بس��یار اس��ت که اگ��ر از آن به خوبی 
بهره  گیری کند، می تواند کاخ س��عادت خود را بر 
پایه آنها بنا کند، ولی فراموش شدن این نعمت ها، 
س��بب از دست رفتن آنها می شود. هر گاه کسی 
بیاید و این نعمت های فراموش ش��ده را به خاطر 
او بیاورد، بزرگ ترین خدمت را به او کرده است و 

انبیا چنین بوده اند. 
سوم: از طریق استدالالت عقلی )عالوه بر مسائل 
فطری( بر آنها اتمام حجت کنند و تعلیمات آسمانی 

و فرمان های الهی را به او برسانند. 
چه��ارم: گنجینه های دانش را ک��ه در درون 
عقل ها نهفته است برای او آشکار سازند، چرا که 
دست قدرت پروردگار، گنجینه های بسیار عظیم 
و گرانبها در درون عقل آدمی نهاده که اگر کشف 
و آشکار شوند جهشی عظیم در علوم و دانش ها 
و معارف حاصل می ش��ود، ولی غفلت و تعلیمات 
غلط و گناهان و آلودگي های اخالقی، پرده هایی 
بر آن می افکند و آن را مستور می سازد. پیامبران 
این حجاب ها را برمی گیرن��د و آن گنجینه ها را 

آشکار می کنند. 
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ثمانه اکوان: دنیا در حال تماشای 
بزرگ تری��ن جن��گ در اروپا از 
زمان جنگ دوم جهانی اس��ت. در یک س��وی میدان، 
اوکرای��ن قرار دارد که با اعتماد به غرب و آمریکا، فکر 
عضویت در ناتو و استفاده از مزایای نظامی این اتحاد را 
در مقابل روسیه در سر داشت و آن سوی دیگر روسیه 
قرار دارد که می گوید آمریکا نباید با استفاده از کشورهای 
همس��ایه من، راه های تهدید و ایجاد پایگاه نظامی در 

اطراف کشورم را برای خود و متحدانش باز کند. 
نظم بین المللی اما در این باره چه می گوید؟ نظم 
بین المللی به معنای حاکم بودن قوانین بین المللی بر 
فعالیت ها و اقدامات بازیگران مختلف بین المللی بر این 
عقیده است قوانین بین المللی در این باره باید مد نظر 
قرار گی��رد و در عین حال س��ازمان های بین المللی 
همچنان باید نقش کنترل  و مدیریت میدان بین المللی 
را بر عهده داشته باشند تا از بروز بحران های بین المللی 

در جهان جلوگیری کنند. 
در بررسی بحران اوکراین تنها به بخشی از قوانین 
بین المللی پرداخته شده است و آن حق نداشتن یک 
کشور برای حمله به همسایه خود و جدا کردن بخشی 
از سرزمینش در این حمالت نظامی یا برنامه داشتن 
برای تصرف خاک یک کشور است. بر اساس قوانین 
بین المللی، روسیه نمی تواند به دنبال کشورگشایی 
باش��د و مرزهای بین المللی فعلی را با تغییر مواجه 

کند. با این حال در قوانین و عرف بین الملل مس��اله 
دیگری نیز وجود دارد با عنوان اقدام پیش دس��تانه. 
ای��ن روی��ه تا پیش از این به کرات توس��ط آمریکا و 
متحدانش مورد اس��تفاده قرار گرفته بود تا حمالت 
خود به افغانستان، عراق یا حتی لیبی را توجیه کنند. 
بر اساس دیدگاه آنها، آمریکا اعتقاد داشت - البته بدون 
ارائه سندهای کافی- ایاالت متحده برای رفع خطر از 
سوی افغانستان، عراق و لیبی می تواند به آنها حمله 
کند و نظام سیاسی شان را دچار فروپاشی کند. ایاالت 
متحده با توجیه اینکه اعضای القاعده در افغانستان 
حضور دارند و آنها اتفاق ۱۱ س��پتامبر را رقم زدند، 
به افغانستان حمله کرد و کل خاک این کشور را به 
تص��رف خود در آورد تا بلکه بتواند اعضای القاعده را 
نیز شکار کند. آمریکا و متحدانش با این بهانه که عراق 
به دنبال سالح کشتار جمعی است و قرار است از این 
سالح علیه منافع آمریکا نیز استفاده کند، به این کشور 
حمله نظامی کردند. آمریکایی ها به همراه ناتو با این 
بهانه که باید جلوی قذافی گرفته شود، به لیبی حمله 
کردند. اینها اقدامات پیش دستانه ای بود که براساس 
عرف بین الملل در راستای زیاده خواهی غربی ها بویژه 

آمریکا مورد استفاده قرار گرفتند. 
روس��یه نیز کمابیش از همین روش برای توجیه 
اقدام نظامی خود در اوکراین استفاده می کند. روس ها 
می گویند: »براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، هر 

کش��وری می تواند برای دف��اع از خود، حمله نظامی 
ترتیب دهد«. اوکراین به روسیه حمله نظامی نکرده 
بود که مسکو بتواند به بهانه حمله نظامی، از خود دفاع 
مشروع داشته باشد اما به اذعان مسکو، دفاع مشروع 
روس��یه از مردم کشورش در مقابل زیاده خواهی های 
غ��رب بویژه ناتو بود؛ اتحادی نظامی که قرار بود کل 
همسایگان روسیه را نیز به عضویت خود درآورده و از 
آنها پایگاهی برای انجام اقدامات خرابکارانه و نظامی 

علیه این کشور استفاده کند. 
نظم جهانی بعد از جنگ سرد، از مدت ها پیش در 
حال فروپاشی بود. نکته جالب در تحلیل رفتار روسیه 
و آمریکا در بحران اوکراین همین نکته است. قوانین 
بین المللی به دلیل بی توجهی آمریکا، مدت ها بود دیگر 
کارآیی خود را از دست داده بود. جهان در مقابل جنگ 
نامشروع یمن و همکاری آمریکا با عربستان در کشتار 
مردم بی دفاع این کشور واکنشی از خود نشان نداد و 
پیش از آن برای مردم افغانستان، عراق و سوریه و حتی 
کش��وری مانند میانمار که ارتش  این کشور دست به 
نسل کشی در بین مسلمانان  زده بود، سکوت اختیار 
کرد. نظم بین الملل��ی و توجه به حقوق بین الملل از 
مدت ها پیش در حال از بین رفتن بود و اقدام روسیه 
در آغاز جنگی جدید در منطقه اروپا، تنها حجاب نازک 
روی حقیقت اصلی موجود در نظم جهانی پس از جنگ 

دوم جهانی را برداشت. 

نکت��ه بعدی در از بین ب��ردن نظم جهانی فعلی، 
نقش ساختارها و سازمان های بین المللی در این میان 
است. س��ازمان های بین المللی مانند سازمان ملل یا 
س��ازمان های اقتصادی بین المللی برای این به وجود 
آم��ده بودند تا بتوانند همراهی و همیاری بین المللی 
را افزایش داده و دنیا را از اقدامات یکجانبه، به سمت 
چند جانبه گرایی پیش ببرند. با این حال در بحران های 
مهم جهانی، سازمان ملل و نهادهای زیرمجموعه آن 
عمال کارآیی و توان الزم را برای مقابله با بحران از خود 
نشان ندادند. در جنگ عربستان علیه یمن، این سازمان 
عمال یمن را از صحنه روزگار محو کرده و هیچ نظری 
راجع به این جنگ نداش��ت. س��ازمان ملل و شورای 
امنیت این سازمان نتوانستند جلوی جنگ، خونریزی، 
کشتار و حتی قحطی و گرسنگی را در یمن بگیرند. در 
مساله مسلمانان میانمار همین رویه حاکم بود. درباره 
فلسطین و کرانه باختری نیز سال ها مشاهده شده است 
سازمان های بین المللی عمال توان رویارویی و مقابله با 
زیاده خواهی های غرب را ندارند زیرا خود زیر مجموعه ای 
از عملیات غرب در جهان بوده و هویت مس��تقلی از 
خود ندارند. سازمان ملل در بحث تحریم های یکجانبه 
آمریکا علیه کشورمان و همچنین خروج غیرقانونی 
ایاالت متحده از برجام نیز هیچ واکنش��ی نداش��ت، 
این در حالی اس��ت که برجام به تایید شورای امنیت 
رسیده بود. تمام این ساختارهای معیوب، سیاست زده 

و در اختیار و فرمان غرب، در نهایت براس��اس همان 
قوانینی که از ابتدای تشکیل شان وجود داشت، درباره 
اوکراین نیز ناتوان هس��تند. ناتوانی شورای امنیت در 
محکومیت حمله روسیه به اوکراین را در همین مساله 
می توان جس��ت وجو کرد. کش��وری که از حق وتوی 
خود برای حمایت از جنگی که به راه انداخته استفاده 
می کند)!( یا حتی کشوری که برای حمایت از متحد 
خود در منطقه غرب آسیا، قطعنامه های محکومیت 
نسل کش��ی و آپارتاید بودن رژیم صهیونیستی را وتو 
می کند. همین ساختار معیوب است که نتوانسته برای 
دهه ها جلوی زیاده خواهی کشورهای قدرتمند از نظر 

سیاسی را بگیرد. 
نگاهی به گذشته اقدامات آمریکا در زیر سوال بردن 
قدرت و اختیارات سازمان های بین المللی و تبدیل آنها 
به ابزاری برای پیشبرد منافع ملی اش، حاال کار را به 
جایی رسانده که کشوری مانند روسیه نیز از همین 
حقوق بین المللی و همین ساختار برای توجیه جنگ 
خود در اوکراین اس��تفاده می کند زیرا دنیا براساس 
آرزوه��ای آرمان  گرایانی که بعد از جنگ اول جهانی 
تئوری های خود را روانه کالس های روابط بین الملل 
می کردند، اداره نمی ش��ود، بلکه براساس منافع ملی 
کشورهای قدرتمندی اداره می شود که ثابت کرده اند 
دنی��ای جدید، دنیای واقع گرایان یعنی دنیای قدرت 

بیشتر، اقتدار بیشتر و خودیاری بیشتر است.

مالک ش�یخی: بح��ران آب در 
کش��ور ما حاال از یک موضوع 
اقتصادی و زیستی، به یک موضوع سیاسی-اجتماعی 
نیز مبدل شده؛ آنگونه که در سطح برخی مسؤوالن نیز 
بهانه ای برای جدالی تمام عیار شده است. بیش از همه 
اما امس��ال بحران خشکی زاینده رود بود که در سطح 
گس��ترده مطرح و ابعاد آن ملی ش��د. پیش از این نیز 
خشکی دریاچه ارومیه آنچنان در صدر اخبار قرار گرفت 
که توانست به عنوان یک تبلیغات سیاسی در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری یازدهم مطرح شود. اگر چه هنوز تا 
تابس��تان های گرم و بی آبی حاصل از آن، چند ماهی 
فاصل��ه وجود دارد اما چنانچه فکری برای این موضوع 
نش��ود، بحران بی آبی می تواند مخرب تر از یک س��یل 
ویرانگر عمل کند، هر چند تمهیداتی از قبیل خط انتقال 
آب از خلیج فارس به فالت مرکزی یا استفاده صنایع از 
پساب شهری نیز مطرح شده که اجرایی شدن آنها به 

کندی دنبال می شود. 
بررسی این بحران در دیگر کشورهایی که با معضل 
کم آبی دست به گریبانند نشان می دهد اگر چه راه های 
بهتری برای عبور از این بحران وجود دارد اما سریع ترین 
راهکار معمولی در حل یک بحران، بهتر از یک راه  حل 
عالی اس��ت که مشمول زمانی طوالنی شود. در ایاالت 
متح��ده، رودخانه »کلرادو« ب��ا 2300 کیلومتر طول، 
مهم ترین رودخانه جنوب غرب این کش��ور اس��ت که 
سال هاست با معضل بی آبی دست به گریبان شده و با 

حوضه ای بالغ بر 637000 کیلومترمربع حدودا 6 برابر 
زاینده رود در طول و ۱6 برابر آن در حوضه آبریز مقایسه 
می ش��ود. اکنون اما با راه حل های موقت که هیچ گاه به 
سرانجام نرسیده است، ش��رکت راه آهن Modoc در 
ایالت اورگن از حس��ن همجواری اش ب��ا اقیانوس آرام 
 )water tarin( استفاده کرده و با طرحی به نام قطار آب
مدعی است می تواند کلرادوی بی جان و حتی دریاچه 
کالمات را با انتقال آب از اقیانوس یا رود می سی سی پی 
احیا کند؛ ادعای بزرگی که »دیوید رانگل« مدیرعامل 
این ش��رکت، س��عی کرده حتی جزئیات آن را نیز در 
رسانه ها مطرح نکند. او معتقد است این طرح می تواند 

مورد بهره برداری دیگر رقبای این شرکت قرار گیرد. 
گستردگی راه آهن در نقاط مختلف ایاالت متحده 
باعث شده قطار آبی به مزیتی نسبی در انتقال آب به 
اقصی نقاط این کشور دست یابد اما رانگل در پاسخ به 
این سوال که اگر مش��تری شما دسترسی به راه  آهن 
نداشته باشد چه می شود؟ پاسخ مشخصی نداده ولی 
مطرح کرده است این طرح همانند لوله ای سیار برای 
ش��ما آب را فراهم خواهد کرد. مش��تری فقط باید با 
تخلیه، ذخیره سازی یا توزیع آب سروکار داشته باشد. 
این شرکت طی قراردادهایی ماهانه و ساالنه متعهد است 
آب سالم برای شرب، استفاده شهری، کشاورزی و صنعت 
را از طریق واگن های انتقال آب که مورد تایید بهداشت 

نیز قرار گرفته، فراهم کند. 
رانگل که حتی در موتورهای جست وجوی اینترنت 

نیز به سختی می توان خبری از او پیدا کرد، معتقد است: 
»آبی که ما فراهم می کنیم به ازای هر گالن ارزان تر از 
طرح هایی  است که سال ها بدون مطالعه مهندسی دنبال 
می شود. با قطار آبی، هیچ گونه ضایع شدن حقوق آب 
و هیچ تاثیر قابل توجهی بر محیط زیست وجود ندارد. 
قطارهای ما حتی قادرند آب اضافی را از مناطق مختلف 
کشورمان در حدود بودجه تحویل و در دسترس دیگر 
مناطق تا زمانی که راه حل های بلندمدت اجرا ش��ود، 

قرار دهند«.
مدی��ران قطار آب��ی می گویند واگن ه��ای مخزن 
خارج شده از نفت خام، اتانول و سایر خدمات را می توان 
به خدمات آب برای کش��اورزی کالیفرنیا تبدیل کرد 
و ای��ن یعنی هیچ الزام یا ام��کان جدیدی برای ایجاد 
زیرس��اخت های توسعه این طرح وجود ندارد. مدیران 
این شرکت می گویند در حالی که صحبت های زیادی 
درباره ساخت خطوط لوله از رودخانه ها و دریاچه های 
دور برای انتقال آب به کشاورزان وجود دارد، برنامه ریزی 
و ساخت این پروژه ها ممکن است سال ها طول بکشد و 
در این سال ها اقتصاد کشاورزی در کالیفرنیا نابود شود. 
طبق بررس��ی زمین شناسی ایاالت متحده، کشاورزی 
آبی حدود 60 درصد مصرف آب در کالیفرنیا را تشکیل 
می ده��د. ای��ن ایالت که نزدیک به نیم��ی از میوه ها، 
آجیل و سبزیجات تولید شده در ایاالت متحده را تولید 
می کند، در حال حاضر پس از سال ها روان آب ضعیف 
برف، کوچک شدن مخازن و افت سطح آب، در شرایط 

اضطراری خشکسالی قرار گرفته است. 
»دی��و کرانز« س��خنگوی فدراس��یون اداره مزرعه 
کالیفرنیا در پاس��خ به این ادعا، ش��رکت قطار آب را 
»تاجران تشنگی« نامیده و این طرح را به لحاظ قیمت 
گران می داند. البته از لحاظ تاریخی، راه آهن ها آب را در 
سراسر غرب برای همه موارد از اطفای حریق گرفته تا پر 
کردن مخازن بخار در ایستگاه های صحرایی دورافتاده 
حمل می کنند. راه آهن س��انتافه حتی هتل ها و سایر 
خدمات را در حاشیه جنوبی گرند کانیون پس از تبدیل 
شدن به یک مقصد توریستی در دهه های اولیه تامین 

آب نگهداری می نمود. 
»دکتر جی لود« مدیر مرکز علوم آبخیز در دانشگاه 
کالیفرنیا نیز می گوید: »احتماال اقتصاد، این ایده را قبل از 
هر چیزی در آینده متوقف خواهد کرد«. اما رانگل رئیس 
قطار آبی پاسخ می دهد: »اگر چه قطار آبی جایگزینی 
برای منابع سطحی یا زیرزمینی نیست اما گزینه ای برای 

حفظ تجارت است«.
»رایان جاکوبس��ن« مدیرعامل اداره مزرعه ش��هر 
فرزنو اما حرفی متفاوت دارد. او می گوید: »]ما[ از تفکر 
آنها بسیار قدردان هستیم. به هر حال مقرون به صرفه 
بودن آب چیزی نیست که بتوان آن را از طریق زنجیره 

ارزش منتقل کرد«.
اگر چ��ه با هر تصوری این ایده ب��ه اندازه آب های 
زیرزمینی ارزان نیس��ت اما همان طور که گفته ش��د 
می تواند یک راه حل در دسترس برای حل معضل آب 

و پیش��گیری از یک بحران اجتماعی باشد. همان طور 
که هند نیز در بحران خشکسالی از همین طریق آب 
را به ش��هر التور در ایالت مهاراشت منتقل کرد. بدون 
ش��ک نه زاینده رود بزرگ تر از رودخانه کلرادو است و 
ن��ه خط انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی قابل 
بهره برداری در کوتاه مدت است. اکنون تنها راهی که با 
توجه به ظرفیت زیرساختی موجود می توان متصور بود، 
استفاده از ظرفیت واگن های انتقال گازوئیل و مایعات 
راه آهن برای انتقال آب خلیج فارس به صنعت اصفهان 
است. بدون شک صنایع بزرگ اصفهان از جمله صنایع 
فوالد این استان حیات خود را مرهون وجود آب هستند؛ 
آبی که اکنون به غلط بهانه اتهام صنایع در خشکسالی 
قرار گرفته، ح��ال آنکه این صنایع در کالن، 2 درصد 
آب را مصرف می کنند اما این برای کشاورزان قابل باور 
نیست. طرح های دیگری از قبیل ایجاد تصفیه خانه های 
پساب شهری و استفاده آن در صنعت نیز هنوز نتوانسته 
برداش��ت آب خام این صنایع را به صفر برساند. شاید 
انتقال آب از طریق راه  آهن و اعالم برداشت آب صفر از 
رودخانه توسط صنایع که در حال حاضر نیز در چند 
قدمی خطوط راه آهن برای انتقال مواد اولیه و صادرات 
قرار گرفته اند، بتواند کمی به آرامش روانی این بحران 
کمک کند و صنایع را برای همیشه از این معضل که 
اکنون بوی سیاسی و اجتماعی گرفته، رهایی بخشد. اگر 
چه همواره ایده های خالق، ترسناک هستند، زیرا آنچه 

را که شناخته شده است، تهدید می کنند. 

آیا جنگ اوکراین به معنای فروپاشی نظم بین الملل است؟

اصفهان، کالیفرنیا، قطار آب و دیگران

یادداشت

دیدگاه

در چهارمین روز حمله نظامی روسیه

اوکراین مذاکره را پذیرفت

درس زلنسکی
 چگونه رویکرد رئیس جمهور اوکراین

 مبنی بر هضم  در نظام جهانی و اعتماد به وعده های 
 غرب، استقالل  و حاکمیت ملی این کشور را 

در معرض نابودی قرار داد 

صفحه   ۲

صفحات 5 و ۷

چرا ایران نباید از خط قرمز کلیدی حفظ ساختار برنامه هسته ای در احیای توافق  با 1+4 عقب نشینی کند 

تضمین بازدارندگی هسته ای


