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گزینههای ائتالف روی میز اردوغان

اقتصاد زیست محیطی دوران پسا توافق

.

طیب سیفی

از دیرباز در کشورهای مختلف جهان و چند دهه اخیر پس از انقالب در میهن
عزیزمان ایران ،اهمیت حفظ علم محیط زیست بیش از پیش آشکار گشته است.
بشر امروز با چالشهای دنیای جدید و پست مدرن از قبیل ( حفظ محیط زیست؛
حفظ منابع زمین؛ کاهش تبعیض و پیش داوری؛ ارتقای سبک زندگی سالم تر پی
ریزی ارتباطهای خانوادگی قوی تر و بحران و  ) ...روبروست که در اینجا رابطه
بکر مورچه و ماهی قزل آال را به عنوان نماد و سمبل حفظ محیط زیست مثال
میزنیم .رابطه قزل آال و مورچه ،چیزی مثل مقوله کودک و آب نبات است .مهم
نیست که منوی اصلی غذا چه باشد ،قزل آال ،تقریباً همیشه ،عاشق یک شیرینی
خوشمزه است .مورچه ها ،اگر چه یک منبع غذایی اتفاقی برای تمام فصول هستند
ولی ،به ویژه در مواقعی نظیر اواخر تابستان و اوایل پاییز که آب فروکش میکند،
اهمیت خاصی مییابند چرا که در این زمان ،تولید الرو حشرات آبی تمامشده و به
فراخور آن ،حشرات خشکی زی نظیر مورچه ،ملخ ،جیرجیرک و سوسک که در آن
میافتند ،اهمیت بیشتری در رژیم غذایی قرل آال مییابند .ازمیان تمام این حشرات،
اغلب ،مورچه هامتداولتر است .مورچهها در گرمای روز بیشترین فعالیت را دارند.
هنگام صبح یا عصر که هوا خنک است ،موقع نامناسبی برای ماهیگیری با استفاده از
حشرات مصنوعی میباشد ،به سطح آمدنهای قزل آالها همراه با بلع آرام طعمه در
یک بعداز ظهر تابستانی ،اغلب نشان دهنده تغذیه آنان از مورچه است .آمدن قزلآالها
به سطح آب به صورت انبوه ،در سایر مواقع سال که در آن ،تولید الرو حشرات ظاهرا ً
صورت نمیگیرد ،نشان میدهد که گلههای کوچ کننده مورچههای بال دار ،بر سطح
رودخانه افتادهاند .با مطالعه این مطلب خواهید آموخت که در هر یک از شرایط فوق
چگونه ماهیگیری کنید.
وقتی قزل آالها به آرامی طعمه را از سطح میگیرند
اگر اواخر صبح یا بعداز ظهر ،به یک آبگیر قزل آال نگاه کنید ،متوجه موجهای
ظریف گاه و بی گاه خاوهید شد که در نتیجه به سطح آمدن یک قزل آال ایجاد
میشود و اغلب این عمل در مجاورت مرکز آبگیر ،جایی که جریان اصلی کند و پخش
میشود رخ میدهد .معموالً  ،چنین باال آمدن هایی نامحسوس و نامنظم بوده و این
مفهوم را دارد که قزل آالها به هوای موجودات خشکی زی که به طور تصادفی در
آب گرفتار شده اند ،به سطح آب آمده اند.گرفتن چنین ماهیانی ممکن است دشوار
باشد ،در اواخر فصل تابستان ،آب پایین آمده و شفافاست و خود قزل آالها نیز با توجه
به اینکه در طول بهار و اوایل تابستان ،هزاران طعمه مصنوعی را تجربه کرده اند،
به خوبی در این زمینه ،آبدیده شده اند .چنین ماهیانی معموالً به یک طعمه مورچه
خشک (طعمه شناور) بسیار کوچک میزنند .میتوان قزل آال را با یک مورچه خز
سیاه یا قهوه ای مایل به قرمز روشن با سایز  20که به یک تیپت 6xگره خورده ،صید
کرد .میتوانید از یک مورچه از جنس فوم یا چوب نیز استفاده کنید .اگر رودخانه به
اندازه کافی بزرگ باشد ،با پرتاب پشه خشک با نخ آزاد به طرف قزل آال ،در جهت
پایین و عرض رودخانه ،ماهیگیری کنید .یعنی پشه شناور در جریان آب رودخانه،
قبل از لیدر در معرض دید ماهی قرار خواهد گرفت .ضروری است که روی پشه،
هیچ کششی نباشد .به منظور جلوگیری از این موضوع ،با تکان دادن آرام نوک چوب
ماهیگیری تان بگذارید تا نخ آزاد ،همراهبا جریان آب ،اندکی جلو برود .اگر ماهی
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قالب را نگرفت ،قبل از آنکه مجددا ً قالب بیاندازید ،بگذارید تا جریان آب تا مسافتی
از آن ،نخ ،لیدر و پشه را به این ور و آن ور ببرد .در جریانات آبی کوچک تر که فضای
کافی برای ماهیگیری در جهت عرض و پایین وجود ندارد ،باید در باال دست رودخانه،
اقدام به گرفتن ماهی کنید .به یاد داشته باشد که به حالت نیم خیز و در صورت لزوم
روی زانوها ،قالب را از کناره و دور از دیده قزل آال ،پرتاب کنید.
وقتی گله کوچ کننده مورچههای بالدار روی آب میافتد
گاهی از اواسط مرداد تا شهریور ،رودهای حاوی قزل آال مورد هجوم گلههای کوچ
کننده مورچههای بالدار واقع میشود .این اتفاق معموالً در بعد از ظهر روی میدهد که
در آن ،هزاران مورچه بالدار ،تقریباً همزمان با هم و بطور تصادفی ،به سطح آب میافتند.
تشکیل این گلههای مورچه ،خود مکانیسمی برای پراکنده شدن کلنی هایی است که
در طول تابستان رشد و ازدیاد یافته اند .این نوع حرکت گله ای 24 ،ساعت بعد از یک
بارندگی و اغلب در یک بعداز ظهر گرم و مرطوب که باد مالیمی میوزد اتفاق میافتد،
لذا حرکت دسته جمعی مورچه ها ،تا حدودی قابل پیش بینی است .ظهور ناگهابی
تعداد زیادی حشره ،اغلب بطور باور نکردنی ،قزل آالها را وا میدارد تا به سطح آب
بیاند.بطورکلی ،مورچهها به رنگ سیاه ،قهوه ای یا قهوه ای مایل به قرمز روشن بوده و
اندازه آنها از حدوده 14تا  24متغیر است .اگر نمونههای شما ،رنگ یا اندازه ای غیر از
این داشته باشند ،حتماً تالشتان بی ثمر خواهد ماند ولی ،با در نظر گرفتن موارد مزبور،
مسلماً شیرین ترین بعد از ظهر ماهیگیری تان را در تمام این سالها تجربه خواهید
کرد .طبق قاعده ،در ماهیگری با مورچه و دیگر نمونههای کوچک ،از لیدرهای سبک
 7x ،6xو حتی  8xاستفاده میشود .این مسأله میتواند جا انداختن قالب در دهان
ماهی را با یک ضربه ،بدون گیر کردن لیدر در پشه ،دشوار سازد.راه حل :قالب را با
باال آوردن مالیم ساعد دست پرتاب کننده و بدون خم نمودن مچ ،جا بی اندازید .اگر
مچ دستتان را به عقب برگردانید ،با توجه به کشیده شدن بیش از حد نوک چوب
ماهیگیری ،اساساً نیروی مورد استفاده برای جا انداختن قالب را نیز افزایش میدهید
که موجب گیر کردن لیدر در گره انتهایی خواهد شد.استقرار ،تغذیه و فعالیت آنها در
دمای  14/5درجه سانتیگراد به اوج خود میرسد ولی اگر درجه حرارت آب کمتر از
 8/5درجه و باالتر از  24درجه سانتیگراد باشد ،آنها به نقاطی مهاجرت میکنند که آب
دمای مناسبی داشته باشد .البته ممکن است با وجود باال بودن نسبی دما در یک ناحیه
از رودخانه ،شانس صید قزل آال را داشته باشید و این در حالتی است که جریان آب در
محل ،تند و پر تالطم باشد چرا که این امر باعث افزایش مقدار اکسیژن محلول در آب
خواهد شد .قزل آالها در برابر کمبود اکسیژن بسیار حساس هستند .لذا مناطقی را برای
قالب انداختن انتخاب کنیدکه آب از صخرههای کوچک ریزش میکند.در دریاچهها نیز
قزل آالها در نقاطی جمع میشوند که چشمهها به دریاچه میریزند .چنین شرایطی
آب خنک و غنی از اکسیژن به همراه تجمع حشرات ،الروها و میگوهای آب شیرین را
که از غذاهای اصلی قزل آال میباشد به ارمغان میآورد.لذا ،در ساک ماهیگری خود،
همیشه دماسنجی داشته باشید و گاه گاهی در نقاط مختلف ،دمای آب را اندازه گیری
نمایید .دماسنج باید صحیح و دقیق باشد ،زیرا  2یا  3درجه انحراف نیز میتواند شما
را به اشتباه بیاندازد .دماسنج را باید در عمق آب و بستر رودخانه و دریاچه و حداقل به
مدت  3دقیقه به حال خود گذاشت .این عمل را در ساعات اولیه که آب هنوز خنک
است انجام دهید ولی در ساعت  9و  10صبح آب به سرعت گرم میشود .اگر دمای آب
در طول روز ،در کمتر از یک ساعت به حدود  22-23درجه سانتیگراد میرسد و دوباره
افت میکند ،هنوز امیدوار باشید که قزل آالها در حال تغذیه هستند .اما اگر دما در
طول روز ،به مدت  3-4ساعت در  23درجه سانتیگراد ثابت میماند خودتان را خسته
نکید چرا که قزل آالها از محل مزبور مهاجرت کرده اند.

.

هادی خیری

بن بست سیاسی ترکیه زمانی اوج پیدا کرد که
اردوغان بعد از انتخابات هفتم ژوئن قاعده بازی را به هم
زده و حاضر به ائتالف و تقسیم قدرت با احزاب دیگر
نشد و اکنون بعد از انفجار چند روز پیش در آنکارا و
کشته شدن جمع کثیری از شهروندان ترکیه تب اتهام
زنیهای سیاسی بین رهبران احزاب این کشور باال گرفته
و بر شدت اختالفات میان احزاب افزوده است تا ترکیه
همچنان از بن بست سیاسی به وجود آمده رنج ببرد.
رهبران حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر ترکیه با
متهم کردن داعش و برخی جریانهای سیاسی چپ
وابسته به کردها در انفجارهای آنکارا سعی در جریان
سازی و بعضاً بهره برداریهای سیاسی در راستای
انتخابات پیش رو کردند .هم داود اوغلو و هم اردوغان
رئیس جمهور ترکیه بخشی از اتهامات را متوجه حزب
کارگران کردستان کرده اند .این در حالی است که به گفته
منابع خبری بیشتر افرادی که در اجتماع صلح و آشتی
تجمع کرده بودند از طرفداران حزب خلق دموکرات و به
عبارتی کردهای ترکیه بودند .از سوی دیگر رهبر حزب
دموکرات خلق ترکیه هم حزب حاکم را مورد اتهام قرار
داده است .صالح الدین دمیر تاش در سخنانی که بعد از
انفجارهای ترکیه داشت خطاب به اردوغان و عدالتیها
گفت :روزی میرسد که شما حساب پس خواهید داد
و تفاوتی ندارد که رئیس جمهور باشید یا فرماندار روزی
خواهد رسید که دستبند هایی که امروز بر دست جوانان
این کشور میبندید بر دستان شما خواهد بود .دمیرتاش
که حزبش در انتخابات اخیر به پارلمان راه یافته است،

با وقوع این اتفاقات امکان ائتالف با حزب حاکم عدالت
توسعه در انتخابات آبان ماه را غیر ممکن دانسته و گفته
با قاتالن و کسانی که از سر تا به پا به خون آلوده هستند
نه میتوان برادری کرد و نه حیات مشترک داشت؛
با این افراد و با فاشیسم تنها باید مجادله کرد .حزب
عدالت توسعه اخیرا ً تالش زیادی داشت تا حداقل برای
فرار از ائتالف با رقیب اصلی اش یعنی حزب جمهوری
خواه خلق با حزب دموکراتیک خلق برای تشکیل دولت
ائتالف کند و حتی در این راستا داود اوغلو سه وزیر
خود را از این حزب انتخاب کرد تا شاید مسیر ائتالف
را هموارتر کند اما کمتر از چند روز نمایندگان حزب
دموکراتیک خلق کابینه را ترک کرده و حاضر به ادامه
همکاری در دولت موقت نشدند .سخنان ومواضع دمیر
تاش ،عدم همکاری سه وزیر این حزب با کابینه موقت
داود اوغلو و همچنین درگیریهای اخیر دولت ترکیه با
حزب کارگران کردستان را باید نشانه هایی دانست که
احتمال ائتالف حزب عدالت و توسعه و حزب دموکراتیک
خلق را کمرنگتر میکند و مسئوالن حزب عدالت و
توسعه و به ویژه اردوغان را به این نتیجه میرساند که
در انتخابات آینده و در صورت عدم کسب حد نصاب آرا
برای تشکیل دولت تک حزبی ،نمیتوانند چندان امیدوار
به تشکیل دولت ائتالفی با این حزب باشد .اما از سوی
دیگر بزرگترین حزب مخالف و رقیب اصلی حزب عدالت
و توسعه یعنی حزب جمهوری خلق هم شروط سختی
را پیش روی حزب عدالت و توسعه برای ائتالف گذاشته
است .کمال قلیچ داراوغلو رهبر حزب جمهوری خواه
خلق بعد از حادثه آنکارا در صحبتهای متعدد خود بر
پایبندی بر شرایط پیشین حزبش برای ائتالف با حزب
عدالت و توسعه تأکید کرد .قلیچ داراوغلو در مصاحبه
اختصاصی با شبکه سی ان ان ترک ،تغییر صدوهشتاد
درجه ای در سیاست خارجی ترکیه را از شروط مهم
ائتالف با حزب عدالت و توسعه عنوان کرد و همچنین

اصالحات در حوزه اقتصاد و آموزش ترکیه وپایان دادن
به مسئله کردهای ترکیه نیز از دیگر شرط هایی بود
که قلیچ داراوغلو برای ائتالف برشمرد .وی همچنین با
اشاره به رفتارهای دیکتاتور مآبانه اردوغان او را مانع اصلی
ائتالف در ترکیه دانست.داود اوغلو در چند ماه گذشته
از طرف اردوغان مأمور تشکیل کابینه ائتالفی بود و در
این راستا چندین نوبت با احزاب مختلف از جمله حزب
جمهوری خلق نشست برگزار کرد که در نهایت بی نتیجه
ماند و کار به انتخابات زود هنگام کشید .با توجه به مواضع
دو حزب دموکراتیک و جمهوری خواه خلق برای ائتالف
با حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیش رو و همچنین
عدم انعطاف پذیری الزم رهبران حزب عدالت و توسعه
برای ائتالف ،تنها راهی که برای عدالتیها باقی میماند
این است که یا روی به سوی حزب ملی گرا کنند و
خواهان ائتالف با این حزب شوند که با توجه به مواضع
افراطی حزب ملی بعید به نظر میرسد این اتفاق بیفتد و
یا اینکه سعی در کسب حداکثر آراء برای تشکیل دولت
تک حزبی داشته باشند که این امر نیز با توجه به تجربه
انتخابات قبلی و تزلزلی که در جایگاه این حزب به وجود
آمده است ،بسیار سخت است و یا به عبارتی غیر ممکن
به نظر میرسد .در این شرایط آنچه که مسلم است
اینکه گرهها و اختالفات سیاسی ترکیه روز به روز بیشتر
میشود؛ مسئله سیاست خارجی ترکیه در قبال کشور
همسایه اش سوریه همچنان اصلی ترین محل اختالف
گروههای سیاسی است در سوی دیگر ماجرا درگیری
ارتش ترکیه با کردها بر شدت این اختالفها افزوده و
در نهایت انفجار در تجمعی که برای صلح و آشتی ترکیه
تشکیل شده بود بر شدت اختالفات سیاسی افزود تا بن
بست سیاسی ترکیه حداقل تا انتخابات آبان همچنان
ادامه داشته باشد؛ انتخاباتی که در آن ریزش آراء حزب
عدالت و توسعه و حتی از دست دادن فرصت ائتالف هم
دور از انتظار نیست.

عکسنوشت

* مدرس دانشگاه و فعال محیط زیست

محرم و شعار لبیک یا حسین(ع)

.

کاملجمشیدزاده

اکنون آغاز سال  1428هجری قمری را پیش رو
داریم ،سال قمری با هجرت پر برکت رسول اکرم (ص)
معنا یافت و مبدأ تاریخ اسالم شد .اگر پیامبر (ص) در
مکه میماند چیزی از اسالم باقی نمیماند ،ولی سال
قمری که با هجرت پیامبر مکرم اسالم متبرک شده بود،
در سال  61پس از هجرت به خون عزیزان و خاندان
رسول اکرم (ص) رنگ شد و از آن پس سال قمری برای
مسلمان راستین جز با اندوهی جانکاه آغاز نگشته است؛
تا کی باشد که خونخواه خون "ثاراهلل"
بپا خیزد و جهانی را به عدل بیاراید.
در زمان خالفت عمر در سال 16
يا  17هجری؛ عمر مجلسی ترتيب
داد تا تقويمی برای حکومت اسالمی
تنظيم شود؛ تا با استفاده از آن تاريخ
وقايع و حساب بيت المال را نسبت به
آن مشخص سازد .در اين جلسه راجع
به واقعه فيل و واقعه بعثت و مبنای
تقويم ايرانيان بحث شد ولی هيچ يک
از آنان مورد تصويب قرار نگرفت تا
اينکه حضرت علی (ع) پيشنهاد نمود
که هجرت حضرت رسول اکرم (ص)
مبدأ تاريخ و تقويم اسالمی قرار گيرد؛
اين پيشنهاد و موضوع آن ،بواسطه اين که هجرت سبب
گشايش در امر مسلمين و اهداف اسالم شده بود مورد
قبول عموم حاضرين قرار گرفت.
بعد از تعيين و تصويب مبدأ برای تاريخ اسالم ،تعيين
مبدأ و سرآغاز برای سالهای اين تقويم نيز مورد شور و
مشورت قرار گرفت؛ که بعد از تبادل نظر؛ ماه محرم بنا به

خصوصيات خاص خود که اوالً پايان مراسم و سفر حج
بود و ثانياً آخر ماههای حرام بود بعنوان اولين ماه سال
انتخاب شد .در برخی ديگر از منابع نيز آمده است که
چون از عصر ابراهيم (ع) اکثر اقوام عرب به علت فراغت
از سفر حج و اعمال آن در ماه ذی الحجه ،ماه بعد از آن را
که محرم باشد ،اولين ماه سال میگرفتند ،روی اين اصل
با تبعيت از اصول سنتی اعراب ماه محرم را آغاز سال
هجری قرار دادند .و اما شروع سال قمری و ماه محرم
برای شيعيان يادآور قيام خونين و هميشه جاويد امام
حسين (ع) است .در مذهب تشيع ماه محرم با حادثه
عاشورا عجين شده است .حادثه ای که با وجود گذشت
قرنهای متوالی همچنان متبلور و راه گشای جويندگان
حق و حقيقت است.
اينک آغاز سال  1427هجري قمري را پيش رو

داريم ،سال قمري با هجرت پر برکت رسول اکرم
معنا يافت و مبدأ تاريخ اسالم شد چه اگر پيامبر در
مکه باقي مي ماند چيزي از اسالم باقي نمي ماند ،ولي
سال قمري که با هجرت پيامبر مکرم اسالم متبرک
شده بود ،در سال  61پس از هجرت به خون عزيزان
و خاندان رسول اکرم(ص) رنگ شد و از آن پس سال

قمري براي مسلمان راستين جز با اندوهي جانکاه
آغاز نگشته است؛ تا کي باشد که خونخواه اين خون
«ثاراهلل» بپا خيزد و جهاني را به عدل بيارايد
تاسيس تاريخ براي مسلمانان در زمان خالفت خليفه
دوم مسلمين و با مشورت علي (ع) در سال شانزدهم
هجري صورت گرفته است .مبدا تاريخ را هجرت پيامبر
و ماه نخست آن را محرم ،سالي كه هجرت روي داده
بود گرفتند  ....علت نامگذاري اين ماه آن بود كه در ايام
جاهليت ،جنگ در اين ماه را حرام مي دانستند.
در دوم ماه محرم الحرام سال  61هجري كاروان
حضرت امام حسين (ع) وارد كربال شد و سپاهيان
دشمن كه هر روز بر تعدادشان افزوده مي شد در روزهاي
تاسوعا و عاشورا كه روز نهم و دهم محرم مي باشد او و
يارانش را به شهادت رساندند .پيشواي هشتم شيعيان
امام رضا (ع) در خصوص اين ماه فرمود:
در جاهليت ،حرمت اين ماه نگاه داشته
مي شد و در آن نمي جنگيدند ولي در
اين ماه ،خونهاي ما را ريختند و حرمت
ما را شكستند و فرزندان و زنان ما را
اسير كردند و خيمهها را آتش زدند و
غارت كردند و حرمت پيامبر را دربارة
ذريه اش رعايت نكردند .... .آيت اهلل
ميرزا جواد ملكي تبريزي در «مراقبات»
نوشته است«:كودكانم را مي ديدم كه
در دهة نخست ماه محرم غذا نمي
خوردند و به نان خالي اكتفا مي كردند
كسي هم به آنان نگفته بود ماه محرم
شروع شده است گمان مي كنم عشقي
دروني آنان را برمي انگيخت ».به همين دليل ماه محرم
با حادثه عاشورا عجين شده است و فرا رسيدن آن دلها را
پر از غم مي سازد و پيروان و شيفتگان امام حسين (ع)
از اول محرم ،محافل و مجالسي را سياهپوش كرده ،به
ياد آن امام شهيد به عزاداري مي پردازند.

* روزنامه نگار و فعال مذهبی

یادداشت

رنگ محرم
نصب پرچم سیاه برای عزاداری ایام محرم در تکایا  ،حسینیهها  ،معابر عمومی و منازل در سطح شهر تهران .

