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در يك شبكه اجتماعي پررونق 
اين روزها از براي همراهان جان 
صفحه خويش ب��ه نويد چنين 
نوش��تم: »جمعه را كه به نيكي 
سر كنيد، شنبه مرا در ستوني 
ثابت از ستون هاي استوار كهنه 
جريده اي اعتماد پس داده نزد 
مردم، هر هفته خواهيد يافت و به محض رسيدن روز 
موعود و انتشار نخس��تين يادداشت لينك و آدرس 
آن وزين روزنامه را خواهم گذاش��ت همين جا از بهر 
خواندن و اطالع رس��اندن به عالقه مندان.« در ادامه 

پايي��ن آن را با تاكي��د اين گونه پايان 
دادم: »منتظر بمانيد براي بازگو كردن 

رازهاي س��ر به مهر مردمان سرزمين ناشناخته ها و 
شگفتي ها!«

محمد  بلوچ زهي
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از زم��ان باال گرفتن ت��ب ماجراي 
ويروس كوويد19 تا ب��ه امروز كه 
نزديك به 6 ماه مي گذرد، خيلي ها 
هش��دار داده اند كه ماس��ك ها و 
دستكش هاي به مصرف رسيده، 
بايد در كيسه هاي سربسته جاي 
بگيرند. اما متاسفانه هنوز اگر اندكي 
سرمان را به اين سو و آن سو بگردانيم، دستكش هاي افتاده بر 
زمين يا ماسك هاي آويزان بر لبه سطل زباله ها گهگاه وجود 
آدمي را از واهم��ه مي انبارد! اينكه چرا برخي با اينكه خبر 
دارند اين بي مباالتي ها نه فقط كاركنان محترم شهرداري 

كه براي خيلي ها خطرخيز است و باز هم از 
بي اعتنايي شان به تندرستي اطرافيان شان 

دست نمي كشند، دو دليل بزرگ دارد؛ نخست اينكه انسان را 
بيشتر اوقات موجودي اقتصادي دانسته اند. 

مهدي مالمير
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اخي��را آق��اي احمدي ن��ژاد در 
مصاحب��ه اي از ش��يدايي خود 
نس��بت به خوانن��دگان مطرح 
كش��ور از اس��تاد ش��جريان تا 
خوانندگان س��اكن امريكا گفته 
اس��ت. گرچ��ه اي��ن اظه��ارات 
مي تواند نوعي ندام��ت از رفتار 
فرهنگي خودش باشد، آن چنان كه در دوران او، تفنگ 
قهر مميزان، زير حنجره موسيقي بود اما راهبرد فرهنگي 
او با اظهارات فعلي او تنافر داشت. سواي آن جهت گيري 
فعلي او نيز بي اثر است. دوران احمدي نژاد مصادف بود با 

دوراني كه از باد جواني، سينه اهل هنر و 
فرهنگ بردميده بود . نسل جواني كه در 

دوران اصالحات موسيقي را در رشته هاي مختلف آغاز 
كردند و رونق لس آنِجلس را برانداختند.

علي صارميان
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مجل��س فعل��ي ك��ه نح��وه 
شكل گيري آن پوشيده نيست 
در ادامه روند دو ماهه گذشته 
خود چه مسيري را طي خواهد 

كرد؟ 
پاس��خ به اين پرس��ش كمي 
س��خت اس��ت چراكه ممكن 
است ش��رايط عمومي و اقتصادي كشور به گونه اي 
ش��ود كه مجلس از حيث كارايي فاق��د حداقلي از 
ظرفيت ش��ود. چون نه توان قانون گ��ذاري خواهد 
داش��ت و احتماال نيازي هم ب��ه آن نخواهد بود و نه 

توان نظارتي خواهد داش��ت و از همه 
مهم تر اينك��ه فاقد حداقل��ي از ايده 

ايجابي هستند.  براي توضيح اين نكات به چند نمونه 
مهم اشاره مي كنم: 

 عباس عبدي 
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كش��ور ما بيش از يك قرن است 
كه با استفاده از عايدات موهبتي 
به نام نفت اداره مي شود؛ در واقع 
نف��ت و گاز هديه اي خ��دادادي 
براي ملت ما بود تا به لطف قدرت 
اقتص��ادي حاصل از ف��روش آن 
همواره جايگاه مهمي در اقتصاد 
جهاني داشته باشد. اس��تفاده مستقيم يا غيرمستقيم 
از اين مناب��ع در ايجاد رفاه و اف��زودن به توليد ناخالص 
داخلي براي ما حياتي است و به گفته ديگر خون درون 
رگ هاي اقتصاد ايران به حس��اب مي آيد. همه دولت ها 

ش��عار قطع وابس��تگي از نفت و اقتصاد 
نفتي را مي دهند اما در عمل چشم بستن 

بر ثروت هنگفتي كه حاصل از مجاورت با اين ماش��ين 
پولسازي است همتي بلندتر از تبليغات سياسي مي طلبد. 

سعيد  ساويز
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اظه��ارات وزير خارج��ه امريكا در 
مورد اختالفات چين با كشورهاي 
منطقه در مورد درياي جنوبي چين 
را بايد تحول مهمي در روابط امريكا 
و چين، مناقشات فزاينده بين اين 
دو كشور و نيز ژئوپليتيك آسياي 
خ��اوري به ش��مار آورد. وضعيت 
حقوقي اين دريا براي چين و ديگر كشورهاي حاشيه آن 
حائز اهميت بس��يار زيادي اس��ت. چين طي ده ها سال با 
كشورهاي منطقه شامل 10 كش��ور عضو آسه آن در گير 
مناقشه اي گسترده در مورد اين دريا بوده است. پمپئو در 

بيانيه  خ��ود در اين مورد »دعاوي پكن در 
مورد منابع بخش اعظ��م درياي جنوبي 

چين و اقدامات قلدرمآبانه چين براي كنترل اين منابع را 
به طور كامل غيرقانوني« دانست. 

كوروش احمدي 
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التهاب و اعتراض 
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خبر   و   بيشتر 
 ويديوها   و گفت و گوهاي 

متفاوت

 انتصاب شايسته جنابعالی را به سمت معاون 
اس�تاندار و فرماندارشهرس�تان ويژه مراغه 
تبريک عرض نموده و از درگاه ايزدمتعال توفيق 
روزافزون در پيشبرد اهداف و برنامه های دولت 

تدبير و اميد را خواستاريم .

 جناب آقای 
دکتر سیدعلی موسوی

الياس حضرتي- دكترمحبوب حضرتي
  حجت طهماسبي- حميد رضازاده

مصيبت عظيم فقدان »سهيل« با هيچ کلمه ای قابل 
بيان نيست. برای آن عزيز سفر کرده مغفرت و برای 

شما آرزوی صبر دارم.

 خانواده محترم »گوهری«

مجيد آذرپی- زندان اوين

 گوهر يكدانه و رفيق يگانه، ش�هر خالصه لبخندت ش�د و داغت بر جگر هاي 
تبدارمان نشست. تو رفتي به ميهماني ابدي مقتدايت اباعبداهلل پيوستي و ما را 
با  بار غمت تنها گذاشتي. خدا به مادر و پدرت، به همسرت به خانواده و رفيقانت 

صبوري عطا نمايد. ما بدون تو خيلي كميم.

انا هلل و انا الیه راجعون

ارسالن ابدی- حميد ابراهيمی- شاهرخ ابراهيمی- حميدرضا ابک- احمد ابوالفتحی- پيام اثنی عشری- مهدی آجرلو- حسين احمدنژاد- 
علی احمدنيا- محمدجواد آخوندی- مجيد آذرپی- امير آريا زند- اميرحسين اسدبيگی- مجيد اسالمی- محمد اسالميه- سارا افتخاری- 
مهدی افروزمنش- مهدی افشارنيک- مهدی اقبال- احسان اکبری- علی اکرمی- مجتبی بابايی- آسيه باکری- رضا باوفا- علی بختياری- 
امير افراز برخورداری- کيومرث بشيريه- مهدی بلخاری- محمدرضا بنی طبا- مجتبی پدرام- مينا پورمقدم- امير تبريزی- امير تنها- ايليا 
جزايری- عالءالدين جزايری- زينب جعفری- محمدرضا جاليی پور- علی جمالی- نسيم چاالکی- علی چاهه- عيسی چمبر- اميرحسين 
حاجبيان- زويا حسنی- مجتبي حسيني- داوود حشمتی- علی حضرتی- غزل حضرتی- آرتا حقيقی- علی حکمت- محمدحافظ حکمی- 
محس�ن حيدری- هادی حيدری- حميد خادم- رضا خانکی- مجتبی خندان- محمدحس�ين خوربک- رضا داداشی- سعيد دارابی- زهير 
دانش- عليرضا دوالبی- فرزاد رادبوی- سينا رحيم پور- حبيب رستمی- ابوالفضل رضايی- سپيده رفيعی- محمدجواد روح- سعيد رئوفی- 
س�جاد سالک- صبا سراج- ميثم سعادت- اميرعلی سلطان- مهيار سلطانی- صدرا سمنانی رهبر- علی سميعی زاده- پوريا سوری- حامد 
سياسی راد- اردوان سيجانی- امير سيدين- بهروز شاهرخ نيا- بهروز شجاعی- سجاد شجاعی- ميثم شرفی- سعيد شريعتی- رضا شريفی- 
محمد شفيعی- علی اصغر شفيعيان- هانی شمس- علی شهرابی- محمدحسين شيخ محمدی- مهدی شيرزاد- ياسر صادقی- اسماعيل 
صحابه- حسين صدر- سپهر صفاری- عليرضا طاهری- ريحانه طباطبايی- شهاب طباطبايی- علی طباطبايی-  حجت طهماسبي - عباس 
طهماس�بی- پگاه طوس�ی- علی عالی- بهزاد  عامری- هادی عرب مازار- بهروز عزيزی- جاويد فخريان- ميالد فدايی اصل- علی فرخی- 
محمد فضلی- محمدطاهر فقيه- حامد قاسمی-  کيوان قاسمی- محمدرضا قاسمی- مهرداد قربانی- سعيد قريشی- احسان قلمچی- بهروز 
کاظمی- محمد کبيری- داوود کريمی- احس�ان کيان ارثی- ساجده کيانوش راد- حسين گنجی- احسان مازندرانی- محمد مبين- محمد 
احس�ان متقی- پرس�تو متينی زاده- اش�کان مجللی- اميد محدث- عادل محمد حس�ينی- جالل محمدلو- حسن محمدی- غالمحسين 
محمدی- مهدی محموديان- علی مردانی- حس�ام مرعش�ی- علی مرعش�ی- محمد مرعش�ی- آيدا مصباحی- محمدحس�ين مظفری- 
محمدجواد مظفری- حسن معاديخواه- عماد معاديخواه- سيد عليرضا معتمدی- مائده معتمدی- محمدرضا معتمدی- پيمان مقدم- فائزه 
منظوری- محمدحسين مهرزاد- کيوان مهرگان- زهير موسوی- سمانه موسوی- سيد فريد موسوی- ناهيد مولوی- عبداهلل مومنی- رضا 
مير- هدی مير- سيد هادی ميرباقری- سراج ميردامادی- علی ميردامادی- محمد ميردامادی- مهدی نادمی- روزبه ناعمه- مرتضی ناعمه- 
دارا نثاری- مهسا نصراللهی- آرمن نظريان- نفيسه نعمتی- سعيد نعيمی- حسين نقاشی- پونه نوازنی- سعيد نور محمدی- کسری نوری- 
حسين نورانی نژاد- حسين نيکخواه- ميثم وره چهر- شهرزاد همتی- مهدی الياسی- حسن يونسی

چهرهنزديكبهرييسدولتنهمودهم
ديداراحمدينژادبارهبريراتكذيبكرد

حركاِت رونالدينيويِي 
احمدي نژاد
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 برادر ارجمند
 جناب آقای حاج اصغر محمودی 

الياس حضرتی، حجت االسالم رهامی، سيد حمزه امينی هشترودی 
 غفار اسماعيلی- محمد شاهی- ابولفضل نصرت آبادی
  عربعلی قربانی-تيمور جاويد، کريم نائبی-  حاج حسين مهدوی
 نورالدين آهی-مير محمد موسوی- بهرام پيروی-  رکابعلی كشاورز
  آقای امينی- جالل محمدی- حاج داور-  حجت االسالم هاشمی
  حجت االسالم ابوترابی- کرامت اسدی- کمال مرادی
  عادل قاسمی-عيسی اسدی- سيد اکبر اکبری- حسن ابراهيمی
 مهندس اسماعيل ابراهيمی-دکتر حسين سنجری

درگذشت والده مکرمه تان بانوی پرهيزکار حاجيه خانم 
روستا را تسليت عرض نموده و از خدای منان  درخواست 
علو درجات و رحمت واسعه الهی برای آن سفر کرده و صبر 
و شکيبايی برای حضرتعالی و س�اير بازماندگان محترم 

مسئلت می نماييم.

فضاي سياسي ايران اين روزها تحت تاثير حكم صادر 
شده براي س��ه جوان معترض آبان 9۸ و مطالبه بدنه 
اجتماعي از س��يد ابراهيم رييس��ي براي جلوگيري از 
اجراي اين احكام قرار گرفته است. پيامي كه شهروندان 
با هشتگ #اعدام_نكنيد در فضاي مجازي به دستگاه 
قضايي ارس��ال كردند ب��ا ورود دونالد ترامپ، بنيامين 
نتانياه��و، س��عودي ها و جريان هاي برانداز و انتش��ار 
توييت هاي فارسي و بهره گيري از هشتگ ترند شده، 
واكنش ه��اي متفاوتي را ب��ه دنبال داش��ت. كاربران 
شبكه هاي مجازي كه پيش از اين با انتشار ديدگاه هاي 
خود در فضاي مجازي خواس��تار اعم��ال ماده ۴۷۷ و 
جلوگيري از اج��راي حكم اعدام س��ه جوان معترض 
آبان ماه ش��ده بودن��د بالفاصله پس از دخالت ش��وم، 
نحس و بي ربط ترامپ، نتانياهو، حكومت س��عودي و 
جريان ه��اي برانداز براي جلوگيري از موج س��واري و 
پررنگ ش��دن مرزهاي واقعي با آن��ان توفان توييتري 

به پا كردند و متفق القول و به تعبيري نوشتند: »نخود 
نجس خود را داخل دي��گ آش ملت ايران نيندازيد.« 
اما به  رغم مرزبن��دي جامعه مدني ايران ب��ا براندازان، 
هاديان و كاربران جريان طرف��دار اجراي حكم اعدام، 
فرصت را براي دوخت و دوز ش��هروندان ايراني نگران 
با امريكا و اس��راييل و مجاهدين خلق، مناسب ديدند 
و به بهانه حمايت امريكا و اس��راييل و براندازان از اين 
كنش توده هاي اجتماع��ي ايران، آنه��ا را پياده نظام 
و كيف كش و وابس��ته و ربات معرف��ي كردند. همين 
واكنش منجر به تشديد فضاي دوقطبي موجود ميان 
طرفداران و منتقدان سياست هاي كلي كشور شد. اما 
پرسش اصلي اين است: »علت اصلي ورود رهبر امريكا، 
رژيم صهيونيس��تي و جريان هاي برانداز به اين ماجرا 
چيست؟ چه كساني از راديكاليزه شدن سپهر سياسي 
ايران نفع مي برند؟ چه جريان هاي��ي تالش دارند تا با 
هر لطايف الحيلي، فضاي روحي/رواني جامعه ايران را 

به خشم برسانند؟ اين حوادث چه سهم القدر و نقشي 
در بازي ق��درت و رقابت هاي نامري��ي مدعيان قدرت 
دارد؟و...«. براي پاس��خ به اين پرسش ها و جلوگيري از 
وارونگي معنايي ابت��دا بايد ماجراي #اعدام_نكنيد را 
يك بار ديگر بازخواني كرد:  روز سه شنبه 2۴ تير 1399 
غالمحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضاييه در نشست 
خبري خود از تاييد حكم اعدام سه جواني خبر داد كه 
در جريان حوادث آبان ماه 9۸ دستگير شده بودند. پيش 
از اين نشست و حرف هاي سخنگوي دستگاه قضايي، 
اخباري درباره تاييد حكم اعدام آنان مطرح شده بود كه 
غالمحسين اسماعيلي در اين نشست، اين اخبار را تاييد 
كرد. شايد در نگاه اول قابل پيش بيني نبود كه ممكن 
اس��ت واكنش جامعه نسبت به تاييد اين حكم چگونه 
باش��د. احتماال به همين دليل هم بود كه س��خنگوي 
قوه قضاييه تالش كرد تا نقدهاي ممكن نسبت به اين 
احكام و شكل برگزاري دادگاه اين متهمان امنيتي را تا 

حد ممكن پاس��خ دهد.  اسماعيلي درباره احكام صادر 
شده براي س��ه جوان متهم در اعتراضات آبان ماه 9۸ 
گف��ت: »دو نفر از اين مجرمان هنگامي كه مس��لح به 
سالح سرد بودند، اقدام به سرقت مسلحانه كرده بودند. 
بعد از دستگيري در موبايل آنها ديده شد كه در جريان 
اغتشاشات آبان ماه، بانك ها و اتوبوس هاي شهرداري را 
آتش مي زنند و دست به اغتشاش زده اند. تمامي جلسات 
دادگاه فيلمبرداري شده و فيلم حضور متهمان و وكالي 
آنها در جلس��ات دادگاه موجود است. در اين چند روز 
هم آقايي كه به عنوان وكيل اينها در رسانه ها و فضاي 
مجازي اطالع رساني مي كند كه موكالن نتوانستند از 
خود دفاع كنند، از منظر وكالت، وكيل خودخوانده است. 
اين شخص فرم وكالتي ندارد و تنها بعد از تاييد راي در 
ديوان عالي، نام��ه اي به ديوان ارايه داده مبني بر اينكه 
وكيل متهمان است و درخواست مطالعه پرونده را داده 
است.«   ادامه  در صفحه 8

سهیل عزيز

بسياريازشخصيتهاومردمدرتوييتهايخودتلهبدخواهانوبراندازانراافشاكردند

امروز دوستی عزيز به خانه ابدی بدرقه شد. 
در چندين جلسه، از دغدغه هايش برای 

ايران بسيار شنيدم. نجيب، متين و مومن بود. 

الياس حضرتي

 را به خانواده اش، دوستانش و جامعه رسانه ای 
کشور تسليت می گويم. برای همگان صبر و 

برای سهيل غفران الهی مسالت دارم.

 درگذشت  
سهیل گوهری
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گزارش

درست از همان زمان كه نتيجه بررسي صالحيت ها 
اعالم و اكثريت نماين��دگان دهمين دوره مجلس 
شوراي اس��المي در گس��ترده ترين رد صالحيت 
تاريخ جمهوري اس��المي از حض��ور در انتخابات 
پارلمان يازدهم باز ماندند، تالش هاي پيدا و پنهان 
براي كرسي ديوان محاسبات قوه مقننه كه بازوي 
نظارتي پارلمان محسوب شده و دوران رشد مطالبه 
مقابله با فساد ميان اقشار مختلف جامعه مي تواند 
نقش��ي بس��زا در آينده ساكن كرس��ي رياستش 
داشته باشد، آغاز ش��د. تالش هايي كه عادل آذر، 
رييس فعلي اين ديوان يك��ي از اولين افرادي بود 
كه با ارايه گزارش ب��ه نمايندگان مجلس يازدهم، 
آن  هم پيش از ارايه گزارش به مجلس  دهمي ها به 
آن تن داد ولي حاال در ش��رايطي اميدوار به حفظ 
كرسي خود اس��ت كه 14 رقيب جدي را مقابلش 
مي بين��د؛ 14 رقيبي كه هر كدام به نوبه خود براي 
تصاحب كرس��ي ياد شده، تالش مي كنند و از قرار 
معلوم حاضر به كناره گيري به نفع ديگري نيستند.

تا همين چن��دي پيش نام مه��رداد بذرپاش كنار 
لطف اهلل فروزنده، عادل آذر و اس��داهلل عباس��ي به 
عنوان جدي ترين مدعيان كرس��ي رياست ديوان 
محاسبات اعالم مي ش��د اما حاال و با اعالم اسامي 
نهايي مدعيان رياس��ت اين نهاد، مش��خص شده 
كنار آنان چهره هايي چون حسن كامران، نماينده 
دهمين دوره مجلس ش��وراي اس��المي كه موفق 
ب��ه حضور در پارلمان يازدهم نش��د نيز به چش��م 
مي خورد. چهره هايي كه بنا به اخبار پيگيري ها از 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي، 
رايزني هاي خود با اعضاي اين كميس��يون را آغاز 
كرده و مي كوشند، خود و برنامه هاي شان را نسبت 

به ديگري برتر نشان دهند.

سرشناسان و ناشناسان
ميان 15 فردي كه نام شان رسما از سوي كميسيون 
برنام��ه و بودج��ه به عن��وان گزينه هاي رياس��ت 
كرس��ي ديوان محاس��بات اعالم ش��ده، جدا از 5 
چهره سرش��ناس نام برده، نمايندگاني از مجالس 
هش��تم و نهم و برخي ديگر از مديران س��ابق اين 
نهاد نيز به چش��م مي خورد. موس��ي الرضا ثروتي 
نماين��ده دوره ه��اي هفتم، هش��تم و نهم مجلس 
كنار امين حس��ين رحيمي نماينده دوره هش��تم 
و دادس��تان ديوان محاس��بات در مجل��س نهم، 
ضرغام صادقي نماينده دوره نهم مجلس، حس��ن 
ونايي نماينده دوره هش��تم مجلس، اصغر عربيان 
دادستان س��ابق ديوان محاسبات و غفور پاك نهاد 
معاون س��ابق توس��عه بنياد مس��تضعفان از ديگر 
چهره هاي سرشناس��ي محس��وب مي ش��وند كه 
نامشان در فهرست منتشر شده به چشم مي خورد 

و مي توانند كار مهرداد بذرپاش را براي رياس��ت بر 
ديوان محاسبات دشوارتر كنند. 

ميان اين 11 چهره سرش��ناس، علي بابايي، هادي 
دادمان، بابك درويش و غالمحسين آزاد نيز حضور 
دارند كه برخالف رقباي خود كه هر كدام س��وابق 
سياس��ي و اجرايي خاص ش��ان را دارند بيشتر در 
حوزه هاي دانش��گاهي فعاليت داش��ته اند و عمده 
اقدامات شان مربوط به دانشگاه و نگارش مقاله هايي 
در ارتب��اط با موضوعات مختلف ب��ه  ويژه مقابله با 
فس��اد اس��ت؛ هر چند كه هر كدام براي مدتي به 
عنوان مش��اور در ديوان محاس��بات و كنار برخي 
نمايندگان ادوار مجلس حاضر بوده و از اين  رو با جو 
پارلمان و چند و چون جلب  نظر نمايندگان بيگانه 
نيس��تند؛ هر چند كه بايد اتفاقي خارج از عرف رخ 
دهد كه توانايي پيروزي در مقابل رقباي سرشناس 

خود را داشته باشند.

 مانع قانوني
نكته قابل  توجه در اين ميان آنكه نخس��تين مانع 
پيش  روي 15 نامزد كرسي رياست ديوان محاسبات 
نه نظر مواف��ق نمايندگان بلك��ه آيين نامه داخلي 
مجلس است. آيين نامه اي كه يكي از شروط رييس 
ديوان محاس��بات را برخورداري از 20 سال سابقه 
كاري عنوان كرده و مجلس يازدهم نيز از قرار معلوم 
بدان پايبند اس��ت؛ چنانكه محمدحسين فرهنگي 
در همين راس��تا و در اظهاراتي كه خبرگزاري مهر 
آن را منتشر كرده به تشريح جزييات نشست برگزار 
شده با اعضاي كميسيون تدوين آيين نامه در همين 
راس��تا پرداخته و گفته ك��ه »در آيين نامه داخلي 
مجلس آمده اس��ت كه كانديداهاي رياست ديوان 
محاسبات بايد 20 س��ال سابقه كار داشته باشند و 
قيد شده كه حتما بايد بخشي از اين سابقه نظارتي 
باش��د؛ چراكه كار رييس ديوان محاس��بات جنبه 
نظارت��ي دارد. به آيين نامه داخل��ي مجلس در اين 
باره چيزي اضافه نش��د بلكه در جلسه كميسيون 
آيين نامه داخلي مجلس توضيح داده شد كه سابقه 
كار كانديداهاي رياس��ت ديوان محاسبات بايد به 
چه نحوي باشد و حتما سابقه نظارتي داشته باشند 
كه البته ممكن است اين سابقه نظارتي 6 ماه يا يك 

سال از 20 سال سابقه كاري فرد باشد.«

محم��ود احمدي ن��ژاد، نخس��تين رييس جمهوري 
تاريخ ايران بود كه با طرح س��وال نمايندگان نهمين 
دوره مجلس ش��وراي اس��المي كه از قضا همس��و با 
خود بود به صحن علني مجلس احضار ش��د و هر چه 
خواس��ت، گفت و رفت. پس از او نمايندگان مجلس 
به اصالح آيين نام��ه پرداختند ت��ا اختياراتي را براي 
پارلم��ان به هنگام س��وال از رييس جمه��وري وضع 
كنند، اختياراتي كه با حضور حسن روحاني به عنوان 
رييس جمهوري در مجلس دهم براي پاسخ به سواالت 
نمايندگان اصولگراي مجلس وقت ناكارآمدي آن اثبات 
ش��د؛ چراكه مخالفان به رغم عدم اقناع از پاسخ هاي 
رييس جمهوري، از ارجاع س��واالت ب��ه قوه قضاييه و 
برخورد با رييس جمهوري به  دليل عدم توانايي شان در 
اثبات استنكاف رييس جمهوري از قانون ناكام ماندند، 
اما حاال و در مجلس يازدهم دوباره تالش ها براي احضار 
رييس جمه��وري و الزامش به حض��ور در پارلمان در 
شرايطي شدت گرفته و او در يك قدمي ركوردشكني 
قرار دارد كه اگر نبود نه��ي تلويحي رهبري، مجتبي 
ذوالنوري و يارانش احتماال همچنان پيگير طرح عدم 
كفايت و استيضاح و خلع روحاني از رييس جمهوري 

ايران بودند.

قابل پيش بيني بود كه با خداحافظي اكثر قريب به 
اتفاق اصالح طلب��ان و اعتدال گرايان با پارلمان، آن  
هم با تصميم 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان و 
حضور و ظهور اصولگرايان و تندروهاي اين جريان 
سياس��ي در پارلمان، روابط ق��واي مجريه و مقننه 
كه باتوجه به دوس��تي ميان حس��ن روحاني و علي 
الريجاني در يكي، دو س��ال پايان��ي مجلس نهم و 
مجلس دهم به بهترين شكل ممكن در جريان بود، 
تغيير كند ولي شايد كمتر كسي تصورش را مي كرد 
كه اوضاع اقتصادي ايران چنان تغيير كرده و قيمت 
دالر و س��كه و مس��كن و مايحتاج عمومي مردم به 
شكلي افسارگسيخته افزايش يابد كه تنها پس از 50 
روز از آغاز به كار مجلس يازدهم، طرح سوال از او با 

196 امضا بنا به اذعان س��يدناصر موسوي الرگاني، 
نماينده اصفه��ان به هيات رييس��ه مجلس تقديم 
شده و روحاني در آس��تانه احضار دوباره به پارلمان 

قرار بگيرد.
اين نماينده مجلس در صفحه شخصي خود در شبكه 
اجتماعي توييتر نوشته كه »به قول خود به مردم عزيز 
عمل كرديم و روز چهارشنبه 196 نماينده طرح سوال 
از روحاني را به رييس محترم مجلس تحويل داده و تا 
آخر پيگير خواهيم ب��ود. رييس جمهوري بايد درباره 
داليل ويراني اقتصاد و گراني مس��كن، خ��ودرو، ارز، 
طال، مايحتاج عمومي و اش��تباهات استراتژيكش در 
برجام نافرجام پاسخگوي ملت باشد.« بدين ترتيب و 
بر اساس آيين نامه داخلي مجلس، محمدباقر قاليباف 
به عنوان رييس قوه مقننه موظف است پس از دريافت 
س��واالت نمايندگان ظرف 48 س��اعت ي��ا در اولين 
جلسه علني مجلس، سوال نمايندگان را اعالم و براي 
رييس جمهوري ارس��ال كند؛ مش��روط به آنكه تا آن 
زمان امضاي نمايندگان كاهش نيابد. اگر چنين شد، 
رييس جمهوري نيز پس از دريافت س��واالت يك ماه 
فرصت دارد تا در صحن علني مجلس حاضر شده و به 

سواالت نمايندگان پاسخ دهد.

چند س��الي است كه مس��اله جاسوس��ي از طريق 
ريزپرنده ها و پهپادها به يكي از موضوعات پرحاشيه 
و جنجال س��از نظ��ام جمه��وري اس��المي تبديل 
شده، چنان كه هر از گاه انتش��ار اين دست اخبار با 
واكنش هايي گسترده در رسانه هاي ارتباط جمعي 
و شبكه هاي اجتماعي مواجه مي شود. شايد همين 
حساسيت باالي شبكه هاي اجتماعي سبب شده تا 
گاه و بي گاه اخباري تاييد و تكذيب نش��ده از هجوم 
پهپادهاي مهاج��م به ايران و ش��كار بعضي از آنان 
توس��ط نيروهاي نظامي جمهوري اسالمي سخن 
به ميان مي آورند ولي در جديدترين نمونه موضوع 
نه تنها به شبكه هاي اجتماعي و كاربران به اصطالح 
ارزشي و بعضا بي نام و نشان برنمي گردد، بلكه يكي از 
نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي 
كه ازقضا به جريان سياس��ي اصولگرا نيز تعلق دارد 
و در كارنام��ه كاري اش نيز س��ابقه حضور در يكي 
از نيروه��اي انتظامي اي��ران را دارد، با طرح چنين 

ادعايي، جنجال ساز شده است.
اردش��ير مطه��ري، نماينده اصولگراي گرمس��ار و 
آرادان و دبي��ر كميس��يون اجتماع��ي مجلس كه 
همين چندي پيش شائبه هاي بسيار جدي درباره 

روزه��اي فعاليتش در ني��روي انتظام��ي عنوان و 
درخواس��ت هايي ب��راي رد اعتبارنامه اش توس��ط 
نمايندگان اصولگراي پارلمان مطرح ش��ده بود، در 
صفحه ش��خصي خود در ش��بكه اجتماعي توييتر 
از هجوم پهپادهاي جاسوس��ي به اي��ران خبر داد و 
نوشت: »طرف مقابل مدتي است از طريق پهپادهاي 
ناش��ناس، حمالتي را انجام مي دهد و مس��ووليت 
رس��مي كارهايش را نمي پذيرد تا از انتقام س��خت 
ما در امان باش��د.« اين نماينده مجلس نام و نشاني 
از »طرف مقاب��ل« مدنظرش به مي��ان نياورد ولي 
تاكيد كرد كه »در زمان مناس��ب انتقام مي گيريم، 
مس��ووليت هم قب��ول مي كني��م. دوران بزن در رو 
گذش��ته اس��ت.« با اين حال و به رغ��م اظهارات نه 

چندان ش��فاف اي��ن نماينده مجلس كن��ار ادعاي 
جنجال��ي اش، با توجه ب��ه اس��تفاده او از كليدواژه 
»انتقام س��خت« كه همچون جمل��ه »دوران بزن 
در رو گذش��ته است« نخس��تين بار توسط رهبري 
استفاده ش��د، مي توان گفت كه احتماال اشاره او به 
اياالت متحده امريكا و برخي متحدان منطقه اي آنان 

به ويژه اسراييل و عربستان است.
نكته قابل توجه آنكه اين اظهارات دبير كميس��يون 
اجتماع��ي مجلس در ش��رايطي ب��ا بازخوردهاي 
گسترده و البته انتقادات صريح و تند و تيز كاربران 
اصولگ��راي توييت��ر مواجه ش��ده ك��ه هيچ يك از 
نيروهاي مس��لح جمهوري اسالمي از سپاه و ارتش 
گرفته تا نيروي انتظامي حداقل تا لحظه نگارش اين 
گزارش هيچ واكنشي به ادعاي مطهري نشان نداده 
و به تاييد يا تكذيب اظهارات او نپرداخته اند ولي اگر 
اصل بر صحت اظهارات اين نماينده مجلس باشد، با 
توجه به دستور اخير دونالد ترامپ، رييس جمهوري 
امريكا براي حمالت سايبري همه جانبه به ايران، به 
نظر مي رسد بايد ش��اهد صفحه اي جديد از جدال 
ميان تهران و واشنگتن باشيم؛ جدالي كه مي تواند 

در آينده منطقه تاثير بسزايي به  جا بگذارد.

سوال از رييس جمهوري با 196 امضا تقديم هيات رييسه مجلس شداسامي رسمي كانديداهاي پذيرش رياست ديوان محاسبات منتشر شد

نماينده اصولگراي مجلس از هجوم پهپادهاي مهاجم به ايران خبر داد

يك گام تا احضار رييس14+1 مدعي

يك ادعاي خطرناك

پارلمان

ادامه از صفحه اول
1- مجلس از هنگامي كه آغاز به 
كار كرد يك خط مشي تهاجمي 
را عليه دولت برگزيد. خطي كه 
به درستي انتظار مي رفت، اتخاذ 
كنند. در واقع تركيب سياس��ي 
افراد تاييد صالحيت شده همين 
دي��دگاه و انتظار را به وجود آورده ب��ود. اين انتظار نيز 
برآورد ش��د و با احض��ار وزرا و حت��ي توهين و تحقير 
آنان، گام اول را محكم برداش��تند. س��پس تهاجم به 
رييس جمهور را آغاز كردند. ابتدا از طرح س��وال وارد 
شدند ولي به سرعت استيضاح در دستور كار قرار گرفت 
چون مي دانستند، سوال مشكل آنان را حل نمي كند. 

ولي اين خط مشي با سخنان مقام رهبري به كلي رنگ 
باخت. هر چند صريح بيان نشد ولي به روشني معلوم 
بود كه مي شد، نتيجه گرفت كه استيضاح رييس جمهور 
و حتي طرح س��وال از او عمل خردمندانه اي نيست. به 
عبارت ديگر اين مواضع آب سردي بود كه بر شعارهاي 
داغ مجلسي ها ريخته شد. پس از اين مرحله هر كدام 
وارد ميدان ش��دند و از مواضع گذشته برائت جستند 
و اينكه اس��تيضاح و سوال كار بدي است و مي خواهند 
به دولت كمك كنند. ظاهر قضيه اين است كه آنان از 
مواضع رهبري تبعيت كرده اند و اين را نقطه قوت خود 
مي دانند ولي اين ظاهر ماجراس��ت در حالي كه اگر به 
صورت ريشه اي به موضوع نگاه كنيم، ابعاد مشكل در 

مجلس آشكار خواهد شد. 
مساله اين نيست كه مجلس از مواضع رهبري تبعيت 
مي كند يا نه؟ مساله اين است كه اين مجلس و رهبران 
اصلي آن از فهم مواضع رهبري عاجز هس��تند. چنان 
عاجز هس��تند كه موضوعي به اين روش��ني را متوجه 
نبودند و اگر ايشان وارد نشده بود چه بسا قصد انجام آن را 
داشتند. براي مجلس و كنشگران سياسي اصولگرا زشت 
و زننده است كه تا اين حد از فهم و درك مواضع رهبري 
غافل باشند. مواضعي كه تقريبا بسياري از تحليل گران 
آن را مي فهميدند. پس مشكل مجلس تبعيت يا عدم 
تبعيت از مواضع رهبري نيست، مشكل ناتواني آن در 
فهم مواضع مهم و اصلي است كه در نتيجه، كار به جايي 
مي رسد كه ايشان مجبور مي شوند به صورت ضمني كه 

از تصريح آشكارتر است، ماجرا را بيان كنند.  
با اين مقدم��ه مي توان نتيجه گرف��ت؛ اين مجلس از 
درك اصلي ترين ادع��اي خود كه اجراي رهنمودهاي 
رهبري است، عاجز و ناتوان است. يا بايد اين رهنمودها 
چنان واضح و آشكار باشد كه مثل دو دو تا چهار تا باشد 
تا متوجه آن ش��وند يا متوجه آن نمي شوند. خب! اگر 
محور اتحاد و انسجام مجلس��ي ها نزد خودشان تا اين 
حد نامتعين باشد و ش��ناختي از آن نداشته باشند در 
اين صورت آيا خواهند توانس��ت گامي در مس��ير اين 
محور بردارند؟ پاسخ منفي است. در نتيجه كارشان به 
مجادالت بي پايان و زيانبار و روزمرگي هاي غيرمفيد 

خواهد انجاميد. 
2- مورد ديگر بسته اقتصادي است كه پيشنهاد داده اند. 
توضيحاتي كه در اين م��ورد گفته اند همگي تكراري 
و كلي اس��ت كه در قانون اساسي و سياست هاي كلي 
نظام و مقدمه برنامه هاي 5  ساله و... آمده است و براي 
دهمين و شايد صدمين بار اس��ت كه تكرار مي شود و 
همه  چيزهاي خوب را كنار يكديگر مي نويسند و اسم 
آن را مي گذارند، بسته پيشنهادي! و طبيعي است كه در 
نهايت نيز از آن هيچ چيزي دستگير كسي نخواهد شد 
به عالوه مسووليت اين كار به عهده دولت است و مجلس 
فقط قانون گذار است و اين بسته را بايد در قالب قانون 
تدوين كند و مطابق ش��يوه مرسوم مجلس چند سال 
طول مي كشد كه تبديل به قانون شود و به طور قطع به 
جاي سرمه كشيدن به چشم قوانين موجود، آنها را كور 
خواهند ك��رد. در نهايت در بهترين حالت مثل خلعت 

سلطان محمود براي ابوالقاسم فردوسي خواهد شد. 
با اي��ن مالحظه مجلس چه كار خواه��د كرد؟ كار كه 
زياد است. تبريك فرزندآوري به يكديگر به عنوان يك 
حركت افتخارآفرين و حماسي و تغيير نام چند تا محل 
مهم و ده��ان  پركن در قالب طرح هاي س��ه  فوريتي و 
بلكه بيش��تر و اقداماتي از اين قبيل مي توانند كارساز 
باشند. البته اولين دريافتي آنان هم اگر 231 ميليون 
تومان بود نبايد خرده گرفت چراكه خرج دارند و ته آن 

چيزي نمي ماند.

 عباس عبدي 

»تش��كيل اجتماعات و راه پيمايي ه��ا بدون حمل آينده اين مجلس
س��الح به ش��رط آنكه مخل به مباني اسالم نباشد، 
آزاد اس��ت«؛ اين عي��ن به عين متني اس��ت كه در 
بيس��ت وهفتمين اصل از اص��ول 177 گانه قانون 
اساسي جمهوري اسالمي آمده؛ اصلي كه هم فعاالن 
و تحليل گران نزديك به حاكميت و حاضر در سمت 
راس��ت نمودار سياس��ت ايران و هم اصالح طلبان و 
فع��االن منتهي اليه چپ اين نمودار آن را پذيرفته و 
قبولش دارند؛ اما ب��ه  زعم حقوق دانان و نمايندگان 
ادوار مجلس در طول بيش از 40 س��ال گذش��ته از 
تاريخ انقالب تاكنون چنان كه بايد و ش��ايد فرصت 
ب��راي اجراي اين اصل فراهم نش��ده تا اصل 27 نيز 
همچون اصول مرتبط با بازنگري قانون اساس��ي و 
همه پرسي در جمهوري اسالمي، اسير اما و اگرهاي 
فراوان براي اجرا باش��د. اين مي��ان اما آنچه متوقف 
نش��ده، اعتراضات مردمي اس��ت؛ اعتراضاتي كه با 
افزاي��ش افسارگس��يخته اقالم و مايحت��اج حياتي 
زندگي ايرانيان بعيد نيس��ت روزهاي آتي دوباره و 
به  صورت پراكنده آغاز ش��ود؛ چنانكه يكي، دو روز 
اخير دست كم 3 شهر ايران شاهد تجمعات مردمي 

و ابراز نارضايتي آنان نسبت به وضع موجود بودند.
براس��اس گزارش هاي منتشر ش��ده در شبكه هاي 
اجتماع��ي، خبرگزاري ه��ا و پايگاه ه��اي خب��ري 
تحليلي، مشهد و شيراز به عنوان 2 شهر مذهبي تر 
ايران كنار بهبهان واقع در اس��تان خوزس��تان كه 
شهروندانش اين روزها عالوه بر كرونا براساس برخي 
س��وءمديريت ها با مشكل آب ش��رب نيز مواجهند 
ازجمله ش��هرهايي محسوب مي ش��وند كه شاهد 
اعتراضات مردمي بودن��د؛ اعتراضاتي كه اگرچه در 
قياس با آنچه آبان  ماه 98 و پس از افزايش 3  برابري 
قيمت بنزين آن هم بدون هر گونه اطالع رس��اني و 
زمينه س��ازي قبلي اتفاق افتاد ش��اهد تجمع كمتر 
مردم بود ول��ي به باور بس��ياري از ناظران مي تواند 
نشاني باشد از لزوم تالش براي بهبود هر چه سريع تر 
وضع موجود توسط قواي سه گانه و پرداختن روساي 
قوا و مسووالن به مشكالت مردم به  جاي درگيري ها 

و جنجال هاي جناحي.
چنانك��ه عالوه بر مش��كالت اقتص��ادي موجود در 
سرتاسر ايران و رشد روزافزون و ركوردشكني هاي 
ساعتي كرونا در ايران و بازگشت شهرها به وضعيت 
قرمز، مجبور اس��ت ب��ا س��وءمديريت هاي موجود 
در اس��تان و ش��اخص هاي باالي فقر نيز دس��ت و 
پنجه نرم كند. هم��ه اين موارد كنار برخي اقدامات 
گروهك هاي تجزيه طلب در اين استان سبب شده تا 
تجمعات اعتراضي مردم در شهرها و شهرستان هاي 
اين اس��تان در قياس با ساير شهرهاي ايران بيش از 
پيش توجهات را به سمت خود جلب كند. در همين 
راس��تا و پس از آنكه فراخوان هاي��ي براي تجمعي 
اعتراضي در بهبهان منتش��ر ش��د اين شهرس��تان 
شاهد برگزاري تجمعي در شامگاه پنجشنبه مورخ 

مشهد، بهبهان و شيراز در روزهاي اخير شاهد برگزاري تجمعاتي اعتراضي بودند

سپاه شيراز و مشهد و ناجاي بهبهان نسبت به تحركات »ضد انقالب« هشدار دادند
گراني افسارگسيخته و اعتراض مردمي

بيست وششم تير ماه بود.
تصاوير و فيلم هاي منتش��ر ش��ده در ش��بكه هاي 
اجتماعي از تجم��ع گروهي از مردم در ميدان بانك 
ملي، ميداني كه در جري��ان اعتراضات آبان  ماه 98 
نيز بارها و بارها ش��اهد حضور مردم و اعتراض آنان 
حكايت دارد. تعداد تجمع كنن��دگان در فيلم هاي 
منتشر ش��ده چيزي بيش از 50 تن و كمتر از 100 
تن به نظر مي رس��د ولي تعداد دقيق آنان قابل  ذكر 
نيست. كنار شعارهاي بعضا تند و تيز سر داده شده 
از سوي معترضان آنچه اين ميان قابل  توجه است، 
ن��وع برخوردهاي صورت گرفته از س��وي نهادهاي 
امنيتي است. كاربران شبكه هاي اجتماعي و برخي 
رس��انه هاي برون مرزي به  ويژه خبرگزاري رويترز 
در ادعايي از  ش��ليك گاز اش��ك آور از سوي نيروي 
انتظامي ب��راي متفرق كردن م��ردم حكايت دارد، 
موضوعي كه فرمانده نيروي انتظامي اين شهرستان 
نيز ت��ا حدودي ب��ه آن اذع��ان ك��رده و در جريان 

گفت وگوي خود با خبرگزاري جمهوري اس��المي 
گفته كه »ابتدا پليس س��عي داشت تا با مذاكره اين 
افراد را متفرق كند اما آنها نه تنها متفرق نشدند بلكه 
اقدام به سر دادن شعارهاي هنجارشكنانه كردند به 
همين دلي��ل پليس هم با صالبت اق��دام به متفرق 

كردن آنها كرد.«
محمد عزي��زي در بخش ديگ��ري از اين گفت وگو 
تع��داد تجمع كنن��دگان را »اندك« اع��الم كرده و 
در ش��رايطي گفت كه »هيچگونه خسارات مالي و 
جاني در اي��ن تجمع به وجود نيام��د و افراد تجمع 
كننده هم به منازل ش��ان هدايت شدند« كه برخي 
گزارش هاي منتشر شده در ش��بكه هاي اجتماعي 
حاكي از بازداشت برخي از تجمع كنندگان به  ويژه 
»فرزان��ه انصاري ف��ر«، دختر »امي��ن انصاري فر« 
جانباز و يكي از بازمانده هاي جنگ تحميلي و برادر 
»فرزاد انصاري فر« يكي از جان باختگان اعتراضات 
آبان  ماه حكاي��ت دارد. برخي روزنامه نگاران ايراني 

در شبكه هاي اجتماعي خود نوش��ته اند كه فرزانه 
انصاري فر »دخالتي در تجمعات« نداشته و »براي 
تماش��ا« در ميدان بان��ك ملي حاضر بوده اس��ت. 
فرمانده نيروي انتظامي بهبهان همچنين در بخش 
ديگري از گفته هايش خط و نش��اني براي تجمعات 
احتمالي در آينده كش��يده و گفته ك��ه »پليس بر 
اس��اس وظيفه ذاتي خ��ود با هر گون��ه بي نظمي يا 
حركتي كه موجب بر هم زدن آرامش جامعه ش��ود 
با قدرت و صالب��ت برخورد خواهد ك��رد به همين 
دليل افراد نبايد تحت تاثير معاندان و مخالفان نظام 

قرار گيرند.«

قطعي اينترنت؟
اين ميان و درست در بحبوحه انتشار اخباري ضد و 
نقيض از نوع برخوردهاي صورت گرفته با معترضان 
در بهبه��ان، پايگاه خبري »نت بالكس« با انتش��ار 
نموداري از افت شديد سرعت اينترنت در اين شهر، 

آن  هم در س��اعاتي پاياني پنجش��نبه شب خبر داد 
اما برخي مناب��ع محلي »قطعي اينترنت در بهبهان 
را تكذيب« و تاكيد كردند كه س��رعت اينترنت در 
چند روز اخير در اين شهرس��تان با مش��كل مواجه 
است و در قياس با گذش��ته نيز كاهش يافته است. 
اين منابع همچني��ن برخي مطالب ذكر ش��ده در 
شبكه هاي اجتماعي مبني بر مجروح شدن برخي از 
تجمع كنن��دگان را رد كرده و گفتند كه »تا آنجا كه 
ديده ايم، كسي مجروح نش��د ولي بر اثر شليك گاز 
اشك آور براي برخي از آنان مشكالت تنفسي ايجاد 
شد.« نكته قابل  توجه آنكه پس از اعتراضات آبان  ماه 
و قطعي چندين روزه اينترنت تمام ايرانيان، انتشار 
اخباري مبني بر ايجاد اخالل در س��رعت اينترنت 
به س��رعت مورد توجه افكار عمومي ق��رار گرفته و 
شائبه هاي جدي ايجاد مي كند؛ شائبه هايي كه حل 
و فصل آن نه با سكوت؛ بلكه با توضيح مسووالن براي 

اندكي هم كه شده، رفع خواهند شد.
البته مشهد و شيراز نيز شاهد برخي تالش ها براي 
برگزاري تجمعات اعتراضي نس��بت به مش��كالت 
اقتصادي و تش��ديد نارضايتي هاي عمومي بوده اند 
كه البت��ه در قياس با آنچه در بهبه��ان رخ داده هم 
كمتر م��ورد توجه قرار گرفته و ه��م با واكنش هاي 
تند و تيزتري مواجه ش��ده؛ چنانكه به عنوان نمونه 
سپاه خراس��ان رضوي پيش از آنكه تجمعي برگزار 
ش��ود، وارد عمل شده و »از دس��تگيري تعدادي از 
افراد خبر داده كه متهم به انتش��ار فراخوان تجمع 
اعتراضي و خياباني هس��تند.« براس��اس گزارشي 
كه خبرگزاري فارس منتش��ر كرده، سپاه امام رضا 
در اطالعيه خود آورده اس��ت:»با اشراف اطالعاتي 
و اقدام س��ازمان اطالعات سپاه امام رضا)ع( استان 
خراسان رضوي ش��ماري از عوامل اصلي گروه هاي 
معاند كه ضمن ارتباط با ش��بكه هاي ضد انقالب با 
انتش��ار فراخوان هايي، هواداران و مردم را به تجمع 
و اعتراضات خياباني تشويق مي كردند، شناسايي و 
دستگير شدند. در سوابق برخي از اين افراد اقداماتي 
همچون جاسوس��ي علي��ه امنيت مل��ي، دعوت به 
اغتش��اش و تالش براي بر هم زدن نظم عمومي از 

طريق فضاي مجازي ديده مي شود.«
در همين راستا مش��اهدات عيني و تصاوير منتشر 
ش��ده در ش��بكه هاي اجتماعي از حض��ور پررنگ 
نيروه��اي انتظامي و امنيتي در ش��هرهاي تهران، 
كرج و... حكايت دارد كه مي تواند، نش��اني باشد از 
احتم��ال برگزاري تجمعات اعتراض��ي. با اين حال 
آنچه اين ميان همواره بايد مورد توجه مس��ووالن و 
نهادهاي امنيتي قرارگيرد، تاكيد مسووالن عاليرتبه 
جمهوري اس��المي، از انتخابي گرفته تا انتصابي، بر 
حق مردم براي برگزاري تجمعات اعتراضي و اعالم 
نارضايتي خود از وضع موجود است. حقي كه براي 
احقاق آن به خويشتنداري نهادهاي امنيتي و سعه 
 صدر نهادهاي قضايي و البته جلوگيري از تش��ديد 
جو امنيتي نياز است كه در غير اين صورت به خودي 

خود مي تواند به تشديد نارضايتي ها بينجامد.

گروه سياسي

سردار شكارچي گفت: ايران در بمباران هاي صورت گرفته 
توس��ط رژيم جنايتكار و تروريست پرور صهيونيستي در 
مجموع 8 شهيد تقديم كرده است. به گزارش خبرآنالين، 
به  گفته س��ردار شكارچي، اسامي اين ش��هدا عبارتند از: 
»1- ش��هيد حج��ت اهلل نوچمن��ي، 2- ش��هيد مرتضي 
بصيري پور، 3- شهيد محمدمهدي لطفي نياسر، 4- شهيد 
سيدعمار موس��وي، 5- شهيد اكبر زوارجنتي، 6- شهيد 
محمدعلي  اهلل دادي، 7- شهيد حامد رضايي و 8- شهيد 
مهدي دهقان يزدلي« . او گفت: رژيم بزدل و كودك كش 
صهيونيس��تي خوب به ياد دارد كه پس از هدف قرار دادن 
خودروي شهيد محمدعلي  اهلل دادي در تاريخ 1393/10/28 
در منطقه قنيطره س��وريه كه منجر به شهادت آن شهيد 
بزرگوار شد، رزمندگان حزب اهلل لبنان بالفاصله با عبور از 
موانع پيچيده در مرزهاي فلس��طين اشغالي با هدف قرار 
دادن 3 دستگاه نفربر و خودروي صهيونيست ها، 5 نفر از 
آنان را به هالكت رس��انده و تعدادي را نيز مجروح كردند. 
س��ردار ابوالفضل شكارچي، س��خنگوي ارشد نيروهاي 
مسلح، در پاس��خ به ياوه گويي ها و دروغ پردازي هاي رژيم 
جعلي صهيونيس��تي مبني بر بمباران و هدف قرار دادن 
محل استقرار مستش��اران ايراني در سوريه اظهار داشت: 
در بمباران ه��اي صورت گرفته توس��ط رژي��م جنايتكار 
و تروريس��ت پرور صهيونيس��تي در مجموع 8 ش��هيد با 
مش��خصات زير تقديم كرده اس��ت و به همين دليل يك 
بار ديگر اسامي اين ش��هداي واالمقام را اعالم مي كنيم تا 
دروغ پردازي و كذاب بودن رژيم جعلي صهيونيستي بيشتر 

نمايان شود.

۸ شهيد ايراني
 در بمباران اسراييل در سوريه

خبر كوتاه



تريبون

3سياست siasat@etemadnewspaper.irشنبه 28 تير  1399،  26   ذي القعده 1441 ، 18  جوالي 2020،  سال هجدهم، شماره  4695

تا انتخابات

وقتي رييس جمهور ش��د 5 س��الي از آغاز هزاره سوم 
گذش��ته بود و به اين واسطه و البته از آنجا كه حركات 
و سكناتش در امر سياست و كشورداري و نيز خارج از 
سازوكار مملكت داري غريب بود نه ازجانب منتقدان و 
مخالفان بلكه ازسوي حاميان و هواخواهانش به »معجزه 
هزاره سوم« معروف شد. معجزه اي اما درطول 8 سال 
رياست جمهوري صورت نداد، البته مگر اينكه ميراث 
سياسي و اقتصادي دولت اصالحات را كه حتي حاال پس 
از يكي، دو دهه همچنان مورد تحسين موافق و مخالف 
اس��ت به باد داد و به جز آنكه با نوع عجيب و نامتعارف 
مواجهه با شهروندان به ويژه با مخالفاني كه عمدتا طبقه 
متوسط ش��هري و البته طيف وسيعي از روشنفكران، 
اصحاب فرهنگ و هنر و كنش��گران سياس��ي و مدني 
را شامل مي ش��دند، دس��ت به معجزه اي تكرارناپذير 
زد و بهتري��ن دوران در فروش نفت اي��ران را به يكي از 
دشوارترين دوران اقتصادي مملكت و متعاقبا يكي از 
سخت ترين ادوار معيشتي شهروندان بدل كرد. كاري 
چنان پيچيده و دشوار كه به »معجزه« هم شبيه بود؛ چه 
آنكه كاري كه احمدي نژاد با نفت مملكت در آن 8 سال 
كرد، شبيه به وضعيتي نادر در ميدان فوتبال بود كه به 
 قول گزارش��گران فوتبال، »گل نزدن« در آن موقعيت 

به مراتب سخت تر از »گل زدن« است. 

دريبِلاحمدينژادي
احمدي نژاد اما به اين معنا در آن 8 سال ناممكن هاي 
اقتصادي را ممكن كرد و توانست همزمان با بهترين 
دوران فروش نفت، يكي از سخت ترين دوران اقتصادي 
را در مملكت و اداره كشور رقم بزند و در شرايطي كه 
به رغم توصيه صريح رهبري و تاكيد »پشت بلندگو« 
ازجانب ايش��ان به اصرار و درحركت��ي باز به اصطالح 
گزارش��گران فوتب��ال، »رونالدينيوي��ي« اق��دام به 
نام نويسي و ورود به عرصه انتخابات رياست جمهوري 
96 كرد و البته مطابق انتظار ردصالحيت شد، حاال باز 
در آستانه يك انتخابات رياست جمهوري ديگر، فعال 
ش��ده و يك روز در گفت وگو با يك رسانه كانادايي و 
در مواجهه با پرسشي درمورد احتمال كانديداتوري 
مجدد در انتخابات رياس��ت جمهوري از »فداكاري 
براي ايران« مي گوي��د و روز بعد مقابل يك خبرنگار 
حوزه موسيقي نشس��ته و زير لب ترانه هاي »رپ« و 
»پاپ« زمزمه مي كند و خود را دوستدار »هيچكس« 
و »استاد ش��جريان« جا مي زند. اقداماتي كه ازقضا 
چنانكه از اسطوره برزيلي و دندان خرگوشي مستطيل 
س��بز به يادگار مانده، مصداق »چپ روي با راهنماي 
راس��ت« اس��ت. همان طور كه خبرنگاران سياسي 
به  خوبي به ي��اد دارند چگونه در جريان نام نويس��ي 
كانديداهاي انتخابات رياس��ت جمهوري 96 وقتي 
به همراه حميد بقايي در ستاد انتخابات وزارت كشور 
حاضر شد تا به ظاهر به  همراه اسفنديار مشايي، ديگر 
يار غارش��ان را براي اعالم كانديداتوري بدرقه كند، 
آن گاه كه بقايي مسير تكميل فرم هاي نام نويسي را 
تا انتها طي نمود، ناگهان احمدي نژاد با يك »حركت 
بدِن« فريبنده و خالف »اف��ق زاويه بدنش« خود را 

گروه سياسي

چهره نزديك به رييس دولت نهم و دهم، ديدار احمدي نژاد با رهبري را تكذيب كرد

حركاِترونالدينيويِياحمدينژاد

حجت االسالم سيدحس��ن خميني گفت:»همه برابر 
قانون زندگي هم بايد مس��اوي باش��يم و اگر قرار است 
لطف��ي صورت بگي��رد، اتفاقا قانون بايد ب��ه نفع فقرا و 
غيرقدرتمندان تفسير شود.« به گزارش پايگاه خبري 
جماران، حجت االس��الم سيدحس��ن خميني توليت 
موسس��ه تنظيم و نش��ر آثار امام خميني در مراس��م 
پنجاهمين سالگرد تاسيس بهش��ت زهرا)س( با بيان 
اينكه بهشت زهرا)س( از يك جهت نماد تساوي است، 
تصريح كرد:»همه برابر قانون مرگ مس��اوي هستيم. 
بايد اي��ن در قانون زندگي هم جاري باش��د. همه برابر 
قانون زندگي هم بايد مس��اوي باش��يم. اگر قرار است 
لطف��ي صورت بگي��رد، اتفاقا قانون بايد ب��ه نفع فقرا و 
غيرقدرتمندان تفس��ير ش��ود؛ به تعبير ام��ام به نفع 
مس��تضعفين تفسير ش��ود. قانوني كه وقتي به قدرت 
مي رسد، تيغش نمي برد همان بهتر كه از بيخ برداشته 
شود.« او با اشاره به اينكه شرايط كشورمان سخت است، 
افزود:»واقعيت اين اس��ت كه دشمنان قسم خورده اي 
داريم. تحريم هاي بسيار ظالمانه اي كه در كشور پديد 
آورده ان��د عامل فق��ر، پايين آمدن س��طح درآمدها و 
سختي هاي شديد بر مردم شده است. عالوه بر آن ضعف 
مديريت هم وجود دارد. عالوه ب��ر اينها، بيكاري هايي 
اضافه شده كه به دليل شيوع كرونا در همه جهان رخ داده 
اس��ت؛ همه اين واقعيت ها مي طلبد كه خدمت رساني 
در هم��ه بخش ها به  خصوص در ش��هرداري بيش��تر 
شود.« سيدحس��ن خميني اظهار كرد:»نمونه بيشتر 
شدن خدمات ش��هرداري را ما در بحث كرونا ديديم و 
جا دارد كه من از ش��هردار متخصص تهران كه شايد از 
متخصص ترين كارشناسان حوزه شهرسازي باشد كه 
هم س��ابقه و هم تخصص��ش را دارد، توانمند، باهوش، 
متعهد و با عزم تقاضا كنم كه شهرداري وجهه كمك و 
خدمتش را براي اين دوره سخت قرار دهد. سختي هايي 
كه از تحريم ها پديد آمده و ان شاء اهلل خداوند لطفي كند 
و برداشته ش��ود.« او ادامه داد:»كشور ما بيش از 100 
سال است كه وابسته به نفت بوده است. يعني در طول 
120 سال گذشته نفت درآورده ايم و زندگي كرده ايم. 
هر وقت قيمت نفت خيلي باال رفته، دچار بيماري هاي 
هلندي اقتصاد و وقتي خيلي پايين آمده، دچار مشكالت 
ديگري شده ايم. دوره هايي تدبير كرده ايم؛ ولي چه كسي 
است كه نداند درآمد عمده كشور به نفت و مشتقات نفتي 
برمي گردد و امروز هم تحريم ها و ضعف مديريت ها و عدم 
توجه به نقاط اصلي و برجسته كردن بعضي فروع به جاي 
بعضي اصول هم هست كه ان ش��اء اهلل بايد اينها را هم 
مرتفع كنيم.«  يادگار امام تاكيد كرد: شوراي شهر بسيار 
خوب، باهوش و با همتي در تهران وجود دارد. شهرداري 
نيز مي تواند و بايد يكي از الگوهاي برجس��ته كمك به 
اقشار فقير و مستضعف باشد. البته كساني كه از بيرون 
به تهران نگاه مي كنند، خيال مي كنند شهر تهران شهر 
طبقه متوسط به باالست؛ در حالي كه در شهر تهران هم 
دهك هاي ضعيف بسياري داريم. شايد افرادي باشند كه 
حتي از دهك هاي 9 و 10 روستايي هم درآمد كمتري 
دارند؛ بايد آنها هم مورد توجه قرار بگيرند كه البته اين 

مورد توجه دوستان بوده و هست.«

يادگار امام:
قانونبايدبرايهمهيكسانباشد

آي��ت اهلل مجتهد شبس��تري، عضو مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام در رابطه با تاثير همكاري ايران و چين در 
روند اخراج امريكا بيان كرد:»روابط جمهوري اسالمي 
ايران با كشور چين از ابتدا روابط حسنه اي بوده و روز به 
روز در حال گسترده تر شدن است. از نظر قانون اساسي 
اين روابط هيچ اش��كالي ندارد و آنچه منظور است، اين 
است كه با كشورهاي متخاصم مانند امريكا و اسراييل 
نبايد رابطه داشته باشيم و رابطه سالم اقتصادي و... با ساير 
كشورها بالمانع است.« به گزارش مهر، او عنوان كرد:»از 
نظر منافع ملي نيز رابطه ايران با چين نه تنها مش��كلي 
ندارد بلكه به نظر مي رسد در شرايطي كه با امريكا قطع 
رابطه كرده ايم و روابط مان تيره اس��ت، اقدام مناس��بي 
است. از طرف ديگر ما به كشورهاي معروف غربي به دليل 
اينكه دنباله رو امريكا هستند نيز نبايد روي خوش نشان 
دهيم و روابط مان با آنها خيلي گرم نيست در نتيجه ميان 
بلوك شرق در زمينه ارتباط با چين كه از نظر صنعتي و 
اقتصادي كشور پيشرفته اي است و ما نيز تاكنون از آنها 
بدعهدي اي نديده ايم، مقتضي است كه روابط اقتصادي 
و ديپلماتيك خوبي داشته باشيم.« عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام افزود:»امروز چين هم مغضوب امريكاست 
و آنجا هم مانند ايران تحريم ش��ده است؛ بنابراين حاال 
كه مش��تركاتي داريم مخصوصا در ش��رايط فعلي اين 
روابط مثبت ارزيابي مي شود و هر چه روابط مان با چين 
گستره تر شود، سبب خواهد شد تعرض و نفوذ امريكا در 
خاورميانه مخصوصا ايران قطع يا كمتر باشد.« مجتهد 
شبستري تصريح كرد:»وقتي آنها مي بينند، ايران با يك 
كش��ور قدرتمند اقتصادي و صنعتي در ارتباط است و 
مشتركات اقتصادي و سياسي زيادي دارد از ايران حساب 
مي برند بنابراين سبب مي شود، امريكا مقداري دست و 
پاي خود را جمع كند. طبق اصل 89 قانون اساسي تمام 
عهدنامه ه��ا و معاهده هاي بين الملل��ي بايد به تصويب 
مجلس برسد يعني الزم است قراردادهاي مطرح شده از 
سوي دولت به تصويب مجلس برسد تا به مرحله اجرايي 
در بياي��د.« او اضافه كرد:»به هر حال در حالت كلي اين 
روابط خوب اس��ت، دليل اوليه خوب بودن اين روابط به 
لحاظ اقتصادي و دليل ثانويه آن به لحاظ سياسي است 
كه سبب مي شود، امريكا از ايران حساب ببرد و روابط با 

چين مساله حياتي و مطلوبي به نظر برسد.«

آيت اهلل مجتهد شبستري: 
ارتباطباچين

نفوذامريكاراقطعميكند

دوباره به ابتداي مس��ير تكميل فرم هاي نام نويسي 
رساند و حين مسير، شناس��نامه اش را از جيِب كت 
بيرون كش��يد و علنا خالف توصي��ه صريح رهبري 
اعالم كانديداتوري كرد و پ��س از آن، وقتي در بهت 
خبرنگاران حاضر در وزارت كشور و البته انبوه ناظراني 
كه بيرون س��اختمان مرتفع ميدان فاطمي، اخبار را 
ازطريق رسانه هاي جمعي دنبال مي كردند در سالن 
نشس��ت مطبوعاتي وزارت كشور حاضر شد از پاسخ 
به هر پرسشي درباره اين تمرد آشكار سر باز زد. حاال 
اما در گفت وگوي اسكايپي با شبكه كانادايي موسوم 
به »يو.اس.اي��ران« در واكنش به پرسش��ي درمورد 
احتمال حض��ورش در انتخابات رياس��ت جمهورى 
١٤٠٠ »امسال« را »س��ال تحول« در ايران و جهان 
مي خواند و معتقد اس��ت كه »بايد ب��ه فكر جهان و 
اصالح آن بود!« او حاال پس از كمتر از 8 س��ال دوري 
از »پاستور« با رويكرد ديپلماتيِك يك سر متفاوت از 
آنچه در 8 س��ال رياست جمهوري در دولت هاي نهم 
و دهم به ياد داريم در استقبال از رابطه ايران و امريكا 
گفته اس��ت: »ملت ايران و ملت امريكا هيچ مشكلي 
با يكديگر ندارند. دولت هاي ايران و امريكا بايد راه را 

براي همكاري دو ملت باز كنند.«

چرخش180درجهاي
جال��ب آنكه به همان ميزان كه احمدي ن��ژاد اين  روزها 
تغيير ف��از داده، ياران ديروزش ه��م رويكردي متفاوت 
پيش گرفته اند و اگر اين روزها مواضعي به اصطالح 180 
درجه متفاوت از آنچه پيش تر از رييس جمهوري مهرورز 
سراغ داش��تيم از او مي بينيم و مي شنويم، برخي ياران 
ديروزش نيز به همان نسبت در مواجهه با او تغيير موضع 
داده و مقابلش ايستاده اند. آن  هم ياراني كه زماني از هر 
تعريف و تمجيد براي او فروگذار نبودند.  اين ميان، عباس 
اميري فر از چهره هاي س��ابق نزديك به احمدي نژاد كه 
در دولت نهم، رياست ش��وراي فرهنگي و امام جماعت 
مسجد نهاد رياس��ت جمهوري را برعهده داشت و دولت 
دهم نيز به عنوان مشاور فرهنگي نهاد رياست جمهوري 
فعالي��ت مي كرد، دي��روز در واكنش به خبر دي��دار او با 
اعضاي شوراي نگهبان گفته است:»اين خبر كه از طرف 
اطرافيان احمدي نژاد منتشر ش��ده را به شدت تكذيب 
مي كنم، چنين مالقاتي اصال صورت نگرفته است. البته 
اگر احمدي نژاد به صحنه انتخابات وارد ش��ود به اتفاق 
همه آراي اعضاي شوراي نگهبان ردصالحيت مي شود.« 
اميري فر كه مدعي است در انتخابات 96 هم از يك  سال 
پيش »ردصالحيت احمدي نژاد را پيش بيني كرده بوده« 

معتقد است او با مصاحبه هايي كه انجام مي دهد و تغيير 
مواضعي كه نسبت به گذشته داده، ردصالحيت مي شود. 
اميري ف��ر كه در اين رابطه با خبرگزاري برنا وابس��ته به 
وزارت ورزش و جوانان به گفت وگو نشسته، اين اظهارات 
احمدي نژاد را با انگيزه جذب آراي خاكستري در انتخابات 
تحليل كرده و البته توضيح نداده كه چگونه وقتي به باور 
او، ردصالحيت احمدي نژاد قطعي اس��ت، رييس دولت 
نهم و دهم همچنان به دنبال جذب آراي مردمي اس��ت، 
حال مي خواهد اين آرا خاكستري باشد يا سياه و سفيد. 
او البته توضيح داده كه »احمدي نژاد اين توهم را دارد كه 
باتوجه به شرايط جامعه ناشي از فشارهاي اقتصادي، مردم 
به سمت او مي روند لذا با اين اقدام پوپوليستي كه انجام 
مي دهد، مي خواهد نظام را مجب��ور كند كه از او دعوت 
كند به صحنه بيايد درصورتي كه اين اتفاق نخواهد افتاد 
چون احمدي نژاد با اين مواضعي كه در مصاحبه اخير خود 
اعالم كرد، فقه، فقاهت و واليت را زير سوال ُبرده است!«

احمدينژاد؛آنكهبود!
اميري فر اشاره احمدي نژاد به خوانند هاي خارج نشين را 
ناشي از رفتارهاي پوپوليستي او مي داند اما معتقد است 
ب��ا اين اقدامات، افرادي كه پي��ش از اين با احمدي نژاد 

مشكل داشتند به طرف او نمي آيند؛ چراكه به گفته اين 
روحاني نزديك به احمدي نژاد، مردم صداقتي در رفتار 
او مشاهده نمي كنند! اميري فر در اين ميان به خاطره اي 
از دوران استانداري احمدي نژاد در استان اردبيل اشاره 
كرده و گفته كه آن  زمان »يكي از مسووالن وزارت كشور 
به او توصيه كرد، جايگاهي به عنوان مشاور امور بانوان 
در استانداري درنظر بگيرد اما احمدي نژاد زيربار نرفت 
درنهايت كه موردتهديد قرار گرفت، مجبور شد همسرش 
را به عنوان مش��اور انتخاب كرد اما ام��روز اعتقادات او 
به دليل تحت فشار قرار دادن نظام و جلب نظر مردم 180 

درجه تغيير كرده است.«

3سالدربهدري
اما شايد مهم ترين بخش سخنان اخير عباس اميري فر 
آنجاست كه اين چهره سياسي نزديك به رييس دولت 
نهم و دهم از شايعه ديدار احمدي نژاد و رهبري سخن 
گفته و تاكيد كرده است:»متاس��فانه به دروغ، شايعه 
مي كنند كه احمدي نژاد با رهبري ديدار كرده درحالي 
كه 3 سال است كه او به هر دري مي زند و التماس مي كند 
ب��ا رهبري مالقات كند به او وقت مالق��ات با رهبري را 
نمي دهند. همچنين هماهنگي س��پاه با احمدي نژاد 
تكذيب مي شود، س��پاهيان به هيچ عنوان با كسي كه 
س��ابقه س��رپيچي از فرامين مقام معظم رهبري دارد 
پيماني نمي بندند مگر اينكه احمدي نژاد نامه اي به مقام 
معظم رهبري بزند و از گذشته خود رسما اعالم برائت 
كند. آن وقت نظام تصميم مي گيرد آيا مي ش��ود نه به 
عنوان فرد اول بلكه فرد دوم و معاون اول با احمدي نژاد 
كنار بيايد.« اظهاراتي كه البته ب��از در نوع خود جالب 
توجه است و معلوم نيست منظور اين چهره نزديك به 
احمدي نژاد از بيان اين اظهارات احمدي نژادي چيست و 
بر چه اساس معتقد است باوجود ناممكن بودن بازگشت 
احمدي نژاد به »پاس��تور« در مق��ام رييس جمهوري، 
امكان حض��ور او در كابينه دولت بع��د، آن  هم در مقام 
كليدي »معاون اول رياس��ت جمهوري« ممكن است. 
اظهارات��ي كه ازقضا وقتي جالب تر مي ش��ود كه به ياد 
بياوريم طي مدت اخير برخي از اصولگرايان از احتمال 
همراهي احمدي نژاد با يكي از گزينه هاي احتمالي جناح 
راست سخن گفته و معتقد بودند اين تالش احمدي نژاد 
ازقضا نه براي كانديداتوري مجدد بلكه براي زمينه سازي 
براي پيروزي گزينه موردنظر طيفي خاص از اصولگرايان 
است. طيفي كه برخي باور دارند، مي خواهند از گزينه اي 
چون سيدابراهيم رييسي براي انتخابات 1400 حمايت 
كنند، بعضي از سعيد جليلي با اين عنوان نام مي بردند 
و گروهي هم از گزينه هايي همچون پرويز فتاح و چند 
اصولگ��راي به اصط��الح »عدالت خواه« ديگر س��خن 

مي گويند.

چرخش180+180درجهاي
هرچه باشد اگر اين تحليل را حتي به طور نسبي بپذيريم 
آن وقت بايد بگوييم اين تنها احمدي نژاد نيس��ت كه با 
حركات رونالدينيويي به دنبال كس��ب عنوان قهرماني 
عالم سياست است بلكه ياران ديروزش هم هنوز شبيه 
به او رفتار مي كنن��د و اگرچه در كالم از ردصالحيتش 

مي گويند اما در عمل به  دنبال بازگشت او به قدرت اند.

نه اينكه حرف و حديث در مورد انتخابات رياست جمهوري 
دوره سيزدهم پسين و موخر باشد، پيش از اين و حتي از 
همان روزهاي نخستين سال پاياني فعاليت دولت دوازدهم 
زماني كه تعطيالت نوروز تمام شده و اندكي هم تب كرونا 
فروكش كرده  بود، بحث انتخاب 1400 ميان كنشگران 
سياس��ي در گرفته  و پاي اين مباحث به رس��انه ها هم باز 
شده بود. با اين حال هر روز كه به 6 ماهه دوم سال نزديك تر 
مي ش��ويم، طرح مس��اله »انتخابات 1400« در اردوگاه 
اطالح طلبي جدي تر مي شود. تكليف اصولگرايان كه در 
همه اعصار و انتخابات مش��خص بوده است. تيغ نظارت 
استصوابي براي جناح راست، چنان برنده نيست كه براي 
مصاديق انتخاباتي بحث و بررس��ي  داشته  باشند. زمين 
بازي انتخابات براي آنها تا چند روز مانده به راي گيري  هم 
قابل تغيير است؛ چراكه داوطلبان »خدمت« بسيار است 
و به »اجماع« رسيدن مشكل. از اين رو بايد منتظر ماند تا 
مشخص شود از ميان گزينه هاي بالقوه متعدد، كدام يك 
ش��انس اين  را خواهند داش��ت كه نظر اغلب طيف هاي 
اصولگرا را به خود جلب كن��د و كدام يك احتمال دارد در 
روزهاي نهايي با پادرمياني اين و آن كنار بكش��د. در واقع 
اين گروه سياس��ي بي رقيب در اغلب رقابت هاي مهم در 
اص��ل »حضور« در انتخابات و مش��اركت فع��ال حرف و 
حديثي ندارند و طيف گسترده اي از بدنه اجتماعي شان 
نيز نگاهي »تكليف محور« به مقول��ه »راي دادن« دارند. 
بنابراين، اين اصالح طلبان هستند كه بايد ابتدا فكري به 
حال تشكالت ش��ان كنند كه 2 مقام عاليرتبه آن استعفا 
داده اند س��پس به حال بدنه اجتماعي ناامي��د از اصالح 
حاكميت فكري كنند و درنهايت گزينه هاي اصالح طلب 
رياست جمهوري را براي نام نويسي راهي وزارت كشور كنند 

تا شايد يكي از ميان چندين گزينه تاييد صالحيت شود. 
ضمن اينكه در اين مقول��ه آخر ميان طيف هاي مختلف 
اصالح طلبي همچنان اجماعي وجود ندارد كه آيا استراتژي 
معرفي گزينه اجاره اي به عنوان كانديداي رياست جمهوري 
و تكرار س��ال 92 اقدام درس��تي اس��ت يا بازگش��ت به 
اصالح طلباني ب��ا ُدز اصالح طلبي بيش��تر كه به همين 
ميزان احتمال رد صالحيت ش��ان نيز بيشتر خواهد بود. 
بنابر اين شرايط پيچيده اين روزهاي زميِن سياست براي 
اصالح طلبان باعث ش��ده كه »دغدغه 1400« براي شان 
دغدغه اي جدي و كنشگري در اين سال و انتخابات واپسين 

ماهش، نقطه عطفي در اين جريان سياسي باشد.

مقدماتحضور
نمي توان ناديده گرفت كه به هم ريختگي ش��وراي عالي 
سياست گذاري اصالح طلبان در بالتكليفي در مورد تصميم 
1400 تاثيرگذار است. شايد از همين روي محمد سالمتي 
دبير كل سازمان مجاهدين انقالب اسالمي كه پيش از اين 
با حكم خاتمي به اين ش��ورا پيوسته بود، معتقد است كه 
بايد اصالح طلبان»حلقه هاي مشورتي« خود را افزايش 
دهند تا براي انتخابات 1400 بار ديگر گروه هاي سياسي 
را كه در عضويت »ش��وراي هماهنگي جبهه اصالحات« 
هس��تند يا خارج از اين س��اختار فعاليت مي كنند، گرد 
هم بياورند. او از جمله چهره هايي اس��ت كه معتقد است 
در فقدان تشكيالتي چون شوراي عالي سياست گذاري 
بايد به »شوراي هماهنگي جبهه اصالح طلبان« بازگشت 
و اين تشكيالت را فعال كرد تا به »همگرايي« رسيد. او در 
گفت وگو با خبرآنالين پيشنهاد  داده كه احزاب و چهره هاي 
موثر ابتدا مقدمات حضور »مردم« در انتخابات 1400را 

فراهم كنند. موضوعي كه پي��ش از اين چهره هاي ديگر 
اصالح طلب نيز تاكيد كردند كه بايد ابتدا بدنه اجتماعي را 

توجيه كرد سپس به سراغ انتخاب كانديدا رفت. 
البته همان طور كه حس��ين كاش��في، عضو حزب اتحاد 
ملت نيز تاكيد ك��رده، اصالح طلبان ظاه��را »هنوز وارد 
مصاديق انتخابات رياس��ت جمهوري« نش��ده اند. پيش 
از اين زمزمه هايي ش��نيده مي ش��د كه چهره هايي چون  
رضا خاتمي يا محس��ن صفايي فراهاني و مصطفي معين 
كانديداي اصالح طلبان نزديك به اتحاد و مشاركتي هاي 
سابق هستند با اين حال كاشفي به ايلنا گفته كه بايد ابتدا 
»صداي مردم ش��نيده  ش��ود« و »اعتمادسازي« صورت 
گيرد سپس متناسب با شرايط موجود به فكر كانديدا بود. 
آنچه اغلب اصالح طلبان بر آن تاكيد دارند، بازسازي بدنه 
اجتماعي اس��ت. بدنه  اجتماعي كه با شرايط ايجادشده 
از سوي شوراي نگهبان و دست هاي بسته اصالح طلبان 
براي ايجاد تغيير از س��ال 92 به اين س��و حاضر نش��د، 
مش��اركت حداكثري در انتخابات داشته  باشد و شايد به 
بياني ديگر بتوان گفت كه از صندوق راي نااميد ش��د. اما 
حتي اگر بر تجربه تاريخي اس��تناد كرد كه نش��ان داده، 
پيروزي در انتخابات مجلس و رياست جمهوري ارتباط 
معناداري با يكديگ��ر دارد و احتم��اال رييس جمهوري 
اصولگرا بر سر كار مي آيد. همچنين فرض بر اين باشد كه 
اصالح طلبان قصد رقابت جدي در انتخابات 1400 ندارند 
اما برنامه ريزي براي بازس��ازي بدن��ه اجتماعي و تقويت 
نهادهاي اجتماعي و مدني نيز نيازمند تشكيالت موثر و 
تالش هاي حزبي و جرياني است. از همين روي اگر حيات 
شوراي عالي سياست گذاري اصالح طلبان تعيين تكليف 
نشود، نمي توان چندان به اين بازس��ازي اميدوار بود.  با 

اين حال جواد امام، مديرعامل بنياد باران به ايرنا گفته كه 
جايگزين عارف و موس��وي الري هنوز مشخص نيست و 
اگرچه اين موضوع در دستوركار است اما هنوز به نتيجه 
نرسيده اس��ت. اين كنشگر اصالح طلب با تاكيد بر اينكه 
ماموريت »شعسا« انتخاباتي نبوده، گفته كه ضرورت دارد 
از برخي شخصيت هاي اصالح طلب براي مديريت شوراي 
عالي سياست گذاري اصالح طلبان دعوت شود. پيش از 
اين زمزمه هايي مبني بر حض��ور دوباره عبداهلل نوري در 
راس شعسا شنيده مي ش��د كه با توجه به گوشه نشيني 
سياسي كه او انتخاب كرده، فعاليت مجدد او اندكي بعيد 

به نظر مي رسد. 
در جرگه اصالح طلبان اما كساني هستند كه برخالف امام 
معتقد به بازسازي تشكيالت قديمي نيستند. آنها بر اين 
باورند كه اصالح طلبان بايد به سراغ تشكيالتي جديد بروند. 
اشرف بروجردي، عضو سابق شوراي عالي سياست گذاري 
اصالح طلبان در گفت وگو با اعتمادآنالين مطرح كرده كه 
»االن كه كشور به استقبال انتخابات رياست جمهوري در 

س��ال 1400 مي رود، اصالح طلبان نمي توانند به روش و 
شيوه قبلي شوراي عالي فعاليت كنند. در واقع راه اندازي 
يك تشكيالت جديد الزم اس��ت تا درباره حضور يا عدم 
حضور در انتخابات بعدي به تصميم برسند.« او البته تاكيد 
كرده كه اين گزاره به معني نفي ش��وراي عالي اصالحات 
نيست. اين كنشگر اصالح طلب همچنين اذعان كرده كه 
مساله و دغدغه اصالح طلبان شركت كردن يا نكردن در 
انتخابات نيست؛ بلكه عبور به سالمت كانديداهاي مدنظر 
اين جريان از سد نظارت شوراي نگهبان مساله اصلي است. 
شايد از مجموع اظهارات ماه هاي اخير بتوان آنچه اشرف 
بروجردي گفته را تاييد ك��رد كه اصالح طلبان تمايل به 
ش��ركت در انتخابات دارند اما اس��تراتژي جديد شان آن 
چيزي نيست كه س��ال 92 امتحان كردند و امتحان پس 
دادند. به هر روي براي رسيدن به تصميم نهايي و توجيه بدنه 
اجتماعي نيز نمي توان بدون تشكيالت منسجم  و بدون 
حركت جبهه اي به موفقيت فكر كرد؛ مساله اي كه دغدغه 

1400 اصالح طلبان را جدي تر مي كند.

دغدغه1400
اصالح طلبان در مورد چگونگي حضور در انتخابات رياست جمهوري و تغيير تشكيالتي بالتكليفند

س�االر احمدي |اين روزه��ا همزمان ب��ا اوج اخبار 
مبتاليان به وي��روس كرونا آن طور كه بايد و ش��ايد به 
مصاحبه رييس جمهوري سابق توجهي نشد. مصاحبه اي 
كه هدفي پش��ت  پرده داش��ت و آن  ه��م ري برندينگ 
هوش��مندانه آقاي احمدي نژاد براي نسل هايي بود كه 
زمان رياس��ت او ب��ر دولت هاي نهم و ده��م را به  دليل 
اقتضاي سنشان به ياد ندارند. به  طور ويژه مصاحبه كننده 
ب��ه موس��يقي هايي اش��اره مي كند كه نس��ل جوان و 
نوجوان طرفدار آن هستند، يعني همان موسيقي رپ 
و احمدي ن��ژاد هم در كمال تعج��ب، توصيه به گوش 
كردن اين نوع موس��يقي مي كند! گويي برخوردهاي 
گسترده با هنرمندان، مطبوعات، فعاالن سياسي، مدني 
و... زمان دولت او اتفاق نيفتاده است! براي بررسي پديده 
احمدي نژاد بد نيست ابتدا نگاهي به پديده پوپوليسم در 

امريكا و اروپا بيندازيم. در امريكا، دونالد ترامپ با شعار 
»دوباره عظمت را به امري��كا برمي گردانيم« در كمال 
ناباوري همه ناظران به قدرت رسيد، برزيل نيز با به قدرت 
رسيدن »ژايير بولس��ونارو« وضعيتي مشابه با امريكا را 
تجربه مي كند همچنين اتحاديه اروپايي كه هنوز درگير 
خروج بريتانيا از آن بوده چند س��ال اخير ش��اهد رأي 
اكثريت مردم بريتانيا به خروج از اتحاديه اروپا، كس��ب 
12 درصد آرا توسط حزب پوپوليست »آزادي هلند« به 
رهبري »گيرت ويلدرز« در انتخابات پارلماني اين كشور، 
كس��ب 22 و 33 درصد آرا توسط »مارين لوپن« رهبر 
حزب جبهه ملي فرانسه به ترتيب در مراحل اول و دوم 
انتخابات رياست جمهوري اين كشور، كسب حدود 13 
درصد آرا توسط حزب پوپوليست »آلترناتيو براي آلمان« 
در انتخابات »بوندس تاگ« كه اين حزب را پس از تشكيل 

»ائتالف بزرگ« به حزب اصلي اپوزيسيون تبديل كرد و 
تشكيل دولت ائتالفي در اتريش با شركت »حزب آزادي« 
اتريش با تمايالت ملي گرايان��ه و محافظه كار به  دنبال 
انتخابات پارلماني در اين كشور بوده ايم. هر چند احزاب 
پوپوليست جز در اتريش و احتماال در ايتاليا با توجه به 
موفقيت جنبش چپ گراي »پنج ستاره« و حزب راست 
افراطي »ليگ شمال« در حكومت سهمي پيدا نكرده اند 
ام��ا بخش قابل مالحظه اي از جمعي��ت اروپا به احزاب 
پوپوليستي اقبال نشان داده اند. حال به اينها، بستن مرزها 
و تقويت احساسات ناسيوناليستي ناشي از پاندمي كرونا 
را نيز اضافه كنيد. در ايران نيز با به محاق رفتن برجام و 
به هم ريختن وضعيت اقتصاد دوباره راست هاي تندرو 
تقويت شده و با شعارهاي عوام فريبانه و عدم  مشاركت 
قابل  قب��ول م��ردم در انتخابات، مجلس را در دس��ت 

گرفته اند و اگر اتفاقي در مورد تحريم ها نيفتد احتماال 
دس��ت باال را در انتخابات پيش  روي رياست جمهوري 
نيز خواهند داشت. به همين منظور اگر به تحركات اخير 
احمدي نژاد نگاهي بيندازيم، درمي يابيم كه او با قدرت، 
كار خود را براي انتخابات رياست جمهوري آغاز كرده و 
در تالش است كه با پيروزي در دو جبهه، خود را به عنوان 
كانديداي نهايي جريان اصولگرايي معرفي كند و اولين 
چالش او س��دي به  نام شوراي نگهبان است كه پيش تر 
نيز به آن برخورده و در س��ال 96 توسط همين شورا رد 
صالحيت شده است. خبرسازي درباره ديدار با آيت اهلل 
جنتي كه برخي نزديكان او انجام داده و البته به  دفعات 
ازسوي سخنگو همچنين يكي، دو عضو حقوقدان شوراي 
نگهبان تكذيب شد شايد گامي در اين مسير بود. اما فارغ 
از تاييد يا رد صالحي��ت، احمدي نژاد به  هر حال بايد با 

كسب آراي عمومي بار ديگر خود را به پاستور برساند و بر 
اين پايه، چالش دوم او عمال كسب آرايي است كه تاكنون 
هميشه در صندوق اصالح طلبان تعريف مي شده؛ اما حاال 
ديگر آرا موسوم به »آراي خاكستري« نه  تنها به حساب 
اصالح طلبان ريخته نمي شود بلكه اين طيف از شهروندان 
يكبار ديگر ممكن است گزينه عدم شركت در انتخابات را 
انتخاب كنند؛ پس احمدي نژاد قصد دارد با طرح مطالبات 
اين جريان نه  تنها آراي خاكس��تري را به حساب خود 
بريزد بلكه راي اولي ها را هم- به  نفع خود- پاي صندوق 
راي بكشاند. حال به نظر مي رسد، درك بهتري از تاكيد 
موكد او بر كليدواژه »ايران« در مصاحبه اخيرش داشته 
باش��يم و بدانيم كه پوپوليسم از آنچه مي انديشيم به ما 

نزديك تر است!
عضو حزب نداي ايرانيان

ريبرندينگرييسجمهوريسابق
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يادداشت
 در پنجمي��ن س��الگرد امضاي 
موافقتنامه هس��ته اي جمهوري 
اسالمي ايران با كشورهاي گروه 
موس��وم به گروه »پنج به اضافه 
يك« كه امروز به »چهار به اضافه 
يك« تغيير يافته، و در حالي كه 
اين قرارداد در چهاردهم جوالي 
سال 2015 )روز ملي فرانس��ه( برابر با بيست و چهارم 
تيرماه س��ال 1394 به امضا رسيد، فرانسوي ها همواره 
از اين نظر براي روز ملي خود يك ارزش س��مبوليك در 
دستيابي به راه حلي براي يكي از موضوعات مناقشه آميز 
عدم اشاعه، دست و پا مي كنند، روزنامه وزين »اعتماد« 
فرصت ارزشمندي را در اختيار سفير فرانسه در ايران قرار 
داده تا مواضع كش��ور متبوعش را در روابط با جمهوري 

اسالمي ايران تبيين كند.
معموال اين گونه حضور رسانه اي و گفت وگوي مستقيم با 
افكار عمومي كشور پذيرنده، آن هم در مناسبت روز ملي 
را  بايد با فرصتي براي رفع ابهام ها و ابراز حس��ن نيت ها 
پاس��خ داد، در حالي كه سفير فرانسه همچون برخي از 
اسالف خويش، از اين موقعيت نهايت بهره برداري را تنها 
در كلي گويي ها و تداوم بخشي به سياست هاي »يك بام 
و دو هواي« وزارت خارجه كشورش در قبال جمهوري 
اس��المي ايران به عمل آورده و به آن بسنده كرده است.

به هر حال به نكاتي از اين گفت وگو اشاراتي مي شود. 
 در نگاه اول ب��ه محتواي مطالب، اين موضوع جلب نظر 
مي كند كه پاره اي از اظهارات سفير، داراي زاويه هايي با 
مواضع سنتي فرانسوي ها است كه شايد در ترجمه آنها 
حساسيت الزم مورد توجه قرار نگرفته باشد ولي چون 
طي چند روز گذشته و پس از انتشار مصاحبه، هيچ گونه 
اصالحيه و تكمله اي بر آنها مشاهده نگرديد، لذا به عنوان 

سند مبنا و مورد استناد قرار گرفته است.
روابط و مناس��بات اقتص��ادي ايران و فرانس��ه يكي از 
اصلي ترين سرفصل هايي است كه سفير محترم فرانسه 
در پاسخ به سواالت متعدد و بعضا مبتني بر آمار غيرمستند 
مطرح شده در مصاحبه، بدون آنكه كوچك ترين تالشي 
جهت اصالح آن به عمل آيد، تصويري مش��وه و عوامانه 
از آمارها ارايه مي شود. نكات محوري در مطالب مطرح 
شده پيرامون مناسبات اقتصادي تهران پاريس شامل: 
ü افزايش ابتدايي و موقت حجم روابط پس از امضاي برجام
ü كاهش تدريجي و يكباره آن پس از خروج امريكا از برجام

ü برقراري مجدد تحريم ها و نگراني و ترس شركت هاي 
فرانسوي از برخورد و جريمه هاي امريكايي

ü ايجاد كانال مالي اينستكس 
ü فراه��م س��ازي مكانيزم هايي ب��راي دف��اع از منابع 

شركت هاي اروپايي و جبران آن ها
 مي گردد كه عمدتا ناقص و سوءاستفاده از چگونگي ارايه 

اطالعات  هستند.
 در توضيح اين سر فصل و اشاره به رقم 20 ميليارد يورو 
به عنوان حجم روابط، بايد اشاره كرد كه ميزان مناسبات 
اقتصادي تجاري پاري��س و تهران در هيچ مقطعي به 
اين رقم نرس��يده اس��ت و احتماال عدد فوق در دوران 
ش��كوفايي روابط ايران و اروپا و طي سال هايي، شامل 
كل روابط ايران و اروپا بوده است. درسال هاي برقراري 
تحريم هاي هسته اي و در دوران دولت هاي نهم و دهم، 
حجم  روابط دو كش��ور كه در سال هاي پيش از آن در 
مرز 5 ميليارد يورو، با احتساب خريد نفت جمهوري 
اسالمي ايران توسط فرانسه رقم مي خورد، در سال هاي 
شروع دولت يازدهم و آغاز مذاكرات با گروه پنج به اضافه 
يك در سال هاي 2012 و 2013 به مرز 500 ميليون 
يورو كاهش يافته بود كه با امضاي برجام موقت در ژنو و 
دوره 6 ماهه آزمايشي براي راستي آزمايي طرف ايراني 
در اجراي تعهداتش، ارتقا يافته و در سال 201۷ يعني 
حدود يك س��ال و اندي پس از اجراي نهايي برجام به 
مرز 4 ميليارد يورو با احتس��اب مجدد برداشت هاي 
نفتي فرانسوي ها نزديك شد. دراين دوران شركت هاي 
فرانسوي در بخش هاي انرژي، حمل و نقل، و اتومبيل 
سازي با اشتياق فراوان به بازار ايران بازگشتند به اميد 
اجرايي بودن تعهدات برجامي كش��ور متبوع شان در 
حمايت از آنها در برقراري كانال هاي مالي و تس��هيل 
مبادالت بانكي بين دو كشور، فعاليت هاي مقدماتي 
خود را آغاز كردند.ليكن خروج امريكا و برقراري مجدد 
تحريم ها و عدم پشتيباني موثر و الزم پاريس از تداوم 
فعاليت هاي شركت هاي فرانسوي در ايران، به تدريج 

تمامي آنها را از بازار ايران دورساخت. 

ژان ايو لودريان، وزير خارجه فرانس��ه روزهاي پنجشنبه 
و جمعه را در منطقه گذراند. ع��راق و كويت ميزبان هاي 
رييس دستگاه ديپلماسي فرانسه در روزهاي شيوع كرونا 
در منطقه و در سطح بين المللي بودند. لودريان در عراق هم 
با مقام هاي سياسي در پايتخت ديدار و رايزني داشت و هم 
سري به كردس��تان عراق زد. اين دومين سفر لودريان به 
بغداد ظرف يك سال اخير و نخستين سفر وي به اين شهر 
از زمان تشكيل دولت جديد عراق به رياست الكاظمي بود. 

مب�ارزه با داعش، س�رفصل رايزني ه�اي وزراي 
خارجه

»فواد حسين« وزير خارجه عراق كه روز پنجشنبه ميزبان 
همتاي فرانس��وي بود كنفرانس مطبوعاتي ب��ا »ژان ايو 
لودريان« در بغداد برگزار ك��رد. وزير خارجه عراق در اين 
كنفرانس گفت: »س��فر لودريان به بغ��داد زماني صورت 
گرفته اس��ت كه عراق با چالش  ه��اي امنيتي و اقتصادي 
مواجه است«. با لودريان به نقش شركت هاي فرانسوي و 
روابط نظامي و امنيتي پرداختيم. با طرف فرانسوي اوضاع 
منطقه اي و تنشي كه منطقه با آن مواجه است، مورد بررسي 
قرار داديم. به پرونده زندانيان داعش پرداختيم و اعالم كرديم 

كه به مبارزه خود با تروريسم ادامه مي دهيم«.

لودريان در اين نشس��ت خبري گفت: »هدف از سفر ما به 
بغداد حمايت از دولت ]عراق[ در مقابله با تروريسم است. 
از نيروهاي امنيت��ي در جنگ با داعش حمايت مي كنيم. 
در مقابل دش��من مش��ترك خود كوتاهي نخواهيم كرد. 
تحقق حاكميت عراق مساله اي است كه نمي توان در آن 

كوتاهي كرد«. 

ابراز  خوش بيني  فرانسه
مصطفي الكاظمي، نخس��ت وزير عراق نيز روز پنجشنبه 
ميزبان وزير خارجه فرانسه بود. الكاظمي در اين ديدار به نقش 
فرانسه در مبارزه جهاني عليه تروريسم و داعش اشاره كرد. 
وي در اين باره گفت: »نقش فرانسه در ائتالف بين المللي عليه 
تروريسم و بقاياي داعش در حمايت از عراق از اهميت بسيار 
بااليي برخوردار است.« وي در ادامه به نقش بين المللي عراق 
در زمينه ايجاد صلح و ثبات اشاره كرد و گفت: »عراق براي 
همكاري هاي بين المللي با همه كشورهاي جهان از جمله 
فرانسه كه از صلح و ثبات حمايت مي كنند، آمادگي دارد.«  
وزير امور خارجه فرانسه نيز با ابراز خوشبيني از دولت جديد 
عراق گفت: »فرانسه نسبت به اقدامات دولت فعلي ]عراق[ 
به رياست الكاظمي خوشبين است.«  لودريان در ادامه به 
باز سازي مناطق آزاد شده عراق از اشغال داعش اشاره كرد و 
گفت: »فرانسه همچنان از تالش هاي عراق براي بازسازي 

مناطق آزاد شده پشتيباني مي كند.«

ارسال كمك هاي  پاريس  به كردستان 
»نيچروان  بارزاني« نخست  وزير منطقه كردستان عراق 
به همراه »ژان ايو لودريان« وزير خارجه فرانسه كه به 
كردستان عراق سفر كرده بود، كنفرانس مطبوعاتي 
مشتركي برگزار كردند. نخست وزير منطقه كردستان 
عراق در اين كنفرانس گفت: »فرانسه نقش مهمي در 
بازگرداني روابط بغداد با اربيل پس از همه پرس��ي ايفا 

كرده است. 
اين كش��ور همچنين از عراق و كردستان حمايت كرده 
و همچنان در مبارزه با تروريس��م ]از عراق و كردستان[ 
حمايت مي كند«. نيچروان بارزاني با بيان اينكه لودريان 
»دوست« منطقه كردس��تان عراق است، از نقش هيات 
ديپلماتيك فرانس��ه در بغداد و منطقه كردستان تقدير 
و تشكر كرد. در مقابل، ژان ايو لودريان گفت: »اين سفر 
هشتم من به كردستان و سفر اول من به خاورميانه پس 
از كرونا است. در حال حاضر، عراق و منطقه كردستان در 
شرايط ويژه اي قرار دارند از اين رو به اين نتيجه رسيديم 
كه براي اط��الع از اوضاع ]در ع��راق[ حضور پيدا كنيم. 
پاريس در راس��تاي مقابله با كرونا به كردس��تان كمك 
پزش��كي خواهد كرد«. وزير خارجه فرانسه در ادامه به 
نخست وزير منطقه كردستان عراق گفت: »بايد با شما در 
مبارزه با تروريسم و داعش همكاري كنيم. شما در خاك 
خود جانفشاني هاي بسياري داشتيد. شما نياز به حمايت 

داريد زي��را پناهندگان را پذيرفتيد. ط��ي روزهاي آتي 
فرانسه كمك ها را به حلبچه ارسال خواهد كرد. در حال 

حاضر، فرانسه در كنار آلمان در دهوك پروژه اي براي آب 
شرب با هزينه اي بالغ بر 15 ميليون يورو را اجرا مي كند«.

ادعاي وزير  خارجه  فرانسه در كويت 

ژان ايو لودريان در سايه عدم تعهد فرانسه به برجام زياده خواهي  قديمي را تكرار كرد
تهران به اجراي كامل برجام بازگردد

سوژه روز

»جان بولتون«، مشاور امنيت ملي كاخ سفيد در مصاحبه اي 
تصريح كرد دولت »دونالد ترامپ«، رييس جمهور امريكا از 
مدت ها قبل از زمان اصلي ترور سردار »قاسم سليماني« 
فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي براي 

انجام اين عمليات برنامه ريزي كرده بود. 
بر اساس ترجمه خبرگزاري فارس، بولتون كه با »فرانس 24« 
مصاحبه مي كرد گفت: »من وارد جزييات مربوط به ]ترور 
سردار[ سليماني نمي شوم اما وقتي شاهد عملياتي هستيد 
كه نتايجي به همراه دارد اينكه فكر كنيد دستور اين عمليات 
از چند روز قبل صادر شده، اشتباه است. برخي اوقات براي 
انجام كارها از مدت هاي طوالني قبل مقدمه چيني مي شود 
و زمان دقيق اجرا به ش��رايطي بستگي دارد كه مربوط به 
حوادث چند روز قبل تر نيستند.« ارتش امريكا بامداد 13 
دي  ماه 1398 طي يك عمليات تروريس��تي به دس��تور 
»دونالد ترامپ«، رييس جمهور اين كشور، سردار سليماني 
و شماري از همراهان ايشان از جمله المهندس را لحظاتي 

بعد از ترك فرودگاه بغداد به شهادت رساند. 
جان بولتون در بخش ديگري از اين مصاحبه به سوال مجري 
مبني بر اينكه آيا ترامپ هنگام تصميم گيري در خصوص 
ايران بر اساس منافع شخصي و نه منافع ملي عمل مي كرده 
يا خير اين  طور پاسخ داد: »فكر مي كنم او در طول تبليغات 
انتخاباتي اش خيلي با توافق هسته اي سال 2015 مخالف 
بود. من هم با آن توافق مخالف بودم و او با گذش��ت تقريبا 
15 ماه از رياس��ت جمهوري اش نتوانسته بود از آن توافق 
خارج شود.« بولتون اضافه كرد: »فكر مي كنم او مي ديد كه 
اين توافق در داخل اياالت متحده بس��يار نامحبوب است، 
بنابراين من خوشحال بودم كه از اين توافق خارج شديم. 
همزمان تحريم هاي سنگيني را عليه ايران اعمال كرديم 
كه اثر ويران كننده اي روي اقتصادشان داشته. همين هفته 
پول ايران به پايين ترين ارزش خود در برابر دالر رسيده؛ اما 
همزمان ترامپ هنوز هم بر اساس اين تصور كه مي تواند به 
توافق بهتري دست پيدا كند مشتاق به مذاكره با ايران است. 
به نظر من اين با حقيقت فاصله دارد.« مشاور امنيت ملي 
سابق امريكا در ادامه نتيجه گيري كرد كه سياست ترامپ 
در قبال ايران مبتني بر راهبرد نبوده است. جان بولتون در 
مصاحبه با فرانس 24 درباره انتخابات آتي رياست جمهوري 
امريكا هم اظهارنظر كرده و گفته كه نه به ترامپ و نه به »جو 
بايدن«، نامزد حزب دموك��رات راي نخواهد داد. او گفت: 
»براي اولين  بار در عمرم به نامزد حزب جمهوريخواه راي 
نخواه��م داد. به جو بايدن هم راي نخواهم داد و اس��م فرد 

ديگري را خواهم نوشت.«

امريكا اگر چه پيش از اين از اظهارنظر در اين مورد خودداري 
مي كرد، اما با اع��زام ناوگان هايي به اين دريا در عمل »حق 
انحص��اري« مورد نظر چي��ن را به چالش مي كش��يد و تا 
كنون مواضع چي��ن را غيرقانوني نناميده بود. اقدام امريكا 
به موضع گي��ري درباره اي��ن اختالف در حالي اس��ت كه 
تاكنون موضع امريكا اين بود كه در مناقشات ارضي و مرزي 
كشورها مداخله نمي كند. عدول امريكا از اين موضع پايه اي 
و هميش��گي به خودي خود تحول مهمي است و نشان از 

رويه هاي غيراصولي و خطرناك در دولت ترامپ دارد. 
درياي جنوبي چين به خاطر وجود منابع طبيعي گسترده، از 
جمله آبزيان و نفت و گاز، و نيز عبور يك سوم تجارت جهاني از 
آن به ارزش حدود 3 تريليون دالر در سال، حائز اهميت بسيار 
است. چين مدعي برخورداري از حق حاكميت انحصاري در 
بخش عمده اين دريا است؛ محدوده اي كه پكن در نقشه هاي 
رسمي بين 9 خط )nine-dash line( مشخص مي كند. 
اين محدوده ش��امل همه دريا منهاي آب هاي ساحلي 4 
كشور ديگر است. چين با تكيه بر آب هاي ساحلي جزاير و 
صخره هاي مورد مناقشه در نزديكي ساحل ديگر كشورها و 
نيز بر اساس آنچه كه »حقوق تاريخي انحصاري« مي نامد، 
حاكميت بر آبها و منابع اين دريا را مختص به خود مي داند و 
بر اين مبنا مي كوشد تا مانع ماهيگيري و اكتشاف و استخراج 
نفت و عبور آزاد توسط ديگر كشورها در اين دريا شود. چين 
براي تحكيم موقعيت خود اقدام به ايجاد حدود 12 كيلومتر 
مربع جزيره مصنوعي و ايجاد پايگاه نظامي در آنها نيز كرده 
است. مقامات چيني جديت و حساسيت بسيار زيادي در 
دفاع از مواضع خود در اين مورد دارند. به رغم آنكه چين عضو 
جنبش عدم تعهد نيست، اما مقامات اين كشور به شكلي 
غيرمعمول و با اس��تفاده از قاعده اجماع در اين جنبش، از 
طريق دوستان خود در داخل جنبش همواره مانع تصويب 
محتوايي مغاير با مواضع خود شده اند.  4 كشور ديگر ساحلي 
اين دريا يعني ويتنام، فيليپين، مالزي و برونئي و متحدان 
منطقه اي آنها در آسه آن اين ادعاي چين را رد مي كنند و آن 
را مغاير با كنوانسيون حقوق درياها مي دانند.چين را متهم 
مي كنند كه از طريق جزاير مورد مناقش��ه، ساخت جزاير 
مصنوعي و ايج��اد پايگاه هاي نظام��ي در اين جزاير قصد 
تبديل اين دريا به يك درياچه داخلي چين را دارد و حقوق 
و حاكميت ديگر كش��ورهاي واقع در حواشي آن را نقض 
كرده است. در آخرين مورد، 10 كشور عضو آسه آن، ضمن 
حمايت از مواضع 4 كشور ساحلي اين دريا، از اقدامات چين 
در اين دريا اظهار نگراني كردند و كنوانسيون حقوق درياها 
)1982( را مبناي تعيين حاكميت و حقوق كشورهاي واقع 
در حاشيه آن دانستند. در سال 2013 فيليپين شكايتي را 
در چارچوب دادگاه دايمي حكميت مطرح كرد كه در نتيجه 
آن 5 قاضي يك دادگاه حكميت در 2016 به اتفاق آراء نظر 
دادند كه هيچ شواهد تاريخي دال بر كنترل انحصاري چين 
بر آب ها و منابع اين دريا وجود ندارد. چين اين دادگاه و راي 
صادره را بي اعتبار اعالم كرد.  تحول جديد در ارتباط با درياي 
جنوبي چين در شرايطي است كه تنش در روابط واشنگتن 
و پكن به سرعت در حال افزايش است. اختالفات تجاري، 
اختالف در مورد هنگ كنگ، اتهام امريكا به چين در مورد 
جاسوسي صنعتي و ... باال گرفته و در واشنگتن دولت و كنگره 
بيش از پيش از آنچه كه »نگهداري 2 ميليون مسلمان اويغور 
در اردوگاه هاي بازآموزي« مي نامند انتقاد مي كنند و در اين 
رابطه دست به تحريم مقامات يكديگر زده اند. اين تحوالت در 
شرايطي است كه تنش در روابط بين پكن و برخي كشورهاي 
ديگر نيز مشهود است. تنش در روابط چين و هند نيز از آوريل 
گذشته رو به افزايش گذاشته و اخيرا به برخوردي مرزي با 20 

كشته هندي انجاميد.

جان بولتون: ترامپ راهبردي 
در برابر ايران ندارد 

امريكا و درياي جنوبي چين

»ژان ايو لودريان«، وزير امور خارجه اين كش�ور در سفر به كويت بر ضرورت »بازگشت« ايران 
به »اجراي كامل« تعهدات هسته اي خود در برجام تاكيد كرده است. وزارت خارجه فرانسه در 
بيانيه اي تصريح كرد لودريان روز ۱۶ جوالي )پنجشنبه( در كويت با »شيخ احمد ناصر المحمد 
الصباح«، وزير خارجه اين كش�ور ديدار كرد. در اين بيانيه درباره رايزني هاي وزراي خارجه دو 
كشور آمده است: »او بار ديگر هدف ما براي حفظ توافق وين و ضرورت بازگشت ايران به پايبندي 

كامل به تعهداتش در اين توافق را مورد تاكيد قرار داد.«
وزير خارجه فرانسه در حالي از بازگش�ت ايران به تعهدات برجامي سخن گفته  كه سه كشور 
اروپايي حاضر در برجام به شمول فرانسه تاكنون نتوانسته اند در برابر تحريم هاي يكجانبه اياالت 
متحده عليه ايران پس از خروج دونالد ترامپ، رييس جمهور اياالت متحده از برجام مقاومت كنند. 
فرانسه، بريتانيا و آلمان حتي به رغم بدعهدي در برجام تحت فشارهاي اياالت متحده اقدام به 

فعال سازي مكانيسم حل وفصل اختالف عليه ايران هم كردند. 

گروه جهان 

ادامه از صفحه اول

 نقدي  به  اظهارات سفير  فرانسه در ايران در مصاحبه  با  »اعتماد«

عوام فريبي  فرانسوي  تا   كي؟
 اينستكس اولين اقدام و تالش سمبوليك فرانسه و سه 
كشور مذاكره كننده هس��ته اي با جمهوري اسالمي 
ايران نبود كه به منظور برقراري كانال مالي »مطمئن« و 
بي خطر براي مبادالت دو طرف و اهداف تعيين شده نائل 
نشد. قبل از آن فرانسوي ها در يك تالش يكجانبه مبتني 
بر آزمايش و خطا اقدام به ايجاد يك سيستم مالي دولتي 
به نام »ب پ  آي- BPI « )بانك دولتي سرمايه گذاري( با 
اختصاص اوليه 500 ميليون يورو سرمايه بخش عمومي 
فرانسه جهت پشتيباني از فعاليت هاي شركت هاي خود 
در ايران كرده و موافقتنامه اجراي آن نيز در سال 201۷ 
در پاريس بين مقامات وزارت اقتصاد جمهوري اسالمي 
ايران و مس��ووالن اين نهاد مالي به امضا رسيد كه پس 
از يك س��ال مذاكره و پيگيري و عدم تحقق اهداف آن 
به عنوان يك پروژه ناموفق عملياتي رها ش��د و سپس 
فرانسوي ها براي كسب حمايت ساير شركاي اروپايي 
خودبه اتفاق آلمان و انگليس، موضوع تش��كيل كانال 

مالي اينستكس را مطرح كردند.
 اين كانال مالي هم به رغم عبور از پيچ و خم هاي فراوان 
سياسي اقتصادي مالي همچنان در تامين خواسته هاي 

جمهوري اسالمي ايران ناكارا  است.
 موضوع بعدي مورد اش��اره، جريمه 6 ميليارد دالري 
يك بانك فرانسوي است كه با پاسخ سفير مبني براي 
اينكه »گروهي از كمپاني هاي اروپايي بعد از بازگشت 
ايران آس��يب ها و ضرر هايي را متحمل شده و مجبور 
شدند جريمه هاي كالني را به امريكا بپردازند«، موضوع 
جريمه شدن بانك فرانسوي در خصوص كار با ايران را 

ابهام گونه تاييد كرده است.
 در درج��ه اول باي��د گفت ك��ه »بانك مل��ي پاريس- 
Banque National de Paris )BNP » در پ��ي 
فعاليت هايش در كشورهاي درگير تحريم هاي غربي در 
آفريقا )سودان(، امريكاي جنوبي )ونزوئال و كوبا( و ايران 
از طرف امريكايي ها محكوم به پرداخت جريمه اي معادل 
8.9 ميليارد دالر گرديد كه تنها 10 درصد اين رقم يعني 
معادل 890 ميليون دالر آن مربوط به كار با ايران و دور 

زدن تحريم ها بوده است.
 اصوال شركت ها و بانك هاي فرانسوي و اروپايي از نظر 
كار با كش��ورهاي درگير در تحريم امريكا و اروپا منابع 
سرش��اري كسب كرده اند كه تنها بخشي از آن را نيز به 
عنوان جريمه تقديم همپيمانان امريكايي خودكرده اند. 
الزم به يادآوري اس��ت كه بر اس��اس آمار اعالم شده، 
شركت هواپيماسازي ايرباس جريمه 4 ميليارد دالري، 
بانك سوسيته ژنرال فرانسه با يك جريمه 2.64 ميليارد 
دالري، ش��ركت نفتي توتال فرانس��ه ب��ا جريمه 398 
ميليون دالري، شركت آلستوم فرانسه با جريمه ۷۷2 

ميليون دالري و س��اير ش��ركت هاي اتومبيل س��ازي 
و مخابراتي فرانس��وي نيز با جريمه ه��اي مختلفي به 
امريكايي ها داراي سابقه هستند و آمار و سوابق اقدامات 
آنها در وزارت اقتصاد فرانسه موجود است  و حكايت از 
ورق ديگري از داستان پيچيده تحريم و نقش هر يك از 
بازيگران آن دارد كه مسلما سفير فرانسه نيز نبايد تمايل 

چنداني براي ورود به اين مباحث داشته باشد.
 اشاره غيركارشناسانه ديگري از سفير فرانسه، موضوع 
خصوصي بودن ش��ركت هاي فرانسوي و اروپايي و عدم 
حرف ش��نوي آنان از دولت هاي متبوع ش��ان است كه 
فرانسه و س��اير كش��ورهاي اروپايي برجام براي فرار از 
اجراي تعهدات شان در اين موافقتنامه كه فراهم سازي 
بستري مناس��ب و بي دغدغه براي مناسبات اقتصادي 
جمهوري اسالمي ايران است با توس��ل به آن از زير بار 

مسووليت اجراي تعهدات شان شانه خالي كرده اند.
 اوال اين ادعا بس��يار خدشه پذير است. زيرا هيچ شركت 
و كمپاني كوچك و بزرگ فرانسوي و يا اروپايي بي شك، 
بدون هماهنگي و كسب مجوز الزم از مراجع مربوطه در 
كشور هاي خود اصوال وارد حوزه همكاري هاي خارجي 
و به ويژه با كشور مهم و محوري چون جمهوري اسالمي 
ايران در منطقه خاورميانه نمي ش��وند و اين موضوع را 
مستقيما بسياري از اين شركت ها صراحتا نقل كرده اند.

 ثانيا در صورت صحت اين ادعا، س��وال اين اس��ت كه 
»زماني كه تيم مذاكره كننده پردردسر آقاي فابيوس، 
وزير خارجه وقت فرانسه به اتفاق همكاران »نئوكان« 
خود در مذاكرات هسته اي با جمهوري اسالمي ايران 
در گروه پنج به اضافه يك را انج��ام مي دادند، آيا تيم 
فرانسوي )و سايرين( از اين واقعيت در سيستم اقتصادي 
فرانس��ه و نقش و كيفيت ش��ركت ها و كمپاني هاي 
فرانس��وي در همكاري هاي خارجي آنه��ا بي اطالع 
بودند؟ و يا اينكه عامدا تعهدي را پذيرفتند كه براي آن 

مستمسك فرار داشتند؟
ادعاي غيرواقعي ديگر مطرح شده در اين مصاحبه تاكيد 
بر اين موضوع است كه اروپا و فرانسه بعد از برجام، تمامي 
تحريم هاي اروپايي عليه ايران را لغو كردند و اين تحريم ها 
مجددا اعمال نش��ده است. اين ادعا نيز انطباق كاملي با 
واقعيات و كيفيت مناسبات تجاري ايران و فرانسه بعد از 
امضاي برجام نداشته و مسدود بودن تمامي كانال هاي 
بانكي فرانسوي و اروپايي، از جمله بانك مركزي به روي 
مناسبات با ايران به بهانه اتصال آنها با شبكه پولي مالي 
امريكا، چيزي در حد بهانه و طرح آن پس از امضاي برجام 
نيست. زيرا ذيل تعهدات برجامي، همه اعضا بايد همه 
موانع موجود بر سر راه روابط اقتصادي و تجاري با تهران 
و تحريم هاي ناشي از برنامه هسته اي جمهوري اسالمي 

ايران را بر طرف مي كردند و اروپايي ها نيز مسلما از قبل 
مي دانستند كه وابستگي هاي بانك هاي شان با سيستم 

پولي و مالي امريكا چه عواقبي را به دنبال دارد.
 اما اين فرض تكراري و مورد استناد فرانسه و تقريبا روزانه 
آقاي ژان لودريان، وزير خارجه اين كشور مبني بر اينكه 
»فرانسه از برجام همواره دفاع مي كند« نيز مي تواند در 
بستر عوام فريبانه و غيرعملياتي مورد توجه قرار گيرد. 
آيا از روز اول شروع مذاكرات هسته اي جمهوري اسالمي 
ايران با گروه پنج به اضافه يك قرار بر اين نبود كه موضوع 
محوري مذاكرات صرفا در مبحث هسته اي خالصه شود 
و از ورود به ساير مباحث كه امكان تحقق و دستيابي به 

تفاهم در آنها وجود ندارد، دوري جوييم؟
معذالك شاهد هستيم كه اين اصل مسلم، كارشناسانه 
و عملياتي مذاكرات هس��ته اي زير چتر نفاق پراكني 
سياست خارجي فرانسه همواره مورد سوء استفاده قرار 
گرفته و درعمل فرانس��ه اولين كشور در بين اعضاي 
گروه پنج به اضافه ي��ك بود كه پس از پيروزي ترامپ 
در انتخابات رياست جمهوري سال 201۷ در امريكا و 
حتي قبل از خروج ترام��پ از برجام، موضوع تكميل 
موافقت نامه هسته اي با موضوعاتي همچون »مواضع 
جمهوري اسالمي ايران در منطقه خاورميانه و موضوع 
موش��ك هاي بالس��تيك« را مطرح كرد . وب سايت 
وزارت خارجه فرانس��ه به خوبي نشان مي دهد كه چه 
ميزان موضع گيري علني س��خنگوي اين وزارتخانه و 
وزير خارجه فرانسه در تاييد و علني مطرح كردن اين 

موضوع فعال بوده اند.
هم چني��ن موض��ع دو پهل��و و مبه��م وزارت خارجه 
فرانسه درخصوص پايان تحريم تسليحاتي جمهوري 
اس��المي ايران مبتني بر برجام و در م��اه اكتبر آينده و 
طرح محور هايي همچون اين »مفهوم« كه تبعات لغو 
تحريم هاي تس��ليحاتي ايران كه بر اساس برجام از آن 
دفاع مي شود، »بايد مد نظر قرار گيرد«، حاكي از ايجاد 
نوعي ترديد و ابهام براي تحقِق بخشي از تعهدات برجامي 
فرانسه است.  محور بعدي كه بسيار حائز اهميت است 
و موضوع ادعاي فرانس��ه در قبال مبارزه با تروريس��م را 
شديدا دچار ترديد و ابهام مي سازد، حضور و فعاليت هاي 
فرقه تروريس��تي نفاق در اين كشور و حمايت آشكار و 
پنهان پاريس و به خصوص سرويس هاي امنيتي فرانسه 
از تروريس��ت هاي فراري و هم پيمانان س��ابق صدام در 
جنگ تحميلي عليه جمهوري اسالمي ايران است، كه 
سفير با پاسخي كليشه اي، تكراري و غيرقابل انطباق با 
مواضع كش��وري كه خود را با عضويت دائم در شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد، حافظ صلح و ثبات بين المللي 
مي داند، ب��وده و ميزان مس��ووليت پذيري به س��بك 

فرانسوي را نشان مي دهد. بر پايه ادعاها و اظهارات سفير 
كه فرقي با مطالب ساير مقامات رسمي و دولتي فرانسه 
در توجيه حضور فرقه تروريستي نفاق در فرانسه ندارد، 
اين فرقه در اروپا و فرانسه »قانونا« در ليست گروه هاي 
تروريستي قرار ندارد و چون با فعاليت هاي آنها در فرانسه 
برخورد نمي ش��ود به اين معناس��ت كه آنها كار خالف 
قانون فرانسه انجام نمي دهند. ضمنا دولت فرانسه هم 
هيچ ارتباطي با اين فرقه تروريستي نداشته و آزادي بيان 
در اين كشور مانع از آن است كه ارتباط شخصيت هاي 
سياسي و رسانه اي با اين گروهك، توسط سيستم قضايي 

فرانسه و اروپا بامانع روبه رو شود.
 بافته ه��ا و تخيالت حاكميت فرانس��ه ك��ه مبتني بر 
رهيافت هاي سرويس هاي اطالعاتي و امنيتي و نشات 
گرفته از توهمات واهي حمايت هاي رژيم صهيونيستي، 
ارتجاع ع��رب و »نئوكان« هاي امريكاي��ي از اين فرقه 
تروريس��تي به عنوان به اصطالح »آلترناتيو سياسي« 

شكل گرفته از بنيان سست و دچار ايراد اساسي است.
 اوال نفرت و انزجار قاطبه ملت مسلمان ايران از اين فرقه 
تروريستي و شهادت ده ها هزار نفر از مردم اين سرزمين 
و مس��ووالن بلندپايه آن توس��ط دار ودس��ته رجوي و 
همكاري آش��كار و علني آنها با ارتش متجاوز صدام در 
جنگ تحميلي عليه ايران، امري اس��ت ك��ه همواره از 
ديدگاه فرانسوي ها و همفكران آنها در اين زمينه مورد 

غفلت قرار مي گيرد.
 ثانيا سوال از سفير فرانسه در تهران ومقامات فرانسوي 
در خصوص فرقه تروريستي منافقين مي تواند اين باشد 
كه تعهدات و مسووليت هاي شما در قبال اين فرقه، آن 
هنگام كه در ليست گروه هاي تروريستي اروپا و امريكا 
قرار داش��تند و امروز كه بر اس��اس سناريوي سياسي و 
طراحي شده در لندن از ليس��ت گروه هاي تروريستي 

خارج شدند چه تفاوتي كرده است؟
 آيا اگر امروز مقر و س��ران گروهك تروريس��تي تحت 
حمايت و اشراف امنيتي پليس فرانسه قرار دارند، آن روز 
كه در ليست گروه هاي تروريستي منظور مي شدند، از اين 

سرويس بهره مند نبودند؟
 آيا حضور و تماس وزراي س��ابق فرانس��ه، نمايندگان 
فعلي مجلس فرانس��ه و فرانس��ويان پارلمان اروپايي، 
ش��خصيت هاي حزبي از جمله حزب حاكم »جنبش 
در حركت« ريي��س قبلي دس��تگاه اطالعات خارجي 
فرانسه موسوم به »DGSE« در كنار اين فرقه، برگزاري 
گردهمايي هاي ساالنه تحت حمايت پليس و امنيتي هاي 
فرانسه با حضور مدعوين و ش��خصيت هاي فرانسوي، 
اروپايي و امريكايي كه هر يك مبلغ مش��خصي را براي 
حضور در گردهمايي دريافت مي كنند، از آن زماني كه 
فرقه نفاق از ليس��ت تروريست ها خارج شده تا به امروز 
تغيير كرده اس��ت؟ آيا مقر لجستيكي و مركزيت فرقه 
AUVERS-SUR- -نفاق در منطق��ه »اور س��ور واز

OISE« پاريس كه به عنوان مركز پش��تيباني و تغذيه 
پايگاه تروريستي - نظامي اشرف در تيرانا - آلباني است 
و حمايت هاي امنيتي و مراقبتي از سركردگان اين فرقه 
در فرانسه و اروپا نسبت به شرايط قبل، چه تغييري كرده 
و افزايش نيافته است؟  آيا حضور علني و سخنراني رييس 
سابق سرويس اطالعاتي عربستان سعودي در گردهمايي 
ساالنه اين فرقه تروريستي و حمايت هاي مالي ارتجاع 
عرب و سياسي صهيونيزم از فعاليت هاي خرابكارانه آنها 
و اعمال تروريستي فراوان فرقه و شركت در فعاليت هاي 
پولشويي، با آنچه در گذشته و در جريان حضور رسمي 
آنها در ليست گروه هاي تروريستي اتفاق مي افتاد، تفاوتي 
كرده است؟  و بسياري س��واالت و شبهاتي كه فرانسه 
و س��فير آن كش��ور در تهران در خصوص آنها و نيز اين 
اظهارات »قريب به مضمون« رييس جمهوري اسالمي 
ايران كه چندي پيش در مكالمه تلفني با آقاي ماكرون 
رييس جمهور فرانسه اعالم كردو آن كشور را محل تردد 
تروريست هايي كه دست شان به خون مردم ايران آغشته 

است، تلقي نمود، عكس العمل نشان دهند.
و نكته پاياني: 

 مطالب ديگري هم در خصوص مواضع مقامات فرانسوي 
به ويژه آقاي ژان لودريان وزير خارجه اين كشور درباره 
احكام دادگاه هاي ايران و محاكمه ايرانيان موسوم به دو 
تابعيتي ها و ديدگاه هاي واق��ع گرايانه تر آقاي ماكرون 
رييس جمهور فرانسه در قبال روابط تهران و پاريس، در 
اظهارات سفير محترم فرانسه در تهران وجود داشت كه 
به دليل طرح آنها در يادداشت هاي قبلي از ورود مجدد 

به آنها اجتناب مي كنم.

ابوالقاسم دلفي 

ستاره كاظمي/  اعتماد
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گزارش روز

6 روز از آغاز درگيري هاي مرزي ميان جمهوري آذربايجان 
و جمهوري ارمنس��تان مي گذرد. روز پنجش��نبه و بعد از 
تقريبا 24 س��اعت آتش بس، دو طرف بار ديگر يكديگر را 
به حمالت به مواضع هم متهم كردند. بر اساس گزارش ها 
تاكن��ون 15 نظامي و يك غيرنظام��ي از دو طرف در اين 
درگيري ها جان باخته اند. دولت ارمنستان ادعا مي كند كه 
تاكنون هيچ كشته اي در اين درگيري ها نداشته، اما دولت 
جمهوري آذربايجان كشته  شدن چندين نظامي خود از 
جمله يك ژنرال را تاييد كرده است. همزمان با اين تحوالت، 
الهام علي اف، رييس جمهور آذربايجان با كنار گذاشتن وزير 
خارجي كهنه كار دولت خود، اعالم كرده است كه رويكرد 
تازه اي را در ديپلماسي دنبال خواهد كرد. وي گفته است 
كه انتظار ديپلماس��ي فعال و قاطع از وزير جديدش دارد. 
كشورهايي همچون ايران و روسيه، پيشنهاد ميانجيگري 

ديپلماتيك ميان ارمنستان و آذربايجان را مطرح كرده اند.
ادامه درگيري ها در توووز

روز پنجش��نبه باكو و ايروان يكديگر را به حمله به مناطق 
مس��كوني و غيرنظامي متهم كردن��د. درگيري هايي از 
يكشنبه هفته گذشته در منطقه توووز آذربايجان آغاز شده 
است، محلي كه نزديك به 300 كيلومتر از منطقه قره باغ 
كه محل اختالف قديمي دو كشور از زمان استقالل است، 
فاصله دارد. اولسيا وارطانيان، تحليلگر مسائل قفقاز در گروه 
بين المللي بحران معتقد است به اين دليل كه دو طرف در 
منطقه مذكور ادعاي ارضي و مناقشه مرزي ندارند، بعيد 
است كه اين درگيري ها بيشتر از اين افزايش پيدا كند، به 
ويژه كه اين درگيري هاي مرزي به منطقه قره باغ گسترش 
نيافته است. در حالي كه بسياري از كشورهاي جهان از جمله 
جمهوري اسالمي ايران، جمهوري فدراتيو روسيه و اتحاديه 

اروپا خواستار توقف درگيري ها ميان ارمنستان و آذربايجان 
و پيگيري صلح از طريق گفت وگو و روند سياسي شده اند و 
برخي دولت ها به شكل مستقيم به نفع يكي از طرفين اعالم 
موضع كرده اند؛ از جمله تركيه كه به شكل سنتي از جمهوري 
آذربايجان حمايت مي كند. وزير دفاع تركيه روز پنجشنبه در 
ديدار با يك هيات از جمهوري آذربايجان گفت كه ارمنستان 
بهاي سنگيني براي حمله به آذربايجان خواهد پرداخت. 
در اين ميان دولتمردان امريكايي هر چند خواستار توقف 
درگيري ها شده اند، اما صداهاي مختلفي از ميان نهادهاي 
اين كشور به گوش مي رسد. از جمله يك رسانه دولتي اياالت 
متحده امريكا در گفت وگو با يك كارش��ناس در بن آلمان 
مي نويسد: »تركيه تنها بازيگر در قفقاز است كه اندكي به 
ارزش ها و منافع غربي پايبندي دارد و تنها طرفي است كه 
مي تواند جلوي سلطه ايران و روسيه بر اين منطقه را بگيرد.«

تغيير وزير خارجه آذربايجان
الهام علي اف، رييس جمهور آذربايجان روز پنجشنبه در 
تصميمي غيرمنتظره اعالم كرد كه وزير خارجه اين كشور، 
المار ممديارف را از كار بركنار مي كند. علي اف در سخناني 
تند و آتشين به انتقاد از عملكرد وزير خارجه كهنه كار خود 
پرداخت و در برابر دوربين هاي تلويزيوني به مردم گفت كه 
وزير خارجه در شرايطي كه همه مقام هاي دولت در محل 
كارهاي خود حاضر بوده اند تا با بحران جنگ با ارمنستان 
رسيدگي كنند، در خانه مانده است و به بهانه »كار از خانه« 
وظايف خود را انجام نداده است. علي اف با انتقاد از عملكرد 
وزارت خارجه در انجام مذاكرات اخير با جمهوري ارمنستان 
در مورد انتقال كمك هاي بشردوستانه به منطقه ناگورنو-

قره باغ گفت: »در اين مدت، دستگاه سياست خارجه وقتش 
را به مذاكرات بي مورد تلف كرده است. مگر مي شود با يك 
كشور دشمن كه در حال جنگ با ماست و به كشور تعرض 

كرده است در مورد بيماري كوويد گفت وگو كرد؟« 

وزير خارجه جديد جمهوري آذربايجان كيست؟
س��اعاتي بعد از بركناري وزير خارجه آذربايجان كه 1۷ 
سال در اين مقام خدمت كرده  بود، جيحون بايرام اف، وزير 
پيش��ين آموزش و پرورش توسط الهام علي اف به عنوان 
وزير خارجه جديد منصوب شد. بايرام اف تاكنون سابقه 
ديپلماتيك در پرونده اش نداشته اس��ت. او سال 1996 
زماني كه فقط 23 سال داش��ت در دوران حيدر علي اف 
به عنوان وزير ماليات در دولت منصوب شد. او بعد از يك 
دوره كار در دول��ت به بخش خصوص��ي رفت و به عنوان 
وكيل و مشاور مالياتي مشغول به كار شد. او از سال 2013 
به دولت بازگش��ت و ابتدا به عنوان رييس دفتر، سپس با 
حكم رييس جمهور به عنوان معاون وزير آموزش و پرورش 
انتخاب شد و از دو سال پيش رسما در مقام وزارت آموزش 
و پرورش خدمت مي كرد. برخي كارشناسان و رسانه ها 
انتخاب او را به دليل فقدان تجربه ديپلماتيك غيرمنطقي 

توصيف كرده اند.
خبرگزاري ت��وران جمه��وري آذربايجان در گزارش��ي 
مي نويسد: »انتصاب جيحون بايرام اف به عنوان وزير امور 
خارجه، امري غيرمنتظره محسوب مي شود. موضوعي كه 
اين س��وال را بر مي انگيزد كه انتخاب فردي كه تا به امروز 
سابقه ديپلماتيك نداشته است، چگونه مي تواند به كشور در 
وضعيت حساس كنوني كمك كند؟ البته اين اقدام در تاريخ 
جمهوري آذربايجان بي سابقه نيست، پيش از اين توفيق 
قاس��م اف و واليت قلي اف هم كه ديپلمات هاي حرفه اي 
نبودند در اين مقام خدمت كرده اند، اما آنها دو سياستمدار 
باتجربه قديمي بودند. انتصاب قاس��م اف و قلي اف در اين 
مقام مي توانست در دوران گذار و تشكيل حكومت جديد 
به بهانه فقدان نيروي انساني با تجربه توجيه شود، اما ]بعد 
از گذشت چند دهه از استقالل جمهوري آذربايجان[ اين 

اقدام غيرمنطقي به نظر مي رسد. 

اگر فرض كنيم كه ممديارف به اين اتهام اخراج شده كه 
در اجراي فرمان هاي رييس حكومت سهل انگاري كرده 
است و به اندازه كافي فعال نبود، در نتيجه انتظاري كه 
از وزير خارجه جديد مي رود، اين است كه منافع ملي را 
بيشتر تامين كند. اما با اين شرايط بعيد به نظر مي رسد 
كه او بتواند چندان در تس��ريع حل مناقش��ه قره باغ 
نقشي ايفا كند. يك وزير خارجه بايد دست كم صاحب 
مواضعي باشد و رويكردهاي خودش را پيشنهاد دهد، 
نه اينكه يك سره مانند يك سرباز صفر تمام فرمان هاي 

باالدستي ها را اجرا كند.«
وزير خارجه منفعل

الهام علي اف عالوه بر عدم حضور در محل كار و ناتواني 
در اجراي فرامين، سياست خارجي ممديارف را سست، 
دفاعي و منفعالن��ه توصيف كرده اس��ت. علي اف در 
سخنراني روز پنجشنبه خود گفت: »من بارها گفته ام 
كه ديپلماس��ي ما بايد قاطعانه تر باشد نه منفعالنه و 
دفاعي. ديپلماسي نبايد واكنشي باشد و فقط مواضعي 

اتخاذ شود كه ديگران را خوشحال كند.«
اين موضع عل��ي اف، با انتقاد برخي رس��انه ها در باكو 
مواجه ش��ده اس��ت. خبرگزاري مس��تقل توران در 
يادداشتي انتقادي از بي توجهي دولت به نقدهاي مطرح 
شده در گذش��ته در مورد سياست خارجي و دستگاه 
ديپلماسي اشاره كرده است و مي نويسد: »تا به امروز 
رهبري كشور هرگز از وزارت خارجه به خاطر منفعل 
بودن انتقاد نكرده بود. در عوض تاكنون گفته مي شد 
كه دستگاه ديپلماسي فعال بود و باعث شد كه كشور 
پيروزي ايدئولوژيك بي سابقه اي در برابر ارمنستان به 
دس��ت بياورد تا جايي كه همه دني��ا تماميت ارضي و 
استحقاق ما را به رسميت شناخته اند. همزمان با اين 
ادعا بود كه هر اقدامي توس��ط رسانه هاي براي انتقاد 

تعدادي از مقامات س��ابق امريكايي مي گويند كه سازمان 
اطالع��ات امريكا )CIA( از زماني كه در يك نبرد قدرت در 
سال 2018 توانست بر رقيب خود، پنتاگون فائق آيد، سلسله 
عمليات هاي سايبري و خطرناكي را عليه ايران و برخي ديگر 
از اهداف امريكا آغاز كرده است. مجوزي مخفي، معروف به 
»يافته هاي رييس جمهوري« به اين سازمان جاسوسي اجازه 
مي دهد تا آزادي عمل بيشتري براي »آنچه انجام مي دهد« و 
»آنكه را هدف قرار مي دهد« داشته باشد. اين مجوز همچنين 
دست سازمان س��يا را باز مي گذارد تا عمليات هاي خود را 
حتي بدون كسب اجازه از كاخ سفيد پيش برده و به سرانجام 
برساند. به گزارش ياهو نيوز، يافته هاي جديد نشان مي دهد 
كه عالوه بر مجوزي كه به آن اش��اره ش��د، مجوز ديگري 
نيز وج��ود دارد. اين مجوز بر خالف مج��وز اول كه بر روي 
برخي موضوعات خاص در حوزه سياست خارجي -  نظير 
جلوگيري از تبديل شدن ايران به قدرتي هسته اي - تمركز 
داشت، دست سازمان سيا را باز مي گذارد تا با هدايت شوراي 
امنيت ملي اياالت متحده، به اقدامات خرابكارانه در فضاي 
مجازي دست بزند. يك مقام سابق دولت امريكا در اين باره 
توضيح مي دهد: »يافته هاي رياست جمهوري به سازمان 
جاسوسي اجازه مي دهد تا به طور مستقيم اقداماتي به شدت 
تهاجمي عليه كشورهاي دشمن انجام دهد«. به گفته اين 
مقام پيشين نام كشورهاي روسيه، چين، ايران و كره شمالي 
مستقيما در اين سند ذكر شده است اما بر اساس اطالعات 
يك مقام سابق ديگر، اين مجوز مي تواند عليه ديگر كشورها 
نيز كه نام شان مس��تقيما در سند مذكور ذكر نشده، مورد 
استفاده قرار گيرد.  اختيارات جديد سيا در فضاي مجازي 
به آن معني نيست كه اين س��ازمان جاسوسي بخواهد با 
هك كردن تلفن همراه يا حساب كاربري افراد، اطالعاتي 
به دس��ت آورد بلكه به س��يا اجازه مي دهد از طريق قدرت 
سايبري اقداماتي خرابكارانه نظير »هدف قرار دادن منبع 

تأمين برق يك منطقه« به منظور قطع جريان برق انجام دهد. 
اقداماتي ديگر نظير تخريب براي »بي آبرو كردن حاكميت « 
يا اقداماتي با سطح خرابكاري بسيار باال مانند ساخت ويروس 
استاكس نت در سال 2009 كه سانتريفيوژ هاي ايراني در 
حال غني س��ازي را هدف قرار داد، از جمله چيزهايي است 
كه در قالب مجوز جديد و »يافته هاي رياست جمهوري« 
اختيار آن به سيا تفويض شده است. يك افسر سابق سازمان 
جاسوسي امريكا در توضيح ديگر اقداماتي كه با مجوز جديد 
براي سيا امكان پذير شده است، مي گويد: »در گذشته براي 
اينكه ش��ما بتوانيد ثابت كنيد يك خيريه، پوششي براي 
كشور خارجي در راستاي اقدام عليه امريكا است، بايد سال ها 
تالش مي كرديد و با جمع آوري مدارك غيرقابل انكار، مقام 
قضايي را قانع مي كرديد ك��ه بايد اقدامي عليه اين خيريه 
صورت گيرد، اكنون اما با مجوز جديد همه چيز تغيير كرده 
و سيا مي تواند مستقيما و بدون هيچ توضيحي اقدام كند«. 
او مي افزايد: »سيا حتي اجازه پيدا كرده اطالعات خصوصي 
افراد را يافته و در اينترنت افشا كند«. نشانه هايي از تغييرات 
جديد در اواخر سال 2018 آشكار شده بود. در سپتامبر آن 
سال جان بولتون، مشاور امنيت ملي رييس جمهور با اعالم 
اينكه رييس جمهور طي يك دستور غير رسمي، بسياري 
از قوانين و ش��رايط دولت اوباما در خصوص عمليات هاي 
سايبري را معلق كرده، گفت كه ترامپ در قالب »آيين نامه 
شماره 13 امنيت ملي« تغييراتي را در اين بخش اعمال كرده 
كه از جمله آنها تغيير در قوانين عمليات سايبري نظامي است. 
سياست دولت ترامپ براي برخورد با كشورهايي كه امريكا 
آنها را دش��من مي خواند - از جمله آنچه ياهونيوز اقدام به 
خرابكاري هاي خطرناك مي خواند - به اندازه اي خطرناك 
است كه ممكن است جهان را بار ديگر درگير جنگي عظيم و 
بي فايده كند. در اين ميان برخي رسانه هاي امريكايي از جمله 
بيزنس اينسايدر، مدعي شده اند كه در انفجارهاي اخير در 
ايران ردپاي اسراييل نيز ديده شده و تل آويو تالش دارد تا 
در قالب همكاري با دولت ترامپ، به برخي اهداف منطقه اي 

و بين المللي خود دست يابد؛ اقدام خطرناكي كه مي تواند به 
مانند آتش افكندن در انبار كاه خاورميانه باشد.

اهداف آشكار و پنهان اسراييل
بيزنس اينسايدر به نقل از يك مقام امنيتي سابق اسراييل 
كه اكنون در نهادي امنيتي وابسته به اتحاديه اروپا فعاليت 
مي كند نوشته است كه تل آويو به عنوان عضوي از كمپين 
»فشار حداكثري« تالش دارد تا با تداوم اقدامات خرابكارانه 
و انفجارهاي مشكوك در ايران، پيش از آنكه دونالد ترامپ 
در نوامبر 2020 در انتخابات شكس��ت بخورد، يك تقابل 
مس��تقيم با ايران ايجاد كند. پيش تر نيز نيويورك تايمز 
به نقل از يك مقام امنيتي از خاورميانه نوشته بود اسراييل 
مسوول اصلي انفجارهاي اخير در ايران است و وزير خارجه 
اين رژيم ني��ز در پنجم ژوييه اعالم كرد »ما در حال انجام 
اقداماتي هستيم كه بهتر اس��ت ناگفته بماند«. مقامات 
جمهوري اس��المي ايران مي گويند بيش��تر انفجارها و 
آتش سوزي هاي اخير اتفاقي بوده اما در مساله انفجار در 
تاسيسات هسته اي نطنز اعالم كردند كه »مي دانيم پشت 
پرده ماجرا چيس��ت« اما در شرايط مناس��ب آن را اعالم 
خواهند كرد. يك مقام سابق دفاعي اسراييل در اين باره به 
بيزنس اينسايدر مي گويد مي توان تاييد كرد كه »دست كم 
تعدادي از اتفاقات ايران« از سوي اسراييل برنامه ريزي شده 
بود. او مي افزايد به رغم برخي ابهامات سياست كلي اسراييل 
در برابر ايران آشكار است: »آنها از دونالد ترامپ در اجراي 
سياست فشار حداكثري به طور كامل پيروي مي كنند«. به 
نوشته بيزنس اينسايدر به نقل از مقامات سابق اسراييل، 
اقدامات اخير به شدت تحت تاثير انتخابات ماه نوامبر در 
امريكا است چرا كه اسراييل نگران انتخاب نشدن مجدد 
ترامپ است و مي خواهد با اقداماتي پيشاپيش جلوي برخي 
اتفاقات احتمالي در دولت بايدن را كه از جمله آنها احياي 
توافق با ايران است بگيرد. آنها همچنين تاكيد كردند كه 
اسراييل مي خواهد ايران را به واكنش وا دارد تا بتواند از اين 

واكنش در مجامع بين المللي بهره برداري كند.

خرابكاري به جاي توافق
اين تنها اس��راييل نيس��ت كه ترجيح مي ده��د اقدامات 
خرابكارانه در ايران و به ويژه عليه تاسيسات هسته اي افزايش 
پيدا كند. برخي راست گرايان تندرو در حزب جمهوري خواه 
نيز معتقدند جلوگيري از رش��د هس��ته اي ايران از طريق 
خرابكاري بهتر از يك توافق جديد با جمهوري اسالمي است. 
الي ليك، روزنامه نگار در بلومبرگ مي نويسد: با اتفاقاتي كه 
رخ داده هر كس��ي كه در انتخابات نوابر 2020 به پيروزي 
برسد، مي تواند به توافقي بهتر ]از برجام[ دست پيدا كند اما 
ممكن در روزهاي آينده شاهد حوادثي باشيم كه راه بهتري 
نسبت به توافق با ايران پيش روي ما بگذارد. او با بيان اينكه 
هم ترامپ و هم بايدن مايل هستند تا به توافقي جديد با ايران 
دست يابند تاكيد مي كند: منطق موافقان توافق اين است 
كه به جز جنگ، تنها راه كنترل برنامه هسته اي جمهوري 
اسالمي ايران امضاي يك توافق است. در 20 سال گذشته 
سياست امريكا در قبال برنامه هسته اي ايران نوعي سياست 
»هويج و چماق« بود كه مقامات امريكايي فكر مي كردند 
كارساز است و مي تواند ايران را قانع كند تا حركت به سوي 
ساخت بمب هسته اي احتمالي را كنار بگذارد. الي ليك در 
ادامه مي نويسد: با اين وجود توافق با ايران به آن معني بود 
كه شما بايد روابط تان را با »رژيمي كه عليه مردم خود اقدام 

مي كند، حامي تروريسم منطقه اي است و به همسايگانش 
آزار مي رساند« گسترش دهيد. او با اشاره به اتفاقات اخير در 
ايران از جمله انفجار در نطنز تاكيد مي كند كه راه بهتر براي 
امريكا و متحدانش تداوم اين عمليات هاي خرابكارانه براي به 
تأخير انداختن برنامه هسته اي ايران است كه حتي مي تواند 

به بي ثبات كردن شرايط ايران نيز منجر شود.

ايران چه خواهد كرد؟
امريكا و اس��راييل تالش دارند در ماه هاي باقي مانده تا 
انتخاب��ات، آخرين ضربات را بر پيكره برجام و همچنين 
كليت سياست خارجي تعاملي ايران وارد سازند. از همين 
رو بسيار اهميت دارد كه واكنش هاي ايران به اين اتفاقات 
هوشمندانه باشد و مانع از اين شود كه امريكا و اسراييل 
به هدف اصلي خود يعني ايجاد اجماع بين المللي دست 
يابند. از س��وي ديگر اما طرف مقابل ني��ز بايد به تجربه 
آموخته باشد كه صبر ايران در مقابله با اقدامات اينچنيني 
نامحدود نيس��ت و اگر اين سياست مخرب كه به نوشته 
رسانه هاي امريكايي در حال حاضر تنها از سوي بخشي 
از تندروها در امريكا و اسراييل دنبال مي شود، تداوم پيدا 
كند، با احتمال بسيار زياد با واكنش ايران روبه رو خواهد 
شد و آغاز يك درگيري نظامي، حتي اگر ضربات بسياري 
ب��ه ايران وارد كند، اس��راييل و كش��ورهاي اروپايي را با 

بحران هايي غيرقابل حل مواجه خواهد كرد.

آيا ممكن است »خرابكاري« جايگزين ايده »توافق با ايران« شده باشد؟

اتحاد خرابكارها عليه ديپلماسي

سوژه روز

شهاب شهسواري

محمد حسين لطف  الهي

موضع گي��ري قاطعان��ه وزارت 
امور خارج��ه تركي��ه در رابطه با 
حوادث اخير در جبهه تووز در مرز 
آذربايجان و ارمنس��تان كه در آن 
حمله نيروهاي مسلح ارمنستان به 
آذربايجان به  شدت محكوم شده 
است، نشان مي دهد كه آنكارا در 
كنار مردم و دولت آذربايجان كه آنها را كشور دوست و برادر 
خود خطاب مي كند، قرار گرفته است. تركيه اين حمله 
را مظهر جديدي از سياست تهاجمي ارمنستان مي داند. 

همزمان با ادامه عمليات نظامي تركيه در دشوارترين 
نقاط منطق��ه جغرافيايي از جمله ادلب، ليبي، ش��رق 
مديترانه و ش��مال عراق، ب��روز بحران جدي��د در مرز 
آذربايجان- ارمنس��تان، ممكن اس��ت جدا از تحوالت 
منطقه اي نباشد. گروهي معتقدند ترك ها براي گسترش 
جبهه علي��ه تركيه بحران هاي جدي��دي نظير بحران 
ارمنستان را ايجاد مي كنند، اما ارتش تركيه از ظرفيت 
مبارزه همزمان در چند جبهه برخوردار است. گروهي 
ديگر نيز مدعي اند ارمنستان نيز براي سرپوش گذاشتن 
بر اقدامات تجاوزكارانه خود عليه آذربايجان، اكنون دست 
به تالش هاي رياكارانه براي سياه نمايي عليه تركيه زده 
اس��ت و اين موضع ارمنستان كه سال هاست به اشغال 
غيرمشروع خاك آذربايجان ادامه مي دهد، آشكارا و با 
صراحت نشان مي دهد كه چه كسي مانع اصلي برقراري 
صلح و ثبات پايدار در جنوب قفقاز است. اجراي سياست 
خارجي با اين گونه اتهامات و تهمت هاي بي س��ند، نه 
براي منطقه و نه براي ارمنس��تان مفيد نيست. به باور 
تركيه، ارمنستان با اين حمله قصد منحرف كردن توجه 
جامعه بين المللي از اشغال قره باغ كوهستاني و مناطق 
اطراف آن توسط ارمنستان و اعالم خودمختاري را دارد 
و مي خواهد از راه حل سياس��ي اين مناقشه با افزودن 
س��ايه هاي جديد به آن جلوگيري كن��د؛ در حالي كه 
همه اينها محكوم به شكست است. طرف ارمني بايد از 
چنين تاكتيك هاي خطرناك خودداري و راه قانوني را 
انتخاب كند. آنكارا در مبارزه براي حفظ تماميت ارضي 
آذربايجان با تمام امكانات خود در كنار اين كشور خواهد 
بود. آنها سال هاس��ت كه به ص��ورت غيرقانوني اراضي 
آذربايجان را تحت اشغال خود درآورده اند. اين دورويي 
به وضوح نشان مي دهد كه چه كسي مانع اصلي برقراري 
صلح و ثبات پايدار در قفقاز جنوبي است. ارمنستان براي 
فرافكني حمالت متجاوزانه خود به آذربايجان دس��ت 
به »سياه نمايي رياكارانه« عليه تركيه مي زند. مقامات 
ارمنستان بايد حواس خود را جمع كرده و به جاي ايجاد 
مساله هر چه زودتر ياد بگيرند كه بخشي از راه حل باشند.

به باور تركيه، ارمنس��تان كه سال هاست به ادامه اشغال 
غيرقانوني آن در خاك آذربايجان انجاميده و سياس��ت 
خارجي اين كش��ور مبتني بر افترازني، به نفع هيچ كس 
نيس��ت و اين رويكرد نش��ان دهنده ذهنيتي اس��ت كه 
تنه��ا دركي يكجانب��ه از تاريخ دارد و مي كوش��د تجاوز 
غيرقانوني اش را توجيه كند. اين نگرش نادرست ارمنستان 
كه باعث ناسيوناليس��م تهاجمي مي شود، جاي تعجب 
ندارد. اين رويكرد، درك تك بعدي از تاريخ دارد و س��عي 
مي كند موضع تهاجم��ي خود كه با حق��وق بين الملل 
مغايرت دارد را مشروع نشان دهد. اين موضع معيوب كه 
آتش ملي گرايي تهاجمي را ش��عله ور مي كند، تاسف بار 
است، لكن تعجب آور نيست. بايد مقامات ارمنستان عاقل 
شوند و هر چه سريع تر ياد بگيرند، به جاي اينكه بخشي از 
مشكالت و مسائل جنوب قفقاز باشند، بخشي از راه حل 

اين مسائل شوند. 
اردوغان رييس جمه��وري تركيه، با اش��اره به حمالت 
اخير ارمنستان به خاك جمهوري آذربايجان گفته است 
تنش ميان آذربايجان و ارمنس��تان وجود دارد. حمالت 
ارمنستان عليه كشور دوست و برادرمان آذربايجان را به 
 شدت محكوم مي كنيم. ما نسبت به تنش هايي كه از زمان 
اشغال قره باغ توسط ارمنستان و با ادامه حمالت بي پروا 
و سيستماتيك اين كش��ور به يك درگيري تبديل شده 
اس��ت، نگرانيم. تركيه همواره به هرگونه حمله به حق و 
حقوق و سرزمين جمهوري آذربايجان مقابله خواهد كرد. 
ادامه حمالت بي پروا و سيستماتيك، استفاده از سالح هاي 
سنگين در مرز دو كشور نشان مي دهد كه اين يك اقدام 
متجاوزانه عليه آذربايجان بوده و به طور عمدي انجام شده و 
اين حادثه باالتر از ظرفيت ارمنستان است. تركيه در مقابل 
هرگونه حمله به كشور آذربايجان به عنوان كشوري كه با 
آن داراي روابط برادرانه و دوستانه ديرينه اي است، بدون 
هيچ گونه ترديدي ايستادگي خواهد كرد. چنين اقدامي 
از سوي كشوري كه در داخل سرزمين خود با مشكالت 
سياس��ي، اقتصادي و بهداشتي ناش��ي از ويروس كرونا 
درگير است، قبل از هر چيز بي احترامي  به ملت خودش 
بوده و اعتقاد دارم، هزاران نفر از ارامنه كه در تركيه زندگي 
مي كنند، از اين وضعيت رضايت نداشته و ناراحت هستند.

مولود چاووش اوغلو وزير امور خارجه تركيه نيز تاكيد كرده 
است »ارمنستان بايد س��ر عقل بيايد. ما با تمام امكانات 
در كنار آذربايجان هس��تيم.« خلوص��ي آكار، وزير دفاع 
ملي نيز در نشست مشترك با فرمانده رييس ستاد كل، 
فرمانده نيروي زميني، رييس نيروهاي هوايي و فرمانده 
نيروي دريايي و معاونان وزير اعالم كرد »ستاد نيروهاي 
مس��لح تركيه در راستاي دستورات و تعليمات اردوغان، 
رييس جمه��ور تركيه، ماموريت هاي زمين��ي، هوايي و 
دريايي خود را به نحو شايسته انجام مي دهد. ما به ايستادن 
كنار نيروهاي مسلح آذربايجان و حمايت از برادران آذري 
براي مقابله با ارمنس��تان و رويك��رد خصمانه اش، ادامه 
خواهيم داد. ارمنس��تان از مرزهاي خود فراتر رفته و در 
توطئه هاي خود غرق خواهد شد. ارمنستان هزينه تشديد 
حمالت نظامي به مرزهاي آذربايجان را خواهد داد.« فوات 
اوكتاي معاون رييس جمهور تركيه نيز حمله ارمنستان به 
آذربايجان را محكوم كرده و مدعي است حمله ارمنستان 
به كشور دوس��ت و برادر آذربايجان غيرقابل قبول است. 
آذربايجان، هميشه و تحت هر شرايط در كنار تو هستيم. 
اتحاديه اروپا نيز در رابطه با درگيري اخير در مرز آذربايجان 
و ارمنستان در منطقه تووز از هر دو طرف خواسته است كه 
به درگيري مسلحانه پايان دهند، از اقدامات و لفاظي هايي 
كه مي تواند منجر به افزايش تنش شود، خودداري كنند و 
اقدامات فوري را براي جلوگيري از تشديد بيشتر تنش ها 

انجام دهند.

حمايت قاطعانه تركيه از باكو

محمود فاضلي

رييس جمهور آذربايجان وزير خارجه اش را از كار بركنار كرد

باكو و ايروان: ميز مذاكره يا ميدان جنگ؟

از سياس��ت خارجي يا نقد گام هايي كه توسط وزارت 
خارجه برداشته  مي شد از سوي مقامات اقدامي براي 

زير سوال بردن موفقيت هاي كشور تلقي مي شد.«
تظاهرات جنجالي

تظاهراتي كه روز چهارش��نبه در باكو در راستاي محكوم 
كردن حم��الت ارمنس��تان و درخواس��ت از دولت براي 
پاس��خ قاطع به ايروان برگزار شد، از س��وي الهام علي اف، 
رييس جمهور به  ش��دت م��ورد انتقاد قرار گرفته اس��ت. 
مقام هاي جمهوري آذربايجان در طول روزهاي گذشته ده ها 
فعال سياسي وابسته به ائتالف »جبهه خلق آذربايجان« را 
به دليل تدارك ديدن اين تظاهرات و حمله به ساختمان 
پارلمان بازداشت كرده اند. تظاهرات كنندگان چهارشنبه 
شب با شعارهايي همچون »قره باغ مال ماست«، »فرمانده 
كل قوا، اسلحه بده به ما«، »يا مرگ يا قره باغ«، »نجم الدين 
]فرمانده ستاد مشترك نيروهاي مسلح[ استعفا« در مقابل 
پارلمان تجمع كرده  بودند. به نوش��ته برخي رس��انه هاي 
آذربايجان از جمله روزنامه آزادليق، نزديك به 30 هزار نفر 
در اين تجمع كم سابقه اعتراضي در پايتخت شركت كرده  
بودند. اين تظاهرات بعد از ورود گروهي از معترضان به داخل 
ساختمان پارلمان و آسيب به ساختمان به خشونت كشيده  
شد. الهام علي اف در انتقادهايي تند از اين تظاهرات كنندگان 
گفته است »اينها بدتر از ارمني ها هستند، ارمني ها دشمنان 
علني محسوب مي شوند، اما اينها در ميان ما رخنه كرده اند. با 
پول و فرمان خارجي باعث گل آلود كردن آب مي شوند، اين 
كار ايستادن در كنار دشمن است.« مقام هاي دولت علي اف، 
جبهه خلق آذربايج��ان را به ترتيب دادن و تش��ويق اين 
تظاهرات متهم كرده اند. جبهه خلق آذربايجان مجموعه اي 
از احزاب كوچك تر مخالف دولت اس��ت كه به عنوان يك 
جبهه اپوزيس��يون در باكو فعال هستند. برخي منتقدان 
دولت علي اف، بازداشت اعضاي جبهه خلق را سوءاستفاده 
از بحران با ارمنستان براي تسويه حساب با مخالفان سياسي 

دولت توصيف كرده اند.
رويارويي مسكو و آنكارا

يك رس��انه دولتي اياالت متحده امريكا، نبرد در مرزهاي 
جمهوري هاي آذربايجان و ارمنس��تان را نش��اني ديگر از 
رويارويي تركيه و روسيه توصيف كرده است. صداي امريكا 
در گزارش��ي مي نويس��د كه بعد از ليبي و سوريه، جنگ 
ميان جمهوري آذربايجان و ارمنستان، يك رويارويي تازه 
غيرمستقيم ميان آنكارا و مسكو است، چراكه هر يك از اين 
دو قدرت منطق��ه اي از يك طرف دعوا حمايت مي كنند. 
اين رسانه امريكايي، دعوا ميان ارمنستان و آذربايجان را به 
نيازهاي انرژي تركيه ارتباط داده است و مي نويسد: »محل 
وقوع نبردها در منطقه دورافتاده توووز، بس��يار عجيب و 
كم سابقه اس��ت. معموال درگيري ها در منطقه قره باغ رخ 
مي دهد، اما منطقه توووز نزديك به خط لوله گاز طبيعي 
قفقاز جنوبي است، خط لوله اي كه تركيه سرمايه  زيادي 
روي آن قرار داده اس��ت تا از وابستگي انرژي به روسيه رها 
شود.« به نوشته اين رس��انه دولتي اياالت متحده امريكا، 
تركيه 98 درصد از گاز طبيعي و 92 درصد از نفت خام خود 

را از روسيه تامين مي كند.
تالش روسيه و ايران براي توقف درگيري ها

آندري رودينكو، معاون وزير امور خارجه روسيه در مصاحبه 
با خبرگزاري »تاس« اعالم كرد كه مقامات مسكو از تمامي 
امكانات براي حل و فصل تنش كنوني به وجود آمده بين 
ارمنستان و آذربايجان استفاده خواهند كرد. معاون وزير 
خارجه گفت: »من فقط مي توانم اطمينان دهم كه ما تمام 
تالش خود را خواهيم كرد و بهترين ويژگي هاي ديپلماسي 
روسيه را نشان خواهيم داد تا نه تنها مناقشه مرزي فعلي، 
بلكه به طور كلي، تيرگي در روابط بين دو كش��ور برادر و 
همسايه ما، ارمنس��تان و آذربايجان، حل و فصل شود.« 
سه شنبه ش��ب هم محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه 
جمهوري اسالمي ايران جداگانه با همتايان آذري و ارمني 
خود تماس گرفت��ه  بود. وزير امور خارجه كش��ورمان در 
تماس هاي تلفني جداگانه با وزراي امور خارجه جمهوري 
آذربايجان و ارمنستان طرفين را به خويشتنداري و آغاز 
گفت وگو براي حل وفصل مسالمت آميز اختالفات درباره 

منطقه قره باغ دعوت كرد. 
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گفت  و گو

بهان�ه مصاحب�ه ب�ا عباس هش�ي، كارش�ناس 
اقتص�ادي نوس�انات اخي�ر ن�رخ ارز و بازخورد 
تصميم جديد شوراي پول و اعتبار براي افزايش 
ن�رخ س�ود س�پرده هاي بانك ه�ا در بازاره�اي 
غيررس�مي ارز و س�كه بود. هش�ي معتقد است 
همچنان صادركنندگاني هس�تند ك�ه ارز خود 
را برنگردانده اند و به نظر مي رس�د ي�ا تعداد اين 
افراد زياد اس�ت يا ميزان ارزهايي كه در دس�ت 
دارند، مبالغ بااليي دارد. اين كارشناس اقتصادي 
در تم�ام طول گفت وگو خطر ري�زش بورس براي 
اقتصاد را مهلك ارزيابي كرد، چراكه به اعتقاد او 
سفته بازاني در بازار سرمايه فعاليت مي كنند كه 
ريسك س�رمايه گذاري را به سهامداران منتقل 
مي كنند. او مي گوي�د، امكان ن�دارد قيمت يك 
سهم در كمتر از 18 ماه حدود 1700 درصد افزايش 
داشته باشد مگر با سفته  بازي. او سياست يك بام 
و دو هوا در بر خورد با حسابرس�ان مستقل را نيز 
ازجمله اقداماتي مي داند كه درنهايت مي تواند با 
دستكاري در صورت هاي مالي، مخاطرات بورس را 
افزايش دهد. مشروح گفت وگو را در ادامه بخوانيد.

  نرخ دالر در روزه�اي اخير با وجود افزايش نرخ 
سود سپرده هاي بانكي و اميد براي كاهش قيمتش، 
افزايش يافت. به نظر مي رسد سياست افزايش نرخ 
سود سپرده هاي بانكي كه ابزاري براي كاهش نرخ 

دالر داشته باشد، اثر معكوسي بر آن داشت.
متاسفانه در س��ال هاي اخير براي مس��ائل اقتصادي، 
تصميم هاي آني و ش��بانه زيادي گرفته مي ش��ود. يك 
روز سود بانكي براي حركت سرمايه ها به بورس كاهش 
مي يابد و ديگر روز براي امر ديگري ، نرخ سود را افزايش 
مي دهند. علت تصميمات اخير در اقتصاد، نياز كش��ور 
به تامين ارز اس��ت. زماني مي توان از تحت كنترل بودن 
قيمت دالر سخن گفت كه عرضه نيز متناوب با نياز شكل 
گيرد. مدعاي اين گزارش در توانايي دولت به كاهش نرخ 
ارز از 4500 به 2700 در س��ال 92 است، چراكه در اين 
سال دولت از ذخاير بانك مركزي براي بهبود شرايط در 
بازار ارز كمك مي گرفت. در واقع اقتصاد وابسته به نفت و 
دالر همين است. اما پس از تحريم ها و كمبود در ذخاير 
ارزي، دول��ت به فكر تك نرخي ش��دن ارز افتاد. هر چند 
سياست تك نرخي شدن در سال 97 ايده خوبي بود اما 
متاس��فانه افرادي كه در طرف ديگر اين سياست بودند ، 
نتوانستند وظايف خود را انجام دهند. زماني كه نرخ ارز 
4200 تومان اعالم شد، دولت به صادركنندگان دستور 
بازگشت ارز به كش��ور را داد. تا پيش از تشديد تحريم ها 
دولت توان پاسخگويي به نيازهاي روزانه ارز در كشور را 
داشت اما وقتي موانع ورود ارز به كشور افزايش يافت، به 
سراغ خصولتي هايي رفت كه ارز صادراتي داشتند. در واقع 
دولت گمان مي كرد خصولتي ها مي توانند ارز را برگردانند. 
اما جهش هاي قيمت دالر تا مرداد دولت را به اين نتيجه 
رساند كه اين گروه از ارز بگيران، به دليل تفاوت قيمتي 
در بازار آزاد و ارز دولتي، انگيزه الزم براي بازگرداندن ارز را 
ندارند. از اين رو براي افزايش رغبت به آنها گفت به جاي 
مبادله ارز با قيمت 4200 تومان آن را در سامانه نيما به 
فروش رسانند. در شرايطي كه برخي صادركنندگان از 
آوردن ارز به كشور خودداري كردند، نرخ ارز به 18 هزار 
تومان رس��يد و هزينه هاي زندگي مردم سه برابر شد. با 
تشويق صادركنندگان به فروش ارز در سامانه نيما، قيمت 
ارز بر سراشيبي سقوط قرار گرفت اما هزينه هاي زندگي 
كه به واس��طه قيمت دالر افزايش يافته بود، نزولي نشد. 
با وجود ورود ارز به كش��ور اما آمارهاي��ي وجود دارد كه 
برخي شركت هاي بورسي و بانك هايي در 9 اسفند 96 
طبق صورت هاي مالي خودشان در حساب هاي خارج از 
كشورشان باالي 20 ميليارد دالر سپرده داشتند  ، دولت 
به آوردن اين ارزها در اوايل سال 97 دل بسته بود. اما اين 
خصولتي ها روز روزش به حرف دولت گوش نمي دادند، 

چه رس��د به روزهاي س��خت كه هر روز قيمت دالر باال 
مي رفت )كاهش ارزش پول ملي(.

كل دالرهاي خانگي ني��ز بين 15 ت��ا 20 ميليارد دالر 
تخمين زده شد. از كل 20 ميليارد دالر ارزهاي صادراتي 
براساس گفته هاي رييس بانك مركزي در سال 97 بين 
6 تا 7 ميليارد دالر آن به كشور وارد شده است. برگشت 
دالر در س��ال 98 دس��ت كمي از س��ال 97 نداشت در 
 حالي كه صادرات در س��ال هاي 97 و 98 هريك بيش از 
20 ميليارد دالر بود. يعني افراد حقيقي يا حقوقي كه ارز 
گرفتند، نه تنها آن را برنگرداندند كه طلبكار نيز بودند. 
درواقع مي توان گفت دولت هيچ كنترل و نظارت عامليتي 
و عامرانه اي بر دارندگان ارز خارج از كش��ور ندارد. اما اين 
تمام ماجرا نيست، چرا كه در سوي ديگر دولتي قرار دارد 
كه حساب هاي خود را با ارز 4200 توماني تسويه مي كند و 
با چند نرخي بودن مي تواند چاله هاي مالي خود را پوشش 
دهد. نمونه اين مدعا در سال 90 رخ داد. به طور ناگهاني 
دالر ش��ناور 2000 تومان به 4هزار دالر رسيد و شهريور 
91 دالر اتاق مبادله 2400 توماني راه انداختيم وتا آخر 

سال 91 به باالي 4500 تومان رسيد.
در آن سال ها نيز برخي معتقد بودند كه دولت درصدد 
جبران كسري بودجه است. به نظر مي رسد همان تجربه 
دهه 60 و 70 كه نرخ ارز متفاوت اس��ت، بازگش��تيم. 
با چندنرخ��ي ب��ودن ارز دولت كس��ري بودجه اش را 
مي پوش��اند. دولت چه عامدانه و چه س��هوا وقتي دالر 
چندنرخي باش��د آن را گران مي فروشد. از سال 97 كه 

در سيستم هاي مالي بانك 
مركزي و حس��اب و كتاب 
دولت��ي ارز 4200 توم��ان 
است، هرچه قيمت دالر باال 
برود و دولت به اسم تزريق 
براي كاهش قيمت بازار، به 
اسم »س��انا« و... ارز تزريق 
كند، مازاد بر 4200 تومان 
س��ود خالص ب��راي دولت 
است. سود دارد و با مابقي آن 
چاله چوله هاي بودجه خود 
را پر مي كند. براي پاسخ به 
سوال خود بايد بعد ديگري 
از ماجرا را نيز مطرح كرد و 
آن اعتماد به سيستم بانكي 
است. چند سال پيش مردم 
پول هاي خود را در بانك ها و 

موسسات اعتباري گذاشتند كه آن وضعيت براي شان 
ايجاد ش��د. اتفاقي كه افتاد به اين صورت بود كه بانك 
مركزي بودجه اي گذاشت كنار تا سپرده ها تسويه شود. 
اما به مردم گفته ش��د كه در سه س��ال 30 درصد سود 
گرفتيد در حالي كه نرخ سود سپرده 8درصد بوده است. 
سودهايي كه مردم در اين سال ها گرفتند، از اصل پول كم 
و بقيه آن به سپرده گذاران اعطا شد. در همان روزها وزير 
اقتصاد، رييس جمهور و رييس كل بانك مركزي بر اين 
موضوع تاكيد داشتند كه پول ها بايد به جاي موسسات 
مالي و اعتباري به بانك ها برود. خيلي از مردم از جمله 
خود بنده نيز به حرف دولت گوش داده و س��رمايه ام را 
در بانك گذاش��تم . اما با تثبيت نرخ ارز 4200 توماني 
21 فروردي��ن 1397  و تاخير در عرض��ه دالر به بازار تا 
شهريور و دالر 18000 توماني، قدرت خريد افرادي كه 
پول هاي شان را در بانك گذاشتند ، كاهشي 80درصدي 
داش��ت، به همين دليل اس��ت كه مردم با مش��اهده 
سيگنال هايي از تغيير نرخ سود ، براي سرمايه هاي خود 
راهكار بهتري از بانك انتخاب مي كنند. اما بعد ديگر تغيير 
نرخ سپرده ها، انتقال پول از يك بازار به بازار ديگر است. 
نمونه اين مدعا در همين ماه هاي اخير قابل رويت است، 
به گونه اي كه با كاهش نرخ بهره سپرده بانكي پول دست 
مردم را به سمت بورس هدايت كردند. آن قدر از بورس 
تعريف كردند، هزاردستان بورس هم بازار سازي نمودند 
كه سهام  141شركت  زير 100 تومان چند برابر شد و 
بقيه سهام جهش چند برابري داشتند )زيرا بورس ما دو 

بخش دارد؛  بخش اوليه آن تزريق پول به توليد اس��ت، 
درحالي كه عرضه اوليه آن بس��يار كم است. بايد به اين 
نكته نيز اشاره كنم كه سال هاست نرخ ارز در بازار تبريز ، 
تهران و دوبي كنترل مي شود. نوسانات ريز و درشت دالر 
به دليل ناتواني دولت در مقابله با اين بازارهاست. از سوي  
ديگر اقتصاد دولتي باالي 60 درصد است كه نرخ دالر را 
مي چرخاند و دولت نيز كار زيادي براي مقابله با آن ندارد. 
باز هم جاي شكر دارد كه آقاي روحاني به عنوان اولين 
رييس جمهور در سال آخر رياست خود، سهام بنگاه ها را 
در بازار عرضه مي نمايد .در واقع  در تالشند بدهي چندين 
ساله دولت و مجلس به مردم و رهبري  را در اولويت قرار 
دهند. اما متاسفانه براي كاهش تصدي گري دولت  در 
حوزه حسابرس��ي كه منجر به بهره مندي حسابداران 
رسمي مستقل كشور از سياست هاي اجرايي و احكام 
توسعه كسب و كار شود، نه تنها قدمي برنداشته اند حتي 
وزير اقتصاد و رييس ش��وراي بورس با مصوبه 8 خرداد 
1398 توسعه كسب و كار را كاهش هم داده اند.  اما اگر 
متناسب با عرضه اوليه، سهامداري نباشد حباب قيمتي 
در بورس ايجاد مي شود. در اين صورت است كه قيمت 
سهام دو يا سه برابر مي ش��ود. در واقع با دستكاري نرخ 
 بهره تغييري در رويه قيمت برخي سهام رخ نمي دهد. 
به عنوان مثال در سال 87 قيمت سهمي كه 100 تومان 
بود و 40 درصد س��ود مي داد در پايان س��ال گذشته به 
2500 توم��ان افزايش يافت كه بايد به س��هامدارانش 
500 تومان سود بدهد.   اين شركت زماني مي تواند سود 
بدهد كه سودش 10 برابر 
شده باشد . خب اگر شركت 
نتواند از پس  پرداخت اين 
ميزان س��ود برآيد ، قيمت 
كاالها و خدمات��ي كه ارايه 
مي دهد را افزايش مي دهد. 
اي��ن ام��ر در دل اقتصادي 
كه 60 درص��د آن به دولت 
وابسته است ، تورم به همراه  
دارد،  چرا ك��ه بزرگ ترين 
مصرف كننده كاال و خدمات 
دولت اس��ت. مامور كنترل 
ت��ورم ني��ز وزارت اقتصاد 
اس��ت. براي كنت��رل تورم 
نيز بايد چن��د كار صورت 
بگيرد ؛ ماليات، حسابرسي، 
س��رمايه گذاري خارجي، 
سياست هاي اقتصادي و انضباط مالي. بازار سرمايه نيز 
در چند ماه اخير عاملي براي تغييرات در تورم شده، از يك 
طرف قيمت سهم باال مي رود و توقع مردم زياد مي شود 
و در نتيجه قيمت كاال و خدمات ش��ركتي نيز افزايش 
مي يابد. دولت با يك دست يك وزنه برمي دارد در حالي 

كه وزنه تورم را نمي تواند تنها با يك دست حمل كند. 
  در همين ش�رايطي كه تشريح كرديد نرخ سود 
بانكي پايين آمد تا محركي باش�د براي گس�يل 
س�رمايه ها به بانك ها.آيا اين امر مي تواند جلوي 
نقدينگي س�رگردان  و تغييرات حبابي در ساير 

بازار ها را بگيرد؟  
براي پاس��خ به اين سوال بايد اين نكته را مدنظر قرار داد 
كه نقدينگي و سود بانكي براي گسيل سرمايه به بانك ها 
متفاوت اس��ت. تغييرات حبابي در ب��ازار به دليل وجود 
دالل در بازارهاس��ت. نمونه آن در بورس است و آن قدر 
گرگ دارد كه گرگ هاي وال اس��تريت جلوي آنها مانند 
گربه هس��تند. از سوي ديگر در چند س��ال اخير دولت 
تضعيف كننده روحيه مردم شده و به نوعي اطمينان مردم 
به دولت كاهش فراواني داشته است. در اين شرايط مردم 
اطميناني به حرف ها و اقدامات سياس��تگذاران ندارند، 
بنابراين با اقدامات يك شبه و كاهش نرخ بهره تغييري در 

ميزان سپرده هاي بانكي به وجود نمي آيد. 
  شما معتقديد در ش�رايطي كه دالر چند نرخي 
شود ، دولت درصدد جبران كسري بودجه است. 
قيم�ت دالر در بازار حدود 24 هزار تومان اس�ت 

درحالي كه نرخ خريد و فروش در صرافي ملي نيز 
متفاوت است. آيا تفاوت نرخ به معني كسب سود 

از مبادالت ارزي و كاهش كسري بودجه است؟
ب��راي مبادله هر ارز نرخي ب��راي خريد و فروش معرفي 
مي ش��ود كه البته امري عادي اس��ت. دولت بايد براي 
 جبران كسري بودجه راهكارهاي ديگري داشته باشد.

 به عنوان مثال در معامالت سهام حدود نيم درصد ماليات 
بر عايدي سرمايه به دست دولت مي رسد در حالي كه اگر 
كارگري يك ساعت اضافه كار كند بايد 35 درصد به دولت 
ماليات دهد. حذف يا كاهش ماليات بر عايدي س��رمايه 
باعث مي ش��ود كه دولت براي جبران كسري بودجه به 
راهكارهاي ديگري روي آورد كه هم��واره ناموفق بوده 
است. هر چند فروش و عرضه سهام شركت هاي دولتي 
در بورس رويه خوبي است اما زماني كه عوايد حاصل از آن 
براي توليد سرمايه گذاري شود، اگر منابع حاصل از عرضه 
شركت هاي دولتي در بورس به بخش توليد تزريق شود، 
موجبات رونق و درنهايت جهش توليد فراهم مي شود. اما 
كاري كه االن انجام مي شود ، سفته بازي است، چرا كه هر 
زمان سهمي ارزان شود فروخته مي شود و در شرايطي كه 
قيمت آن باال مي رود، به فروش مي رسد. چرا بايد قيمت 
سهمي كه در بهمن 97 ، 200 تومان بود در بهمن 98 به 
2500 تومان برسد و ارديبهشت 3500 تومان. اين رويه 
با عقل در تضاد است و در جيبوتي نيز اين چنين افزايش 
قيمت سهم رخ نمي دهد، به همين دليل است كه جناب 
روحاني روز ش��نبه مس��تقيما به مردم تذكر داد كه به 
صورت مستقيم سهم نخرند و در قالب سبد گرداني اقدام 

به فعاليت در بورس كنند.
  رشد و جهش بورس به نفع چند دسته است؟

اول اينكه عرضه شركت هاي دولتي در واقع اداي ديني 
اس��ت به مردم. دوم اينكه دولت ب��ا منابعي كه از عرضه 
شركت ها در بورس به دس��ت مي آورد، سرمايه گذاري 
ك��رده و پولي به توليد تزريق مي كند. س��وم كارگزاران 
ني��ز نيم درصد از هر خريد و فروش به دس��ت مي آورند. 
البته بعضا مشاهده شده برخي سبدگردان ها به صورت 
پورتفوليو كار مي كنند و تا مش��اوره س��رمايه گذاري تا 

50درصد سود حاصله را طلب مي كنند. 
  ش�ما معتقديد در ب�ورس افرادي هس�تند كه 
سبدگرداني و داللي  مي كنند ، آيا همين امر بر نرخ 

ارز نيز تاثير مي گذارد؟
در س��ال 1390 كل حجم عملياتي بورس زير 7درصد 
توليد ناخالص داخلي بود. براي افزايش حجم عملياتي 
بورس از توليد ناخالص داخلي ، به غلط گفتن شاخص يعني 
رشد اقتصادي. اما شاخص هاي بورس مانند فواره است 
و زماني نيز سقوط مي كند. اگر مي خواستيم اين تعبير را 
بپذيريم در اين صورت شاخص هاي بورس در كشورهاي 
پيش��رفته چندين ميليون واحد را رد مي كرد. عرضه و 
تقاضا در ب��ورس مهم ترين عامل براي تعيين قيمت هر 
سهم است. فارغ از سقوط كه بايد اتفاق افتد ، اگر سهمي 
افزايش قيمت داشته باشد، موقع خريد كاال و خدمات نيز 
ش��اهد افزايش قيمت خواهيم بود و نبايد فكر كرد كه با 
افزايش قيمت سهم در بازار برنده هستيم. مهم ترين عامل 
براي اينكه متوجه شويم آيا قيمت يك سهم درست است ، 
مشاهده صورت هاي مالي توسط حسابرسان مالي است. 
آقاي دولت چرا مصوبه قانوني ماده واحده بهمن 1372 را 
اجرايي نمي كند، همان طوري كه همه مسووالن نظام به 
اين نتيجه رسيدند بدون كاهش بنگاهدار و تصدي گري 
اقتصاد مردمي و اولويت به معيشت مردم و كاهش فساد 
)با پادزهر ش��فافيت مالي و اقتص��ادي و انضباط مالي و 
حسابرسي و حسابدهي (موفقيت حاصل نمي شود. اما در 
اين ميانه نيز مشكالتي وجود دارد، چرا كه حسابرس هاي 
مس��تقل هم افرادي ش��دند كه كار دس��ت دوم دولتي 
مي كنند. اين درحالي اس��ت كه در سياستگذاري هاي 
دولتي بارها شاهد گفتمان كاهش تصدي گري بوده ايم. 
اگر مي خواهيم كاهش تصدي گري رخ دهد ، بايد در همه 
امور ديده شود. حسابرس صورت هاي مالي نوشابه نيست 
كه مشابه آن نيز وجود داشته باشد. بايد اصل آن گزارش 

شود. اين سياست يك بام و دو هواست.

محمد عدالتخواه، كارشناس حوزه مسكن با بيان اينكه 
بس��ياري افراد با تصاحب زمين هاي موات و ارزش��مند 
ش��دن زمين و خانه هاي خود از طريق زيرس��اخت هاي 
 ش��هري به ثروت هنگفت رسيدند، گفت: اين مالكان كه 

در واق��ع فئودال هاي م��درن و صاحب��ان مجتمع هاي 
مس��كوني هس��تند با ماليات خانه هاي خالي مخالفت 
مي كنند. او افزود: ريش��ه مخالفت ها با دريافت ماليات از 
خانه هاي خالي در واقع به رانتي برمي گردد كه بعضي افراد، 
دس��تگاه هاي دولتي و بانك ها كسب كردند و هم اكنون 
داراي تعداد زيادي واحد مس��كوني هستند. عدالتخواه 
تاكيد كرد: به اعتقاد من ضرايب مالياتي كه براي واحدهاي 
خالي از سكنه تعيين ش��ده بازدارندگي الزم را ندارد. در 
كشورهاي اروپايي براي خانه يا خودروهاي دوم و بيشتر به 
 قدري ماليات مي بندند كه به جز معدودي از سرمايه داران 
بزرگ، كسي قادر به نگه داشتن چند خانه يا چند ماشين 
نيست. به همين دليل با وجود آنكه تعداد خانه هاي خالي 
در بعضي كشورهاي اروپايي، كمتر از ايران است، مسكن 
در اروپا به كااليي مصرفي و در ايران به كااليي سرمايه اي 

تبديل شده است.

 چه كساني مخالف ماليات 

بر خانه هاي خالي هستند؟

نوع توس��عه و بهره برداري ما از اين منابع ارزشمند با حداقل 
اهتمام نسبت به توسعه پايدار و حفظ محيط زيست همراه 
بوده اس��ت و اكثريت بررسي ها نشان مي دهد كه نگراني ها 
نسبت به كاهش آلودگي در كنار توسعه صنعتي در غرب بسيار 
جدي تر از شرق و خاورميانه است. از آنجايي كه اتمسفري كه 
در آن نفس مي كشيم براي تمامي ساكنان زمين مشترك 
است، عواقب صنعتي شدن دامنگير همه حيوانات، نباتات 
و نوع بش��ر مي ش��ود و اگرچه ش��دت اين عواقب نسبت به 
حساس��يت و توانايي اين گونه ها متفاوت است اما به جرات 
مي توان گفت كه گرمايش زمين و تغييرات آب و هوايي كار 
را براي همه س��اكنان، به مرز هشدار رسانده است، از همين 
رو معاهده پاريس مطرح شد و در واقع تعهداتي كه در آن بر 
دوش كشورها نهاده شده تالش عده اي از دانشمندان براي 
جلوگيري از شمارش معكوس بمب ساعتي است كه انفجار 
آن شايد بشر را منقرض كند. تغييرات آب و هوايي و البته در 
اين روزها كرونا، فرصتي را دراختيار كشورهاي توسعه يافته 
قرار داد تا با استفاده از نسل جديد باتري هاي LFP به دنبال 
يك رنسانس در مصرف انرژي در جهان باشند. LFP مزيتي را 
براي صنعت حمل و نقل برقي فراهم كرده است كه به  زودي 
بنزيني ها را به سرنوشت درشكه هاي اسبي گرفتار خواهد 
ك��رد. البته كار تنها به همين جا ختم نخواهد ش��د؛ قوانين 
سخت گيرانه درخصوص استفاده از محصوالت پتروشيمي و 
فرآورده هاي نفتي كه پروتكل هاي زيست محيطي در توليد 
آنها مدنظر قرار نگرفته باعث خواهد شد كه حداقل در بازارهاي 
كشورهاي توسعه يافته ديگر جايگاهي براي مصرف آنها وجود 
نداشته باشد و اينها همگي زنگ خطري براي سياستمداران 
و بخش هايي از اقتصاد است كه هنوز جدي بودن جريان را 
درك نكرده و در خواب خرگوشي به سر مي برند. مهم نيست 
كه چقدر منابع نفت و گاز داريم؛ تحريم ها حداقل حاوي اين 
درس براي ما بوده است كه اگر اجماع روي حذف محصولي 
از بازار بين المللي صورت بگيرد اتفاق مي افتد. مهم نيست 
كه مافياي خودرو در كشور ما چه مي كند و چه چيزي توليد 
 مي كند. اين ب��ار زنگ خطر براي تمام��ي صنايع ما به صدا 
در آمده است. پااليش و پخش با توليد نفت كوره كم گوگرد 
توانست تهديدي را كه براي كشتيراني ايران به وجود آمده 
بود موقتا برط��رف كند و اين اهميت ب��ه بخش پژوهش و 
جس��ارت تخريب داشته هاي گذش��ته را يك بار ديگر به ما 
گوش��زد كرد، اما اگر همين حاال تصميم نگيريم كه چگونه 
با تغييرات اساس��ي در جهان همراه ش��ويم ديري نخواهد 
گذشت كه داشته هاي مان كم مشتري شود و اگر چنين شود 
بايد منتظر روزهاي سخت تري براي اقتصاد ايران بود. حاال 
كه صورت مساله مطرح شد بد نيست راهكارهايي هم براي 
برون رفت از اين بحران ارايه ش��ود. البته شرايط تحريمي و 
سخت اقتصادي اين روزهاي اخير كشور، واقعيتي است كه 
نمي توان آن را دور از نظر داشت و بايد اعتراف كرد كه برآمد 
و پيامدهاي ناشي از آن، آن قدر فراگير است كه هر نسخه اي 
كه براي اقتصاد پيچيده مي شود بايد با درنظر گرفتن اثرات 
ناشي از اين شرايط باشد. واقعيت اين است كه براي شرايط 
فعلي اقتصاد در ايران تئوري دادن كار آساني نيست؛ از اين رو 
راهكارهايي كه عنوان مي شود با فرض شرايط نرمال و پايين 
بودن ريس��ك و خطر پذيري ارايه مي شود. همين حاال بايد 
تصميم بگيريم و صنايع معيوب و وابسته خودروسازي مان را 
به صنايع خودروهاي برقي كه اتفاقا در حال حاضر اصلي ترين 
كش��ور توليد كننده آن چين اس��ت، تبديل كنيم. به جاي 
توسعه زيرساخت هاي پتروشيمي با شكل و شمايل فعلي 
بد نيست راه هاي توس��عه صنايع پايين دست پتروشيمي 
 را به انديش��ه جلوگي��ري از خروج م��واد خ��ام توليدي و 
به دست آوردن ارزش افزوده بيشتر در سرلوحه سياست هاي 
كالن قرار دهيم. راهكارهاي توس��عه صناي��ع توليد برق با 
راندمان باال براي همه مناطق كش��ور با اولويت صنايع گاز و 
صنايع وابسته به انرژي هاي تجديدپذير بايد توسعه يابد و اين 
كار در درجه اول نياز به حذف قوانين دست و پا گير و در درجه 
دوم ايجاد جذابيت براي سرمايه گذار با آسان تر كردن بازگشت 
سرمايه در اين مدل از صنايع است. قطعا در دست بخش هاي 
دولتي به سندي كه نه تنها به بخش نفت و گاز بلكه به توسعه 
صنايع با مفهوم انرژي بپردازد، نياز است و البته نياز است تا 
كارگروه يا متولي براي آن درنظر گرفته شود. اگر امروز اتفاقاتي 
را كه در آينده نزديك براي مان رخ خواهد داد، تحليل نكنيم 
و براي تغييرات آماده نشويم، چه بسا در آينده نزديك مجبور 

به پرداخت بهايي سنگين خواهيم شد.

شمارش معكوس براي زمين

پروانه اصالن��ي، مديركل دفتر اقتصاد مس��كن وزارت راه و 
شهرسازي گفت: مش��وق هايي براي بازار اجاره در تمكين 
مالكين از ثبت واحدها در س��امانه در نظر گرفته شده است 
بنابراين مالكيني كه تا شهريور خانه هاي خالي خود را ارايه 
كنند از ماليات تاكنون معاف مي شوند. به گفته او، در اين طرح 
قرار نيست در سرمايه گذاري مالياتي دريافت شود و فقط از 
سوداگران بازار مسكن ماليات دريافت مي شود. گرفتن ماليات 
از خانه هاي خالي موجب عرضه بخشي از خانه هاي خالي به 
بازار مسكن خواهد ش��د، بنابراين با اين كار بيش از دو برابر 
توليد ظرفيت يك كشور وارد بازار خواهد شد. اصالني گفت: 
اگر اين قانون بتواند 50 درصد خانه هاي خالي را وارد بازار كند 

موفق خواهد بود.

 مشوق هاي مالياتي

 براي بازار اجاره 

رييس يك س��ازمان حقوق بش��ر در امور دريايي اعالم كرد 
نفتكش اسماي گالف كه امريكا به خاطر نقض تحريم ها عليه 
ايران مصادره كرده بود در روز پنجم جوالي از ساحل امارات 
حركت كرده و وارد آب هاي ايران شده است. به گزارش تسنيم 
به نقل از الجزيره، يك سازمان دريانوردي در گزارشي تاييد 
نشده اعالم كرد نفتكشي كه امريكا به  خاطر نقض عامدانه 
تحريم ها عليه ايران مصادره كرده ب��ود، روز پنجم جوالي 
از س��احل امارات متحده عربي حركت كرده است. تصاوير 
ماهواره اي اين كش��تي را در روز پنجشنبه در آب هاي ايران 
نشان مي دهد. مشخص نيست چه اتفاقي در نفتكش »ام تي 
اسكاي گالف« با پرچم دومينيكا افتاده ولي گزارش حركت 
اين نفتكش پس از ماه ها درگيري بين ايران و امريكا منتشر 
شده است. ديويد هاموند، رييس سازمان حقوق بشر در امور 
دريايي مي گويد، كاپيتان نفتكش اسكاي گالف تاييد كرده كه 
اين كشتي حركت كرده است. هاموند گفت 26 نفر از ملوانان 
هندي اين كشتي به كشور خود بازگشته اند و دو نفر ديگر در 

تهران به  سر مي برند. 

ايران نفتكشي را كه توسط امريكا 
توقيف شده بود پس گرفت

محمدرضا جمش��يدي دبير كانون بانك ها و موسسات 
اعتباري خصوصي درباره مصوبه جديد نرخ  سپرده هاي 
بانكي مي گويد: اين مصوبه همان مصوبه قبلي شوراي 
پول و اعتبار است كه حداكثر نرخ سود سپرده ها 18درصد 
بود اما اكنون س��پرده ها را به مدت  زمان هاي كوتاه تري 

چون سه و شش ماهه تقسيم كرده اند.
او با بيان اينكه هدف اين تصويب افزايش نرخ سود براي 
جمع آوري نقدينگي س��رگردان در بازارهاست، گفت: 
باتوجه به نرخ تورمي كه اكنون در اقتصاد كشور موجود 
است، اين افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي در كنترل 
يا كاهش نقدينگي بي تاثير نيس��ت اما نمي توان تاثير 
چشم گيري در اين زمينه پيش بيني كرد، زيرا اين مصوبه 
تغييري با گذشته نكرده و همان 18 درصد سود است اما 
سود سپرده دوساله هم درنظر گرفته اند كه در گذشته 
بانك ها نمي توانستند بيش از يك سال سپرده صادر كنند. 
در ادامه جمشيدي با بيان اينكه با وجود تورم نمي توان 
پيش بيني از افزايش جذب نقدينگي توس��ط بانك ها 
كرد، اظهار كرد: نرخ تورم موجب مي شود ميزان زيادي 
نقدينگي سرگردان در بازارها داشته باشيم و تا زماني كه 
مشكل تورم حل نشود، افزايش سود سپرده هاي بانكي 
نمي تواند در هدايت نقدينگي هاي سرگردان به بانك ها 
تاثيرگذار باش��د. به گفته او، بيش��تر از اي��ن ميزان هم 
نمي توان نرخ سود سپرده ها را افزايش داد، زيرا بر ميزان 
سپرده هاي بانكي تاثير منفي مي گذارد. در اين مصوبه 
نرخ سود سپرده با سررس��يد دو ساله 18درصد تعيين 
شده، درحالي كه نرخ تسهيالت هم 18درصد است كه 
در اين شرايط، سود سپرده را ماه به ماه مي پردازيم و سود 
تسهيالت را ما از بانك ها شش ماه تا يك سال بعد دريافت 

مي كنيم و اين سود براي بانك ها زيان آور است.

 افزايش نرخ سود بانكي 
نقدينگي را به بانك ها نمي برد

خيراله خادمي، مديرعامل ش��ركت س��اخت و توسعه 
زيربناهاي حمل و نقل در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي 
ايلنا درباره كنار گذاشتن هند از پروژه توسعه خط آهن 
زاهدان و اتصال چابهار به ش��بكه ريلي اظهار داشت: در 
خرداد سال 95 با ش��ركت دولتي ايركن هند مذاكراتي 
براي سرمايه گذاري در بخش��ي از پروژه راه آهن چابهار 
زاهدان داشتيم كه در ادامه آن توافقنامه اي بين دو كشور 
منعقد شد، پس از مدتي مديرعامل اين شركت دولتي 
براي توافق قيمت ها سفري به ايران داشت كه پس از انجام 
مذاكرات توافقنامه اجرايي هم امضا شد. او ادامه داد: طبق 
توافقنامه منعقدشده ايران و هند قرار بر اين شد كه تامين 
مالي و اجراي زيرسازي اين پروژه ريلي با هندي ها باشد و 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا بحث زيرسازي اين پروژه را 
به اجرا برساند. همچنين تامين برخي از ادوات مانند ريل 
و سوزن هم بر عهده هند بود. معاون وزير راه و شهرسازي 
تاكيد كرد: به رغم پيگيري هاي مستمر ايران در سال هاي 
95 و 96 اما هند اقدامات خ��ود طبق توافقنامه را انجام 
نداد و از آنجايي كه مدت زمان اين توافقنامه طوالني شد 
تصميم گرفتيم پ��روژه را با منابع داخلي خودمان پيش 
ببريم و بخشي از منابع هم با درخواست دولت و موافقت 
رهبري از صندوق توسعه ملي تامين شد. او ادامه داد:  از 
اين رو با تاخير هندي ها، منابع مالي از داخل كشور تامين 
و از اواخر س��ال گذش��ته پروژه راه آ هن زاهدان-چابهار 

به صورت جدي فعال شد.

انتظار بي ثمر 3 ساله براي حضور 
هندي ها در راه آهن چابهار

براساس آمار اعالمي وزارت صمت، توليد تجمعي خودرو 
از اول فروردين تا 24 تير ماه 99 با رشد 18درصدي مواجه 
بوده است. همچنين تحويل خودروهاي مربوط به تعهدات 
معوق 41درصد بهبود يافته اس��ت.  تحويل خودرو نيز از 
ابتداي امسال تا 24 تير ماه، از رشد 30درصدي برخوردار 
بوده اس��ت، به نحوي كه در اين بازه زماني در س��ال 98 
معادل 164 هزار و 190 دستگاه خودرو تحويل مشتريان 
شده كه اين ميزان در سال 99 به 214 هزار و 24 دستگاه 
رسيده است. در عين حال تعداد خودروهاي ناقص كف 
كارخانجات خودروس��ازي در س��ال 99 نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال 98 از كاهش 45درصدي برخوردار بوده 
است؛ به نحوي كه از اول فروردين تا 24 تير ماه 98 معادل 
179 هزار و 875 دستگاه خودروي ناقص كف كارخانجات 
وجود داشته كه در مدت مشابه امسال به 99 هزار و 712 
دستگاه رسيده است. همچنين تحويل خودروهاي مربوط 
به تعهدات معوق 41درصد بهبود يافته به نحوي كه تعداد 
تحويل و تعهدات معوق خودروسازان در سال 98 معادل 
126 هزار و 433 دس��تگاه بوده كه در مدت مشابه سال 

جاري به 178 هزار و 209 دستگاه رسيده است.

 كاهش 45درصدي 
خودروهاي ناقص كف كارخانجات

گفت  و گو با عباس هشي، كارشناس اقتصادي

 گرگ هاي وال استريت در مقابل گرگ هاي بورس تهران، گربه هم نيستند

نرخارزدربازارتبريز،تهرانودوبيكنترلميشود
آويده  علم جميلي

eghtesad@etemadnewspaper.irاقتصاد

سال هاست نرخ ارز در بازار تبريز ، تهران 
و دوبي كنترل مي ش�ود. نوس�انات ريز و 
درش�ت دالر به دليل ناتوان�ي دولت در 
مقابله با اين بازارهاس�ت. از سوي  ديگر 
اقتصاد دولتي باالي 60 درصد اس�ت كه 
ن�رخ دالر را مي چرخان�د و دولت نيز كار 

زيادي براي مقابله با آن ندارد.

علي حدادي اصل/ آنا

ادامه از صفحه اول
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انرژي

امريكا شركت هايي را كه به روسيه در تكميل پروژه هاي 
خطوط لوله گاز طبيعي نورد اس��تريم2 و ترك استريم2 
كمك  مي كنند تهديد كرد عواقب سختي در انتظارشان 
است. دولت امريكا تالش مي كند مانع ساخت خط لوله گاز 
طبيعي روسيه به اروپا شود. مايك پمپئو، وزير امور خارجه 
امريكا در يك گفت وگوي مطبوعاتي در روز چهارشنبه 
گفت وزارت كشور امريكا تحريم هاي جديدي عليه پروژه 
نورد اس��تريم2 و خط دوم پروژه ترك اس��تريم2 اعمال 
مي كند. وي گفت: »هرگونه سرمايه گذاري يا فعاليت هاي 
مربوط ب��ه اين دو خط لوله صادرات انرژي از روس��يه در 
خطر تحريم هاي امريكا قرار دارد. اين يك هشدار واضح 
براي شركت هايي است كه به تكميل اين پروژه ها كمك 
مي كنند، خيلي سريع از اين پروژه ها بيرون برويد يا عواقب 
آن را بپذيريد«. وي اضافه كرد اين دو پروژه خط لوله گاز 
طبيعي ابزارهاي اصلي كرملين براي وابسته كردن بيشتر 
اروپا به انرژي روسيه است؛ ابزاري كه در نهايت امنيت بين 
اروپا و امريكا را به خطر مي اندازد. امريكا عقيده دارد شركت 
بزرگ گازپروم روسيه با تكميل پروژه نورد استريم 2، خط 
لوله ديگري براي انتقال گاز به بازارهاي اروپا خواهد داشت 

و به امنيت انرژي اروپا آسيب مي رساند.

امريكا دوباره پروژه خط لوله گاز 
روسيه را تهديد به تحريم كرد

به گزارش روابط عمومي پارس دارو، در نهمين روز از 
تيرماه امسال مجمع عمومي عادي ساالنه سال مالي 
منتهي به 29 اس��فند ماه 1398ش��ركت داروسازي 
پارس دارو متعلق به ش��ركت سرمايه گذاري دارويي 
تامين شس��تا با حض��ور77/72 درصد س��هامداران 
حقيقي و حقوقي برگزار ش��د. در اين جلس��ه، دكتر 
سهيل سهيلي مديرعامل و نايب رييس هيات مديره 
شركت پارس دارو به ارايه گزارش عملكرد سال 98 و 
برنامه هاي مد نظر شركت در سال99 به صاحبان سهام 
پرداخت و گفت: شركت پارس دارو در سال 98 در بين 
شركت هاي دارويي بورس از نظر فروش با چهار مرتبه 
رشد نسبت به سال 97 به رده چهاردهم صعود كرده 
اس��ت. وي با بيان اينكه سود ناخالص شركت از 781 
ميليارد و 468 ميليون ريال در پايان سال 97 به بيش از 
يك هزار و 462 ميليارد ريال در پايان سال 98 رسيده 
اس��ت، گفت: از اين منظر شركت با رشد 83درصدي 
سود در رده سيزدهم شركت هاي دارويي بورس قرار 
گرفته اس��ت. مديرعامل ش��ركت پارس دارو از رشد 
نزديك به 300 درصدي سود خالص شركت در پايان 
سال مالي 98 خبر داد و گفت: سود خالص شركت از 
883 ميليارد و 509 ميليون ريال در پايان سال 97 به 
بيش از 3هزار و 462 ميليارد ريال رس��يده كه بيانگر 
رشد 292 درصدي است و از اين حيث در جايگاه دوم 
شركت هاي دارويي بورس ايستاده است. دكتر سهيلي 
افزود: فروش عملياتي ش��ركت نيز از يك هزار و 706 
ميليارد ريال در پايان سال 97 به بيش از 2 هزار و 900 
ميليارد ريال در پايان سال 98 رسيده است.  مديرعامل 
شركت پارس دارو آماري با اشاره به برخي شاخص هاي 
كليدي، از افزايش ش��اخص هاي سودآوري شركت 
مشتمل بر رشد حاشيه سود ناخالص از 46 درصد به 49 
درصد، حاشيه سود عملياتي از 69 درصد به 116درصد 

و حاشيه س��ود خالص از 52 درصد به 120درصد در 
سال 98 نسبت به سال 97، كاهش 33درصدي دوره 
وصول مطالبات ش��ركت از 317 روز در س��ال 97 به 
212 روز در سال 98، كاهش نسبت بهاي تمام شده 
به فروش از 54 درصد در س��ال 97 ب��ه 51 درصد در 
سال 98، كاهش نسبت هزينه هاي عملياتي به فروش 
شركت از 74 درصد به 63 درصد و نسبت هزينه هاي 
مالي به فروش شركت از 13درصد به 5 درصد در سال 
98 نسبت به سال 97 خبر داد و آماري نيز از افزايش 
رضايتمندي سهامداران، بهبود وضعيت مالي و منابع 
انساني، گواهينامه ها و اقدامات صورت گرفته در زمينه 
شفافيت ارايه كرد. در پايان اين جلسه با نظرخواهي 
از سهامداران حاضر و استماع سخنان هيات رييسه، با 
توزيع 90 درصد سود حاصل شده شركت معادل هر 

سهم 6 هزار و 440 ريال موافقت شد.

  ثبت باالترين ميزان توليد و فروش محصوالت 
در سه ماهه ابتدايي سال 99

همچنين بر اساس گزارش فعاليت سه ماهه منتهي به پايان 
خرداد ماه سال جاري كه توسط شركت پارس دارو منتشر 
شده است، 100درصد بودجه فروش خالص و 101درصد 
بودجه فروش ناخالص اين شركت محقق شده است. اين 
تحقق بودجه بدون افزايش قيمت محصوالت استراتژيك 
شركت و با احتساب تخفيفات سه ماهه اول سال رقم خورده 
است. بر پايه اين گزارش، در سه ماهه نخست امسال كه 
سال جهش توليد نامگذاري شده، توليد شركت 22 درصد 
از نظر عددي و 39 درصد از نظر ريالي افزايش داشته است.  
در همين مدت، ميزان فروش خالص شركت پارس دارو 
به بيش از يك هزارو 34 ميليارد ريال رس��يده اس��ت كه 
افزايش37 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
نشان مي دهد و اين ميزان فروش براي نخستين بار است 
كه در شركت پارس دارو ثبت مي شود. الزم به ذكر است، 
ميزان توليد و فروش پارس دارو در خرداد ماه نيز به بيش از 
430 ميليارد ريال رسيد كه باالترين ميزان فروش ماهيانه 

در ادوار شركت پارس دارو بوده است. 
  پيش�تازي پارس دارو در رش�د صادرات بين 

شركت هاي تيپيكو
همچنين در رتبه بندي شركت هاي هلدينگ دارويي 
تامي��ن )تيپيكو( از منظر عملك��رد زنجيره تامين در 
بخش صادرات 12 ماهه س��ال 1398، شركت پارس 
دارو از نظر رشد صادراتي در سال 1398 موفق به كسب 
رتبه اول در ميان كليه شركت هاي اين هلدينگ شده 
اس��ت. همچنين پارس دارو در اين رتبه بندي از نظر 
س��هم صادرات از كل فروش نيز در بين شركت هاي 
توليد كننده محصوالت دارويي تيپيكو در جايگاه سوم 

قرار گرفته است.

در مجمع عمومي ساالنه پارس دارو از شركت هاي تابعه شستا مطرح شد؛ 

رشد 300 درصدي سود شركت پارس دارو در سال 98 
رشد نزديك به 300درصدي سود خالص، رشد 183درصدي سود عملياتي، رشد 83 درصدي سود ناخالص و رشد 70 درصدي فروش شركت در سال 
98، پيشتازي پارس دارو در رشد صادرات بين شركت هاي تيپيكو در پايان سال گذشته و ثبت ركورد افزايش توليد و فروش در سه ماهه ابتدايي سال 

99 بخشي از عملكرد مثبت و قابل توجه شركت پارس دارو در سال گذشته و سه ماهه ابتدايي سال جاري است كه مي توان به آن اشاره كرد.

يك منب��ع آگاه اعالم كرد در اقدامي كه روابط پرتنش 
امريكا و چين را تيره تر خواهد كرد، دولت ترامپ در نظر 
دارد طرح ممنوعيت سفر به اياالت متحده را براي همه 
اعضاي حزب كمونيست چين و خانواده هاي آنها اعمال 
كند. اين منبع گفت مقامات ارشد امريكا در حال بحث 
در مورد اين موضوع هستند و شروع به توزيع پيش نويس 
دستور احتمالي رييس جمهور در اين باره كرده اند اما 
برنامه ريزي ها در مرحله اوليه است و اين موضوع هنوز 
به دونالد ترامپ ارجاع داده نشده است. اين موضوع كه 
نخستين بار توسط نيويورك تايمز گزارش شده، در مورد 
اين است كه آيا امريكا ده ها ميليون چيني را از دريافت 
وي��زا محروم خواهد كرد يا خير. اين ممنوعيت س��فر 
مي تواند يكي از ش��ديدترين اقدامات واشنگتن عليه 
پكن باش��د كه برخي از آن به عنوان جنگ سرد جديد 
تعبير كرده اند. در صورت عملي شدن چنين ممنوعيتي، 
حزب كمونيست حاكم بر چين از باالترين تا پايين ترين 
سطوح تحت تاثير آن قرار خواهند گرفت و مطمئنا اقدام 
متقابل چين عليه امريكايي ها را به دنبال خواهد داشت.

مينو كياني راد، معاون اسبق ارزي بانك مركزي با انتقاد از 
عملكرد بانك مركزي در اعالم نرخ ارز و اختالفات موجود در 
نمايش عدد نرخ ارز روي وب سايت سياستگذار پولي بيان 
كرد: »چرا قيمت دالر در سايت بانك مركزي 4200 تومان 
نمايش داده مي شود؟ چرا عدد واقعي روزانه را نمي گذاريد؟ 
اين يعني خطاي سيستمي در نظام ارزي كشور است و هيچ 

وقت در تاريخ اقتصاد كشور اتفاق نيفتاده بود.«

در حالي كسري بودجه دولت تا حدود 150 هزار ميليارد 
تومان برآورد شده بود كه فعال 36 هزار ميليارد تومان آن از 
محل حراج اوراق تامين شده و اين حراج هفتگي فعال ادامه 
دارد. گزارش جديد بانك مركزي نشان داد كه در راستاي 
تامين كسري بودجه در مدت اخير ده ها هزار ميليارد تومان 
اوراق بدهي منتشر كرده است؛ به  طوري كه تاكنون هفت 
مرحله اوراق بدهي دولت حراج شده و بانك مركزي مدعي 
است كه توانسته از اين طريق 36 هزار ميليارد تومان كسري 
بودجه دولت را بدون آنكه نقدينگي جديدي خلق ش��ود 
تامين كند. البته قرار است برنامه تامين مالي كسري بودجه 
از طريق حراج هر هفته توسط بانك مركزي برگزار شود و 
اوراق دولت به بانك ها و نهادهاي مالي غيربانكي فروخته 
خواهد شد. اين در حالي است كه با وجود تخمين هايي كه 
درباره كسري بودجه و راهكارهاي تامين آن وجود داشته 
تاكنون س��ازمان برنامه و بودجه گزارش رس��مي درباره 

جزييات كسري و نحوه تامين آن منتشر نكرده است.

جديدترين آمار اعالمي از سوي سازمان توسعه تجارت نشان 
مي دهد كه ايران در سه ماهه ابتدايي امسال توانسته ميزان 
صادرات خود به امارات متحده عرب��ي را افزايش دهد. در 
شرايطي كه در بهار پارسال، ميزان صادرات ايران به امارات 
متحده عربي، در مرز 900 ميليون دالر قرار داشت، اين عدد 
در مدت مشابه سال جاري به يك ميليارد دالر رسيده است. 
ميزان صادرات وزني ايران به امارات متحده عربي نيز از دو 
ميليون و 400 هزار تن به سه ميليون و 400 هزار تن رسيده 
و به اين ترتيب رشدي 40 درصدي را به ثبت رسانده است. 
ميزان صادرات ايران در دو ماهه ابتدايي سال جاري بيش از 
30 درصد كاهش پيدا كرد كه دليل اصلي آن مسدود شدن 
مرزهاي مشترك از سوي كشورهاي همسايه و منطقه و 
كاهش جدي تجارت جهاني بود. براساس برآوردهاي انجام 
شده از س��وي بانك جهاني، تجارت جهان در سال 2020 
حدودا 30 درصد كاهش خواهد يافت و در اين بين اقتصاد 

ايران نيز استثنا نخواهد بود.
در ميان انبوه نظرات، اهل دل و ذوقي از تبار دوستان ديرينه 
قلم ذيل همان كوتاه نوشته نقل به مضمون اين گونه نظر داد 
و كامنت؛ البته به مزاح كه » بي مراد نكنيد و بيكار جمهور 
قلم به دستاني را كه از بهر نشر يك روزنامه همي خورند نان، 
آخر بار كه در فالن جريده به گفته خود ستوني استوار داير 
كرديد راه اندازي ستون نوشته تان همان و توقيف روزنامه پر 
مخاطب و باب طبع ما نيز همان! و در ادامه به جد و با تاكيد 
و درس��تي به جان كالم و مفهوم و منظور خويش چنين 
پرداخته ب��ود: »الكردار جريده كه عمر خوي��ش را داد به 
جرايد فعال اين روزها و گشت توقيف، قلم تو را كه نكرده اند 
چنين؛ در عجبم شما كه ديني داريد و رسالتي از براي مردم 
خويش چرا ديگر كم فروغ گشته ايد و گزيده گو در اين وادي 
سرنوشت ساز نوشتن!« اشاره آن فهيم دوست اهل قلم به 
روزنامه جامعه فردا بود كه به پيشنهاد دست اندركاران كاربلد 
آن روزهاي روزنامه سه شنبه ها ستوني ثابت داير كرده بودم 
آنجا پررونق و استوار در كنار اهالي قلم و اثر سرزمين مادري؛ 
حال مراد از اين مقدمه نه چندان كوتاه و نسبتا بلندباال همان 
رسالتي است بر دوش كه اين دلسوز دوست ما بدان نموده بود 
به درستي اشاره و همه به نوبه و توان و عالقه مندي خويش 
بايد بمانيم پايبندي به آن مهم. راست مي گويد آن روشن 
ضميردوست راس��ت! اكنون كه كلمات را مي دهم جان و 
مي نمايم جاي در دل اين س��تون و صفحه، شايد يكي از 
مهم ترين داليلش همين رسالتي باشد كه سستي و كاهلي 
در پايبندي به اين وظيفه ايستايي به دنبال خواهد داشت و 
عقب ماندگي وگرنه در شرايطي كه از خروس خوان تا بوق 
سگ ذهن ها انبوه از دغدغه شده و چالش و اضطراب در اين 
زمانه س��خت كجا ياراي انديشه نمودن خواهد بود و توان 
نوشتن آدمي را. بهتر آن است چنين انديشه كنيم كه چاره 
چيست؟ كدام راه را در پيش گرفتن به قول مبلغان مذهبي 
ما افضل تر است! و مفيدتر؛ دست پشت دست گذاشتن و 
ننوشتن و انفعال پيش��ه كردن يا كه نه موضع لنگ لنگان 
در پيش گرفتن و آهسته و پيوسته رفتن به سوي مقصد؟ 
مس��لما دومي را انتخاب خواهيم كرد كه معقول تر است، 
چراكه كس با دست روي دست گذاشتن ره نخواهد برد به 
جايي! باري؛ كالم به درازا نكشد و سخن را خواهم كرد كوتاه 
كه از حوصله خواندن نش��ود خارج، به قول ما بلوچان اگر 
قسمت يار باشد و بخت برقرار همان گونه كه در ابتدا اشاره 
شد زين پس در همين روز، همين ستون و همين صفحه 
كه پاتوق ما خواهد بود با شما همراهان جان هفتگي ديداري 
تازه خواهيم كرد و خواهم نوشت از بهر بلوچان و سيستانيان 
و نظري خواهم افكند ب��ا زاويه ديد اين قلم به موضوعاتي 
مختلف و وقايع اتفاقيه سيستان و بلوچستان و نيز فرهنگ 

كهن و مرام و منش و ضعف ها و قوت هاي مردمان آن ديار.
ناگفت��ه نماند و پنهان؛ جاي خرس��ندي دارد و اميدواري 
از اينكه طي اين سال ها ش��اخك ها و  گيرنده رسانه هاي 
ديداري و شنيداري و به ويژه نوشتاري كشور براي پرداختن 
و انتشار مسائل و رخدادها و مشكالت مبتال به اين استان 
ناشناخته و زرخيز بيش از هر زمان ديگر اكنون شده است 
تيز كه بايد قدردان بود از اين نگاه برخوردار رسانه اي نسبت 
به استان ها و مناطق كمتر برخوردار كه تا قبل از اين چنين 
نگاهي كمياب بود و بسيار كمرنگ. حتما ضرب المثل معروف 
»از اين ستون به آن ستون فرج است« را شنيده ايد كه مراد 
از آن اميد داش��تن به حركت است و پويايي و باز داشتن از 
انفعال و دست روي دست گذاشتن! حال ما نيز از آن ستون 
گذشته تكيه زده ايم به ستون استوار »اعتماد« به اين اميد 
كه »از آن س��تون به اين ستون« آمدن شايد فرجي باشد 
براي بهتر ديدن و شناختن س��اكنان ديار ناشناخته ها و 

شگفتي ها! تا بعد.

ترامپ سفر اعضاي حزب كمونيست 
چين به امريكا را ممنوع مي كند

چرا نرخ دالر در سايت بانك 
مركزي ۴۲00 تومان است؟

تامين 36 هزار ميليارد تومان
از كسري بودجه دولت 

رشد 8 درصدي صادرات
ايران به امارات

از اين ستون به آن ستون...

گروه اقتص�ادي| معاون هوان��وردي و امور بين الملل 
سازمان هواپيمايي كش��وري در واكنش به تمديد نوتام 
)اعالميه( شماره 01R1-2020-CIZB با موضوع عبور 
ايرالين ها از آسمان ايران توسط آژانس ايمني هوانوردي 
اتحاديه اروپا EASA در روزه��اي اخير گفت: اين نوتام 
تمديدكننده نوتام قبلي EASA براي فضاي ايران بوده و 
تغييري در متن و توصيه آن صورت نگرفته و صرفا تا تاريخ 
16 ژانويه 2021 )دي ماه سال جاري( تمديد شده است.

بر پايه متن نوتام سازمان ايمني هوانوردي اروپا كه دقيقا 
مشابه نوتام قبلي است؛ به شركت هاي هواپيمايي توصيه 
مي شود براي پرواز زير ارتفاع 25هزار پا در فضاي ايران بر 
اساس ارزيابي ريسك خود اقدام كنند، چراكه به گفته اين 
سازمان »سامانه هاي متعدد پيشرفته ضدهوايي آسمان 
ايران را رصد مي كنن��د و به همين دليل رعايت احتياط 
توصيه مي شود.« البته س��ازمان ايمني هوانوردي اروپا 
اضافه كرده كه »اين توصيه الزامي نيست.« اما همزماني 
اين »اعالن« سازمان ايمني هوانوردي اروپا با گزارش اخير 
سازمان هواپيمايي كشوري ايران درباره سقوط هواپيماي 
اوكرايني حوالي فرودگاه امام، اين شائبه را ايجاد كرده كه 
آسمان ايران امنيت پيش��ين خود را از دست داده است. 
ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران اعالم كرده كه 
تعداد پروازهاي عبوري از آسمان ايران در فروردين امسال 
5162 بوده كه نسبت به همين ماه در سال گذشته حدود 
85 درصد كاهش داشته است. اما اين كاهش پروازهاي 

عبوري عمدتا به دليل محدوديت هاي اعمال شده براي 
ايرالين ها و پرواز مسافران به دليل شيوع جهاني بيماري 
كوويد19 بوده و گويا ارتباطي به امنيت آسمان ايران ندارد. 
در همين حال، مرتضي دهقان، معاون هوانوردي و امور 
بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري از شروع مجدد و 
افزايش تدريجي پروازهاي شركت هاي هواپيمايي خارجي 
به ايران خبر داده و گفته اس��ت: »نظارت و بازرسي هاي 
مستمري بر رفتار فرودگاه ها و ايرالين ها صورت مي گيرد.« 
دهقان با بيان اينكه مذاكراتي با EASA و برخي كشورهاي 
اروپايي براي رفع نگران��ي و دادن اطمينان در خصوص 
فضاي ايران صورت گرفته است نيز گفت: »بازگشت مجدد 
ايرالين هاي بين المللي به كش��ور پس از بحران ناشي از 
كرونا نشانه اقدامات مثبت و ايمني و امنيت فرودگاه ها و 

فضاي ايران است.«
شركت فرودگاه ها ميزان درآمد صنعت هوانوردي ايران 
از پروازه��اي عب��وري را 1800 ميليارد تومان در س��ال 
عنوان كرده كه با توجه به شيوع كرونا و كاهش پروازهاي 
عبوري اين رقم به  ش��دت كاهش پيدا كرده است. بر اين 
اساس، ش��ركت فرودگاه ها، قصد دارد با ارايه بسته هايي 
شركت هاي هواپيمايي خارجي را به عبور از آسمان ايران 
تش��ويق كند. از جمله اينكه براي ايرالين هاي خارجي 
اس��تفاده از آس��مان ايران را 20 درصد افزايش دهند يا 
ميزان اين عبور را حفظ كنن��د كه تخفيف هايي در نظر 

گرفته شده است.

واكنش سازمان هواپيمايي به اخبار ناامن بودن آسمان ايران
ايرالين هاي بين المللي به ايران بازمي گردند

هوايي

 آخرين نشس��ت مجازي كشورهاي صادركننده اوپك و 
هم پيمانانش با موافقت همه اعضا براي تداوم كاهش توليد 
تا ماه دسامبر به پايان رسيد. در اين نشست آخرين تصميم 
براي كنترل بازار كه در تاريخ 12 آوريل 2020 براي كاهش 
سه مرحله اي نفت از بازار گرفته شد، مورد حمايت طرفين 
قرار گرفت و تمديد ش��د. بر اساس نتايج آخرين نشست 
اوپك پالس، قرار اس��ت در ماه هاي آگوست و سپتامبر 
كاهش توليد روزانه 8 ميليون و 540 هزار بش��كه در روز 

براي اعضاي اوپك پالس اعمال شود. 
پيش از اين، توافق عرضه نفت توسط اوپك و هم پيمانانش 
بر كاه��ش روزانه 9.7 ميليون بش��كه ب��ود؛ رقمي بالغ 
ب��ر 10درصد عرض��ه جهاني نفت كه ب��ا توجه به برخي 
خوش بيني ها در خصوص آينده اقتصاد، رقم كاهش عرضه 
نفت به 7.7 ميليون بشكه در روز رسيد. اما با توجه به عدم 
پايبندي كامل برخي اعضا، كاهش توليد بيشتر خواهد 
بود. طبق نشست اخير كميته نظارتي وزيران اوپك پالس، 
كاهش توليد 9.7 ميليون بشكه در روز ديگر تمديد نخواهد 
شد و در عوض، توليدكنندگان نفت اوپك پالس، قرار است 
محدوديت عرضه را به 7.7 ميليون بشكه در روز كاهش 
دهند، اما كاهش توليد در واقع بيش��تر خواهد بود، زيرا 
كشورهايي كه طي ماه هاي گذشته به تعهدات شان عمل 
نكردند، قرار است تا سپتامبر به جبران پرداخته و توليدشان 
را به ميزان بيشتري كاهش دهند. اوپك پالس برآورد كرده 
كه مجموع كاهش توليد نفت اين گروه در ماه هاي آگوست 
و سپتامبر بايد حدود 8.5 ميليون بشكه در روز باشد زيرا 
عراق، نيجريه، آنگوال، روسيه و قزاقستان بايد براي جبران 
عدم پايبندي در ماه هاي گذشته، توليدشان را به ميزان 

بيشتري كاهش دهند.  كاهش 9.7 ميليون بشكه اي كه 
در اجالس قبلي اوپك اجرايي شد تا ماه جوالي معتبر و 
قرار است كشورهايي كه توليدات شان را كاهش نداده اند 
تا ماه سپتامبر روزانه 400 هزار بشكه كمتر توليد كنند. 
با وجود اينكه در توافق آوريل، قرار بود كاهش توليد نفت 
تنها تا پايان آوريل 2022 ادامه يابد اما وزير انرژي عربستان 
معتقد است نگراني ها در خصوص شيوع كرونا همچنان 
ادامه دارد و موج دوم اين ويروس حتي مي تواند مخرب تر 
عمل كند. بنابراين ممكن اس��ت انقضاي توافق كاهش 
توليد به ميزان 5.8 ميليون بشكه در روز به جاي آوريل، 

انتهاي 2022 باشد. 
ب��ه گفته عبدالعزيز بن س��لمان، وزير انرژي عربس��تان 
سعودي كاهش توليد نفت زماني بر بازارها موثر خواهد 
بود كه بيش از 7.7 هزار بش��كه در روز برسد. وزير انرژي 
عربس��تان همچنين وعده داده كه »اين كش��ور در ماه 
آگوست، افزايش صادرات نفت نداشته باشد و بشكه هاي 
مازاد به مصرف داخلي برسد.« الكساندر نواك، وزير انرژي 
روسيه هم در اين نشست اظهار كرد كه تسهيل محدوديت 
عرضه اين گروه از ماه آينده منطقي و مطابق با روند بازار 
اس��ت و تقاضاي جهاني براي نفت پس از اينكه در آوريل 
تحت تاثير تبعات پاندمي ويروس كرونا س��قوط كرد، رو 

به افزايش است.
اوپك اخيرا در گزارش��ي عنوان كرده كه در سال جاري 
ميالدي روزانه 9 ميليون بشكه از تقاضا براي نفت كاسته 
ش��ده؛ اما با خوش بيني اضافه كرده كه در س��ال آينده 
ميالدي 7 ميليون بش��كه در روز به تقاضاي بازار جهاني 
نفت اضافه خواهد شد. اوپك پيش بيني كرده كه نياز به 
نفت خام در سال آينده ميالدي با 25 درصد افزايش به طور 
متوسط 29.8 ميليون بشكه در روز، باالتر از حد مورد نياز 

در سال 2019 باشد. اگرچه اين افزايش توليد و عرضه نفت 
اوپك تا حدي ناشي از بهبود تقاضاي جهاني نفت است، 
زيرا پيش بيني مي ش��ود كه در سال آينده ميالدي رشد 
اقتصادي كش��ورهاي نوظهور از سر گرفته شود، اما يك 
عامل بزرگ تر باعث عقب ماندگي رقباي اوپك مي شود و 
آن ركود اقتصادي اياالت متحده و رشد محدود توليد در 
سال 2021 خواهد بود. اوپك در اولين ارزيابي دقيق خود 
از بازار نفت در س��ال آينده ميالدي اعالم كرده: تقاضاي 
جهاني نفت 7 ميليون بش��كه در روز يا 7.7 درصد رشد 
خواهد كرد و به طور ميانگين ب��ه روزانه 97.72 ميليون 
بشكه نفت خواهد رسيد. هرچند، حتي اگر چنين ارقامي 
نيز براي تقاضاي نفت جهاني محقق شود؛ فاصله زيادي 
با تقاضاي نفت جهاني در سال 2018 و 2019 ميالدي و 
پيش از شيوع كرونا ويروس در دنيا و كاهش مسافرت ها 

وجود دارد. 
در بخش ديگري از گ��زارش اوپك، نياز روزانه جهاني به 
نفت اوپك در س��ال جاري ميالدي حدود 23.8 ميليون 
بشكه تخمين زده شده كه حدود 5.6 ميليون بشكه كمتر 

توافق كاهش توليد اوپك پالس تا ماه دسامبر تمديد شد

خوش بيني اوپك به سال آينده 

از پارسال بود. اين كاهش در تقاضا به دليل شيوع كرونا و 
نامعلوم بودن پيامدهاي آن است. با وجود كاهش حدود 
10 ميليون بشكه اي توليد نفت طي 3 ماه انتظار مي رود 
مصرف جهاني در سال جاري ميالدي نيز به طور متوسط 8 
ميليون بشكه كمتر از سال گذشته شود. گزارش هاي اوپك 
از وضعيت بازار نفت نشان مي دهد كه تا پايان سال 2021 
حدود 98.72 ميليون بشكه يا 7.7 درصد از تقاضاي نفت 
از بازار كاهش يابد. با اين وجود اوپك پيش بيني مي كند 
كه تا پيش از به پايان رسيدن س��ال 2020 حدود 100 
هزار بشكه به تقاضاي نفت در روز افزوده شود كه براي اين 

ائتالف كافي نيست.
آينده نامعلوم است

از ابتداي س��ال جاري ميالدي، شيوع كوويد19 در دنيا 
موجب شد تا بازار نفت به طور مداوم شاهد كاهش قيمت 
باش��د؛ به طوري كه در ماه آوريل قيمت نفت به 16 دالر 
در هر بشكه رسيد؛ اين قيمت پايين ترين قيمت نفت در 
بيش از دو دهه گذشته بوده است. همچنين قيمت نفت 
تگزاس براي قراردادهاي آتي نيز به دليل اشباع بازار به زير 
40دالر در هر بشكه سقوط كرد. البته در حال حاضر بهاي 
هر بشكه نفت 39 تا 42 دالر است و اين ارقام در مقايسه با 
سقوط به زير 16 دالر و حتي براي ساعاتي به زير صفر، در 

نوع خود احياي بازار تلقي مي شود.
روز گذشته رويترز گزارشي را به نقل از تحقيقات داخلي 
اوپك منتشر كرد كه نش��ان مي دهد اگر موج دوم شيوع 
ويروس كرونا باعث وضع مجدد قرنطينه در سراسر جهان 
ش��ود، اهداف مذكور به مخاطره خواهن��د افتاد. چنين 
سناريويي تقاضا براي نفت را در سال 2020 به ميزان 11 
ميليون بشكه در روز كاهش خواهد داد و از همه مهم تر، 
باعث اشباع ذخاير نفت مي ش��ود كه معيار اصلي اوپك 
براي بررسي كارآمدي كاهش توليد است. در اين تحقيق 
كه براي نشست روز چهارشنبه كميته نظارتي مشترك 
وزيران اوپك پالس آماده شده بود، آمده است: بايد توجه 
داش��ت كه در اين س��ناريو، مجموع ذخاير نفت در سال 
2020 به ركورد بي س��ابقه 1.218 ميليارد بشكه صعود 
خواهد كرد. چنين آماري معادل نگه داشتن بيش از 12 
روز توليد جهاني نفت در ذخاير به دليل تقاضاي ضعيف 
است. بر اساس گزارش رويترز، تحت چنين سناريويي، 
ذخاير نفت در سه ماهه سوم كاهش پيدا نخواهد كرد و در 
سه ماهه چهارم تنها اندكي كاهش پيدا مي كند و حدود 
149 ميليون بشكه باالتر از ميانگين پنج ساله ذخاير در 
كشورهاي صنعتي سازمان توسعه و همكاري اقتصادي 

)OECD( مي ماند.
با وجود اينكه بس��ياري از كشورها از قاره امريكا تا آسيا و 
خاورميانه گرفتار موج هاي ديگر اين ويروس شده اند، اما 
اوپك معتقد اس��ت در صورتي كه موجي از شيوع مجدد 
كرونا آغاز شود كه كل جهان را مانند چهار ماه پيش تحت 
تاثير قرار دهد، احياي اقتصادها زمان بيشتري مي برد و در 
اين صورت است كه طرح هاي مطرح و اجرا شده به احياي 
اقتصادي ضربه زده و باعث مي شود طرح كاهش بي سابقه 

توليدش براي متوازن كردن بازار شكست بخورد.

گروه اقتصادي

AFP

ادامه از صفحه اول



گزارش روزادامه از صفحه اول

هرچند كه وكالي اين سه جوان در روزهاي بعد، واكنش هاي 
متفاوتي را نش��ان دادند و بحث هاي��ي را مطرح كردند، اما 
واكن��ش اصلي به تاييد حكم اعدام آن��ان در جاي ديگري 
اتفاق افتاد. از روز چهارش��نبه به ن��اگاه در فضاي مجازي و 
شبكه هاي مختلف اجتماعي با هشتگ »اعدام_نكنيد« 
حركت مدني درباره اين سه جوان و تاييد حكم اعدام آنان 
اتفاق افتاد.  پست هاي مختلفي كه به تدريج از مرز 4 ميليون 
و 500 هزار هشتگ هم گذشت و همچنان )تا لحظه نوشته 
شدن اين مطلب( ادامه دارد.  هشتگ »اعدام_نكنيد« شايد 
در وهله اول پيام امر به معروف و نهي از منكر حاكميت را در 
خود داشت كه از مس��ووالن امر درخواست مي كرد در اين 
قضيه به خصوص چندان اين شكل از قضاوت را برنمي تابد. اما 
نكته مهم تري كه در دل اين بيان اعتراض در فضاي مجازي 
وجود داشت، تغيير شكل اعتراض در دل جامعه مدني ايران 
بود. به اين نكته بايد توجه كرد كه در بسياري از تحليل هاي 
اخير درباره جامعه مدني ايران حتي حكم مرگ آن نيز صادر 
شده بود. جامعه اي كه با مشكالت اقتصادي بسياري دست 
و پنجه نرم مي كند و در بن بست حركت براي تجربه هايي 
چون حضور در خيابان، گويا ديگر راهي براي ارايه نداشت، 
اما اعالم تاييد حكم اعدام س��ه جوان حوادث آبان ماه سال 
1398 نشان داد كه بخش��ي از جامعه مدني ايران ممكن 
است به ناگاه به ميدان بيايد و تجربه هاي به ياد ماندني را رقم 
بزند.  اتفاقي كه به خوبي نشان مي داد جامعه ايراني همچنان 
مسائل را به دقت رصد مي كند و در موقع مقتضي با خالقيت 
خاص خود به ميدان مي آيد. اما اين داستان همين جا ختم 
نشد، چراكه بعد از چهارشنبه شب و اعالم حضور ميليوني 
گروهي از جامعه ايراني و ترند شدن هشتگ »اعدام_ نكنيد« 
در توييتر و فراگيري آن در ساير شبكه هاي اجتماعي همانند 
اينستاگرام و فيس بوك، ش��اخك هاي دولت ها، گروه ها و 
فعاالن سياسي خارج ايران نيز به آن جلب شد؛ به گونه اي 
كه در نهايت دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا با نوشتن يك 
توييت به زبان فارسي و هشتگ »اعدام_ نكنيد« تالش كرد 
خود را به جمع پرتعداد درخواست كنندگان براي جلوگيري 
از اين حكم قرار دهد.  اين در حالي بود كه گروه هاي معارض 
نظام در خارج از كشور هم با آيين ها و عقايد مختلف بر اين 
موج جامعه مدني ايران سوار شدند و عمال براي گروه هاي 
تندرو داخل ايران كه معموال ترجيح مي دهند بدون توجه 
به موضوع ساز مخالف خود را كوك كنند، دستاويزي بدهند.  
توييت دونالد ترامپ همين دستاويز را به دست آنان داد و در 
حالي كه پيش از ورود ترامپ نزديك به 4.5 ميليون بار اين 
هشتگ در توييتر استفاده شده بود، حمايت ترامپ را دليلي 
براي امريكايي بودن اين حركت قلمداد كردند. اين در حالي 
است كه به نظر مي رس��يد حتي قوه قضاييه و در راس آن 
سيدابراهيم رييسي براي اعمال ماده 477 يا اعاده دادرسي 
وارد عمل خواهند ش��د و جلوي اين حكم گرفته مي شود. 
اما باز هم اين دستاويز نه تنها در برابر حركت مدني بخشي 
از جامعه ايراني قرار گرفت، بلكه شرايط را براي تندروهايي 
كه همواره بدترين ها را مي خواهند، باز كرد.  اكنون به خوبي 
مي توان با بازگشت به عقب از ابتداي اين ماجرا ديد كه بخشي 
از جامعه ايراني، در اوج بلوغ خود، از فضاي مجازي در قامت 
ابزاري براي بيان مستقيم خواسته هايش از مسووالن نظام 
استفاده مي كند. راهي كه نه تنها هزينه اي چون حضور در 
كف خياب��ان را ندارد، بلكه زمينه را براي گفت وگو و تفاهم 
در جامعه نيز به وجود مي آورد. هر چن��د كه ورود ترامپ، 
گروه هاي وابسته به سازمان مجاهدين خلق و سلطنت طلبان 
در اين ماجرا فضا را براي تندروها فراهم كرده كه اين اعتراض 
مدني را به بيراهه بكشانند، اما به نظر مي رسد اين بلوغ در 
مجموعه نظام و سيستم قضايي كشور نيز به وجود آمده كه 
تفاوت اعتراض مدني و همراهي توييت هايي مانند دونالد 
ترامپ را بدانند. اين همان نقطه افتراقي است كه مي تواند 
دستاويز گروهي تندرو شود تا يك حركت مدني بزرگ را به 
»ترند راه انداختن با ربات« تقليل دهد يا اين خواسته را به 
دليل حمايت ترامپ كال نفي كند.  اكنون آخرين فرصت در 
اختيار رييس دستگاه قضايي كشور قرار دارد تا ضمن توجه 
به خواسته بخش مهمي از جامعه مدني ايران، بدون توجه 
به آنچه در خارج از كشور و افراد و گروه هاي مختلف با نظام 
مطرح مي شود، درباره اين سه جوان وارد عمل شود. سيستم 
قضاي��ي در دوره جديد خود نش��ان داده كه قصد رويكرد 
متفاوتي دارد. به اين ترتيب آخرين اميدها براي بخشي از 
جامعه مدني ايران نيز زن��ده مي ماند. جامعه اي كه تالش 
مي كند همه راه ها را براي تعامل با حاكميت در پيش گيرد. 
رويكردي كه شايد بي توجهي به آن آسيب هاي بسياري را به 
بار آورد. گويا نگاه دوباره به حكم اعدام جوان حوادث آبان ها 
حداقل مرهمي براي اين خواسته هاي فراوان بخشي از جامعه 
ايراني باشد كه نش��ان داد نه تنها هنوز نمرده است، بلكه با 
جديت اتفاقات جامعه را پيگيري مي كند. از س��وي ديگر 
جريان هاي ارزش��ي و اصولگراي كشور با رجوع به سخنان 
مقام رهبري درباره اهميت و ضرورت امربه معروف و نهي از 
منكر مسووالن و اركان قدرت مي توانند در دستگاه تحليلي 
خود به اين  نتيجه برسند كه #اعدام_نكنيد توصيه جامعه 
ايران به مسووالن قضايي براي انتخاب بهترين كار بوده است. 
اين همان امر مهمي است كه رهبري طي سخناني در دهه 
70 ب��ر آن به مردم توصيه كرده بودند: »]مردم[بايد ما را به 
معروف امر و از منكر نهي كنند. مردم بايد از مسووالن كار 
خوب را بخواهند؛ آن هم  نه به صورت خواهش و تقاضا، بلكه 
باي��د از آنها بخواهند.« البته ملت ايران از ابتداي انقالب راه 
خود را براي دخالت بدخواهان جهاني و جريان هاي برانداز 
بسته است، اما شايد بايد دوباره گفت و دوباره تاكيد كرد كه 
ورود ترامپ، نتانياهو و اصحاب و وابستگان به آنان به ماجراي 
#اعدام_نكنيد در راستاي مسدودسازي توان جامعه مدني 
ايران است. آنها مي دانند با دخالت شان و همراهي بدلي شان 
حساسيت دستگاه هاي حاكميتي، امنيتي، قضايي و... را 
براي اتخاذ رفتاري بر خالف مصالح كش��ور و مطالبه ملي 
برمي انگيزند. اما  واقعيت اين است؛ آنها شريك گفتن ظالمان 
جهاني و همراهي آنان وقتي ملت مرزهاي خود را روش��ن 
كرده، چه اهميتي دارد؟ چه كسي است كه نداند آنها همواره 
درصدد مصادره به مطلوب كردن خواست ملت ايران و سند 
زدن به نام خود هستند؟ اصال يكي از اصلي ترين راهبردهاي 
آنان همين بوده كه مي آيند تا مصادره كنند. مهم آن است 
كه ما فريب جنگ رواني آنان را نخوريم و در زمين مين گذاري 
شده آنان، بازي نكنيم. پيام واقعي مردم ايران به براندازان و 
هاديان و اسپانسرهاي خارجي آنان كامال واضح و شفاف و 
صريح است: »نخود نجس خود را داخل ديگ مطالبه ملت 

ايران نيندازيد«.

دست رد  بر سينه  بيگانه

دوربين جايي كاش��ته ش��ده، زناني مقابل پزشك 
س��فيدپوش جلوي مي��ز نشس��ته اند. گوينده خبر 
20:30 اما دارد از موضوعات مطرح ش��ده از سوي 
اعضاي خان��واده نرگس محم��دي مي گويد. اينكه 
گفته اند 12 نفر از زن��ان زندان زنان زنجان به كرونا 
مبتال ش��ده اند و نرگس محمدي يكي از آنهاس��ت. 
گوين��ده 20:30 ام��ا مدع��ي مي ش��ود ك��ه بنا بر 
مستندات و صحبت هاي مس��ووالن زندان زنجان، 
هيچ ف��رد مبتال به كرونا در اين زندان وجود ندارد و 
رسيدگي هاي پزشكي هم مانند هميشه برقرار است. 
زن گوينده به فيلم در حال پخش اشاره مي كند و آن 
را نمونه اي از معاينه در زندان زنان زنجان مي داند. 
معاينه اي كه بر اساس گفته او نرگس محمدي هم 
در آن حضور داش��ته اس��ت. يك جاي��ي اما صداي 
گوينده قطع مي ش��ود، حاال صداي محيط مي آيد، 
دكتر با گوشي پزشكي، مشغول معاينه زني است كه 
مثل باقي زنان صورتش ديده نمي شود. مانتوي زرد 
پوش��يده و شال سفيدي بر س��ر دارد. تصوير بعدي 
دكتر روي صندلي نشس��ته و زن ج��وان مي گويد: 
»خوبم!« دكتر: »ها؟!« زن: »خوبم!« دكتر: »باشه!«

صحنه بع��دي نرگس محمدي را نش��ان مي دهد كه 
ماس��ك زده و در حال��ي كه از دكتر تش��كر مي كند، 
مش��غول ترك اتاق است. مجموعه اين تصاوير پخش 
شده از سوي 20:30 تنها 10 ثانيه نرگس محمدي و 
آنچه گذشته را نشان مي دهد تا شايد اعضاي خانواده 
او _از جمله 2 فرزندش_ كه مدت هاست او را نديده و 
صدايش را يك ماهي مي شود كه نشنيده اند، بتوانند 
دلتنگي هاي شان را با اين 10 ثانيه جبران كنند. ساعاتي 
بعد البته خبرگزاري ميزان، وابس��ته به قوه قضاييه، 
ويديويي تكميلي منتشر مي كند. ويديويي 35 ثانيه اي 
كه دكتر، نام نرگس محمدي را صدا مي زند، اكسيژن 
خونش را اندازه مي گيرد و تبش را مي سنجد و بعد هم 

همان ديالوگ و محمدي مي گويد: »خوبم!« 
اين گزارش ويديويي، واكنش��ي ب��ود به موضوعي 
كه هفته هاي گذش��ته مطرح شده بود؛ ابتالي زنان 

زنداني زنج��ان به كرونا و نبود امكانات بهداش��تي. 
اولين بار نيمه ه��اي تيرماه بود كه يك��ي از اعضاي 
خانواده نرگس محمدي خب��ر از ابتالي او به كرونا 
داد؛ خبري كه به  دلي��ل ابتالي نرگس محمدي به 
آمبولي ري��ه، نگراني ها درباره س��المتي او را بيش 
از پي��ش مي ك��رد. درنهايت با توجه ب��ه نامه اي كه 
نرگس محمدي از زندان زنجان نوش��ت و از شرايط 
زن��ان در آن زندان و ابتالي تع��دادي از زندانيان به 
كرونا و نبود امكانات بهداش��تي انتق��اد كرده بود، 
موض��وع جدي تر از پيش ش��د. اگرچ��ه مصطفي 
طاهري، نماينده مردم زنجان در مجلس يازدهم از 
ماجراي ابتالي زندانيان به كرونا بي خبر بود و حتي 
نمي دانس��ت نرگس محمدي كيست اما سخنگوي 
قوه قضاييه در بيس��ت و نهمين نشست خبري اش 
در واكنش به اين موضوع��ات اعالم كرد كه ابتالي 
تم��ام زندانيان زن��دان زنان زنجان ب��ه كرونا كذب 
است. غالمحسين اس��ماعيلي البته ابتالي نرگس 
محم��دي به كرون��ا را تكذيب نكرد و تنه��ا به بيان 
اينكه »تبعيض قائل نيس��تيم« و »سالمت تك تك 
زندانيان براي ما اولويت اس��ت«، بسنده كرد. 2 روز 
پس از اين اظهارات سخنگوي قوه قضاييه در نشست 
خبري سه شنبه هفته گذش��ته اما ويديوي منتشر 
شده از سوي بخش خبري 20:30 با عنوان پاسخي 
به ش��ايعات درباره ابتالي نرگس محمدي به كرونا 
منتشر شد. پاس��خي كه اوال به معناي عدم ابتالي 
محمدي به كرونا نبود و صرف��ا از مداواي او زير لنز 

دوربين ها حكايت داشت.

»اينكه االن ش��ايع اس��ت، فق��ط من ام��ام را قانع 
كردم!    درست نيس��ت.« بخشي از خاطرات آيت اهلل 
هاشمي رفس��نجاني در مورد پايان دادن به جنگ با 
پذيرش قطعنامه 598 اس��ت كه ام��ام آن را »جام 
زهر« توصيف ك��رد و امروز 33 س��ال و يك روز از 
صدور آن مي گذرد. آيت اهلل هاشمي رفسنجاني كه 
ازس��وي منتقدان امروزش مس��وول خوراندن جام 
زهر به ام��ام لقب گرفت در خاطراتش ش��رح داده 
كه جمهوري اس��المي نه تنها با عراق بلكه در هوا و 
زمين و دريا و حتي در ش��هرهاي كوچك با امريكا و 
انگليس و فرانس��ه در حال جنگ و از سوي آنها نيز 
تحت فشار بوده ، از همين روي در جلسه اي با حضور 
حاج احمد خميني شرايط براي امام شرح داده  شد. 
اما پيش از آن، نامه دولت با اين مضمون كه »ما ديگر 

نمي توانيم هزينه جنگ را بپردازيم« و نامه محسن 
رضايي، فرمانده س��پاه وقت كه نوش��ت »حاال كه 
امريكا وارد عمل شده است اگر مي خواهيم بجنگيم 
بايد حمايت وسيع تري    بش��ود«. در تصميم نهايي 
امام مبني بر پذيرش قطعنامه بي تاثير نبوده است. 
اين ميان هاشمي رفسنجاني به عنوان فرمانده جنگ 

پيشنهاد مي دهد كه مسووليت پذيرش قطعنامه را 
بپذيرد كه حاج احمد آق��ا خميني خبر مي دهد كه 
»امام درباره آتش بس    نامه اي نوش��ته اند. ما قبل از 
آن خبري نداشتيم كه امام نامه نوشته اند؛ يعني بنا 
نبود كه    نامه اي بنويسند.  امام بعدا به من فرمودند كه 
»من فكر كردم مساله مهمي است و من هم بايد در 
آن    شركت كنم.« باالخره به جاي اينكه ما آتش بس 
را توجيه كنيم، امام آن نامه را نوش��تند.  همچنين 
نش��ريه خط  حزب اهلل، ارگان رسانه اي بيت رهبري 
نيز به مناسبت سالگرد پذيرش قطعنامه 598 بيانات 
رهبر انقالب در سال 75 را بازخواني كرده  و به نقل 
از ايشان نوشته كه پايان دادن جنگ به  خاطر فشار 
دشمن نبوده، بلكه به  دليل »فهرستي از مشكالت« 

بود كه مسووالن ارايه كردند.

حسن عباسي حاال نام يكي از جنجالي ترين چهره هاي 
متعلق به جريان سياسي اصولگرا محسوب مي شود، 
چهره اي كه به رغم اظهارات ضد و نقيض و اظهارات بعضا 
خارج از قاعده ميان بدنه اجتماعي اين طيف حاميان 
قابل توجه��ي دارد و از اين  رو اظهاراتش گاه و بي گاه با 
استقبال رسانه هاي اين جريان سياسي مواجه مي شود؛ 
چنان كه اعالم حضورش در انتخابات رياست جمهوري 
1400 ميان اصولگرايان سر و صداي خاص خود را ايجاد 
كرد، هر چند از سوي معتدل ها نهي شد و مثال محمد 
مهاجري در همين رابطه به تندي از عباسي انتقاد كرد 
و گفت كه »امثال آقاي عباس��ي توسط ديگران اداره 
مي ش��وند و اداره كنندگان اين افراد در واقع اس��باب 
خوشحالي مردم را فراهم مي كنند. ممنونم از كساني 
كه با طرح اين سوژه ها در اين ايام كرونايي خنده بر لب 
مردم مي آورند. آقاي عباسي االن در نقش يك كمدين 

ظاهر شده كما اينكه قبال همچنين نقشي را چند بار 
به او داده اند.«

اين تئوريسين اصولگرا اما از قرار معلوم قصد عقب نشيني 
ندارد؛ چنان كه اين روزها در صفحه ش��خصي اش در 
شبكه اجتماعي توييتر به جايگاه جمهوري اسالمي و 
شعارهايش در قرن آينده مي پردازد و همزمان خود و 
ايده هايش در حالي تبليغ مي كند كه مشخص نيست 

او بتواند از س��د ردصالحيت ش��وراي نگهبان بگذرد. 
در آخرين نمونه عباس��ي نوشته كه »از سال 1400 با 
بازگشت وزارت امور خارجه به قاعده فقهي نفي سبيل و 
سلطه، شعار استقالل گرايي انقالب اسالمي در سال 57 
در كانون سياست ها خواهد بود«، او همچنين با تاكيد 
بر اينكه »استقالل ملي قابل معامله و مذاكره نيست« 
در بخش ديگري از نوشته هايش برنامه اي جديد براي 
وزارت امور خارجه ارايه داده و نوشته كه »امور خارجه 
در ن��ام وزارت امور خارجه، مفهومي كهنه و مربوط به 
دوران ماقبل پديده سياره هوشمند است. در ايران قرن 
جديد، وزارت امور س��ياره متولي ابعاد جهاني تمدن 
اسالمي است.« اين اظهارات با واكنش هاي قابل  تاملي 
مواجه شده، چنان كه برخي اصولگرايان توييتر را نيز به 
انتقاد از عباسي و هزينه سازي هايش براي اين جريان 

سياسي وا داشته است.

33 سال بعد؛ چرا امام قطعنامه 598 را پذيرفت؟ويديوي 20:30 در واكنش به ابتالي نرگس محمدي به كرونا 

حسن عباسي خواستار تشكيل وزارت »امور سياره« به جاي »امور خارجه« شد

فهرستي از مشكالت۱0 ثانيه پرغبار

پيشنهاد تئوريسين!

رويداد

نام علي يونس��ي و اميرحس��ين مرادي ت��ا پيش از 
س��ال 99، تنها با مدال هاي المپياد، رتبه هاي برتر 
آزمون هاي علمي و البته »دانش��گاه شريف« اولين 
دانش��گاه ايران در تراز بين المللي، گره خورده  بود. 
نامي كه هم آنها و احتماال خانواده هاي ش��ان تصور 
مي كردن��د قرار اس��ت در همين عرصه ه��ا بيش از 
پيش بدرخشد. فروردين امسال اما همه  چيز شكل 
ديگري رقم خورد و سرنوش��ت اي��ن دو جوان دهه 
هفتادي را تغيير داد. جمعه، 22 فروردين  ماه آن طور 
 كه نزديكان علي يونس��ي رواي��ت كرده اند، همراه با 

12 مامور در حالي كه ش��رايط مناس��بي نداش��ته 
اس��ت به خانه بازگش��ت. پ��س از بازرس��ي خانه و 
 ضبط كامپيوتر ها و موبايل ها بازداش��ت ش��د. شب 

22 فروردين  ماه آخرين  باري بود كه علي يونس��ي 
به خانه مراجع��ت كرد و خان��واده اش او را ديده اند. 
همزمان با او اميرحس��ين مرادي ديگر دانش��جوي 
دانش��گاه ش��ريف نيز بازداشت ش��د. غالمحسين 
اسماعيلي، سخنگوي دستگاه قضا اولين بار شانزدهم 
ارديبهش��ت در نشس��ت خبري، اتهام اميرحسين 
مرادي دانش��جوي فيزيك و علي يونسي دانشجوي 
كامپيوتر را »ارتباط با گروه مجاهدين خلق« عنوان 
كرد و مدعي ش��د كه اي��ن دو، »به دنب��ال اقدامات 
خرابكارانه بوده اند و اقدامات ايذايي هم انجام داده اند 
كه جدي نبوده« و از »اقالم انفجاري در خرابكاري ها 
استفاده ش��ده « كه در جريان »بازرسي منازل اين 
افراد« كشف شده است. 93 روز پس از اين بازداشت، 
درحالي ك��ه اين دو جوان تنها به وكيل تس��خيري 
دسترسي داش��تند و در ش��رايطي كه تمام سه ماه 
گذشته اجازه ديدار با خانواده هاي خود را نيافته اند، 
دستگاه قضا پس از نامه نگاري هاي دانشگاه شريف، 
نشس��تي با حضور نماينده چهار تشكل  دانشجويي، 
فاطمي زاده معاون دانش��جويي، بهمن آبادي استاد 
دانشكده فيزيك و مسوول بس��يج اساتيد دانشگاه 
ش��ريف و جهانگي��ر اس��تاد دانش��كده كامپيوتر و 
نماينده اي از بني��اد ملي نخبگان ترتي��ب داد و در 
اقدامي عجيب اين دو متهم را از ساعت 11:30 تا 14 

در شرايط اين نشست عمومي قرار داد. 
خانواده علي يونسي در فضاي مجازي نسبت به اين 
اقدام اعتراض كردند. خواهر او در توييتر خود آوردن 
اين دو نفر را به چنين نشستي آن هم در شرايطي كه 
وضعيت روحي مساعد و وكيل ندارند و مدت هاست 
خانواده خود را نديده ان��د، بي عدالتي توصيف كرده 
و برادر علي يونس��ي نيز در حس��اب كاربري اش در 
توييتر مدعي شده كه اساتيد و دانشجويان حاضر در 
اين نشس��ت به »نهادهاي امنيتي« وابسته بوده اند. 
دست كم چهار روايت رسمي از سوي چهار تشكلي 
كه در اين جلسه حضور داشته اند تا روز جمعه منتشر 
شده كه در همه آنها اضطراب و دلهره اين دو جوان، 
آن هم با چنين اتهامات س��نگيني مش��هود اس��ت. 
اضطراب و دله��ره اي كه اما ق��رار گرفتن در چنين 

موقعيتي نيز بر آن دامن زده است. 

روايت اول، بيم و اميد
انجمن اس��المي دانشجويان مس��تقل كه برخالف 
صفت »مس��تقل« در عنوانش، گراي��ش جرياني و 
جناحي به »راست« دارد و تنها از دانشجويان تحكيم 
وحدت دوره اصالحات اع��الم برائت كرده اند، يكي 
از تشكل هايي است كه نماينده آنها در نشست روز 
دوشنبه حضور داش��ته است.به گزارش انصاف نيوز 
آن طور كه اين تشكل روايت كرده معاونت فرهنگي 
تماس مي گيرد و نماينده اين تشكيالت دانشجويي 
را براي جلس��ه اي با حض��ور دادس��تان عمومي و 
انقالب تهران به كاخ دادگستري دعوت مي كند. به  

گروه سياسي

قوه قضاييه اميرحسين مرادي و علي يونسي را به نشستي دانشگاهي-امنيتي برد

4 روايت از يك نشست نامتعارف
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روايت چهره روز

گفته آنها »امين  ناصري معاون امنيتي دادس��تان، 
جعفري بازپرس پرونده و يك كارش��ناس امنيتي« 
در اين نشس��ت حضور داش��ته اند و اندك��ي هم با 
ديدن هم كالسي هاي س��ابق در اين نشست با زير 
چشم هايي گود رفته شوكه مي شوند. »حق انتخاب 
وكيل، اجازه مالقات با خانواده ها و حداكثر بخشش 
و رافت اس��المي« خواسته هايي اس��ت كه ازسوي 
يكي از اساتيد به نمايندگي از هيات  رييسه دانشگاه 
مطرح مي شود. گويا به حاضران فيلم هايي از انفجار 
بمب هاي دست ساز نش��ان داده شده كه »دو نفر با 
صورِت پوش��يده مي آيند وس��ِط قاب« قرار دارند و 
مقامات قضايي مدعي شده اند كه اين دو نفر همان 
يونسي و مرادي هستند، اتهامي كه انجمن اسالمي 
دانش��جويان مستقل نوشته، يونسي بخشي از آن را 
پذيرفته اس��ت. اگرچه راوي تاكي��د دارد كه يكي، 
دو دانش��جو از معاون امنيتي دادستان خواسته اند 
از »بچه ها« در اين جلس��ه س��وال و ج��واب نكند 
اما به توصيف همين راوي، آنها »اس��ترس دارند و 
انگار با جمع راحت نيس��تند.« با اين حال س��وال و 
ج��واب با آنها ادام��ه پيدا كرده و آن ط��ور كه گفته 
ش��ده آنها روايتي از بازداشت ش��ان را درحالي كه 
براي بمب گذاري رفته  بودند، ش��رح داده اند. راوي 
از اين س��وال و جواب ها با عنوان »گپ و گفت« ياد 
كرده، گپ و گفتي كه بغ��ض راهي گلوي متهمان 
كرده  و آنها را به گفتن »پشيمانيم، ببخشيد« سوق 
داده اس��ت. راوي يا نماينده اين تشكيالت در پايان 
روايتش از »اميد« گفته اس��ت؛ امي��دي كه »اميد 
كوكب��ي« را به يادش آورده كه ب��ا مدرك دكتراي 
فيزيك اتمي از دانشگاهي در امريكا، پس از حضور 
در ايران به اتهام همكاري با دولت متخاصم بازداشت 
و زنداني اما پس از مدتي آزاد ش��د و حاال كس��ب و 

كاري در گنبدكاووس دارد.

روايت دوم؛ مطالبه
دومين روايت متعلق به جامعه اس��المي دانشجويان 
دانشگاه شريف است كه به نظر كمي مطالبه محورتر 
از روايت پيشين است. آن طور كه انصاف نيوز گزارش 
داده، راوي اي��ن روايت برگزاركننده اين نشس��ت را 
وزارت اطالع��ات عنوان كرده  و نوش��ته كه براي همه 
ما س��وال بود آيا »قرار اس��ت قوه  قضاييه يك نمايش 
رس��انه اي برگزار كن��د.« راوي عضو اين تش��كيالت 
دانش��جويي نيز از س��وال و جواب هاي رد و بدل شده 
دانش��جويان و مس��ووالن نوش��ته  و البته پاسخ هايي 
كه گرفته اس��ت مثل اينكه چون ترس از اس��تفاده از 
سيانور وجود داشته با ضرب و شتم بازداشت شده اند 
يا براس��اس تبصره م��اده 48 قانون دادرس��ي بايد از 
فهرست مورد تاييد دستگاه قضا وكيل انتخاب كنند. 
روايت اين گروه از روند طي شده در جلسه نيز مشابه 
با ساير روايت هاست و البته شرح اضطرابي كه در كالم 
و چشم هاي هم كالسي هاي سابق ش��ان ديده اند. در 
اين روايت همچنين از »ش��ك« علي و اميرحس��ين 
براي ادامه صحبت، آن هم بدون حضور وكيل بيش��تر 
مي شود و حتي راوي تاكيد دارد علي تمايلي نداشته 
تا زماني كه »پرونده زير دست وزارت اطالعات است«، 
صحبت كند اما بعدا راضي مي ش��ود. نماينده جامعه 
اسالمي در ادامه به پرسش��ي كه در اين جمع مطرح 
كرده، پرداخت��ه و آن اينكه »آيا انفرادي براي 60 روز 
مصداق شكنجه نيست؟« پاسخ اين پرسش هم كوتاه 
است. نماينده قوه قضاييه گفته كه علي و اميرحسين 
در 30 روز اول هيچ اطالعاتي نداده اند. اميرحسين 40 
روز و عل��ي 20 روز در يك اتاق بدون پنجره دو در يك 
و نيم بوده اند. به گفته راوي مطالبه جدي براي اين دو 
نفر كه هنوز اتهامات ش��ان در دادگاه ثابت نشده، حق 
انتخاب وكيل است. آنها وكيل تسخيري )به انتخاب 
قوه قضاييه( دارند، در حالي كه بايد وكيل تعييني )از 

ميان ليست وكالي مورد تاييد قوه قضاييه و مبتني بر 
تبصره م��اده 48( انتخاب كنند. بخش عجيب ماجرا، 
پرسش بازپرس در اين نشست است كه بي شباهت به 
دادگاه نيست. بازپرس از علي و اميرحسين مي خواهد 

كه بگويند چگونه جذب اين گروهك شده اند. 

روايت سوم؛ اضطراب و بازهم اضطراب
»خواسته ام اين است كه پرونده زودتر به دادگاه برود و 
مي خواهم وكيل داشته باشم.« اين بخشي از درخواست 
علي يونسي است كه بنا به گزارش انصاف نيوز در روايت 
بسيج دانشجويي دانشگاه شريف به چشم مي خورد. 
نماينده قوه قضاييه در همين نشست گفته آنها قبول 
نكرده اند از ميان وكالي تعييني قوه، كسي را انتخاب 
كنند، به همين دليل وكيل تسخيري دارند. آنچه در اين 
روايت هم به چشم مي خورد، »اضطرابي« است كه در 
چشم ها و صداي هر دو موج مي زند. صداي مضطربي 
كه گفته »حاضر نيس��ت با 20:30 مصاحبه كند« و 
تاكيد كرده كه »من و خانواده ام در اين مدت به عناوين 
مختلف تحت فشار بوديم و احساس من از برگزاري اين 
جلسه اين است كه ش��روع يك بازي جديده و حس 
خوبي ندارم.« راوي بسيج دانشجويي اتهامات اين دو 
هم دانشگاهي سابق را پشت هم رديف كرده كه در ميان 
آن، از آتش زدن و كندن بنر تا نصب عكس مريم رجوي 
به چش��م مي خورد تا انفجار بمب دست ساز روبه روي 
وزارت كش��ور و دادگس��تري و ارتباطات.  اعتراض به 
روند اطالع رساني درمورد پرونده و روند عادالنه پرونده 
بخشي از سخنان نماينده بسيج دانشجويي است. رواي 
البته نوشته كه دستگاه قضا تاكيد داشته تا زماني كه 
اجازه صادر نشده، هيچ خبري به بيرون مخابره نشود. 
پس از صدور اجازه هم دانش��گاه بناي ورود مستقيم و 
اطالع رساني رسمي نداشته است، بنابراين هر تشكل 

روايت خود را از اين نشست منتشر كرده است.

روايت چهارم؛ بازجو مآبي
»انجمن هرگز در زمره تش��كل ها و گروه هايي نبوده 
كه نه تنها كمكي ب��ه وضعيت دانش��جويان نكرده، 
بلكه با ب��ازي در زمي��ن نهادهاي امنيت��ي خارج از 
دانشگاه، استقالل دانش��گاه را به سخره گرفته و راه 
تنفس دانشگاه را بس��ته اند.« پاسخ انجمن اسالمي 
دانشجويان دانشگاه ش��ريف به همه انتقاداتي است 
كه نسبت به حضور آنها در چنين جلسه اي در فضاي 
رس��انه اي و مجازي و احتماال در جامعه دانشجويي 
مطرح ش��ده اس��ت.آن طور كه انصاف نيوز گزارش 
داده، اي��ن انجمن ع��الوه بر روايتي از اين نشس��ت، 
داليل حضور نماينده خود را شرح داده  تا آن طور كه 
تاكيد شده »شفاف سازي« شود. اعضاي اين انجمن 
اذعان كرده اند كه پس از پيگيري سرنوش��ت علي و 
اميرحسين ازسوي دانش��جويان، دانشگاه با مراجع 
قضايي اين درخواست را در ميان مي گذارد كه منجر 
به ترتيب دادن اين جلس��ه مي شود و اعضاي انجمن 
با اين رويكردها كه »نهاده��اي امنيتي قصد ورود و 
بازجويي ندارد و گفت وگو ميان دانشجويان است«، 
»برگزاري اين جلسه مس��ير ديدار اين دو دانشجو با 
خانواده هاي ش��ان را هموار مي كن��د«، »نمايندگان 
انجمن زينت المجلس نشوند و بتوانند پس از كسب 
اطالعات از اين دو نفر، ديگران را مطلع كرده و جمعي 
را از نگراني خارج سازند« در اين نشست حضور پيدا 
مي كنن��د و حضور نماينده اين تش��كل به هيچ وجه 
دليلي بر تايي��د و مورد پذيرش بودن اتهامات مطرح 
شده عليه علي و اميرحسين نيست و به  گفته اعضاي 
اين انجمن يكي ديگر از داليل حضور در اين نشست 
جلوگيري از انتشار روايت هاي »يك سويه و مغرضانه 
برخي گروه هاي به اصطالح دانشجويي« بوده است. با 
اين ح��ال خلف وعده نهاد امنيتي بابت »ايجاد ترس 
در دو دانش��جوي بازداش��تي با رفت��ار بازجويانه« و 
همين طور »اعالم شروط در رابطه با انتشار محتواي 
جلس��ه« باعث شد كه انجمن اس��المي دانشجويان 
در مظان اتهام قرار گيرد. اگرچه آنها در متن منتشر 
ش��ده نيز تاكيد كرده اند باتوجه به ماجراي »مازيار 
ابراهيمي« نس��بت به نهادهاي امنيتي بدبين شده 
و البته تا زماني كه اين افراد وكيل مس��تقل نداشته 
 باشند و اتهامات شان در دادگاه صالحه برگزار نشود، 
اتهامات وارد شده به آنها را نمي پذيرند، ضمن اينكه 
»هرگونه اقدام جهت تخريب رواني مانند پخش فيلم 

و بازجويي« را محكوم مي كنند.

پرده آخر
هر چهار روايت، روايت اضطراب علي و اميرحس��ين از 
موقعيتي اس��ت كه در آن قرار گرفته ان��د. هر كس »از 
ظن خود« يار اين دو نخبه دانش��گاه شريف شده است. 
يكي با پيش فرض مجرم بودن علي و اميرحسين حرف 
از »رأفت اسالمي« و »بخشش« به ميان آورده، ديگري 
ش��رح دقيقي از فيلم هاي پخش ش��ده داده كه نشان 
مي دهد نشست بي شباهت با پخش اعترافات تلويزيوني 
نبوده است. آن يكي هم از مطالبات دانشجويان در اين 
جلسه گفته و بر حق انتخاب وكيل، ديدار با خانواده ها و 
دادگاه صالحه تاكيد كرده است. درنهايت اما تنها انجمن 
اسالمي دانشجويان دانشگاه شريف در تكمله اي، توضيح 
داده كه هدف از حضور در اين نشس��ت غيرمتعارف به 
هيچ وج��ه تاييد اتهامات نبوده اس��ت. اگر از نشس��ت 
سيامك پورزند، روزنامه نگار و فعال فرهنگي كه در دوره 
بازداشت، نشس��تي ميان او و برخي خبرنگاران ترتيب 
دادند، بگذريم نشست روز دوشنبه با حضور دو دانشجوي 
بازداشتي بي سابقه و نامتعارف محسوب مي شود، آن هم 
در شرايطي كه هنوز پرونده شان به دادگاه ارسال نشده، 
بيش از سه ماه اس��ت كه خانواده هاي شان را نديده اند 
و نگراني از سرنوش��ت عجيبي كه گرفتار آن ش��ده اند، 

احتماال آنها را در موقعيتي سخت قرار داده است.
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پرونده

هشتم بهمن ماه 98 قاضي صلواتي حكم بدوي اعدام 
براي اميرحسين مرادي، س��عيد تمجيدي و محمد 
رجبي را ص��ادر كرد. 4 تيرماه 99 برخي رس��انه هاي 
فارس��ي زبان خارج كش��ور خبر از تايي��د حكم اعدام 
از س��وي ديوان  عالي كش��ور دادند. خبر تكذيب شد؛ 
وكال اعالم بي اطالعي كردن��د و گفتند كه اجازه ورود 
به پرونده و مطالعه آن به آنها داده نش��ده اس��ت. 10 
تيرماه سخنگوي دستگاه قضايي اعالم كرد كه هنوز 
پرونده اي معترضان آبان  ماه از ديوان  عالي كشور اعاده 
نشده و راي ديوان عالي كشور مبني بر تاييد حكم به 
دست ما نرسيده است. 11 تيرماه وكالي اين 3 معترض 
جوان به سخنگوي دستگاه قضايي نامه نوشته و به روند 
»غيرقانوني« رسيدگي به اين پرونده اعتراض كرده و 
درخواست كردند تا بتوانند محتواي پرونده را مطالعه و 
بررسي كنند. 20 تيرماه خبر آمد كه حكم اعدام از سوي 
ديوان  عالي كشور تاييد شده است. وكالي پرونده اعالم 
كردند به  دنبال اعاده دادرسي و درخواست عفو هستند. 
24 تيرماه سخنگوي قوه قضاييه خبر تاييد حكم اعدام 
از سوي ديوان  عالي كش��ور را تاييد كرد. ساعاتي بعد 
هشتگ »اعدام نكنيد« راه افتاد. 25 بهمن ماه به وكال 
اجازه ورود به پرونده و مطالعه آن صادر شد. همان  روز 
وكال به رياست دس��تگاه قضايي نامه نوشتند تا حكم 
اعدام را به تعويق بيندازند و اعاده دادرسي انجام شود. 

اين خالصه اي است از آنچه در پرونده اميرحسين مرادي 
متولد خردادماه 73 و 26 س��اله، كارمند فروش موبايل و 
كامپيوتر، سعيد تمجيدي 28 ساله و دانشجوي مهندسي 
برق در مقطع كارشناسي و محمد رجبي متولد 73 ديپلمه 
كه به اتهام مشاركت در اعتراضات آبان ماه 98 بازداشت 
شده اند، اتفاق افتاده است. پرونده اي كه اگر چه از همان 
ابتداي صدور حكم اعدام ب��راي اين 3 جوان، توجه افكار 
عمومي را به  شدت به خود جلب كرد اما پس از اعالم تاييد 
حكم اعدام از سوي ديوان  عالي كشور از زبان سخنگوي 
دستگاه قضايي، اهميت دوچندان يافت و حاال چند روزي 
اس��ت اين 3 جوان دهه هفتادي كه حدود 8 ماهي است 
پشت ميله هاي زندان اوين روزگار مي گذرانند، بي آنكه 

بخواهند و بدانند در صدر اخبار ند!

روز چهارم با »اعدام نكنيد«
هنوز يك س��اعت از اعالم تاييد حكم اعدام از س��وي 
سخنگوي قوه قضاييه و پايان بيست و نهمين نشست 
خبري غالمحسين اسماعيلي نگذشته بود كه يكي از 
كاربران معمولي توييتر، در اعتراض به اعدام اين 3 جوان 

ثمر فاطمي

 در ادامه مطالبه »اعدام نكنيد« ازسوي شهروندان، بابك پاك نيا وكيل يكي از 3 جوان معترض آبان98 
از جزييات پرونده به »اعتماد« مي گويد 

قصه جرم و مجازاتي نامتناسب

حسب كيفرخواست صادره از دادسراي اوين، اتهامات بر اين قرار است كه »اجتماع و تباني 
به قصد اقدام عليه امنيت داخلي كش�ور«، »مش�اركت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار«، 
»مش�اركت در تخريب و تحريق اموال عمومي شامل اتومبيل ش�هرداري، سطل زباله، دكه 
شهرداري، موسس�ه مالي و اعتباري ملل و بانك مهر اقتصاد به قصد اخالل در نظم و امنيت 
جامعه و مقابله با حكومت اس�المي« و در نهايت اتهام »خروج از كشور بدون مجوز قانوني«. 
مطالبي كه سخنگوي محترم فرمودند به نحوي بود كه براي بخشي از اشخاص در جامعه اين 
تصور ايجاد شد كه متهمان محكوم به اعدام شده اند چون اراذل و اوباشي بوده اند كه سرقت 
كرده اند و اساسا اتهامات آنها ارتباطي به حوادث آبان ندارد. درحالي كه اينچنين نيست. ما 
كه نبايد جلوت�ر از قانون برويم. بنابر قانون براي اجتماع و تبان�ي به قصد اقدام عليه امنيت 
داخلي نهايتا ۵ سال حبس در نظر گرفته شده است. در مشاركت در سرقت مسلحانه هم بايد 
بگويم كه من نه االن، بلكه قبال هم در مصاحبه هاي خودم كرارا در مورد اين موضوع صحبت 
كرده  بودم. اينكه برخي مي گويند تاكنون به اين موضوع اش�اره نكرده ام، نشان مي دهد كه 
مصاحبه هاي قبلي من را نخوانده اند ولي وقتي اصرار مي كنند كه قبال كالمي درباره س�رقت 

نگفته ام، 2 حالت دارد؛ يا جهل به موضوع دارند يا عناد!

بنابر اتهام هاي مندرج در كيفرخواست، منتظر چه حكمي هستيد؟
پس از اينكه در شعبه پانزدهم اجازه مطالعه پرونده و ورود به آن را به ما ندادند، به ديوان رفتيم 
تا بتوانيم با دسترسي به پرونده آن را مطالعه كنيم. اما هربار به دبيرخانه رجوع كرديم، گفتند 
پرونده به ديوان نرس�يده است. درنهايت ما از طريقي مطلع شديم كه پرونده به ديوان رسيده 
اما اصوال چنين پرونده هايي را ثبت عمومي نمي كنند. ۳۰ يا ۳۱ فروردين بود كه باالخره گفتند 
پرونده رسيده است اما گفتند ما پرونده را به شما نمي دهيم و حتي نمي گوييم كدام شعبه است. 
اگر مي خواهيد مي توانيد اليحه بدهيد. من اليحه اي نوشتم اما در آن تاكيد كردم كه بايد پرونده 
را بدهند ما مطالعه كنيم؛ چراكه به اين صورت نمي توانيم از موكالن مان دفاع كنيم. اما گفتند 
پرونده را نمي دهيم و همين اليحه را روي پرونده مي گذاريم. بگذريم از اينكه االن كه پرونده را 
خوانده ايم، متوجه شديم كه حتي اين لوايحي كه بعدا هم داده ايم، روي پرونده نيست. من اينجا 
به تبصره 2 ماده واحده مصوب مجمع تش�خيص مصلحت نظام مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۷۰ اشاره 
مي كنم كه مقرر داشته »هرگاه به تشخيص ديوان عالي كشور، محكمه اي حق وكيل گرفتن را از 
متهم سلب نمايد، حكم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي 
درجه ۳ و براي مرتبه دوم موجب انفصال از ش�غل قضايي مي باشد« اين صراحت قانون است. 

برهمين اساس مي توان گفت كه اين حكم اعتبار قانوني ندارد و شايسته نقض است. 

نوع تعامل ديوان با وكال چگونه بود؟
نكته مهم اين اس�ت كه يك موبايل بيشتر نبوده؛ در حالي كه آقاي سخنگو گفته اند سرقت اموال 
صورت گرفته است اما يك عدد موبايل سرقت شده كه همان شب هم مسترد مي شود. نمي خواهم 
اساس�ا از اين كار دفاع كنم، به هرحال كار، كار شايسته اي نيست؛ جرم است اما باز هم قانونگذار 
براي اين  كار حكم اعدام نداده اس�ت. از آن گذشته ش�اكي خصوصي رضايت بي قيد و شرط داده 
است. برخي هموطنان ما چطور فراتر از قانون به موضوع نگاه مي كنند؟ شاكي خصوصي كه رضايت 
داده است، خود قانون هم براي اين كار حبس در نظر گرفته و نه اعدام. حكم اعدام هم اصال به دليل 
س�رقت نيست؛ چرا برخي افراد براي اينكه حكم اعدام را تاييد كنند و آن را موجه جلوه دهند، از 
سرقت استفاده مي كنند؟ موضوع سرقت كامال جدا بوده؛ يك عدد موبايل بوده است، ضمن اينكه 
اين افراد سالح گرم همراه نداشته اند. البته من اصال اين كار را تاييد نمي كنم اما حرف ما اين است 
كه بايد بين جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد. از آن گذشته مطمئن باشيد كه مساله اي در 
پرونده بوده كه خود شاكي متوجه ش�ده كه اينها سارقان حرفه اي نبوده اند و به هر دليل رضايت 
بي قيد و شرط داده و ادعايي هم ندارد. حتي اگر شاكي رضايت نمي داد، قانونگذار براي چنين جرمي 
حكم اعدام در نظر نگرفته است؛ چنانچه در متن پرونده هم بابت اين جرم سرقت به اين متهمان 

حكم حبس داده است، نه اعدام. 

سرقت چگونه اتفاق افتاد؟

تا اينجا كه پرونده را مطالعه كرده ايم، موك�دا تاكيد مي كنم تا جايي كه مطالعه كرده ايم، هيچ 
مدركي دال بر ارسال عكس يا ويديو به خارج كشور وجود ندارد، حتي يك مدرك! تا اين لحظه 
كه من در خدمت شما هستم و پرونده را ديده ام، مدركي درباره رابطه اين افراد با خارج كشور، با 
مجاهدين و قس عليهذا وجود ندارد. ما تا االن نديده ايم. حتي يك مدرك راجع به اينكه نشان 
بدهد اينها دارند بانك را آتش مي زنند، وجود ندارد؛ يعني مدركي كه نشان بدهد اينها در حال 
آتش زدن يا تخريب هستند. وقتي مي گوييم مدرك دال بر آتش زدن، يعني بايد ببينيم كه اينها 
فعل آتش زدن را انجام داده اند. عده اي مي گويند كه اينها اقرار كرده اند و از صحنه آتش سوزي ها 
فيلم  گرفته اند. اين اظهارنظرها به دليل خامي و بي تجربگي دوستاني است كه اظهارنظر مي كنند. 
زماني كه جان اف.كندي، رييس جمهوري امريكا كش�ته شد، تعداد بسياري مدعي شدند كه 
قاتل او بوده اند. اما رييس جمهوري امريكا را يك نفر كشته بود، ۱۰۰ نفر كه نكشته بودند اما چون 
اقرار كرده بودند، بايد همه آن ۱۰۰ نفر را مجازات مي كردند؟! قرار نيست هركسي را كه اقرار كرد، 
مجازات كنيم. به فرض، اگر بانكي در حال سوختن بود و من يك سلفي با آن گرفتم و گفتم من اين 
بانك را آتش زده ام، آيا كافي است؟! چرا دوربين هاي مدار بسته بانك بررسي نشده اند؟ بايد آنها 
را بازبيني كنيم تا بفهميم دقيقا چه كسي بانك  را آتش زده است. متاسفانه خيلي اوقات جوانان 
تحت تاثير جو قرار مي گيرند و فكر مي كنند اگر جايي اتفاقي افتاد، از خودشان فيلم بگيرند و 
بگويند آن حادثه توسط آنها انجام شده، مي توانند به خارج از كشور رفته و پناهندگي بگيرند. 
دستگاه قضايي كه نمي تواند براساس يك ويديوي سلفي كه شخص گفته من اين مكان را آتش 
زده ام، به او حكم اعدام بدهد. ما در بحث محاربه مي گوييم بايد شخص به روي مردم سالح بكشد 
و با نظام و حكومت اسالمي مقابله كند. سوال من اين است كه اين ادله كجاست؟ اينكه اينها سالح 
به روي مردم كشيده اند يا دارند بانك را آتش مي زنند، كجاست؟ يعني مشغول انجام فعل آتش 
زدن هستند. اقرار به تنهايي كافي نيست. اقرار موضوعيت ندارد، طريقيت دارد و يكي از طرقي 
است كه ما به حقيقت مي رسيم. بايد بررسي كنيم و ببينيم آيا اين اقرار واقعا درست است؟ بايد 
اين مدارك را به ما نشان دهند. كل اين پرونده تا اينجا كه ما ديده ايم، مبتني بر اقارير متهمان نزد 
بازجو و بازپرس و همين طور فيلم هاي موجود در گوشي هاي موبايل خودشان بوده، نه دوربين هاي 
مداربسته يا شهادت شهود. ادله خارجي در اين پرونده وجود ندارد. من پيشنهاد مي كنم دوستان 

جوزده و احساساتي نشوند كه بگويند اينها اقرار كرده اند. 

آيا ويديويي از اعتراضات به خارج كشور ارسال شده؟ 
در تبصره 2 ماده ۱9۰ آيين دادرسي كيفري آمده  »در جرايمي كه مجازات آن سلب حيات يا حبس 
ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفي وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس براي 
وي وكيل تسخيري انتخاب مي كند.« اين عين مطالب قانون است. در اين پرونده در دادسرا فقط 
يك متهم وكيل داشته و آن هم اميرحسين مرادي بوده كه وكيلش من بوده ام. من وكيل تعييني 
اميرحسين مرادي بوده ام در شعبه ۶ دادسراي امنيت اوين، اعالم وكالت كرده ام. 2 متهم ديگر 
اصال وكيل نداشته اند. يعني حتي تسخيري هم نداشته اند و آن تصاويري كه خبرگزاري ميزان 
از حضور وكالي تسخيري منتشر كرده مربوط به مرحله دادگاه است. من در پرونده عينا ديده ام 
كه تازه در مرحله دادگاه آقاي قاضي صلواتي اين افراد را براي متهمان به عنوان وكيل تسخيري 
انتخاب مي كند. خانم مريم مرادي هم پس از اينكه تحقيقات به پايان رسيده، مي گويد مي خواهم 
اعالم وكالت كنم كه بازپرس مي گويد ديگر پرونده تمام شده و از او اليحه را مي گيرند و فقط روي 
پرونده مي گذارند. وكالت خانم مرادي توسط متهم امضا نشده بود، در دادگاه متهم را مي آورند 
و وكالت خانم مرادي را امضا مي كند. اين بدان معناس�ت كه اين پرونده در مرحله دادسرا فاقد 
وكيل »فعال« بوده است. چرا مي گويم وكيل فعال؟! چون تنها يك نفر وكيل داشته و آن هم من 
بوده ام كه اجازه دخالت نداش�ته ام. در پاسخ به آن دس�ته از دوستاني كه مي گويند در مرحله 
دادسرا اصال وكيل حق دخالت ندارد هم بايد بگويم كه چنين نيست. قانونگذار نمي گويد وكيل 
نبايد حضور داشته باشد، بلكه مي گويد وكيل بايد حضور داشته باشد، منتها چون تحقيقات 
مقدماتي بايد به شكلي باشد كه امكان مخفي كردن ادله و مسائل اثباتي جرم منتفي شود، نقش 
وكيل چندان فعال نيست اما قانون مي گويد كه در هرحال متهم بايد وكيل داشته باشد؛ وكيل 
مي تواند با موكلش صحبت كند، به او راهكار بدهد و مشورت كند و حتي در بحث اخذ آخرين 
دفاع مي تواند به  جاي موكلش حضور داشته باشد. شايد مواردي به او اصال اجازه حضور ندهند 
اما اين به اين معني نيست كه نبايد وكيل داشته باشد. تبصره 2 ماده ۱9۰ صراحت دارد كه متهم 
در جرايم س�لب حيات يا حبس ابد بايد وكيل داشته باشد. آن دو نفر كه وكيل نداشتند، به من 
هم كه اجازه دخالت ندادند. در ضمن باز هم مي گويم كه ما وكيل خودخوانده نيستيم. وكالت من 
در جلد دوي پرونده ثبت شده است. دسترسي من به سامانه قوه قضاييه درخصوص اين پرونده 
همچنان موجود است. عكس هاي مربوطه را هم در صفحه شخصي خودم در اينستاگرام منتشر 

كرده ام كه نشان مي دهد من وكيل اميرحسين مرادي بوده ام. 

 نقش وكال در مرحله دادرسي چه بود؟
تصور من اين بود كه در دادگاه من را عزل كرده اند اما موكلم گفت كه مرا عزل نكرده و خودم هم 
استعفا نداده بودم، بنابراين سوالي كه پيش مي آيد اين است كه چرا من را به جلسه رسيدگي 
دعوت نكردند؟ مگر من وكيل انتخابي متهم نبودم؟ مي گويند خانم مرادي از اقوام شان بوده 
و در جلسه به عنوان وكيل حضور داشته اما وكالت ايشان جداست، وكالت من هم جداست. ما 
مستقال وكالي اين متهم بوديم. درست است كه اگر متهم 2 وكيل داشته باشد و يكي از آنها در 
جلسه حضور داشته باشد، جلسه قانوني است اما اين با فرض بر ابالغ قبلي به وكالست. يعني 
اگر به هر دو وكيل پرونده ابالغ كرده بودند و يكي از آنها در جلسه حاضر مي شد و يكي ديگر نه، 
آن وقت روند به درستي پيش رفته بود و مانع تشكيل جلسه نبود.  با اين وجود بعد از رسيدگي، 
من به شعبه ۱۵ دادگاه انقالب رجوع كردم. همان زمان دو همكار ديگر من آقايان نيلي و تاج هم 
وكالت گرفتند. ما ۳ وكيل به عنوان وكالي تعييني ۳ متهم خواستيم تا پرونده را براي مطالعه 
در اختيارمان بگذارند تا فرجام خواهي كنيم. شعبه ۱۵ گفت شما اجازه نداريد فرجام خواهي 
كنيد. براي 2 متهم ديگر به  جاي آقايان تاج و نيلي بايد وكالي تسخيري فرجام خواهي كنند و 
براي اميرحسين مرادي بايد همان خانم مرادي فرجام خواهي كنند. قانون مي گويد اگر متهم 
وكيل تعييني داشت، وكيل تسخيري بايد كنار گذاشته شود. يعني آنها اساسا حق دخالت در 
پرونده را نداشته اند. عالوه بر اين، خود زندانيان از داخل زندان نامه عزل وكالي تسخيري را 
داده اند كه البته نامه عزل در پرونده ضميمه نشده است. حتي اگر نامه عزلي هم وجود نداشته 
باش�د، قانون صراحتا گفته اس�ت كه به محض انتخاب وكيل تعييني، وكيل تس�خيري كنار 
گذاشته مي شود و كارش تمام است و حق دخالت ندارد.  من از سخنگوي محترم قوه قضاييه 
سوال مي كنم كه آيا ما وكيل خودخوانده هستيم؟ كدام يك از ما وكيل خودخوانده ايم؟ كاري 
كه ما بايد انجام مي داديم مراجعه به ش�ما و اعالم وكالت بوده كه انجام داديم، اينكه دستگاه 
قضايي برخالف قانون ما را نپذيرفته به اين معناست كه ما وكيل خودخوانده ايم؟ اگر كسي از 
از متهم وكالت نداشته باشد، مي تواند بيايد بگويد من وكيل پرونده ام؟ ما به خواهش خانواده 
درخواست وكالت داده ايم، پيش از رجوع هم همه متهمان وكالتنامه هاي ما را امضا كرده اند 
و كتبا از ما درخواست كرده اند كه وكالت شان را بپذيريم. ما نمي دانستيم كه بايد همان زمان 
رونوشتي از درخواست وكالت مان را به سطوح باالي قوه ارسال و اعالم كنيم كه داريم در اين 

پرونده اعالم وكالت مي كنيم. 

نقش وكالي انتخابي در روند صدور حكم در دادگاه بدوي چه بود؟

توييتي نوشت و هش��تگ زد »اعدام نكنيد«؛ هشتگي 
كه از آن روز تا زمان نگارش اين گزارش، همچنان مورد 
استفاده كاربران است و تاكنون بيش از 9 ميليون بار از 
مورد اس��تفاده قرار گرفته است. مطالبه اي مردمي كه 
بي هيچ هماهنگي از پيش و به  طور خودجوش و از دل 
تهران آغاز ش��د. افكار عمومي به دور از سياسي كاري، 
بازي ه��اي جناح��ي و دخالت بيگان��گان يك مطالبه 
مشخص داش��ت؛ نجات جان انسان ها. به همين دليل 
هم وقتي ترامپ پايش را وارد ماجراي موضوع اعدام اين 

3 نفر كرد، كاربران فضاي مجازي به آن واكنش نشان 
داده و اين موضوع را مساله اي داخلي عنوان كردند. آنها 
معتقدند كه ايرانيان به  خوب��ي توانايي طرح مطالبات 
قانوني خود را دارند و در اين مسير به قدرت هاي خارجي 
نياز ندارند. اين يكي از معدود دفعاتي بود كه همه جناح ها 
در آن با هم، همصدا بودند. آنها نه مي خواستند ترامپ 
و خارجي ها وارد بازي ش��وند و منافع شخصي شان را از 
اين مطالبه انساني دنبال كنند، نه مي خواستند حكم 
اعدام، جان انسان ها را بگيرد. شايد همين خودجوش 

بودن و مردمي بودن اين مطالبه بود كه باعث شد »اعدام 
نكنيد« به عنوان جدي تري��ن و ماندگارترين مطالبه 
فضاي مجازي ايرانيان مطرح ش��ود. درخواس��تي كه 
ساعت 12:40 دقيقه سه شنبه بيست و چهارم تيرماه 
نخستين  بار مطرح شد و همچنان تا اين لحظه كه عصر 

روز جمعه است، تكرار مي شود.

حق شان اعدام نيست!
اي��ن ميان ام��ا مثل هميش��ه، كارش��كني هايي هم 

وجود داش��ت. عده اي با پخ��ش ويديوهايي دروغين 
مي خواس��تند ثابت كنند ك��ه اين اف��راد در به آتش 
كش��يدن بانك ها دست داشته و مس��تحق اعدامند. 
اگرچه آن ويديو تكذيب و مشخص شد كه مربوط به 
مستندي است كه 6 سال پيش در برنامه »شوك« به 
نمايش گذاشته شده، اما خواست و حرف شهروندان از 
اساس چيزي ديگر بود؛ آنها مي خواستند ديگر جاني 

گرفته نشود.  
هر چه بود براي بررسي آنچه در فضاي مجازي به عنوان 

ابهامات اين پرونده از س��وي برخي افراد مطرح ش��د، 
سراغ بابك پاك نيا وكيل يكي از اين 3 جوان معترض 
رفتيم تا با توضيحات او بتوانيم، به پرسش ها و ابهامات 
افكار عمومي در اين زمينه پاسخ داده و با روشنگري به 

برقراري هر چه بيشتر عدالت كمك كنيم. 
اين وكيل دادگستري به »اعتماد« مي گويد كه دستگاه 
قضايي به درخواست وكالي اين 3 جوان مبني بر توقف 
حكم اعدام كه روز چهارشنبه تحويل دفتر رياست قوه 

قضاييه شده، هنوز پاسخي نداده است. 
او از اظهارنظرهاي غيركارشناس��ي كه از سوي برخي 
كاربران فضاي مج��ازي صورت گرفته، انتقاد مي كند 
و تاكيد دارد كه نبايد درب��اره اين موضوع با جوزدگي 
برخورد كرد و احساس��اتي ش��د. بابك  پاك نيا اگرچه 
موافق است كه موكالن شان رفتارهاي خطايي از خود 
نشان داده اند اما تاكيد مي كند كه جزاي اين اشتباهات 
به هيچ عنوان حكم اعدام نيست و در صدور حكم اعدام، 
تناس��بي بين جرم و مجازات وجود ندارد. آنچه با اين 
مقدمه در ادامه مي خوانيد، توضيحات بابك پاك نيا، 
وكيل دادگستري و وكيل اميرحسين مرادي است، در 

پرونده 3 جوان معترض آبان ماه 98.

توضيح ض�روري: ماجراي ص�دور حكم اعدام 
۳ ج�وان دهه هفت�ادي به اتهام مش�اركت در 
جريان اعتراضات آبان ماه 98 و تاييد آن توسط 
ديوان عالي كشور كه البته چنان چه سخنگوي 
محترم قوه قضاييه در آخرين نشست خبري روز 
سه شنبه هفته گذشته تاكيد كرد، همچنان قابل 
اعادي دادرس�ي و توقف است، اگر از مهمترين 
رويدادهاي خبري هفته گذشته نباشد، بي شك 
از مهم ترين هاست. موضوعي كه موردتوجه ويژه 
افكار عمومي قرار گرفت و روزنامه »اعتماد« را 
برآن داش�ت تا پرداختن به ابعاد مختلف آن، از 
برخي ابهامات اين پرونده بكاهد.اين ميان آن چه 
كمت�ر موردتوجه قرار گرف�ت، رويكرد مبتني 
بر رافت اس�المي بود كه اين روزها به طور ويژه 
سرلوحه كار دستگاه قضايي قرار گرفته و به ويژه 
باتوجه به نگاه ويژه آقاي رئيسي در راس دستگاه 
قضا، ازسوي بسياري از ناظران و افكار عمومي 
مورد اس�تقبال قرار گرفت. روزنامه »اعتماد« 
چنان كه پيش از اين در پوشش رويكرد و ديدگاه 
دستگاه قضا و س�خنگوي محترم فوه قضاييه 
پيش�گام بود، بدين وسيله اعالم مي كند از اين 
پس نيز نظرات بزرگان را در رابطه با اين پرونده و 

ديگر موضوعات پوشش مي دهد.

آنچه بابت آن مجازات اع�دام براي اين ۳ جوان يعني اميرحس�ين مرادي، محمد رجبي و 
همچنين سعيد تمجيدي در نظر گرفته شده، مشاركت در تخريب و تحريق اموال عمومي 

به قصد مقابله با حكومت اسالمي است.
 بابت اين اتهام اعدام براي اين افراد صادر شده است. بنابراين اينكه ما گفته ايم بابت حوادث 
آبان ماه 98 براي اين ۳ نفر حكم اعدام صادر شده، عين حقيقت است. بنده به عنوان وكيل 
يكي از اين متهمان نمي خواهم بگويم كه موكالن ما كاري نكرده اند اما تناس�ب ميان آنچه 

رخ داده با آنچه به عنوان مجازات در نظر گرفته شده، وجود ندارد.
 اين بحث مشخصي در اين پرونده اس�ت. من به عنوان يك وكيل نبايد احساساتي شده و 
بگويم هيچ جرمي نبوده اما از مردم و جامعه هم خواهش مي كنم كه وقتي اطالعات ندارند، 

نگويند كه اينها بمب گذاري كرده اند و بايد اعدام شوند. 

اما چرا مجازات اعدام؟ 
تصور مي كنم به سخنگوي محترم قوه قضاييه هم اطالعات غلط داده شده است. در متن دادنامه بدوي 
هم قيد ش�ده كه موكل من، اميرحسين مرادي فاقد سابقه كيفري است و اينكه در رسانه ها اعالم شد 
كه اينها عده اي سابقه دار و اراذل و اوباش هستند، با مطلبي كه در راي مندرج در پرونده و حتي دادنامه 
شعبه ۱۵ آمده كه اميرحسين مرادي فاقد سابقه كيفري است، در تعارض است. متاسفانه  مطالب ضد و 
نقيض بسياري درباره اين پرونده مطرح شد. همان طوركه ديديم آنچه پيش از اين در برنامه شوك مربوط 
به سال هاي پيش نمايش داده شده بود، به عنوان تصوير اين متهمان هنگام سرقت مسلحانه در فضاي 
مجازي منتشر كردند. چرا وقتي وكيلي درباره نواقص پرونده صحبت مي كند، عده اي براي توجيه راي از 
روش هاي نامشروع و غيراخالقي استفاده مي كنند و تصور مي كنند كه از هر طريق مي توان از اين راي دفاع 
كرد؛اين روش غيرانساني است و اين گونه رفتارها و اظهارات با احساسات، بازي خانواده متهمان است. 

از طرفي ديگر رسانه  نبايد مطالب دروغ را به جامعه تحويل دهد و براي افكار عمومي احترام قايل شود.

آيا سابقه كيفري داشتند؟ 
ماجرا ورود به عنف نبوده. هرچند من اعتقاد دارد كه بايد رس�يدگي هاي دقيق تري در اين 
موضوع انجام ده�م اما آنچه تا به حال در پرونده ديده ايم، ورود به عنف نبوده اس�ت. يك 
آگهي منتشر مي شود و اينها در نتيجه اين آگهي به محل مراجعه مي كنند و در ادامه منجر به 
درگيري و سرقتي مي شود. اما ماجرا اينجاست كه اينها وقتي در محل حضور پيدا مي كنند، 
به زور وارد خانه نمي ش�وند. خود صاحب گوش�ي ظاهرا از اينها مي خواهد تا براي بررسي 
بيشتر گوش�ي موبايل وارد خانه ش�وند و نهايتا اينها وقتي مي خواستند گوشي را سرقت 
كنند، يكي از اش�خاص گير مي افتد، يكي فرار مي كند و يك نفر هم كه پايين بوده اس�ت. 
آن يك نفر كه گير مي افتد، اميرحس�ين مرادي بوده كه بازداش�ت مي شود. اينها مسائلي 
است كه در پرونده آمده و من نمي خواهم اصال وارد اين مساله شوم كه مي توان گفت كه اين 

اقارير صحيح است يا خير. 

ماجراي ورود به خانه چه بود؟
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س��ومين دفتر ش��عر احمد دريس ش��اعر آباداني به نام 
»كوتاه مثل پلك زدن هاي تو« به همت انتش��ارات هرمز 
اواسط ارديبهشت 99 روانه بازار كتاب شد. دفتري با 110 
صفحه و طرح روي جلدي چشم نواز و 100 شعر كوتاه در 
حال و هوايي اجتماعي و عاش��قانه.  شعر كوتاه كه يكي از 
بارزترين خصايص اين شاعر آباداني است در اين دفتر به 
نحو شايس��ته اي به كار آمده اند، با كمترين كلمات سعي 
شده است بيشترين محتوا و مضمون را به مخاطب منتقل 
كند و در عين حال پرسش هايي چالشي را در ذهن ايجاد 
كند و در كم حوصله گي و دلمشغولي مخاطب امروزي اين 
دفتر همچون ترانه هاي باباطاهري توانسته است، فضاي 
جديدي را در شعر سپيد معاصر روبه روي مخاطب بگشايد 
و در حالي كه لذت بردن از چنين ترانه هاي چالشي را فراهم 
مي آورد، سادگي زبان و فرم متجانس امروزي كمك شاياني 
به شعرها كرده است. ايجاز و ايهام در اين شعرها مخاطب را 
زياد وارد پيچيدگي هاي مرسوم شعر امروز نمي كند.  اكثر 
شعرها سهل و ممتنع هستند و زود قابل فهم و درك و نياز 
به كنكاش در اس��طوره و نماد و سمبل نيست و مثل يك 
وعده غذاي سريع آماده شده.  براي هر ذائقه اي در هر سن 
و سالي سازگار است و عام پسند. با هم دو شعر از اين دفتر را 

مي خوانيم و واكاوي مي كنيم. 
شعراول

توي ده چاه مي كند
به شهر كه آمدند

دستفروشي كرد 
حاال مدتي است 

در برجي چندين طبقه 
كار مي كند

در دل آسمان ها
اما همچنان هر روز 

هزاران آرزو را با خودش
باال مي برد 

و بي اجابت بر مي گرداند
در اين ش��عر چاه نماد در 
قعر بودن افراد در جامعه 
است در پايين ترين سطح 

اجتماعي و هم بي نصيب بودن اكث��ر افراد از نعمت هاي 
زير زمين خدادادي است كه خواسته يا ناخواسته درست 
ميان اقشار جامعه تقسيم نش��ده و باعث به حاشيه رانده 
ش��دن جمع كثيري از افراد است؛ حاشيه اي كه پيرامون 
كالنشهرها به وسعت ديده مي شود و در شهرهاي كوچك 
كم وبيش قابل رويت است. حاشيه اي كه با شغل هاي كاذبي 
چون دستفروش��ي و... خود را نشان مي دهد كه در سطر 
بعدي شاعر بر آن انگش��ت مي گذارد.  اما همچنان كه در 
شعر سير مي كنيم به يك پندار ماوراءالطبيعه برمي خوريم 
كه يكي از باورهاي انسان امروزي جامعه ماست كه در پس 
اين همه مشكالت و معضالت دست بزرگ تر وقوي تري 
است كه مي تواند در آخر سر همه آنها را نقش بر آب كند . 
باوري كه رنگ و بوي مذهب دارد و شايد عموميت جهاني 
هم داشته باشدكه او را در مدرن ترين كشورهاي جهان هم 
مي توان با دليل ديد. مي بينيم كه به اين ماوراءالطبيعه دل 
دارند و مدد مي جويند . اما در اين ش��عر با از قعر درآوردن 
انسان و به حاش��يه راندن او را دست از پا درازتر و نااميد به 

خانه مي فرستد 
و از چنين نيروي هم بي نصيب مي كند

كه همان انسان است كه مي تواند منجي خود باشد.
امادرشعردوم
از دست تو بيفتم 
خواهم شكست 
از چشم تو بيفتم 

شكست خواهم خورد 
درش��عر دوم كه بر فعل شكستن س��تون زده شده است 
كه برآمد همه عشق ها هميش��ه يك نوع شكست بوده و 

خواهد بود.
اما شاعر دراين شعر كوتاه با دو وجهي كردن فعل شكست 

كاركرد در خور توجه اي را از آن مي گيرد. 
افتادن از دس��ت كه يك نوع س��هوي و ال ارادي اس��ت به 

شكست عيني مي انجامد
اما هر آنچه عميق و درد آور است 

افتادن از چش��م كه به مثابه كوچك شدن ناديده گرفتن 
و... است. 

كه به شكس��تن در چارچوب و باور درون اس��ت كه بسا 
دردناك و غيرقابل تحمل و دليل بر آمدن چنين شعري 

شده است

اتمام فيلمبرداري فيلم  مستانه  مهاجر
فيلمب��رداري فيل��م »جوجه تيغ��ي« ب��ه كارگرداني و 
تهيه كنندگي مستانه مهاجر به پايان رسيد. فيلمبرداري 
سكانس هاي باقيمانده اين فيلم با نام موقت جوجه تيغي 
كه به دليل ش��يوع ويروس كرونا مدتي متوقف مانده بود 
با رعايت پروتكل هاي بهداشتي پايان يافت. فيلمنامه اين 
فيلم را مصطفي زندي و س��جاد پهلوان زاده نوش��ته اند و 
محمود كالري مديريت فيلمب��رداري آن را بر عهده دارد. 
حامد كميل��ي، پانته آ پناهي ها، ه��ادي كاظمي، آناهيتا 
درگاهي، هومن برق ن��ورد، پژمان بازغي و نازنين بياتي به 
همراه هادي عطايي فر، مهتاب ثروتي، آيدا ماهياني، صحرا 
اسداللهي، آرزو نبوت و با حضور نگار فروزنده، اميد روحاني، 
مهراب قاسم خاني و نوشين تبريزي در اين فيلم پربازيگر 

نقش ايفا مي كنند. 
فروش ۹۵۰ هزار نس�خه اي كتاب ضدترامپ 

در يك روز 
كتاب افشاگرانه نوش��ته برادرزاده رييس جمهور كنوني 
امريكا در روز نخست انتشار به فروش چشمگير 950 هزار 
نسخه دست يافت. به گزارش ايس��نا و به نقل از سي ان ان 
انتشارات »سايمون و شوستر« ناشر كتاب »خيلي زياد و 
هميشه ناكافي« نوشته »مري ترامپ« برادرزاده »دونالد 
ترامپ« اعالم كرد كه س��فارش خريد 950 هزار نس��خه 

از اين كتاب طي روز نخس��ت 
پيش فروش ثبت ش��ده است. 
اين آمار چش��مگير كه شامل 
پيش فروش، نسخه الكترونيكي 
و كت��اب صوتي نيز مي ش��ود، 
رك��ورد جديد براي انتش��ارات 
سايمون و شوس��تر محسوب 
مي شود. كتاب جديد »خيلي 
زياد و هميشه ناكافي« به جمع 

كتاب هاي نوشته شده درباره ترامپ پيوست كه در جمع 
آثار پرفروش قرار مي گيرند و نشان از عالقه افكار عمومي 
به پي بردن به اطالعات سري درون دولت و خانواده ترامپ 
است.  دولت ترامپ و طرفدارانش در برخي مقاطع تالش 
كردند تا جلوي انتشار اين كتاب هاي افشاگرانه را بگيرند 
اما اين تالش ها نتيجه معكوس داد و در واقع تبليغي براي 
فروش بهتر اين كتاب ها شد. پس از رد شدن شكايت اوليه 
خانواده ترامپ براي جلوگيري از انتشار كتاب »خيلي زياد و 
هميشه ناكافي« نوشته »مري ترامپ«، »رابرت ترامپ« برادر 
رييس جمهور امريكا نيز شكايتي جداگانه در خصوص انتشار 
اين كتاب افشاگرانه تنظيم كرد تا جلوي انتشار اين كتاب را 
بگيرد اما در نهايت يك قاضي در نيويورك مجوز انتشار آن را 
صادر كرد. اين كتاب كه زير عنوان اصلي آن نوشته »چگونه 
خانواده من خطرناك ترين مرد جهان را س��اخت« شامل 
اطالعات رسواكننده اي درباره خانواده ترامپ، شخصيت 
دونالد ترامپ و چگونگي تبديل شدن او به فردي است كه 
امروز سالمت، امنيت اقتصادي و اجتماعي دنيا را تهديد 
مي كند. »مري ترامپ« كه 55 سال سن دارد، فرزند »فرد 
ترامپ« برادر بزرگ دونالد ترامپ است. »فرد ترامپ« در 

سال 1981 و در 42 سالگي درگذشت. 
بازگشايي سينماهاي چين پس از ۶  ماه 

سينماهاي چين پس از حدود 6 ماه تعطيلي به دليل بحران 
جهاني شيوع ويروس كرونا به تدريج درهاي خود را به روي 
مخاطبان سينمايي باز مي كنند. به گزارش ايسنا و به نقل 
از هاليوود ريپورتر، سينماهاي چين كه دومين بازار بزرگ 

سينمايي جهان است از تاريخ 23 ژانويه 2020 

)سوم بهمن( تعطيل ش��ده بود و حاال پس از حدود 6 ماه 
قرار اس��ت از تاريخ 20 جوالي )30تير( بازگشايي شوند. 
انتشار خبر بازگشايي سالن هاي سينمايي در چين موجي 
از خوشحالي را در ميان جامعه فيلمسازان و سينماگران 
چين ايجاد كرد و بنا بر اعالم اداره فيلم چين ابتدا در مناطق 
كم خطر شيوع ويروس كرونا سينماها به تدريج و به نوبت 
بازگشايي خواهند شد  اما مجموعه هاي بزرگ سينمايي 
در مناطق پرخطر تا اطالع ثانوي همچنان تعطيل خواهند 
بود. ظاهرا تصميم گيري درباره بازگش��ايي سينماها در 
مناطق مختلف چين بر عهده مقامات منطقه اي گذاشته 
ش��ده اما مشخص نش��ده، تصميم گيري براي تشخيص 
مناطق پرخطر بر اس��اس چه معياري خواهد بود. قوانين 
س��ختگيرانه اي نيز براي سينماهايي كه اجازه بازگشايي 
پيدا مي كنند، وضع شده و بر اساس آن سالن هاي نمايش 
فيلم بايد ب��ا 30 درصد ظرفيت به فعالي��ت ادامه دهند و 
شمار نمايش ها در يك روز نيز در مقايسه با شرايط عادي 
بايد 50 درصد كاهش يابد. همچنين همه مخاطبان ملزم 
به تب س��نجي هنگام ورود به سينما، استفاده از ماسك و 
رعايت بهداشت هستند. مدت زمان نمايش هر فيلم نيز 
نبايد بيش از دو ساعت باشد و تمامي بليت نيز بايد از قبل 
از طريق سامانه هاي آنالين به فروش برود. مجموعه اي از 
فيلم هاي هاليوودي قرار بود در ماه ژانويه در سينماي چين 
اكران شود كه اين امر با گسترش ويروس كرونا تاكنون عملي 
نشده است كه از آن جمله مي توان به فيلم هاي برنده اسكار 
»191۷«، »زن��ان كوچ��ك«، 
»جوجو ربي��ت«، »داس��تان 

ازدواج« و . . . اشاره كرد. 
پ�درو آلم�ادوار ب�ه زبان 

انگليسي فيلم مي سازد
آگوستين آلمادوار، تهيه كننده 
مط��رح اس��پانيايي با انتش��ار 
تصوي��ري از اولين روز كار، خبر 
شروع فيلمبرداري جديدترين 
پروژه برادرش پدرو آلمادوار را منتشر كرد. به گزارش مهر و 
به نقل از ورايتي، كار فيلمبرداري فيلم جديد پدرو آلمادوار 
از ديروز شروع شد. اين فيلم كوتاه كه اقتباسي از »صداي 
انساني« ژان كوكتو اس��ت با بازي تيلدا سوينتون، بازيگر 
برنده اسكار ساخته مي شود. در عكسي كه در مادريد گرفته 
و منتشر شده، پدرو آلمادوار با ماسك سياه ديده مي شود و 
سوينتون نيز با دست يك شيلد را در برابر صورتش گرفته 
است. آگوس��تين آلمادوار به اسپانيايي نوشته است: پدرو 
آلمادوار، تيلدا سوينتون، ال دسو)كمپاني توليد اين دو برادر( 
اولين روز فيلمبرداري »صداي انساني«. اين فيلم نخستين 
فيلم انگليسي زباني است كه آلمادوار در ۷0 سالگي آن را 
مي سازد. وقتي خبر ساخت اين فيلم در ماه فوريه )بهمن( 
اعالم شد، گفته شد كار فيلمبرداري در ماه آوريل در مادريد 
انجام مي ش��ود. البته كه به دليل شيوع كرونا در ماه آوريل 
مادريد يكي از بدترين روزهاي شيوع ويروس را داشت تجربه 
مي كرد و به دليل قرنطينه امكان ساخت وجود نداشت. اين 
در حالي بود كه اجازه سفر به اسپانيا به سوينتون داده شد. 
نمايش��نامه ژان كوكتو در پاريس مي گذرد و در يك پرده 
نوشته شده و درباره آخرين تماس تلفني يك زن با عاشقش 
است. اين دو كه 5 سال با هم ارتباط داشتند حاال رابطه شان 
از بين رفته و مرد قرار است روز بعد با زن ديگري ازدواج كند. 
اين نمايشنامه تاثير زيادي بر آلمادوار داشته و يكي از منابع 
الهام او بوده و او سال 198۷ فيلم »قانون ميل« را با الهام از 
آن ساخته است كه با بازي كارمن مورا ساخته شد. فيلم بلند 
نامزد اسكار »زنان در آستانه فروپاشي عصبي« را نيز آلمادوار 

در سال 1988 با الهام از همين نمايشنامه ساخت. 

نگاهي به مجموعه شعر »كوتاه مثل پلك زدن هاي تو« اثر احمد  دريس

بازگشايي سينماهاي چين پس از ۶  ماه 

ستون ساختن از شكست

استقبال ۹۵۰ هزار نسخه اي از كتاب ضدترامپ در يك روز

اسماعيلمسيحگل

گروههنروادبيات

مستند»صحنههاييازيكجدايي«بهكارگرداني
وحي�دصداقتب�هكالبدش�كافيوواكاويفيلم
تحسينبرانگيز»جدايينادرازسيمين«ميپردازد
ودربخشهاي�يباس�ازندهايناث�ريعنياصغر
فره�اديگفتوگ�وميكند.ب�هعب�ارتواضح
»صحنههاي�يازيكجداي�ي«روايتياس�تاز
شكلگيريايدهتانگارشفيلمنامه،ازنحوهانتخاب
بازيگرانتاپايانفيلمبرداريوبازتابهايجهاني
»جدايينادرازسيمين«.بهبهانهنمايشاينفيلم
درگروهس�ينماييهنروتجربهب�اكارگردانآن

گفتوگوكرديمكهازنظرميگذرانيد.

درسالهاياخيرساختفيلمهايمستندبا
جنبهبيوگرافيوحالتمعرفينامهدرسينماي
ايراننسبتبهگذشتهكميزيادشده؛بدنيست
بحثراازاينجاآغازكنيمكهاساساساختاين
نوعفيلمهاچهكاركرديبرايسينماميتواند

داشتهباشد؟
صحبت خوبي اس��ت؛ آثار مختلفي در سينماي جهان 
با ويژگي هاي خاص خلق مي شوند كه نسبت به ديگر 
آثار سينمايي برجس��ته تر هستند و طبيعتا در ليست 
»ترين« ها ق��رار مي گيرند مثل فيلم »پدرخوانده«. در 
سينماي ايران هم وقتي هر 10 سال يك  بار نظرسنجي 
توس��ط منتقدان صورت گرفته مي ش��ود يك س��ري 
فيلم ها با شاخصه هاي خاص در اولويت قرار مي گيرند. 
اين فيلم ها به خودي خود بزرگ هستند فارغ از اينكه 
جوايزي گرفته باشند يا نگرفته باشند؛ مخاطب ويژه اي 
دارند و تبديل به اتفاق منحصر به فردي در س��ينماي 
ايران مي شوند كه البته تعدادشان در سينما زياد نيست. 
بعد از برجسته شدن اين فيلم ها بعضي از تماشاگران كه 
اين فيلم ها را ديده اند، دوست دارند بيشتر راجع به اين 
فيلم ها بدانن��د و در جريان خلق و پيرامون اين فيلم ها 
قرار بگيرند. طبيعتا چنين فيلم هايي براي تماشاگران 
مختلف كاركرد متفاوتي دارد. من سعي كردم، فيلمم را با 
انواع كاركردها بسازم. يعني هم جنبه سنديت اين ماجرا 
را در نظر بگيرم كه بعدها به عنوان مرجع به آن نگاه شود 
و هم اينكه به كنجكاوي تعدادي از مخاطبان پاسخ دهد. 
ازآنجاي�يكهپيشازاينك�وروشعطاييو
آزادهموسويمستنديراجعبهفيلم»جدايي
نادرازس�يمين«تح�تعن�وان»ازايرانيك
جدايي«ساختهبودندباعلمبهاينكهاساسااين
فيلممستندبهبازتابهاوجوايزفيلم»جدايي«
ميپردازدچقدرتالشكرديد،تفاوتدرجهان

فيلمبهوجودبياوريد؟
به اين نكته اشاره كنم كه مس��تند »از ايران يك جدايي 
«آماده نمايش شده بود كه من استارت فيلم »صحنه هايي 
از يك جدايي« را زدم. از س��ال 93 نزديك به 6 - 5 سال 
طول كشيد تا من اين فيلم مستند را بسازم. »از ايران يك 
جدايي« با شبي كه اين فيلم اسكار گرفت، شروع مي شود 
و در ادامه به حواشي و اتفاقات فيلم بعد از دريافت اسكار 
مي پردازد. اما فيلم »صحنه هايي از يك جدايي« نگاهي 
دارد به درونيات اين فيلم و اينكه اساسا چه شد كه فيلم 
»جدايي نادر از سيمين« س��اخته شد. به هر جهت بايد 
بپذيريم كه وقتي فيلمي راجع به يك موضوع واحد ساخته 
مي شود ممكن است ناخوداگاه بخش هايي از هر دو فيلم 

شبيه هم شود و از اين منظر اجتناب ناپذير است. 
   آنچيزيكهدروهلهاولدرفيلمش�مااهميت
پيداميكنداينكهشماازروييكفيلممشخص
س�اختهش�ده،قرارب�ودفيلمديگريبس�ازيد.
بهعبارتيازروييكميزانس�نطراحيش�ده،
ميزانسنديگريطراحيكرديد.باالگويازپيش

طراحيشدهبهساختاراينفيلمرسيديد؟
اينكه قرار اس��ت راجع به يك فيلم مه��م كار كنم از يك 
جهاتي كار مرا بسيار سخت مي كرد و از جهاتي هم آسان 
بود. چون من راجع به اثري صحبت مي كردم كه كنجكاوي 
زيادي راجع به آن وجود داش��ت. وقتي كه قرار بود كار را 

شروع كنم، ايده خيلي مش��خصي راجع به ساختار اين 
فيلم نداش��تم. ابتدا راش هاي پشت صحنه را ديدم و بعد 

برنامه ريزي كردم كه روي كاغذ چه كنم. 
درنوعفيلمبردارياينفيلمودكوپاژهابهنظر
ميرسدكهشماازشيوهفيلمبرداريدوربينروي
دستآقايفرهاديهموامگرفتهباشيد؟موافقيد؟
قطعا همين طور است؛ بخشي از فيلم و شكل گفت وگو ها 
را تا جايي كه مي شد، دوربين روي دست طراحي كرديم 
تا مدل گفت وگوهايم با آقاي فرهادي به شيوه صحنه هاي 
فيلم نزديك شود. به نظرم رسيد در اين صورت مصاحبه ها 
از حالت رس��مي خارج مي ش��ود و هارموني فيلم پشت 
صحنه و گفت وگو با آقاي فره��ادي با كليت فيلم حفظ 
مي شود ضمن اينكه تالش مان اين بود، فضاي گفت وگو ها 
حالت صميمانه اي داشته باشد. نكته مهم ديگر اينكه در 
فيلم »جدايي نادر از سيمين« ما با دو خانواده كه روبه روي 
هم قرار مي گيرند، مواجه هستيم. ما هم سعي كرديم در 
فيلم مان، اي��ن دو خانواده و كاركترهايش را بخش بندي 
كنيم و جدا جدا هر كاركتري را مورد بررسي قرار دهيم. 
با اينكه هر كاراكتري ممكن ب��ود به لحاظ فيلمنامه اي 
در پس زمين��ه آدم هاي ديگر باش��د. اين بخش بندي در 
تدوين بر اساس دو خانواده صورت گرفته از فيلم مي آيد 
كه در فيلم دو خانواده از دو طبق��ه اجتماعي رو در روي 
هم قرار گرفته اند. چيزهايي بود كه قبل از ساخت به آن 

فكر مي كرديم. 
ازآنجاييكهآقايفرهاديحساسيتخاصي
رويچگونگيساختفيلمهايخودشاندارند
برايساختهشدناينفيلممستندكهبهنوعي
واكاويجهانفيلمشانبود،دغدغهقابلطرحي

داشتند؟
من وقتي پيشنهاد را با ايشان مطرح كردم، موافقت كردند 
و راش هاي پشت صحنه به من داده شد. صحنه هايي كه 
هم جذاب بود و هم نكات آموزشي داشت و هم مي توانست 
كارگاه آموزش��ي باشد براي دانش��جويان سينمايي كه 
نمي توانند در كالس ه��اي كارگرداني و بازيگري حضور 
پيدا كنند. اين فيلم  نكات آموزشي را براي مخاطب دارد و 
آقاي فرهادي هم صميمانه با اين موضوع برخورد كردند. 
آقايفرهاديبرايس�اختهشدنفيلمشما
وسواسخاصيداشتنديااينكهدستشمادر

پرداختكامالبازبود؟
خير، خيلي راحت با موضوع همراه شدند. نكته مهم اينكه 
اتفاق ديگري حين ساخته شدن اين فيلم افتاد و آن اينكه 
من از زماني كه ساخت اين مستند را شروع كردم تا آن را 
به سرانجام برسانم يك فيلم مستند ديگر به همراه خانمم 
درباره آقاي فرهادي س��اختم به نام »درباره فروشنده« و 

از آنجايي كه فيلمبرداري پشت صحنه فيلم فروشنده بر 
عهده ام بود در اين پنج، شش سال ارتباطم با آقاي فرهادي 

نزديك و نزديك تر هم شد. 
ازآنجاييكهدربارهاينفيلمحرفهايزيادي
زدهش�دهب�ودوبخشهايمختل�فاينفيلم
پيشترتوس�طمخاطبديدهشدهبود،تمايل
نداشتيددربارهزوايايديدهنشدهاينفيلمبراي

مخاطبحرفبزنيد؟
نكته اي كه وجود دارد اينكه كس��اني ك��ه راجع به آقاي 
فرهادي و خاصه اين فيلم خيلي خوانده باشند و با نوع نگاه 
اين فيلمساز و سبك فيلمنامه نويسي ايشان آگاه باشند 
80 درصد اين فيلم را يا خوانده اند يا راجع به آن شنيده اند. 
تالش من اين نبود به سواالتي كه درباره اين فيلم وجود 
دارد يا موضوعاتي كه پرداخته نشده، نگاه كنم. من كليت 
مجموعه را در نظر گرفتم و اينكه تمام زوايايي كه در اين 
فيلم از نگاه تماش��اگر دور مانده توجه كردم، در سواالتم 

آوردم و در فيلمم جاري كردم. 
خاطرماس�تدرجش�نوارهسينماحقيقت
بخشهاييكهدرفيلمباابراهيمگلستان،ژان
كلودكريرومايكليدربارهفرهاديوسينمايش
گفتوگوميكرديدبرايمخاط�بجذاببود.
تمايلبهاينگفتوگوازجانبفيلمسازهابود؟

من ب��ه آدم هاي جهان��ي كه فيلم جدايي را دوس��ت 
داشتند، رجوع كردم و در نهايت به ليست بلند بااليي 
رسيدم كه اس��امي شناخته شده زيادي در آن ليست 
وجود داشت. خيلي دوست داشتم با همه آنها گفت وگو 
كنم ولي نشد. اين س3 نفر يعني آقاي ژان كلود كرير، 
مايك لي كه فيلسماز بزرگي در بريتانيا هستند و آقاي 
گلس��تان جزو افرادي بودند كه برنامه ش��ان با ما جور 
و وقت مان با آنها تنظيم ش��د. البت��ه افراد ديگري هم 
بودند كه با آنها مكاتبه كرديم و قبول كردند و حضور 
آنها مي توانست به جذابيت فيلم كمك كند ولي بنا به 
شرايط توليدي كه ما داشتيم و آنها در كشورهاي ديگر 

حضور داشتند اين همكاري ميسر نشد. 
چهفيلمسازانخارجيبودندكههمكاريبراي

گفتوگوباآنهابهسرانجامنرسيد؟
امير كاستاريكا، مايكل مور و... .

درمصاحبهايازش�ماخواندمكهبارعاطفي
واحساسيكهشماحينساختفيلمداشتيد،
باعثميشدوجهاحساسيفيلمبرساختاريآن
غلبهكند.اينناشيازتجربهشخصيشمابود؟
بخش��ي از آن بله. من به خاطر بيماري م��ادر و پدرم 
چندين سال ميزانسن حضور مشترك بيمار در خانه 
با پرستار در زندگي عادي را تجربه كرده بودم و از اين 

جهت خيلي از اتفاقات فيلم جدايي نادر از سيمين براي 
من آشنا بود. ولي آنچه براي من اهميت داشت و تاكيد 
داشتم، درام اصلي خود فيلم در فيلم مستند ما جاري 
باشد. اين هم ناشي از تجربه شخصي بود و هم تاكيدي 
كه بر درام قصه جدايي داشتم تا در نهايت اين دو عنصر 

در كنار هم به حس و حال فيلم كمك كند. 
ش�ايدبههميندليلوتاكيداس�تكهكلمه
جداييدراينفيلم،خودكاراكتروش�خصيت

مجزاومستقليشدهاست.
بله همين طور اس��ت؛ در تايتل فيلم عنوان مي شود كه 
فيلم جدايي نادر از س��يمين اس��ت اما در فيلم مستند 
ما جدايي هاي مختلف م��ورد ارزيابي قرار مي گيرد. من 
وقتي فيلم را ب��راي اولين  بار ديدم، مجرد بودم. آنقدر كه 
داستان جدايي نادر از پدرش برايم اهميت داشت، جدايي 
نادر از سيمين براي من پررنگ نبود. همين بخش و هم 
اينكه سيمين هم خودش در اين فيلم تك فرزند است و 
مي خواست ايران را ترك كند. از آنجايي كه خودم مقطعي 
در خارج از كشور دانشجو بودم و ايران زندگي نمي كردم 

اين مدل جدايي ها براي من بسيار اهميت داشت.
جداييترمهازپدريامادرشهممطرحبود.

بله؛ فاصله اي كه بين فرزند با پدر و مادر به وجود مي آيد 
هم اهميت داشت. مي خواهم بگويم جدايي نادر از پدرش 
يا ترك كشور توسط سيمين در فيلم براي من مهم تر از 
طالقي بود كه بين نادر و س��يمين اتفاق مي افتاد. بخش 

مهاجرت بيشتر ذهن مرا  درگيركرده بود. 
فيلمهمچنينبروجهعامهپسندبودنهمتاكيد
دارد.يعنيمخاطبعامراهمباخودهمراهميكند.
نظ��رم اين اس��ت كه خ��ود فيلم جداي��ي در زندگي 
آدم هاي ديگر اتفاق افتاده اس��ت. سواي از اينكه فيلم 
پربيننده ترين فيلم هم هست اما فضا و عناصري دارد 
كه جهان شمول اس��ت. يعني در يك نقطه ديگر دنيا 
هم در خانواده اي آدم مسني هست كه بيمار مي شود 
و در بستر آرميده و پرستاري هم هست كه از اين بيمار 
نگهداري مي كند همچنين ممكن است ما به كارگري 
كه در محل كار شما يا خانه شما رفت و آمد دارد، شك 
كرده باشيد. مي خواهم بگويم قصه و داستان جدايي 
براي همه مردم دنيا آشناس��ت و از درون زندگي همه 
ما بيرون مي آيد. اينكه فيلم مورد توجه عامه مخاطبان 
قرار مي گيرد، تعمدي نبوده و شاخصه خود فيلم است. 
بهنظرتاننميآيدكميفيلمزودساختهشده

است؟
به نكته اي اشاره كرديد كه پيش تر منتقدي هم به آن اشاره 
كرده بود مبني بر اينكه اين فيلم مس��تند يا دقيقا همان 
زمان بايد ساخته مي شد يا 30 سال بعد كه فيلم جدايي به 
تاريخ پيوسته شده باشد. اما اينكه من فيلم را زود و همان 
موقع مي ساختم اساسا براي من امكان پذير نبود چون من 
4 سال بعد اكران فيلم جدايي تصميم به ساخت اين فيلم 
گرفتم. از طرفي وقتي فيلم را ساختم، دلم نمي آمد حاال 
كه آماده شده در كمد بگذارم و 20 سال بعد به مخاطب 
نشان دهم. قطعا 20 سال ديگر اين فيلم ارزش بيشتري 
پيدا مي كرد اما واقعيتش اين اس��ت كه دلم نيامد تجربه 

خوبي كه داشتم را با بقيه مخاطبان به اشتراك نگذارم. 
ب�اتوجهبهاينكهاينفيل�مدرجهانزيادديده
شدهوازآنبسيارحرفزدهشدهبود،آيابازخورد

جهانينسبتبهاينفيلممستندداشتيد؟
از آنجايي كه فيلم »جدايي« در دنيا زياد ديده شده اين 
فيلم مستند مي توانست اثر پر بيننده اي باشد و اتفاقات 
خوب برايش بيفتد اما ممكن بود مشكالت احتمالي 
ه��م براي مان پيش بياي��د به همين جه��ت ما براي 
پخش جهاني آن دست به عصا راه رفتيم. ما يك ربع از 
صحنه هاي اصلي فيلم جدايي نادر از سيمين استفاده 
كرديم كه به لحاظ كپي رايت جهاني براي ما ممنوعيت 
وجود داش��ت. چون فيلم قبال توسط پخش كننده در 
قاره ها و كش��ورها واگذار ش��ده بود و ارايه اين فيلم به 
تلويزيون ها و ش��بكه هاي ديگر از جانب ما ممكن بود 
مشكل ساز ش��ود. از طرفي حل اين مساله براي ما به 
لحاظ حقوقي بسيار وقت گير مي شد. به همين جهت 

فقط به چند اكران آنالين بسنده كرديم. 

تيناجاللي

گفت  و گو با وحيد صداقت، كارگردان فيلم مستند »صحنه هايي از يك جدايي«

جدايي نادر از پدرش براي من مهم بود

بهنكتهاياش�ارهكرديدكهپيشترمنتقديهمبهآناشارهكردهبودمبنيبراينكهاينفيلم
مستنديادقيقاهمانزمانبايدساختهميشديا30سالبعدكهفيلمجداييبهتاريخپيوسته
ش�دهباشد.امااينكهمنفيلمرازودوهمانموقعميساختماساسابرايمنامكانپذيرنبود
چونمن4سالبعداكرانفيلم»جدايي«تصميمبهساختاينفيلمگرفتم.ازطرفيوقتيفيلم
راساختمدلمنميآمدحاالكهآمادهشدهدركمدبگذارمو20سالبعدبهمخاطبنشاندهم.
قطعا20سالديگراينفيلمارزشبيش�تريپيداميكرداماواقعيتشايناستكهدلمنيامد

تجربهخوبيكهداشتمرابابقيهمخاطبانبهاشتراكنگذارم.

خبرنامه



يادداشت

در داوري س��ال ۹۷ شعر جم با 
چند كتاب ش��عر مواجه شدم، 
يكي از آن دو چامك هايي است 
كه دو زبانه هم منتش��ر ش��ده 
است، ش��اعرش را نه ديده و نه 
مي شناسم و گويا چون پدرش 
بيمار بود حتي در ايامي كه در 
ش��هر زيباي جم با مردماني صميم��ي و مهمان نواز 
بودم هم نتوانس��ته ب��ود از حوالي ش��يراز به عنوان 
يكي از برگزي��دگان در روز جايزه جم حضور به  هم 
رس��اند. اما ش��عرهاي كوتاهش را بايد ببينند، اگر 
چه در ح��وزه زبان تالش و كاركردي موكدي ندارد، 
اما توانس��ته مضامين قابل تامل شعري بيافريند كه 

قابليت آن دارد بر صف مخاطبان شعر 
بيفزايد، چنين رويكردي البته توانسته 
زبان ترجم��ه را در زبانش نرم كند، اما 
اگ��ر از بينامتنيت ذاتي زبان پارس��ي 
بهره بيش��تر بگيرد مطمئنا شعرها، آن 
رس��انگي در حال حاض��ر را در ترجمه 
نخواهند داش��ت، اگر چه در زبان مبدا 
ت��وان شگفتي س��ازي دارند: دوس��ت 
ندارم/ مرا آنطور كه هس��تم بشناس��ي 
محب��وب من/ س��ربازي ك��ه از جنگ 

برمي گردد/ به خوابي عميق نياز دارد/ صفحه ۶۲ يا 
هر دو مي دانند پيراهنش حاصلخيز اس��ت/ هم گل/

هم گلوله/ص۲۶ يا: ماه/ تنها دكمه از شلوار مرديست 
سياهپوش/ كه بيش��تر اوقات/ فراموش مي كند/ آن 
را كامل ببندد/ صفحه ۲۲ س��جاد سبزواري متولد 
۱۳۵۸، انتشارات گيومه، ۱۳۹۷، برگردان انگليسي 
آذر فيروزي، مجموعه ش��عر دو زبان��ه با نام »مرمت 

ُمهر و ماتيك«، يا ش��عرهاي مجموعه 
»ايگموو« بهنام كش��اورز دهدش��تي، 
انتشارات س��يب سرخ، ۱۳۹۷ كه زبان 
ش��عر او ني��ز از زبانيت بهره نب��رده اما 
مضمون پ��ردازي اش خ��اص باورهاي 
هموس��ت، مانن��د نمون��ه زي��ر كه در 
بزنگاه امروز جهان و به ويژه خاورميانه 
مي تواند ب��ا موضوع »نه، ب��ه  جنگ!«، 
بين جمعي��ت كثيري اثرگ��ذار و- به  
مثابه تذكار - تكان دهنده ظاهر ش��ود: 

تفنگ مي كشي!/ بچه ها در خيال آنكه بازي است... 
يا چيزي مي خواهي يادشان بدهي.../ نگاه مي كنند■ 
شليك مي كني/ و آنها آن چنان خوش بين هستند/ 
كه يادش��ان مي رود /دس��ت و پا بزنند/ ص ۵ و اما از 
شعرهاي بي پيرايه دو نوخاسته ذكر آمده كه بگذريم 
كه هر دو از برگزيدگان ما و جايزه جم نيز بودند، حاال 
نگاه مي كنيم به ش��عرهاي زبان محور موسا بندري 

در كت��اب »صدايي كه پر از بارون بارونه« كه نش��ر 
آواي كالر س��ال ۱۳۹۷ آن را به  چاپ رسانده است؛ 
مطمئنم بس��ياري از مخاطبان ش��عر نديده اند اين 
كتاب را مانند بسيارتر از كتاب هاي شعري كه ديده 
نمي شوند، چرا؟ چون شعر در سرزمين مادري خود 
يتيم و غريب افتاده است، شاعر هم به  محض پاسخ 
مثبت به يك شبكه ماهواره اي خارجي مورد مواخذه 
قرار مي گيرد، خب وقتي صدا و س��يما در تيول فقط 
يك تفكر از بين تنوع مخاطبان اين كهن بوم و بر است 
و هيچ راه برون شدي براي اين غربت انديشيده نشده 
و از سوي ديگر و مضافا مافياي نشر هم به سود خود 
مهندسي سوژه، شاعر و ناشر مي كند و اساسا دل شان 
نمي خواهد امثال موسا ها ديده شوند، اگر چه مي توان 
به  خود اميد داد كه اثري كه اثر باش��د 
باالخره تا ابد در پرده كه نخواهد ماند؟ 
و البته اين كاس��تي حقي اس��ت كه در 
فاصله  و محدوده زماني از آفرينشگران 
كتاب ستانده مي ش��ود و اما بگذريم و 
بخوانيم بلند و مطنطن شعر ۳۲ كتاب 
را: صدايي كه پ��ر از بارون بارونه/ از چه 
شكسته كاست آمد/ من اينقدر ابرها را 
نوشته ام /تا گل نساء از/ دقيقا نمي دانم 
ت��ا بدانم كه ح��اال با اي��ن روزها/ يعني 
همين روزها/ كه آفتاب هم دقيقا/ به حالت تعطيل/ 
اين خواب ها در تمام شب بيدارند/ و بيدها دارند/ به 
همه ملحفه ها و صندوقچه ها مي پيچند/ دارند/ تمام 
حواس مرا بر سفره تو مي آورند/ كه پر از گل و گياه و 
گناهي/ و گناهي ناكرده در بلخ/ همين ترانه/ كه اگر 
دقت مي كردي/ سطر به سطر/ مي نويسم كه خواب 
هم دقيقا/ نبودم// سرس��ختي همين گل هاست/ كه 
دنيا را ديوانه مي كند/ تمام ما مي رويم 
باالي بام/ به رنگ س��وزان بمبي خيره 
مي ش��ويم/ كه احتماال به كشور باالتر 
افتاده/ ب��ا همه چتر خ��ود/ مي پريم از 
هوا/ توي بارون بارونه/ گل نس��اء هم كه 
از خنده تركيده/ مي گويد ترا كي ديده 

۲۸ /۱۲/ ۸۷ بندرعباس.
شعر در زبان، موسيقي، منولوگ شعري 
و فضايي غير واقعي و مخيل و ويژه چون 
موج بر مخاطب، خود را سوار مي كند. 
ش��عري ك��ه وام دار هيچ مضمون واق��ع، جز تخيل 
شاعرانه نيست، شعري در تعليق زبان مصداق همان: 
رش��ته اي بر گردنم افكنده دوست/ مي كشد هر جا 
كه خاطرخواه اوست و اين دوست هموست، همان 
تخي��ل و تعليق زبان كه تازيانه به باالي س��ر برده و 
فرود آورده، اس��پ شعر را به تاخت هر جا كه طلبيد 

مي تازاند و شعر مگر جز اين است؟

دو نگاه  به چند  شعر از  سه شاعر 
 شعر  در سرزمين مادري 

خود يتيم  و غريب  افتاده است 

آلفرد هيچكاك ۶0 سال قبل در »سرگيجه« فضاي 
ام��روز مديريت فرهنگي و نمايش��ي ما را ترس��يم 
كرد. پليس��ي در يك تعقيب و گري��ز روي بام هاي 
سانفرانسيس��كو به دليل ت��رس از ارتفاع نمي تواند 
ماموريتش را به درس��تي انجام دهد، در نتيجه يك 
مامور جان مي بازد. كارآگاه اسكاتي فرگوسن )جيمز 
استوارت( خود را باعث و باني اين واقعه مي داند. او كه 
از ارتفاع به  شدت هراس دارد در يك بزنگاه كار دست 
خودش داده و حاال پس از واقعه به  شدت دچار عذاب 
وجدان است، پس تشكيالت پليس را رها مي كند و 
در جس��ت وجوي يافتن آرامش به محبوبه اش ميچ 
پناه مي برد، تا اينكه همه  چيز با درخواست دوستش 
وارد مرحله تازه مي ش��ود. اس��كات حاال ماموريت 
دارد همس��ر )كيم نوواك( دوست خود را در پستي 
بلندي هاي ش��هر تعقيب كند. روز از نو روزي از نو؛ 

سرگيجه پشت سرگيجه. 
وقتي به ماجراهاي اين روزهاي تئاتر نگاه مي كنيم 

وضعيت��ي مش��ابه حاكم 
است. هر قدر هم كه دقيق 
و ظريف و جس��ت وجوگر 
باش��يد، ب��از ه��م جايي 
چيزي از گوشه چشم تان 
در م��ي رود؛ بس  كه نقاط 
مركزي ش��هر پر شده از 
موسس��ه هن��ري، پالتو، 
سالن تئاتر و گالري. دولت 

مي گويد بودج��ه ندارم، مدير دولتي ه��م ناتوان از 
ج��ذب منابع حداقلي اس��ت، در نتيج��ه مدام بايد 
خودش را بچالند و هزينه ه��اي اضافي اش را تحت 
عنوان »مديري��ت منابع« كاهش ده��د. خروجي 

بي كاله فعاالن تئاتر. 
در اي��ن مرحله كارگ��ردان و مدير س��الن به ناچار 
بايد يك تنه آس��تين ب��اال بزند. هم��ه جاي جهان 
گروه ه��اي تئاتر س��الن هم اداره مي كنن��د ولي به 
واسطه عقب نشيني دولت ها و ش��هرداري ها و از پا 
درآمدن كارخانه ها كمرشان زير انواع و اقسام فشار 

خرد نمي شود. 
اصال مش��كل اينجاس��ت ك��ه همه دوره��م دچار 
س��رگيجه ايم، هيچ  كس نمي داند با حضور ويروس 
چه فردايي در انتظار اس��ت، يك روز دس��تور رفع 
قرنطينه مي آيد، مدتي بعد بانگ خاموش��ي دوباره 
س��ر مي دهند. يعني آدم مي مان��د هنرمند و مدير 
فرهنگي بايد چه قابليت هاي عجيب و غريبي داشته 
باشد كه از پس انواع محاس��به برآيد؛ چيزي شبيه 
س��وپرمن؟ مثال باي��د بداند فردا قرار اس��ت قيمت 

دالر چه بر س��ر او و حرفه اش بياورد. اينكه ويروس 
تا پايان س��ال چطور مي خواهد سر همه را بكوبد به 
طاق! جيب ملت چه وضعيتي خواهد داشت؟ با اين 
س��ير صعودي قيمت ها، امكان دارد مثال به افزايش 
بهاي بليت نمايش ي��ا فيلم فكر نكنيم؟ اصوال تئاتر 
كار كنيم يا به دوس��تان تاكسي هاي اينترنتي درود 
جانانه بفرستيم؟ ماجراي اجاره بهاي تلنبار و صاحب 
ملكي كه براي دريافت تا قران آخر اجاره اش ايستاده 
يك لنگه پا چه مي شود؟ اگر بي هوا دستي خورد به 
سوييچ ماشين مملكت و بدون راهنما و پيش بيني 

نشده چپ و راستي رفتيم چه مي شود؟ 
همه س��ردرگمند، آيا همچنان بايد كار هنري را به 
عنوان ش��غل تعريف كنيم يا نه؛ در حالي كه وقتي 
بزنگاه كرونايي س��ر مي رس��د، همه  چيز به فاصله 
نوشيدن يك ليوان آب نيست مي شود. بين اين همه 
گرفتاري، اينكه بعضي هنوز نس��بت به روي صحنه 
آوردن نمايش پافشاري مي كنند هم در نوع خودش 
ماجرايي است. دلم مي خواهد از اين دوستان بپرسم 
تئات��ر برتر از انس��ان آمد پديد ي��ا برعكس؟ چطور 
ممكن است در اين شرايط 
ناايم��ن از مردم بخواهيم 
خانه هاي امن خود را رها 
كنند و ب��راي ديدن تخم 
دو زرده ما خطر حضور در 
انواع محيط هاي با ريسك 
باال را بپذيرند؟ اصال چطور 
ممكن اس��ت كارگردان 
بتواند مسووليت دور هم 
جمع كردن يك گروه پرتع��داد را آن  هم در چنين 
ش��رايطي بپذيرد؟ نوع برخوردها بيشتر به ماجراي 
مواجهه انس��ان با مصنوعات تكنولوژيك س��اخته 
دس��ت خودش ش��باهت پيدا كرده، ما گوشي هاي 
هوش��مند را مديريت مي كنيم يا گوشي ها مشغول 
مديريت زندگي ما هستند؟ انواع جست وجوگرهاي 
اينترنتي را ما ساختيم يا حاال آنها هستند كه با آناليز 
زيروبم س��فارش ها و عاليق انسان مشغول ساختن 

اميال روز و شبند؟ 
خالص��ه كه بين تم��ام س��رگيجه هاي موجود اين 
نمونه آخري نورعلي نور است. غافلگيركننده اينكه 
تازه بعض��ي از گروه ها و كارگردانان تئاتر مردم را به 
خاطر استقبال نكردن از نمايش هاي خود سرزنش 
هم مي كنند. يك نفر بايد به اين دوستان برساند كه 
اگر شما به كشف قرص و آمپول نابود كننده ويروس 
كرونا نايل آمده ايد، مردم هنوز مش��غول مطالعه و 
تحصيلند. اگر شما به سرگيجه دچاريد دليل ندارد 
مردم هم سرگيجه بگيرند و جان شريف بي دفاع شان 

را يكه و تنها در برابر اهريمن قرار دهند.

درباره سرگيجه اين روزهاي مديران و بعضي هنرمندان نمايشي
انسان برتر از تئاتر آمد پديد

بابك احمدي

تئاتر

علي رضا پنجه اي 
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سينماي جهان

كارگردان سينمايي » Loveless« در سال ۲0۱۸ 
و پ��س از اكران فيل��م در جش��نواره هاي گوناگون و 
موفقيت هايي ك��ه به همراه داش��ت، گفت وگوهاي 
متعدد انج��ام داد. تعدادي از اين مصاحبه ها پيش تر 
در روزنامه اعتماد نيز ترجمه و منتش��ر ش��ده است؛ 
بخش مورد نظر بيشتر به اين دليل مي آيد كه آندري 
زوياگينتسف در گفت وگو با امير گنجوي، كارگردان 
سينما و پژوهشگر ايراني مقيم كانادا درباره مواردي 
صحبت مي كند ك��ه به نوعي در مت��ن اصلي نيز به 
آنها اش��اره ش��ده يا به دريافت خواننده از شيوه كار 
كارگردان ياري مي رس��اند. او در پاس��خ به پرسشي 
درباره نوع رواب��ط بين پدر، مادر و فرزن��دان در آثار 
خود مي گويد:»مردم اغلب از من مي پرسند »آيا شما 
از آن دس��ت كارگرداناني نيس��تيد كه يك داستان 
تكراري را بارها و بارها در فيلم  نش��ان مي دهند؟ در 
تمام داس��تان هاي ش��ما خانواده مي بينيم، بچه ها 
را مي بيني��م، اين نوع رابط��ه را مي بينيم« من واقعا 
نمي دانم به اين سوال چگونه پاسخ دهم و بگويم چه 
عاملي موضوع را براي��م جذاب مي كند؟ مانند اينكه 
خانواده به عن��وان چيزي)محيطي( صميمي كه در 
آن مردم حقيقت خود را عيان مي كنند، ماس��ك ها 
برداشته مي ش��ود و رنج ها و مشكالت واقعي شان را 
نشان مي دهند. اين براي من مهم ترين دليلي است 
كه موجب مي شود، سراغ كشف چنين موضوعي بروم 

و در نهايت مي توانيد به عنوان پاس��خ در نظر بگيريد 
چون واقعا دلم مي خواه��د چيزي بگويم اما حقيقتا 
پاسخ روش��ني ندارم. استراتژي خاصي براي ساخت 
فيلم در مورد خانواده ندارم. فقط مي خواهم چيزهايي 

كه به صورت طبيعي اتفاق مي افتد را بازنمايي كنم.
»اين كارگردان سپس درباره نوع رابطه اش با بازيگران 
توضيح مي دهد؛ مش��خصا در اين باره كه آيا بازيگر 
هنگام تصويربرداري اجازه بداهه پردازي پيدا مي كند 

يا خير« آنه��ا معموال نزديك به خواس��ت فيلمنامه 
حرك��ت مي كنند. هم مت��ن داريم و ه��م ديالوگ. 
زوياگينتسف س��پس ادامه مي دهد »هر يك از آنها 
مي دانند كه چگونه بايد جمله را بيان كنند اما گاهي 
در طول تمرين، خطوط تازه اي ظاهر مي شوند و يكي 
از بازيگران آن را به ما پيشنهاد مي دهد. به عنوان مثال 
در صحنه آرايشگاه هنگامي كه زن در حال صحبت 
كردن درباره دخترش اس��ت، آخري��ن جمله اي كه 

مي گويد به همين صورت به وجود آمد. جنيا با كمي 
بداهه پردازي مي گويد »اوه، شما يك دختر باهوش 

داريد« و آرايشگر اضافه مي كند:»عين من است.«
كارگردان عالوه بر اين، بي پرده به منابع الهام خود در 
سينما اشاره مي كند. گنجوي به اظهارنظرهاي او در 
جشنواره فيلم كن بازمي گردد كه گفته بود از فيلم هاي 
»ماجرا« س��اخته ميكل آنجلو آنتونيوني، »پنهان« 
ساخته ميشاييل هانكه و »صحنه هايي از يك ازدواج« 
يكي از مهم ترين آثار اينگم��ار برگمان الهام گرفته 
اس��ت. »بله، من در اين باره صحبت كردم اما اگر دو 
فيلم را كنار هم بگذاري��د، خواهيد ديد جز زوج هاي 
در حال طالق هيچ چيز مش��تركي بين آنها نيست. 
در فيلم برگمان زوج ۵ س��اعت در مورد فرزندانشان 
صحب��ت مي كنند اما بچه ها حتي ي��ك لحظه روي 
صفحه نمايش حاضر نمي ش��وند.  اگر در مورد فيلم 
»ماجرا« صحب��ت كنيم طبق نظر بعضي مخاطبان، 
اين طور قياسي وجود دارد كه در هر دو فيلم موضوع 
»جست وجو« مطرح اس��ت. در »پنهان« نيز مساله 
جست وجوي پسر مفقود شده در ميان است. اين الهام 
ناشي از مشاهده مستقيم برخي فيلم ها نيست بلكه 
اين احساس��ات قوي است كه وقتي چيزي شما را به 
ل��رزه درآورد  به وجود مي آيد. چيزي كه حتي امكان 
دارد نس��بت به آن آگاه نباش��يد اما اين چيزي است 

كه نهايتا مي توانيد با فيلم خود به آن پاسخ دهيد.«

 آندري زوياگينتسف درباره » Loveless« چه مي گويد؟

لحظههايبينقاب

پالن آغازين نماي دور از درختي كهن و خم ش��ده بر 
وسط يك درياچه محلي در روز برفي و پالن دوم تصوير 
نزديك واژگوني همان درخت بر آب است، »آليوشا« 
ش��خصيت نوجوان و محوري فيلم نمادي از خود در 
قالب يك نوار باريك و دنباله دار را از زير خاك برگ هاي 
ريشه يك درخت قديمي بيرون كشيده و با كشاندن 
آن طي مسافتي بر شاخه اي از همان درخت در پالن 
اوليه مي گيراند، نمادي از ايس��تايي رها شده وي كه 
اكنون فلش فورواردي است يادآورنده براي پايان فيلم 
كه در فرآيندي تكرارش��ونده در بازه زماني از دست 
رفته ش��اهد فلش بكي از ابتداي فيل��م در انتهاي اثر 
خواهيم بود، نمادي از روح قهرمان غايب فيلم بر پيكره 
درخت زندگي در حال واژگوني به مثابه خانواده خود، 

خانواده اي كه در آستانه فروپاشي قرار دارد.
ژينا )مادر آليوش��ا( به واس��طه عدم دريافت عشق و 
محبت از مادرش دچار نقصي جدي در تربيت فرزند 
خود است و پدر )بوريس( نيز در مسيري مذهبي در 
جهت شغلش و سيري دروني بر پايه گمگشتگي روحي 
بر اثر بي كسي از خانواده جدا مانده است. به بيان صريح 
و اجمالي ژينا دنبال عش��ق است كه وقتي پاسخي از 
بوريس دريافت نمي كند به اليه اي از خودشيفتگي، 
مغ��روق در ش��بكه هاي اجتماع��ي، مصرف گرايي و 
تجمالت دچار مي ش��ود و بوريس نيز با تاثر از فرآيند 
تكويني از اصولگراي��ي در رفتارهاي اجتماعي دنبال 
فردي با ظاهري س��اده اس��ت كه به او احترام بگذارد 
و حامي او باش��د. بر اس��اس اين ش��كل گيري فرمي 
كارگردان در ش��خصيت پردازي ها، ترسيم مربعي را 
در پيش مي گيريم كه دو راس ديگر آن ماش��ا )نامزد 
پنهاني بوريس( و آنتون )دوست نويافته ژينا( هستند 
كه هر يك به عنوان متممي بر شخصيت هاي اصلي 
فيلم تشكيل يك ضلع از اين مربع را مي دهند؛ مربعي 
كه خود در فرم مفهومي تنوير فشار و اضطراب است؛ 
از سويي ماشا تيپي ساده زيست با حمايت مادرش و از 
سوي ديگر آنتون از طبقه مرفه كه پاسخگويي نيازهاي 
ساختگي و بدل شده به ترتيب در بوريس و ژينا هستند، 
بر اساس اين پايه محوري شخصيت پردازي ها در فيلم 
ش��كل مي گيرد تا نقطه عطف اول فيلم شكل گيرد. 

منظور: گم شدن آليوشا بر اثر بي مباالتي خانواده كه 
رابطه علت و معلولي آن حادثه محرك فيلم است و به 
صورت اخص: مكالمات بي پرده ژينا و بوريس در شبي 
كه آليوشا در دستشويي منزل سراپا گوش است تا آن 
دو بر سر حضانت بچه و نخواستنش مي جنگند، ظرف 
حقيقت براي مضروف اثر آليوشا مهيب است و او تاب 
پذيرش آن را نداشته و در عطف اول فيلم )دقيقه ۵0( 
پا به فراري بي بازگشت مي گذارد، نقدي كه وارد است 
آنكه عط��ف اول فيلم كمي دير اتف��اق مي افتد، زيرا 
كارگردان اس��ير جزييات در شخصيت پردازي هاي 

چهار راس شكلي خود است.
فرزند نوجوان قرباني حاصل از ميوه هوس است، او نيز 
در استيالي عشقي است كه وجود ندارد، والديني كه 
خود در هسته همجوشي شده اي از اين پرتو قرار ندارند 
و فقدان عشق )كانسپت فيلم( كه حاكم بر ذات است 
و به صورت زباني، سايه آن بر ديالوگ هاي رو در روي 
ژينا و بوريس در چند سكانس جداگانه آشكار است، 
مكالماتي كه در پايان هر يك به تنش و دعوايي لفظي 
فيمابين تبديل مي شود كه مبين جهان هاي جدامانده 

و فاقد اشتراك اين دو است.
نكته عيان در پرده اول در خالل شخصيت پردازي ها، 
تصوي��ر پرتويي ظريف از جامعه روس��يه اس��ت كه 
كارگردان با درايت تمام به مخاطبش تقديم مي كند كه 
گاهي اين رويدادها در اواخر پرده دوم و سوم نيز مشهود 
اس��ت، در واقع نقدي از سيستم ناظر و تماميت خواه 

حاكم و تاثيرات آن بر اركان جامعه مدرن روس��يه در 
قالب بيان ريشه سير خرافه نگري بر نسل هاي قديمي 
)والد( و بي هدفي در نس��ل هاي جديد )فرزند( است؛ 
به طور مث��ال در پرده اول زن آرايش��گر كه از زندگي 
ش��خصي خود س��خن به ميان مي آورد، دختر خود 
را الابال��ي و بي قيد معرفي مي كن��د، او با خطاب قرار 
دادن دخترش به ژينا مي گويد: »نه حرفه اي دارد و نه 
آرزويي!« يا در اواخر پرده دوم از ساختماني كه پليس 
آن را براي يافتن آليوش��ا زير نظر دارد شاهديم كه دو 
دختر جوان با حالي سرخوش و بي هدف از آنجا بيرون 
آمده و جمالتي ناش��ي از بي قيدي به اطرافيان خود 

حواله مي دهند.
در پرده دوم فيلم عمدتا و با جزييات در جست وجوي 
قهرمان غايبي هس��تيم كه ع��دم توانايي گروه هاي 
كمكي و داوطلب��ان و پليس راه ب��ه جايي نمي برند، 
در واقع جمع اضداد بر كاراكترهاي اصلي فيلم ژينا و 
بوريس غلب��ه مي كند و آنها در بطن دروني و جوينده 
خود جدا از تصويرگري بي عش��قي با ناكامي از يافتن 
هسته بي عشقي خود مواجهند، هسته اي كه در تجسد 
نوجواني حلول يافته تا آنها با سير محيطي و فيزيكي نه 
تنها او را پيدا نمي كنند، بلكه در درون خود نيز همواره 
در انتظار خواهند ماند، مي توان در اينجا به دو سكانس 
پيش از پايان فيلم دقت بيش��تري داش��ت جايي كه 
بوريس پس از چند سال و در زندگي جديدش حين 
عدم توازن روحي برگرفته از خش��م دروني حاصل از 

انتظار با بي حوصلگي، ش��يطنت و بازيگوشي فرزند 
جديدش كه نتيجه ازدواجش با ماشاست را برنمي تابد 
و او را در محوط��ه پارك بازي اش پرت مي كند يا ژينا 
 POVكه با بي ميلي با نگاهي خيره به روبه رو در نماي
برآمده از آشفتگي دروني در انتظار فرزند غيب شده اش 

روي تردميل مي دود.
نكته حاي��ز اهميت در پ��رده دوم، س��ر زدن آنها به 
مخفيگاه پسرشان است، اردوگاهي مخروبه و نمناك 
با دهليزهاي فراوان كه به درون آشفته و پر التهاب هر 
يك از آنان تنه مي زند و تصويري محيطي از فروپاشي 
خانواده روسي را در خود نمايان مي كند، يافتن لباس 
آليوشا نيز بر واقعي بودن تصاوير در جهان فيلم داللت 

دارد، نشانه اي در ناكجاي دل اين خانواده.
در ميانه نسبي فيلم )دقيقه ۶۵( به پيشنهاد پليس و 
گروه داوطلبان به قلب پالت مي رويم، منزل مادر ژينا 
كه كليد طاليي براي پاسخ به جانمايه اثر است، مادر 
ژينا شخصيتي روان نژند، اجتماع گريز و پرخاشگر كه 
با حضور چند دقيقه اي خود در قلب فيلم پاسخ رواني 
تمام مشكالت بروز داده شده از سمت ژينا را مي دهد، 
او هسته اصلي بي عشقي است، نمادي مدرن از نقش 

مادر در سونات پاييزي قرن ۲۱. 
نقطه عطف دوم فيلم كه با اوج گاه فيلم در هم تنيده، 
فروپاشي روحي ژينا و بوريس در مركز پزشكي قانوني 
شهر است كه براي تشخيص هويت يك جسد توسط 
پليس فراخوانده مي شوند. التهاب صحنه باالست تا 
جايي كه ژينا تاب نمي آورد و در حالي كه بوريس او را 
نوازش مي كند، ژينا او را به باد كتك مي گيرد و بوريس 

نيز در كنجي فرورفته و بي اختيار مي گريد.
در پرده س��وم ب��ه آپارتمان ف��روش رفت��ه اين زوج 
مي رسيم، جايي كه كارگران در حال مرمت و نوسازي 
واحدند و دوربين با حركت آرام Zoom out از پنجره 
اتاق آليوشا بيرون مي رود و محوطه بازي كودكاني را 
نش��انه مي رود كه در تيررس اين معناي رخ داده قرار 

دارند، چه بسا آنان قربانيان جديد جامعه باشند.
شايان ذكر است كه فيلم الگوي ماهوي جامعه شناسانه 
براي كشورهايي است كه در مسير شكلي نظام هاي 
برآمده از تماميت خواهي قرار دارند، لذا همذات پنداري 
با كاراكترهاي آخرين اثر زوياگينتسف در جوامع نظير 
كه بر مداري از اين جلوه گاه قرار دارند، قابل تامل است.

رضا بهكام

نقطه عطف دوم فيلم كه با اوج گاه فيلم در هم 
تنيده، فروپاشي روحي ژينا و بوريس در مركز 
پزشكي قانوني شهر است كه براي تشخيص 
هويت يك جسد توس�ط پليس فراخوانده 
مي شوند. التهاب صحنه باالست تا جايي كه 
ژينا تاب نمي آورد و در حالي كه بوريس او را 
نوازش مي كند، ژينا او را به باد كتك مي گيرد 
و بوريس ني�ز در كنجي فرورفته و بي اختيار 
مي گريد. در پرده س�وم به آپارتمان فروش 
رفته اين زوج مي رس�يم، جايي كه كارگران 
در حال مرمت و نوسازي واحدند و دوربين با 
حركت آرام Zoom out از پنجره اتاق آليوشا 

بيرون م�ي رود و محوطه ب�ازي كودكاني را 
نش�انه مي رود كه در تيررس اين معناي رخ 
 داده قرار دارند، چه بسا آنان قربانيان جديد 

جامعه باشند.

نقد و تحليلي بر فيلم Loveless آخرين ساخته آندره زوياگينتسف

بر مدار شكلي جامعه اي مرعوب



محيطزيستخبر

جامعه 12ejtemaee@etemadnewspaper.ir

آسيباجتماعي

گ�روهاجتماعي| پس از س��ال ها مطالبه از س��وي 
بازنشستگان چه بازنشستگان كشوري و چه بازنشستگان 
تامين اجتماعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از اجرا 
شدن طرح همسان س��ازي حقوق بازنشستگان از آخر 
تابستان خبر داد. پيش تر و در هفته گذشته خبر آمده بود 
كه قرار است حقوق همه بازنشستگان تامين اجتماعي 
همسان سازي شود. با اين حال محمد شريعتمداري با 
انتشار توييتي نوشت:   همسان سازي حقوق  بازنشستگان 
كشوري به عنوان مطالبه اصلي، همواره دغدغه اصلي  
وزارت رفاه و صندوق بازنشستگي كشوري بوده  است. او 
در اين نوشته افزوده است: بر اين اساس با تامين منابع و 
همكاري سازمان برنامه و قول مساعد رييس اين سازمان 
ان شاءاهلل در شهريور ماه نهايي و از ابتداي مهرماه به لطف 
خدا عملياتي خواهد شد.  شريعتمداري وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي از دو اتفاق خوب براي بازنشستگان تامين 
اجتماعي در آينده نزديك خبر داد. اين در حالي است 
كه مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي نيز با اش��اره ب��ه گفت وگوي زنده 
اينستاگرامي محمد ش��ريعتمداري به تصميماتي در 
سازمان تامين اجتماعي اشاره كرده و اجرايي شدن اين 
تصميمات را از جمله خبرهاي خوب براي بازنشستگان 
تحليل كرده اس��ت. بر اس��اس اين خبر شريعتمداري 
گفته است: مصوبه هيات امناي سازمان تامين اجتماعي 
براي واگذاري دو درصد از سهام شستا به بازنشستگان و 
مستمري بگيران اين سازمان با هماهنگي سازمان بورس 
را دريافت كردم. همچنين  او در هماهنگي با س��ازمان 
برنامه و بودجه براي واگذاري ۳۰هزار ميليارد تومان از 
سهام شركت هاي دولتي به ازاي مطالبات سازمان تامين 

اجتماعي از دولت خبر داد.
گفتني است ارزش هر سهم شستا در زمان عرضه در ۲۷ 
فروردين ماه ۸۶۰ تومان بود كه هم اكنون ارزش هر سهم 

به بيش از سه هزار و ۵۰۰ تومان رسيده است.
هفته گذشته هيات وزيران با پرداخت ۳۲ هزار ميليارد 
تومان طلب سازمان تامين اجتماعي از دولت موافقت 
كرده بود كه با افزايش ۳۰ ه��زار ميليارد توماني آنچه 
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي ام��روز از آن ياد كرد، 
مجموع طلب هاي واصل ش��ده اين سازمان از دولت تا 
پايان س��ال به ۶۲ هزار ميليارد تومان مي رسد كه گام 
بزرگي در راستاي حل مشكالت بازنشستگان سازمان 

تامين اجتماعي است.

بنفشهسامگيس

به اين معنا كه هميش��ه و در همه احوال، چرتكه انداز است 
و حساب س��ود و زيان كارهايش را نگه مي دارد. آنهايي كه 
آسوده خاطر ماسك ها و وسايل بهداشتي مصرف شده شان را 
در سنگفرش خيابان ها رها مي كنند، پيش خود مي پندارند 
كه رعايت يك فرد سود چنداني براي گشودن يك گره جمعي 
ندارد و كارشان را كم سود و كم اثر مي دانند. برخي ديگر اما به 
تئوري »سواري مجاني« پايبندند و مي انگارند هنگامي كه 
مساله اي به سود دسته بزرگي از مردم باشد، هستند بسياري 
كه قفل مشكل را باز كنند و سودشان را در كنار كشيدن خود 
و سوار ش��دن بر كاميابي ديگران مي دانند بي آنكه رنجي به 
جان بخرند. مثل اين قماش آدم ها مثل آدمي است كه اسب 
چموشي را شخص ديگري رام كرده باشد و او با فرصت طلبي 
بر پش��ت اسب رام شده سوار و به تاخت دور شود. اين نظريه 
س��واري مجاني را نه فق��ط در ماجراي كرون��ا كه در خيلي 
جاهاي ديگر نيز مي شود با انگشت اشاره نشان داد! در قضيه 
محيط زيست اين فرصت طلبي پر رنگ تر به چشم مي آيد. 
ساحل هاي نه چندان پاكيزه و كوه هاي محاصره شده با انواع 
و اقسام زباله هاي  تر و خشك به روشني نشان مان مي دهد كه 
آلوده كنندگان، فقط قرباني غفلت و ناآگاهي نيستند، بلكه 
بيشتر به اين سبب دست تطاول به محيط زيست مي گشايند 
كه خيال ش��ان تخت اس��ت به هر حال هستند كساني كه 
دل شان بيش��تر به حال و روز طبيعت مي سوزد و نيازي به 
سختي دادن خود و همراهان ش��ان نمي بينند و به عبارت 
بهتر، دنبال س��واري گرفتن از دلسوزي ديگران هستند كه 
صد البته بايد اقرار ك��رد پر بيراه هم نرفته اند و كامال به مراد 
دل رسيده اند! امروز اما اين ماجراي ويروس هفت رنگ كه هر 
روز بر رازآلودگي اش افزوده مي شود، خيلي با تئوري سواري 
مجاني جور در نمي آيد و نيازمند مسووليت شناسي فرد فرد 
ماست. اين مسووليت پذيري زماني ضروري تر مي شود كه 
بدانيم امروز برخي س��ود شخصي را با سالمت مردم تاخت 
زده اند و ماسك هاي استفاده شده را از خيابان ها و زباله دان ها 
براي فروش دوباره به خاليق جمع آوري مي كنند. ماسك هاي 
رها شده در خيابان، همراه با فقدان نظارت بر فروش و توزيع 
ماسك هاي اس��تاندارد مي تواند براي مردمي كه اين روزها 
ماسك جزو ضروري ترين ابزار زندگي شان شده است به بهاي 
گراني تمام شود. رها نكردن ماسك ها در خاكروبه ها و اسقاط 
آنها مي تواند از ميزان خطرآفريني اين جنس سودجويي ها 
بكاهد. تئوري سواري مجاني، هميشه جوابگو نيست و در يك 
جامعه نمي شود هر كس به قول قديمي ها به دنبال آرد كردن 
يك من گندم خود باشد! اين سودجويي هاي زودگذر مي تواند 
آسياب يك جامعه را از حركت باز دارد و سواري مجاني برخي، 
اين احتمال را نيرو مي بخشد كه بسياراني را از اسب سالمتي و 
نيك روزي پياده كند! بياييد در كارهاي جمعي، مجاني سوار 

نگراني و مسووليت شناسي ديگران نشويم!

وزير رفاه از همسان سازي حقوق 
بازنشستگان كشوري خبر داد 

بياييد مجاني سوار نشويم!

احمدي نژاد چنان محبوبيتي بين منتقدان تساهل و مدارا 
داشت كه برخي او را از نشانه هاي ظهور مي دانستند و برخي 
مي خواس��تند نامش را در كتب درسي بياورند. همه چيز بر 
وفق مراد او بود و او مي توانست با گفت وگو و اقناع منتقدان 
مذهبي، بستر رشد جوانان نوخاسته را فراهم كند تا باوجود 
تنگ نظري در مميزي ش��عر و موس��يقي، بازهم موسيقي 
ايراني؛ يك ظرفيت عظيم آزادي هاي اجتماعي- فرهنگي 
دوران او باش��د. اما عملكرد او خالف عاليق فعلي اوست. به 
ياد مي آورم كه روزي در سفر استاني هاشمي رفسنجاني به 
يكي از استان ها، امام جمعه يك شهر غرب كشور به انتقاد و 
ابتذال در ساخت و نمايش فيلم »عروس حلبچه« پرداخت و 
گفت ما سينمايي را كه »عروس حلبچه« نشان دهد، تعطيل 
كرديم. برخورد هاشمي رييس جمهوري وقت بسيار قاطع 
و عجيب بود. هاشمي رفس��نجاني رو به ام��ام جمعه كرد و 
گفت: »اين مملك��ت قانون و مجري قانون كه وزير فرهنگ 
باش��د، دارد و مالحظات رعايت مي ش��ود . امام جمعه حق 
چنين عملي ندارد. امام جمعه از جلسه قهر كرد و »عروس 
حلبچه« نمايش داده شد و كسي هم به سينما تعرضي نكرد. 
حاال بياييم و به رخدادها، مهاجرت ها و همه دوران ترشرويي 
دوران احمدي نژاد نگاه كنيم.  باغي پر از فغان و ناله اهالي هنر 
است.  از مميزي كتاب ها تا موسيقي و هنر و ممنوع الكاري 
ش��جريان تا ديگران. آقاي احمدي نژاد اگ��ر همين نظر را 
داش��ت، آن دوران طاليي جوانان برومند هنر خاكستري و 
زيرزميني نمي شد. اگر امروز امكان داش��ت تاريخ را دوباره 
به شكل دلخواه نوش��ت، اين مصاحبه ها اثر مثبتي داشت  
اما هنوز دود س��وختن آن فرصت به هواس��ت. در بازگشت 
چند خواننده هم در دوران پايان عسل اش با كساني كه او را 
 رييس جمهوري كردند، هدف صرفا تبليغاتي بود. مثل اينكه 
به جاي ساختن يك تيم ملي جوان كه توانش را داري، مرحوم 
ناصر حجازي و پروين را به تيم ملي دعوت كني. اينها هيجانش 
بيشتر است ولي ساختن تيم ملي مهم است كه جوانانش بر 

نيمكت ذخيره ها پير شدند و بعضا جالي وطن كردند.

موسيقي پروري احمدي نژاد !؟
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66429973 تلفن:

گروهاجتماعي|سخنگوي سازمان آتش نشاني از وقوع 
آتش سوزي در سقف كاذب طبقه اول پاساژ عالءالدين خبر 
داد و گفت: آتش قبل از رسيدن آتش نشانان خاموش شده 
بود. به گزارش مهر، جالل ملكي با اشاره به حضور ماشين هاي 
آتش نشاني در جلوي پاساژ عالءالدين و اعالم آتش سوزي 
در اين واحد تجاري اظهار داش��ت: دقايقي پيش در طبقه 
اول پاس��اژ عالءالدين در يك بخش كوچكي از سقف هاي 
كاذب اين س��اختمان به علت اتصالي برق آتش س��وزي 
كوچكي رخ داده بود. او افزود: اما قبل از رس��يدن ماموران 
آتش نشاني، به دليل اينكه اين واحد تجاري آژير خطر دارد 
و سقف هاي آن مجهز به دوش افشان است، آتش خاموش 
مي شود و به بخش هاي ديگر سرايت نمي كند. سخنگوي 
سازمان آتش نشاني گفت: به محض اطالع به سامانه 1۲۵ 
آتش نشاني، ماموران در محل حاضر شده و اقدامات ديگري 
را در راستاي اقدامات كنترلي بعد از خاموش كردن آتش 
انجام مي دهند. ملكي خاطرنشان كرد: ماموران آتش نشاني 
حدود ۲۰ دقيقه در محل حضور داشتند و در حال حاضر 
هيچ خطري اين واحد تجاري را تهديد نمي كند.  او ادامه 
داد: پاس��اژ عالءالدين به دليل اينكه سيستم هاي ايمني 
خوبي را در راستاي كنترل و مهار آتش در سال هاي گذشته 
نصب كرده اس��ت، در چنين مواقعي كه يك آتش سوزي 
خفيف گزارش مي شود، ماموران پاساژ مي توانند خودشان 
با خاموش كننده هاي دستي به موقع در محل حاضر شده و 
از وقوع يك آتش سوزي گسترده جلوگيري كنند. ملكي 
در پايان گفت: برخالف برخي از ساختمان هاي ناامن كه 
سازمان آتش نش��اني بارها به آنها اخطار داده است، پاساژ 
عالءالدين پاي كار آمده و تا حد قابل قبولي توانسته است 
نكات ايمني را رعايت كند و به مواردي از جمله سيستم هاي 
ايمني، آژير اعالم خطر، دوش افشان و... مجهز شود. به عنوان 
مثال اگر اين پاساژ به مواردي كه گفته شد مجهز نبود، در 
روز تعطيلي مثل امروز يك آتش س��وزي كوچك و ساده 

مي توانست به يك حريق گسترده تبديل شود.

پاساژ عالءالدين آتش گرفت

تنها مركز گذري كاهش آسيب اعتياد منطقه ۲1، با ابالغ 
شفاهي و غيررسمي شهرداري منطقه و به بهانه نارضايتي 
اهال��ي محل از فعاليت اين مركز، تعطيل ش��د. اين مركز، 
متعلق به موسسه غيردولتي »كاهش آسيب سيماي سبز 
رهايي« بود و 1۰۰ معتاد كارتن خواب ساكن در محل كه 
پيش از اقدام داوطلبانه ب��راي ترك اعتياد، مصرف كننده 
تزريقي و استنشاقي هرويين بودند، پس از مراجعه به مركز 
و دريافت پوشش درمان نگهدارنده با متادون، اعتياد پرخطر 
خود را ترك كرده و با درمان نگهدارنده، از آس��يب و تبعات 
مصرف تزريقي و استنشاقي هرويين فاصله گرفته بودند. 
روز پنجشنبه، عوامل شهرداري منطقه ۲1، بدون در دست 
داشتن حكم قضايي و ابالغ مكتوب و قانوني، تابلوهاي اين 
مركز را جمع آوري و به كاركنان مركز اعالم كردند كه اين 
مركز از اين پس تعطيل و پذيرش بيمار، ممنوع است. با اين 
اقدام شهرداري، بالتكليفي 1۰۰ كارتن خواب تحت درمان 
در اين مركز گذري كاهش آسيب اعتياد كه در منطقه اي 
آسيب خيز هم مس��تقر بود، نه تنها خطر بازگشت دوباره 
بهبوديافتگان به سمت اعتياد، انتخاب دوباره الگوي تزريق 
به دليل گراني قيمت مواد مخدر، ناتواني بهبوديافتگان از 
خريد حجم هاي باالتر هرويين بابت مصرف استنشاقي و 
سوق يافتن به الگوي پرخطرتر مصرف را تشديد مي كند، 
مس��ووالن ش��هرداري منطقه، با خ��ودداري از پرداخت 
مطالبات معوق ۸1 ميليون توماني اين موسس��ه و منوط 
شدن تس��ويه بدهي هايش��ان به تامين نقدينگي، دست 
مديرعامل موسسه را براي جايگزيني هر چه سريع تر يك 
محل جديد و پيشگيري از عود دوباره 1۰۰ بهبوديافته تحت 
درمان با متادون هم بس��ته اند. حبيب بهرامي؛ مديرعامل 
موسسه كاهش آس��يب سيماي سبز رهايي، در گفت وگو 
ب��ا »اعتماد« در تش��ريح جزييات اين اق��دام خالف عرف 
مسووالن ش��هرداري منطقه ۲1 گفت:»اواخر دهه ۸۰ به 
دنبال درخواست شهردار وقت منطقه ۲1، ساختماني در 
بلوار الله- تهرانسر براي راه اندازي مركز گذري كاهش آسيب 
اعتياد به ما تحويل دادند و فعاليت رس��مي اين مركز هم با 
حضور وزير تعاون وقت؛ علي ربيعي آغاز شد. شهردار وقت، 
نگاه مثبتي به فعاليت اين مركز داشت اما شهردار جديد كه 
از نيمه سال 1۳9۶ منصوب شد، با وجود تاكيد بر ضرورت 
فعاليت اي��ن مركز در جنوب غرب تهران، ق��ول داد كه در 
صورت نياز به جابه جايي مركز، حتما فضاي بهتري اختصاص 
خواهد داد. ايش��ان در بازديد از اين مركز، مي دانس��ت كه 
1۰۰ بيمار كارتن خواب، هر روز به اين مركز مي آيند كه ۷۰ 
نفرشان، عالوه بر دريافت صبحانه و غذاي گرم، تحت پوشش 
درمان نگهدارنده با متادون هم هستند و شب ها هم در تنها 
مددسراي منطقه ، پناه مي گيرند. راه اندازي اين مددسرا هم، 
يك اقدام مشاركتي با شهرداري منطقه بود و طبق تفاهمي 
مشترك مقرر شد بخشي از هزينه ها را ما پرداخت كنيم كه 
به دليل پرداخت نشدن تعهدات شهرداري، عالوه بر پرداخت 
سهم خودمان، ۸1 ميليون تومان هم طلبكار شديم. البته 
اوايل سال 9۷، مددسرا را از ما پس گرفتند و قرار بود به يك 
پيمانكار جديد تحويل شود كه تاخير در اين واگذاري و داير 
نبودن مددسرا، عالوه بر بي سرپناهي ده ها كارتن خواب از 
نيمه دوم همان سال، حادثه تلخ فوت دو بيمار كارتن خواب 
در جوار ساختمان مددسرا را رقم زد؛ كارتن خواب هايي كه 
در سرماي زمستاني، زير يك ورق پالستيكي آتشي روشن 
كردند كه گرم ش��وند اما به دليل استنشاق گاز منوكسيد 
كربن، دچار مسموميت ش��ده و فوت كردند. )آبان 1۳9۷ 
خبري در خبرگزاري ها منتشر ش��د با اين تيتر: مرگ دو 
معتاد كارتن خواب در نزديكي مددسراي شهرداري تهران. 
اين دو نفر، در 1۰۰ متري مددسراي شهرداري تهران- در 
پارك استقالل تهرانسر، منطقه ۲1 فوت كرده بودند. امير 
آريازند؛ قائم مقام وقت شهرداري تهران در صفحه توييتر 
خود، خبر فوت اين دو بي خانمان را منتشر كرده و نوشته بود 
كه در پي گزارش فوت دو تن از معتادان در پارك استقالل 
تهرانسر، به عنوان شهردار شب تهران در محل حاضر شدم، 
عوامل پليس آگاهي و شهردار شب ناحيه و منطقه هم بودند.

تنها به فاصله چند صدمتر، مددسراي منطقه ۲1 در دست 
تعمير بود. معاون اجتماعي و ش��هردار منطقه تلفني قول 
بازگشايي فوري دادند.( بهرامي مي گويد بعد از بازگشايي 
مددسرا، همان شهردار مشوق توسعه خدمات كاهش آسيب 
اعتياد، ساختمان محل ارايه خدمات گذري كاهش آسيب 
به معتادان كارتن خواب را پس گرفته و به جاي آن، دو اتاق 

كوچك در جوار ساختمان مددسرا واگذار كرده تا خدمات 
كاهش آسيب اعتياد در همين دو اتاق ارايه شود. اين تغيير 
و جانمايي جدي��د در حالي اتفاق افتاده كه بنا بر آيين نامه 
شرايط كاري مراكز گذري خدمات كاهش آسيب اعتياد و به 
استناد مصوبات كميته استاني كاهش آسيب اعتياد، جانمايي 
و راه اندازي اين مراكز بايد در مكان هاي مورد تاييد معاونت 
بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي باشد. عالوه بر اين، در 
ماده ۵۳ آيين نامه اجرايي و دستورالعمل هاي موضوع ماده 
1۵ قانون مبارزه با مواد مخدر - مصوب 1۳9۰ -  هم تاكيد 
شده: »افراد يا سازمان هاي متقاضي مركز كاهش آسيب، بايد 
درخواست خود را به معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي 
يا سازمان بهزيس��تي ارايه نمايند. كميته كاهش آسيب 
متشكل از معاونت بهداشتي دانش��گاه و نماينده سازمان 
بهزيس��تي و نماينده نيروي انتظامي و كارشناس درمان 
شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان، درخواست 
را بررسي و پس از تطبيق آن با دستورالعمل و تعيين محل 
مركز، حداكثر يك ماه پس از وصول درخواست، نسبت به 

صدور مجوز اقدام و به متقاضي ابالغ نمايند.«
ماده ۵4 همين آيين نامه تاكيد مي كند كه: »مركز كاهش 
آس��يب در مناطق جغرافيايي كه نس��بت قابل توجهي از 
جمعيت معتادان بي خانمان را داراس��ت تاسيس گردد و 

تعيين محل به عهده كميته كاهش آسيب استان است.«
مركز گذري كاهش آسيب اعتياد متعلق به موسسه كاهش 
آسيب سيماي سبز رهايي هم تحت پوشش همين شرايط 
بوده و نه تنها مجوز رسمي و معتبر از وزارت بهداشت و سازمان 
بهزيستي كشور داشته، شهرداري منطقه هم طبق مفاد 
همين آيين نامه ها، مجاز به تغيير و جابه جايي يا حتي حذف 
فعاليت اين مركز نبوده در حالي كه چهارشنبه هفته گذشته، 
مسووالن شهرداري منطقه به بهرامي دستور مي دهند كه 
»اتاق هاي« محل ارايه خدمات كاهش آسيب اعتياد را هم 
تخليه كرده و فعاليت مركز را متوقف كند و دليل اين دستور 
را هم »نارضايتي اهالي از فعاليت مركز گذري كاهش آسيب 
اعتياد« عنوان مي كنند در حالي كه مددسرا و مركز گذري 
كاهش آسيب اعتياد DIC، دو مركز مكمل يكديگر هستند. 
كافي است در هواي سرد اواخر پاييز يا شب هاي زمستان، 
سري به گرمخانه هاي تهران بزنيد. در كنج و كناري دورتر از 
ورودي گرمخانه، كارتن خواب ها مشغول به آخرين دودهاي 
قبل از خواب هس��تند و خرده فروش هم همان حوالي، در 
پوش��ش يك مصرف كننده بي رغبت به س��رپناه، جوالن 
مي دهد و با قطرات خون اين آدم هاي بدبخت، سوداگري 
مي كند. وجود يك مركز گذري كاهش آسيب اعتياد كنار 
يك گرمخانه، بخت رو كرده به كارتن خواب است و هرچه 
فاصله درگاه مركز گذري تا گرمخانه، كوتاه تر باشد، اولين 
دس��تي كه صبح رو به پلك هاي نيمه باز كارتن خواب دراز 
مي شود، نه دست خرده فروش و هرويين و شيشه پالستيك 
پيچ شده، دست درمانگر و متادون و تعارف بهبودي و دوري 
از اعتياد. بهرامي تاكيد دارد كه اتفاقا، ساعات كار مددسرا، 
بايد بيشتر مورد اعتراض اهالي مي بود چون مددسرا طبق 
دستور ش��هرداري تهران، از ساعت ۶ عصر تا ۸ صبح است 
و تمام مددجويان، بايد س��اعت ۸ صب��ح و پس از دريافت 
صبحانه، مددس��را را ترك كنند و تا امروز هم پيشنهادات 
بهرامي بابت تسهيل اسكان مددجويان در محوطه بيروني 
و محصور و امن مددسرا و پيش��گيري از پراكنده شدن در 
سطح منطقه پاسخي نگرفته است. عالوه بر اين، موقعيت 
جغرافيايي منطقه ۲1 هم به گونه اي است كه بهانه اعتراضات 
مردمي به فعاليت مركز گذري كاهش آسيب اعتياد چندان 
موجه جلوه نمي كند. منطقه ۲1، بافت مسكوني دارد و حتي 

در بخش هايي از اين منطقه، قيمت زمين و ملك هم بسيار 
گران است اما موقعيت مكاني همين مركز گذري كاهش 
آسيب اعتياد، تا حدي با بافت مسكوني منطقه فاصله داشته 
كه بهرامي مي گويد جانمايي اين مركز در يك محوطه خالي 
پشت كارخانه خودروسازي بوده و نه تنها، اهالي منطقه و 
بخصوص، زنان و كودكان، هيچگاه تردد و عبوري از جوار اين 
مركز نداشته اند، تنها همسايگان اين مركز، يك پاركينگ و 
يك مصالح فروشي هستند. اما در عوض، به دليل نزديكي كل 
منطقه به حاشيه هاي آسيب خيز همچون اتوبان آزادگان، 
بخش هايي از وسعت ۵ هزار و ۵۰۰ هكتاري منطقه ۲1 به 
عنوان عرصه وسيع حاشيه نشين، بافتي متراكم از جمعيت 
فقير و نيازمند دارد عالوه بر آنكه وجود كارگاه هاي مشاغل 
صنعتي س��نگين در اطراف منطقه، قابليت س��وق يافتن 
جمعيت كارگري به سمت مصرف مواد مخدر را هم تسهيل 
مي كند. منطقه ۲1، همچنين به دليل نزديكي به خروجي 
شهر تهران، يكي از امن ترين مناطق رسوب خرده فروشان و 
مخفيگاه هاي اوزان خرد مواد مخدر براي ترانزيت و حمل 
مس��افري و خودرويي به غرب و مركز كشور است چنانكه 
مرور اخبار اقدامات مقابله اي پلي��س مبارزه با مواد مخدر 
تهران بزرگ از عمليات شناسايي و كشفيات در اين منطقه 
مهاجرپذير و مهاجرنشين واقع در جنوب غرب تهران هم، 
آسيب خيز بودن اين منطقه از بابت فراواني دسترسي به مواد 
مخدر را پررنگ كرده است. چنين شرايطي، قابليت پرخطر 
شدن منطقه ۲1 را افزايش مي دهد آن هم در حالي كه كل 
بضاعت اين منطقه براي جمعيت آسيب ديده از اعتياد، دو 
كمپ اقامتي ترك اعتياد با تعرفه هاي گران و يك مددسراي 
شهرداري اس��ت عالوه بر يك مركز گذري كاهش آسيب 
اعتياد كه حاال تكليفي نامعلوم دارد و بايد با فعل ماضي درباره 

سابقه فعاليتش صحبت كرد. 
بهرام��ي مي گويد: »انتظار ما از ش��هرداري و معاونت 
اجتماعي شهردار ومنطقه ۲1 اين است كه به جاي پاك 
كردن صورت مساله و متوسل شدن به اين رفتار دور از 
اخالق، حرف ما را بشنوند و مشكل 1۰۰ انسان بهبود 
يافته را درك كنند و به عمق خطري كه با تعطيلي اين 

مركز، آنها را تهديد مي كند فكر كنند.«
اين اولين بار نيست كه مديران شهرداري، چشم بر وظايف 
خود در قبال كاهش آسيب اعتياد مي بندند عالوه بر اينكه 
در ايران، رويه مرسوم و معمول اين است كه هيچ مديري، 
عملكرد مدير پي��ش از خود را قبول ن��دارد و با هر تغيير، 
مناطق هدف يك مديريت ه��م مثل خرده ريزهاي كرانه 
دريا، در موج تغييرات، ش��ناور و زير و باال مي شوند. از سال 
1۳۶۷ كه اولين قانون مبارزه با مواد مخدر تصويب و ابالغ 
شده تا امروز و ظرف اين ۳۲ سال، حتي يك مدير در كشور 
نمي توان پيدا كرد كه راه همتاي پيشين را ادامه داده باشد. 
آيين نامه و مقررات مقابله با آسيب هاي اجتماعي و حمايت 
از آسيب ديدگان هم كه از سال هاي پاياني دهه ۷۰ تدوين و 
تصويب و ابالغ شد، به همين وضعيت گرفتار آمد و با وجود 
آنكه جمالت مكتوب، شرح وظايف هر مدير و هر مجموعه 
را به وضوح مشخص كرده، باز هم در شهرداري تهران، هر 
مديري، سياست هاي سليقه اي خود را در پيش گرفته آن 
هم درحالي كه آيين نامه ها و دستور العمل ها و تبصره  ها و 
بخشنامه ها، به وضوح شرح وظايف و نحوه عملكرد مديران 

را روشن كرده است. 
ماده ۸۰ قانون برنامه شش��م توسعه، ضمن آنكه بر تكليف 
دولت درباره تهيه طرح جامع كنترل و كاهش آسيب هاي 
اجتماعي با اولويت اعتياد، طالق، حاشيه نشيني، كودكان 
كار و مفاسد اخالقي و كاهش ۲۵ درصدي آسيب ها تا پايان 

اجراي اين برنامه – س��ال 14۰۰ – تاكيد كرده، در تبصره 
1 از بند ب، »خدمات رس��اني به موقع ب��ه افراد در معرض 
آسيب هاي اجتماعي با مشاركت سازمان هاي غيردولتي« 
را موكد مي كند و در تبصره ۳ از بند ث همين ماده از قانون 
هم مقرر مي دارد ك��ه» از طريق وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي )سازمان بهزيستي( با همكاري شهرداري ها نسبت 
به بهره برداري و تكمي��ل مراكز نگهداري، درمان و كاهش 
آسيب معتادان متجاهر و بي خانمان و راه اندازي مراكز جامع 
توانمندسازي و صيانت اجتماعي براي معتادان بهبوديافته 
در اس��تان ها با رعايت احكام ماده )۷۰( اي��ن قانون اقدام 
نمايد. اداره اين مراكز به عهده سازمان بهزيستي كشور يا 
شهرداري ها حسب مورد با بهره گيري از ظرفيت سازمان هاي 

مردم نهاد و بخش غيردولتي خواهد بود.«
در تبصره هاي ۵ و ۶ آيين نامه اجرايي مراكز نگهداري، درمان 
و كاهش آس��يب معتادان موضوع ماده 1۶ قانون مبارزه با 
مواد مخدر - مصوب 1۳9۳ ستاد مبارزه با مواد مخدر – هم، 
جزييات وظايف شهرداري ها در قبال بهبوديافتگان مشخص 
شده و در تبصره ۵ تاكيد مي شود كه: »وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري شهرداري ها، كميته 
امداد و ساير دستگاه هاي اجرايي حمايتي دولتي، موسسات 
و سازمان هاي مردم نهاد و اشخاص واجد صالحيت، شرايطي 
را فراهم نمايد ت��ا افراد ترخيصي ازمراكز، حس��ب نياز، و 
مطابق دستورالعمل اقدامات حمايتي، بازتواني و مددكاري 

اجتماعي از خدمات مربوطه بهره مند شوند.«
در تبصره ۶ همين آيين نامه تاكيد مي شود كه: »شهرداري ها 
و سازمان هاي وابسته به آنها در شهرهاي داراي ۵۰۰ هزار 
نفر جمعيت و باالتر و مراكز استان ها موظفند درچارچوب 
برنامه ها و فعاليت هاي ابالغي از سوي دبيرخانه ستاد مبارزه 
با موادمخدر و اين آيين نامه، اقدامات الزم براي حمايت هاي 

اجتماعي از معتادان بهبود يافته را انجام دهند.«
ذكر تم��ام مصداق هاي ك��م كاري ها و خ��الف عرف ها، 
نه تنها ممكن نيس��ت، قوانين و تاكي��دات آيين نامه اي و 
تبصره دار درباره لزوم حضور شهرداري ها در كمك به كاهش 
آسيب هاي ناشي از اعتياد هم بس��يار مفصل است. شايد 
به عن��وان يك مصداق از اين گس��تردگي، مي توان از اكبر 
رجبي؛ مديرعامل جمعيت »طلوع بي نشان ها« پرسيد كه 
در اين سابقه 1۵ ساله خدمت به كارتن خواب ها، مسووالن 
شهرداري تهران تا به حال چند بار، تن اكبر و بچه هايش را 
لرزانده اند و ترس به دل شان اندخته اند كه با تعطيلي فالن 
مركز و فالن خانه و فالن سرا، از فردا جاي شان توي پاتوق ها 

و خرابه ها و كنار دست خرده فروش هاست. 
»زمان مسووليت آقاي قديمي )رضا قديمي؛ مديرعامل 
اسبق سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران( قراردادي 
بستيم و امضا كرديم و به من گفتند طبق همين قرارداد، 
براي جذب و بهبودي و نگهداري و حمايت از كارتن خواب ها 
و بهب��ود يافته ها، به تو پول مي دهيم. س��ال 1۳94 وقتي 
اين قرارداد منقضي شد، رفتم و اين قرارداد را از دبيرخانه 
شهرداري گرفتم و ديدم اين قرارداد، هيچ مهر و شماره اي 
ندارد. در واقع اين قرارداد، هيچ رسميتي نداشته و من بابت 
شكايت از مسووالن وقت شهرداري، دستم به هيچ جا بند 
نيست. در همه اين سال ها، جز يك سال بابت هزينه يكي از 
مددسراها در منطقه 11، نه تنها شهرداري پولي به من نداد، 
از من خواهش مي كردند كه هزينه برق مراكز را پرداخت 
كنم در حالي كه چنين قراري نداشتيم و به دفعات، آب و 
برق مراكزم را قطع كردند. اگر دوس��تي ها و روابط من در 
شهرداري نبود، تمام بچه هاي بهبود يافته من حاال وسط 
خيابان ها بودند. من تا امروز، دو س��اختمان از شهرداري 
گرفت��ه ام و بس. اما تعداد بهبود يافته ه��اي من را با تعداد 
بهبوديافته هاي مراكز شهرداري مقايسه كنيد. همه اين 
سال ها، من اين مراكز و بچه هايم را با پول مردم حفظ كردم 
و اداره كردم و چرا ؟ چون تفكر مسووالن شهرداري، تفكر 
مردمي نيست. تفكر تحقير است و تفكر كمك نيست. نه 
فقط شهرداري، باقي سازمان هاي دولتي كه مدعي كمك 
به كارتن خواب و حمايت از كارتن خواب هستند و ميلياردها 
تومان پول دارند، خروجي ش��ان را نشان بدهند. بچه هاي 
بهبود يافته من، امروز دانش��جو هستند و كار مي كنند و 
درآمد دارند. سازمان هاي دولتي مدعي حمايت و كمك به 
كارتن خواب ها، نه در كميت حرفي براي گفتن دارند و نه در 
كيفيت. فكر كنم وقت آن رسيده كه به همه شان بگوييم تا 
كي نمي خواهيد حرف ما انجمن هاي غير دولتي را بشنويد و 
تا كي نمي خواهيد دست از برچسب زدن و سياه نمايي درباره 

ما، انجمن هاي غيردولتي دست برداريد؟«

بدهكار،موسسه طلبكار را تعطيل كرد
با دستور شهرداري و به بهانه مخالفت مردم، فعاليت تنها مركز كاهش آسيب اعتياد منطقه 21 ، متوقف شد
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گروه��ي از دانش��گاهيان، اهالي فرهنگ و رس��انه و 
كنشگران مدني خطاب به س��تاد ملي مقابله با كرونا 
تاكيد كردند ستاد مقابله با كرونا گام هايش را محكم 

بردارد، تصميم بگيرد و اجرا كند.
به گزارش ايسنا، در اين بيانيه آمده است: 

»در چند ماه اخير انواع مشكالت بار دولت را سنگين 
كرده است. سياس��تمداران هم انسانند. هر چند در 
موقعيت مس��ووليت مجاز به يأس و انفعال نيستند 
ولي غلبه چنين حالتي ناممكن نيست. آنها نيز مثل 
هر انسان ديگري در برابر مسائل مختلف، واكنش هاي 
رواني انساني خواهند داشت. معموال وقتي تعداد و وزن 
مشكالت زياد مي شود، آدم ها در ميان يك چندراهي 
ممكن است احساس ناتواني كنند و اعتماد به نفس 
خود را از دس��ت بدهند. اولين نتيجه چنين حالتي، 
كاهش ت��وان تصميم گيري و كاه��ش قدرت عمل 
است. شايد ستاد مقابله با كرونا دچار چنين وضعيتي 
شده باشد كه تقريبا هيچ برنامه خاصي براي مقابله با 
موج تازه شيوع كرونا ارايه نمي كند جز تكرار ضرورت 
استفاده از ماسك، كه هر چند درست است اما قطعا 

كافي نيست. 
براي تصميم هاي سراسري ستاد كرونا اين بخش از 
مشكالت دولت قابل فهم است كه شرايط اقتصادي 
بحران زده فعلي مانع از تعطيل كردن كسب و كارهاي 
مردم و ايجاد محدوديت هاي گس��ترده است. شايد 
ام��كان چنين كارهايي دس��ت كم فعال نباش��د، اما 
بي ترديد اگر الزم ش��ود حتي به قيمت جيره بندي 
مواد غذايي الزم اس��ت از جان مردم مراقبت ش��ود. 
البته باور داريم حتي در ش��رايط كنوني نيز س��تاد 
مقابله ب��ا كرونا مي تواند حداقل هاي��ي را انجام دهد 
كه به كاهش مي��زان خطر ابتال و افزايش مبتاليان و 
مرگ و مير كمك كند. دولت مي تواند از خودش مايه 
بگذارد. اغلب اين اقدامات حداقلي چيزهايي است كه 
خود دولت يا سازمان هاي عمومي مي توانند صورت 
بدهن��د؛ كارهايي مانند نيمه تعطي��ل كردن ادارات 
دولتي، س��ازمان هاي عمومي و بخش ه��اي اداري 
شركت هاي دولتي و شركت هاي بزرگ، بانك ها و... 
از طريق كاهش تعداد كاركنان روزانه به ميزان بيش  
از ۵۰  درصد، يا لغو طرح ترافيك براي كاهش ميزان 
استفاده مردم از وسايل نقليه عمومي كه از مهم ترين 
مكان ها براي انتقال ويروس اند، ايجاد محدوديت هاي 
سخت براي سفرهاي برون شهري، افزايش برنامه هاي 
آموزش��ي و خبري و ترويجي تلويزيون كشور براي 
آگاه ك��ردن بيش��تر مردم نس��بت به خطر ش��يوع 

لجام گسيخته كرونا و...
حتما اقدامات ديگري را نيز مي توان به اين فهرس��ت 
افزود، اما مش��كل آن اس��ت كه به نظر مي رسد دولت 
و س��تاد مقابله با كرونا اعتماد به نفس خود را از دست 

داده اند.

بايد اعتماد به نفس داشته باشيد!
فراواني انواع مش��كالت، قدرت تصميم گيري ستاد را 
شديدا كاهش داده است. از اخبار ستاد، بوي استيصال 
مي آيد. منشا بخشي از اين استيصال وضعيت بحراني 
موجود است، اما شايد بخش مهم ديگر آن شرايط رواني 
حاكم بر دولت و ستاد مقابله با كروناست. انگار خود را 
باخته اند. وقتي آدم خودش را مي بازد، نه توان تصميم 
دارد، نه توان عمل. به  طور ناخواسته مي نشيند تا توفان 

زمانه برايش تعيين تكليف كند.
دول��ت همچنان توانايي هاي زيادي دارد. قادر اس��ت 
خيلي كارها بكن��د، اما بدانيد آفت اقدام درس��ت در 
زماني كه فش��ارها فزوني مي گيرد پناه بردن به اوهام 
و خودشيفتگي است. مديريت ش��رايط در كشور ما، 
مشكالت خاص خود را دارد و قرار نيست براي كسي 
الگو باش��د يا با كسي قياس ش��ود. با فروتني بپذيريم 
كمبودهاي فراواني داريم و البته بر توانايي هاي داخلي 
تكيه كنيم. زمانه همه گيري كوويد-۱۹ بيش تر از آنكه 
دوره تقابل و تكبر باشد دوره تعامل و فروتني است. به 
جاي برخوردهاي حذفي، نيروهاي تازه از جامعه مدني 
را فراخوان��ي كنيد، از ايده هاي جديد براي بازس��ازي 
س��تاد كمك بگيريد و البته به استيصال اجازه ندهيد 

بر شما حكم براند.
هادي آفريده، مستندساز

دكتر مسعود احمدزاداصل، روانپزشك
مهرداد احمدي شيخاني، گرافيست

نعمت احمدي، وكيل دادگستري
فرزاد اديبي، گرافيست
مجيد برزگر، كارگردان

بابك برزويه، عكاس و كارگردان
هوشنگ پوربابايي، وكيل دادگستري

امير حسين جاللي ندوشن، روانپزشك
ولي خليلي، روزنامه نگار

علي دهباشي، مدير مجله بخارا
نفيسه رسولي محالتي، كنشگر مدني

دكتر مجيد صادقي، روانپزشك 
ناصر صفاريان، مستندساز

مجيد صيادي، فعال فرهنگي
محمد عاقبتي، كارگردان تئاتر

عباس عبدي، روزنامه نگار
دكتر مهرداد عربستاني، انسان شناس
فريدون عموزاده خليلي، روزنامه نگار

بهرام كلهرنيا، گرافيست
دكتر علي متولي زاده اردكان��ي، عضو گروه علوم پايه 

فرهنگستان علوم
دكتر فريدون مجلسي، محقق و مترجم

دكتر مازيار مرادي الكه، متخصص پزشكي اجتماعي
مجيد مظفري، بازيگر

دكتر پدرام موسوي، كنشگر مدني
دكتر آرش نصر اصفهاني، جامعه شناس

دكتر عليرضا نوروزي، روانپزشك
كامبيز نوروزي، حقوقدان و روزنامه نگار

علي وراميني، سردبير ماهنامه مديريت ارتباطات«

شهردار تهران درخصوص عدم تحقق بودجه شهرداري 
گفت: براي تامين بودجه به پشتوانه حقوقي و منابع مالي 
عالوه بر امكانات خود ش��هرداري ها نياز است.براساس 
گزارش ايلنا، پيروز حناچي، شهردار تهران در پاسخ به 
پرسش��ي مبني بر اينكه برنامه شهرداري براي مسكن 
و كاهش هزينه هاي آن در شهر تهران چيست؟ گفت: 
ش��هرداري براي مسكن وظيفه مس��تقيم ندارد، اما در 
اين زمينه پيشنهاداتي دارد. او درخصوص پيشنهادات 
شهرداري گفت: مهم ترين ابزارهاي الزم براي تاثيرگذاري 
بين دس��تگاه هاي موجود در داخل مح��دوده قانوني 
ش��هرداري ها هس��تند و آقاي رييس جمهور هم اين را 
قبول دارند.او همچنين در پاسخ به سوالي درخصوص 
عدم تحقق ۵۰درصد بودجه شهرداري تهران در سه ماهه 
 نخست سال جاري كه انتقادات اعضاي شوراي شهر را نيز 
در پي داشت، گفت: قاعدتا اگر شهرداري ها بخواهند اين 
اقدام را انجام دهند هم به پشتوانه حقوقي و هم به منابع 
مالي ديگري عالوه بر امكاناتي كه خودش��ان دراختيار 

دارند نياز دارند.

گروه اجتماعي | سخنگوي س��ازمان آتش نشاني و 
خدمات ايمني ش��هرداري تهران از وقوع حريق در يك 
مجتمع تجاري در بازار كفاشان تهران خبر داد. به گزارش 
ايسنا، س��يدجالل ملكي در اين باره اظهار كرد: ساعت 
2۰: ۱۰ دقيقه روز جاري يك مورد آتش سوزي در يك 
پاساژ به س��امانه ١٢۵ س��ازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني شهرداري تهران اطالع داده شد كه بالفاصله چهار 
ايستگاه آتش نشاني به همراه خودرو هاي تنفسي و تانكر 
آب به محل واقع در محدوده بازار كفاش ها، بازار سيد ولي 
اعزام شدند. ملكي با بيان اينكه آتش نشانان در مدت زمان 
چهار دقيقه به محل رسيدند، گفت: در يك ساختمان 
س��ه طبقه كه كاربري توليد كفش داشت و در آن مواد 
قابل اشتعال نگهداري مي شد حريق رخ داده بود. روي 
سطح پشت بام اين مجتمع با لوازم ناايمن، انباري هايي 
تعبيه ش��ده بود و اين حريق در يكي از انباري هايي كه 
روي س��طح پشت بام واقع شده بود رخ داده بود. او ادامه 
داد: از آنجايي كه حريق روي س��طح پشت بام رخ داده 
بود بس��ياري از ش��هروندان اين دود را مشاهده كردند. 
همچني��ن از طريق رايزر به بخش��ي از طبقات پاييني 
سرايت كرده بود كه آتش نشانان با حضور به موقع از چند 
طرف عمليات را آغاز كردند و حريق را تحت كنترل در 
آوردند. به گفته او حريق اطفا شده و آتش نشانان در حال 
لكه گيري و ايمن سازي محل هستند. اين حادثه تاكنون 

مورد مصدوميت نداشته است.

گروهي از دانشگاهيان، اهالي فرهنگ و 
رسانه و كنشگران در بيانيه اي تاكيد كردند

ستاد مقابله با كرونا
گام هايش را محكم بردارد

شهردار تهران :
براي تامين بودجه به پشتوانه 

حقوقي نياز داريم

حريق مجتمع تجاري
در بازار تهران

جدول

متقاطع

سود        وكو

  افقی

عمودي

۱- ايالتي در امريكا - بندباز
2- نفع - وسيله نقليه قطبي - پايتخت نروژ

3- حرف آخر - ح��رف همراهي عرب - طلوع صبح- 
پاره كردن

4- از اسماء حسني - آرايش هنرپيشه
۵- يگانه - حيوان وحشي - همدم و يار - تصديق روسي

6- توده بخار متراكم - وسايل خانه - بيسواد
7- جنس به ظاهر قوي - شكاف و رخنه - سزاوار بودن

8- ايمن - تحريم سياسي
۹- از كوه ه��اي مه��م كش��ور - از كوه ه��اي مهم 

كشور- چانه
۱۰- سرپرست و قيم - آخرين ملكه مصر - رقيب خانم ها!

۱۱- نشانه مفعولي - پارچه روپوشي - باد سرد - قلعه 
و حصار

۱2- نغمه و آواز - بي آبرويي
۱3- رشوه خوار - قابلمه بزرگ - باب روز - گياه توخالي
۱4- سرباز نيروي دريايي - مزد كار و زحمت - فرزند دريا!

۱۵- التهاب حفره هاي بيني - نگهبان بلندي

۱- معاون و دستيار - فوريت پزشكي
2- جايز و شايس��ته - جن��گ - حرف نف��ي عرب - 

همنشين برهمن
3- دست عرب - عالقه و محبت - همنشين برهمن - 

نگه دارنده ساختمان
4- شبانگاه - تيره - بايگاني

۵- گشادگي - حاكم
6- دل آزار كهنه - شمردن - سودمند و مفيد - ماه سرد

7- كشتي تاريخي فليپ دوم - ضخيم نيست - عضو 

پركار بدن
8- از رودهاي مهم ايران - كام دهان - پشته - خانه شعر

۹- حكم و دستور - سيل بزرگ - پدر بهرام گور
۱۰- كوچك - از ش��هرهاي خراسان - ترنجبين - 

ساز شاكي
۱۱- اصطالحي در ورزش بسكتبال - بزرگوارتر

۱2- گشادگي رگ هاي پا - مقياس اندازه گيري - شگون
۱3- خنده رو - جامه صاف مي كند - جواب هاي 

- افشرده گوجه
۱4- دشمن سخت - گاز - دنبره - آواز

۱۵- زبان مردم كشور تونگا - رقاد

گروه اجتماعي| ۱83، ۱۹8، 2۰3، ۱7۹ در روزهاي 
گذش��ته آمار جان باختگان كرونا حوالي همين اعداد 
چرخيده اس��ت و نش��ان داده كه هنوز تا نفس راحت 
كشيدن و به روال عادي زندگي بازگشتن راه درازي در 
پيش است. همين آمار و هشدارهاي بيمارستان هاي 
بدون تخت خالي است كه س��بب شده در يك هفته 
گذشته نه تنها شهروندان كه نهادها و مسووالن بيشتري 
احساس كنند كه خطر جدي به قوت خود باقي است 
و بايد تصميم هاي ديگري گرفت. اين هشدارها روي 
تصميم گيري برخي دانشگاه ها هم تاثير گذاشته است. 
از ۱6 تير ماه دانشگاه تهران تكليفش را زودتر از بسياري 
دانش��گاه هاي ديگر طي اعالميه اش روش��ن كرد. در 
حالي كه همچنان صحبت از نحوه بازگشايي و پذيرش 
دانش��جوي خوابگاه ها در ميان بود، اين دانشگاه طي 
اعالميه اي خطاب به اساتيد و مديران اعالم كرد كه بنا 
را بر اين بگذارند كه نيم سال اول سال تحصيلي ۱3۹۹-

۱4۰۰ به صورت مجازي برگزار خواهد شد: »محتواي 
دروس نيم سال آينده خود را با فرض الكترونيكي بودن 
آموزش تهيه كرده و آمادگي هاي الزم را براي استفاده 
از سامانه هاي مورد استفاده در دانشگاه داشته باشند. 
پيش بيني و آمادگي الزم براي ارزيابي دانشجويان به 
صورت مس��تمر در طول نيم سال و كاهش سهم نمره 
آزمون پايان ترم در تعيين نمره نهايي را داشته باشند.«

روز گذشته سايت دانش��گاه صنعتي شريف به نقل از 
محمود فتوحي، رييس اين دانشگاه نوشت كه تمركز 
برنامه ريزي ها روي ماه هاي پاييز است و دانشگاه آماده 
اس��ت تا حد امكان درس هايش را به صورت مجازي 
ارايه كند: »ما در پاييز دو مساله بسيار مهم داريم؛ يكي 
رسيدگي و پيش بردن برنامه دانشجويان فعلي و ديگري 
ساماندهي دانش��جويان ورودي جديد كه احتماال از 
آبان و آذر وارد دانش��گاه مي شوند. اين در حالي است 
كه پيش بيني مي ش��ود در آن زمان با موج ديگري از 
كرونا دست و پنجه نرم كنيم و دانشگاه دوباره تعطيل 
شود. با درنظر گرفتن تمام سناريوها تالش مي كنيم تا 
در پاييز بتوانيم بهترين عملكرد را نسبت به اتفاقي كه 
رخ خواهد داد، داشته باشيم.« اين دانشگاه امتحانات 
پايان ترم خود را هم به شيوه مجازي برگزار كرده بود 
تا به خاطر حضور در جلسه امتحان ناچار به بازگشايي 
خوابگاه هاي دانش��جويي نش��ود. براي برخي ديگر از 
دانشگاه ها اما به نظر مي رسد كه چاره اي جز برگزاري 
حضوري برخي كارگاه ه��ا و كالس هاي عملي وجود 
ندارد. دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي به اين نتيجه 
رسيده كه براي كم خطر كردن برگزاري اين كالس ها 
بايد از دانش��جويان تعهد بگيرد. سه روز قبل، معاونت 
آموزشي دانشگاه خواجه نصير اعالم كرد از دانشجوياني 
كه درس هاي كارگاهي و عملي حضوري دارند، تعهدي 
به صورت الكترونيكي يا كتبي مبني بر رعايت نكات 
بهداشتي و پذيرفتن مسووليت شركت در كارگاه در 
اولين روز حضور در كارگاه اخذ خواهد شد: »چنانچه 
دانش��جوياني موافق به ش��ركت در كارگاه به صورت 
حضوري نيستند، قبل از شروع كارگاه بايد درخواست 

خود مبني بر حذف اين دروس را به آموزش دانشكده 
اعالم كنند تا درس عملي آنها حذف شود.« اين دانشگاه 
به همراه جمعي ديگر از دانشگاه ها مانند دانشگاه علوم 
پزشكي در روزهاي پيش رو ترم هاي تابستانه خود را به 

صورت مجازي آغاز مي كنند. 
تكليف نامعلوم دانشگاه هاي غيرانتفاعي

با اين حال دس��ته اي از دانش��گاه ها هستند كه مانند 
دانش��گاه هاي بزرگ تواناي��ي وع��ده دادن ترم هاي 
تحصيلي آنالين را ندارند، دانش��گاه هايي كه ناگهان 
ظرف ۱۵ سال گذشته به صورت ناگهاني و دسته دسته 
به جمع مراكز دانشگاهي كشور اضافه شدند. چهارشنبه 
هفته گذشته بود كه محمدتقي نظرپور، معاون اداري، 
مالي و مديريت منابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به 
ايلنا گفت: »دانشگاه هاي بزرگ ما در كشور ساختارهاي 
الزم براي آموزش غيرحضوري دانشجويان را دارند و 
به سرعت توانستند خودشان را با شرايط روز تطبيق 
دهند و از دستاودهاي روز هم استفاده كنند. اما خيلي 
از دانشگاه هاي تازه تاس��يس يا نوپاي ما كه ۱۵- ۱۰ 
سال از قدمت و تاسيس آنها مي گذرد، زيرساخت هاي 
فضاي مجازي را اصال ندارند يا خيلي محدود دارند.« 
حاال وزارت علوم هم اعالم كرده است كه قرار است تمام 
اين تجربيات دانشگاه هاي مختلف از آموزش در دوران 
شيوع را در قالب همايشي تجميع كند. اداره كل روابط 
عمومي اين وزارتخانه خبر داد: »همايش ملي »همايش 
ملي تبادل تجربيات دانش��گاه ها و مراكز آموزشي در 
اج��راي آموزش الكترونيكي در بح��ران كوويد ۱۹«، 
با مش��اركت معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري و انجمن علم��ي يادگيري الكترونيكي و به 
ميزباني دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي از 

2۱ تا 23 مرداد ماه ۱3۹۹ برگزار مي شود.«
با اين حال معضلي كه معاون وزير علوم به صورت گذرا 
به آن اش��اره كرد همچنان بر جاي خود باقي اس��ت. 
سال هاست كه كارشناس��ان آموزش عالي نسبت به 
عواقب متعدد رشد سريع دانشگاه هايي كه با نام هاي 
مختلف در س��اختمان هاي كوچك اس��تيجاري سر 
برآوردند هشدار مي دهند. رشد بي رويه اي كه از دولت 
محمود احمدي نژاد شروع شد و با گذر سال ها تبديل 
ش��د به يكي از معضالت پيش روي آموزش عالي. اين 
دانش��گاه ها كه به گفته وزارت علوم توان چنداني در 
پوش��ش آنالين در زمان ش��يوع كرونا را ندارند حاال 
بايد اين مس��اله را حل كنند كه با ارايه چه خدماتي و 
با چه كيفيتي قرار اس��ت از دانش��جويان شهريه هاي 
كامل هر ترم را دريافت كنند. از ارديبهش��ت ماه سال 
جاري مشخص شد كه شكايت هاي مربوط به شهريه 
دانشجويان اين دانشگاه ها تبديل به يك مساله جدي 
ش��ده اس��ت. همان زمان بود كه فري��دون جعفري، 
مديركل دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوري، به ايرنا خبر داد كه »برگشت 
يا كاهش ميزان ش��هريه« از دانشجويان كارشناسي 
دانشگاه هاي غيردولتي-غيرانتفاعي را بيشترين ميزان 

شكايات ارسال شده به اين اداره كل اعالم كرد.
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دانشگاه

دانشگاه ها براي پاييز آنالين آماده مي شوند

گروه اجتماعي | كرونا در حالي ۱83 هموطن ديگرمان 
را از ما گرفت كه ايرج حريرچي، معاون كل وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي در گزارش��ي اعالم كرده اگر هر 
خانوار ايراني به دليل مسائل بهداشتي و درماني در ايام كرونا 
حدود يك ميليون و 6۰۰ هزار تومان )معادل ۱۰۰ دالر در 
ابتداي پاندمي كرونا( افزايش هزينه داشته باشد، هزينه هاي 
كمرشكن سالمت از 3.7 درصد به حدود 8 درصد مي رسد. 
در خانوارهاي روستايي اين شاخص از 4.۹ به ۱2.۹ درصد 
و در خانوارهايي كه داراي فرد بيش��تر از 6۰ سال هستند، 
اين شاخص به ۱2.3 درصد افزايش مي يابد. اين در حالي 
است كه هر روز ما عددهايي نزديك 2۰۰ نفر را درباره تعداد 
جان باختگان اعالم مي كنيم و گم��ان نمي كنيم كه اين 
عددها نمايانگر انسان ها و خانواده هاي شان است. در ميان 
همين ۱83 قرباني اخير كوويد۱۹ يكي از همكاران رسانه اي 
ما هم بود؛ »سهيل گوهري«. او همين اواخر مسووليت روابط 
عمومي باشگاه استقالل را پذيرفته بود. اما حدود ۱۰ روز 
قبل خبر رسيد كه او به ويروس كرونا مبتال شده و به سبب 
وخامت حالش با دستگاه ونتيالتور تحت درمان قرار گرفت 
اما ديروز صبح همه خبرنگاران و اهالي رسانه روز خود را با 
خبر مرگ او آغاز كردند. هنوز هم هيچ كس باور نمي كند كه 
»سهيل گوهري« از بابت ابتال به ويروس كرونا جان باخته 
است. براي همين است كه بايد درباره اين عددهايي كه هر 
روز خانم الري س��خنگوي وزارت بهداشت مرور مي كند، 
ش��فاف تر و صريح تر سخن بگوييم و نه آنكه آن را در قالب 

چند عدد از ذهن بگذرانيم. 
با اين حال به عادت همه روزهايي كه در ۵ ماه گذشته پشت 
سر گذاشتيم، عددهايي كه س��خنگوي وزارت بهداشت 
اعالم ك��رده را مرور مي كنيم. اما يادمان باش��د هر يك از 
آنها يكي از جنس ماست يكي مثل »سهيل گوهري«. بر 
اساس گزارشي كه س��خنگوي وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي ارايه داد: تاكنون 26۹ هزار و 44۰ نفر در 
كشور به طور قطعي به ويروس كرونا مبتال شده اند و با فوت 
۱83 نفر در 24 ساعت منتهي به جمعه 27تير۹۹، شمار 

جان باختگان كرونا در كشور به ۱3 هزار و 7۹۱ نفر رسيد.
سيماسادات الري درباره آخرين آمار مبتاليان قطعي به 
ويروس كرونا در كش��ور و موارد فوت ناشي از اين ويروس 
بيان كرد: در 24 ساعت گذشته تا ظهر روز 27 تير ۱3۹۹ و 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، دو هزار و 37۹ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه هزار 
و 8۵2 مورد بستري شدند. با اين حساب، مجموع بيماران 

كوويد۱۹ در كشور به 26۹ هزار و 44۰ رسيد.
معاون وزير بهداشت گفت: خوشبختانه تاكنون 232 هزار 
و 873نفر از بيماران بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
شده اند. همچنين 3۵۰۹ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ 

در وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. 
الري در توضيح وضعيت موجود تشخيص بيماري نيز بيان 
كرد: تاكنون دو ميليون و ۹8 هزار و ۹8۵ آزمايش تشخيص 
كوويد۱۹ در كش��ور انجام شده اس��ت. سخنگوي وزارت 
بهداشت افزود: استان هاي آذربايجان شرقي، ايالم، بوشهر، 
خراسان رضوي، خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران )به 
خصوص آمل(، كرمان و فارس در وضعيت قرمز قرار دارند 
و در استان هاي كرمانش��اه، آذربايجان غربي، هرمزگان و 
كردستان با رعايت پروتكل هاي بهداشتي توسط هموطنان 
عزيز شاهد روند نسبتا كاهشي در موارد ابتال، بستري و مرگ 
و مير هستيم.او همچنين تاكيد كرد: از مردم مي خواهيم از 
تردد بي هدف و تفنني در اماكن عمومي خودداري كنند، زيرا 
دفعات حضور و زمان حضور در اماكن عمومي احتمال ابتال 
به ويروس كرونا را بيشتر مي كند. همچنين دورهمي هاي 
خانوادگي را از ش��كل حضوري به مج��ازي تبديل كنيم. 
يادمان باشد كه تنها راه پيشگيري از ابتال به كرونا رعايت 
س��ه اصل فاصله گذاري فيزيكي ۱.۵ تا دومتر، استفاده از 
ماسك و شستن مداوم دست هاس��ت.اين در حالي است 
كه حريرچي در وبينار فاصله گذاري هوش��مند؛ همراهي 
اقتصاد با سالمت توضيح داد: اگر هر خانوار ايراني به سبب 

مسائل بهداشتي و درماني در 
ايام كرونا حدود يك ميليون 
و 6۰۰ هزار توم��ان )معادل 
۱۰۰ دالر در ابتداي پاندمي 
كرونا( افزايش هزينه داشته 
باشد، هزينه هاي كمرشكن 
س��المت از 3.7 درص��د به 
حدود 8 درصد مي رس��د. در 

خانوارهاي روس��تايي اين شاخص از 4.۹ به ۱2.۹ درصد و 
در خانوارهايي كه داراي فرد بيشتر از 6۰ سال هستند، اين 
شاخص به ۱2.3 درصد افزايش مي يابد.او افزود: بر اساس 
پيش بيني صندوق بين المللي پول، بحران اقتصادي ناشي 
از پاندمي كوويد ۱۹ بدتر از سقوط اقتصاد دنيا به منفي 4 
درصد در سال 2۰۰8 خواهد بود. همچنين ركود اقتصادي 
در اقتصادهاي پيشرفته، خيلي بدتر از اقتصادهاي ضعيف 
خواهد بود چون اقتصادهاي پيشرفته در خدمات و ارتباطات، 
سهم بيشتري دارند.معاون كل وزارت بهداشت گفت: در 
شرايط شيوع كرونا هزينه هاي مستقيمي مانند هزينه هاي 
انجام آزمايش و گرافي قبل از تشخيص، درمان بيماران در 
بخش هاي بستري، سرپايي و مراقبت هاي ويژه، مراقبت از 
بيماران در منزل، تامين اقالم حفاظت فردي، تامين دارو 
در بازار آزاد و غيررس��مي در برخي خانوارها و خوددرماني 
مثال استفاده بي رويه از ويتامين هاي دي و ث به سبد خانوار 

اضافه مي شود.
دكت��ر حريرچي با اش��اره به تحميل برخ��ي هزينه هاي 
غيرمستقيم به خانوارها در شرايط اپيدمي كرونا گفت: از 
دست دادن شغل افراد مبتال، ترس و اجتناب از مراجعه به 
بيمارستان ها براي ساير بيماري ها كه منجر به وخيم تر شدن 
وضعيت بيماري و پرداخت 
هزينه هاي سنگين تر مي شود 
و همچني��ن تبع��ات رواني 
مرتبط با مشكالت اقتصادي 
از جمله مهم ترين هزينه هاي 
غيرمستقيم به خانوارها در 

اين شرايط است.
او تاكيد كرد: كرونا هزينه هاي 

سنگيني بر نظام سالمت تحميل كرده و خواهد كرد. هزينه 
تخت روز ب��راي بيماران در بخش هاي عادي كه ش��امل 
هزينه هاي اسكان، غذا و مراقبت هاي الزم است، حدود 23۵ 
هزار تومان محاسبه مي شود اما در اسفندماه كه دچار كمبود 
وسايل حفاظتي و مجبور به تامين آن از بازار آزاد بوديم، به 
ازاي يك روز مراقبت از يك بيمار كوويد۱۹، فقط 7۰۰ هزار 
تومان براي تامين لباس محافظتي هزينه كرديم.معاون كل 
وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر براي هر بيمار كوويد 
۱۹ با متوسط 2.۵ روز بستري در بيمارستان ها، حدود ۵۰۰ 
هزار تومان فقط براي وس��ايل محافظت��ي از بيمار هزينه 
مي شود كه بر نظام سالمت تاثير مي گذارد. هزينه مستقيم 
يك كيت تشخيصي PCR حدود 24۰ هزار تومان و هزينه 
غيرمستقيم آن حدود 4۰۰ هزار تومان است.۹۵ درصد از 
بيماران كوويد۱۹ كه در بيمارستان ها بستري مي شوند، 
به اكسيژن نياز دارند و تعداد زيادي اكسيژن ساز به قيمت 
حدود يك ميليارد و 7۰۰ ميليون تومان براي بيمارستان ها 

تهيه و تامين شده است.
مراقب نوزادان باشيم 

به نظر مي رس��د ويروس كرونا حتي به ن��وزادان هم رحم 
نمي كند و برخالف ماه هاي گذشته كه كمتر مي شنيديم كه 
نوزادان قرباني كوويد۱۹ شده اند در خبرهاي ديروز دست كم 
دو نوزاد به دليل ابتال به ويروس كرونا جان باخته  بودند. يكي 
از اين ن��وزادان كه به تعبيري كوچك ترين قرباني كرونا از 
نظر سني در گناباد خراسان رضوي بوده است و ديگري در 
استان بوشهر. خبرگزاري خبرآنالين در اين باره گزارش داد 
متاسفانه يك نوزاد دو روزه در گناباد، جان خود را به دليل 
ابتال به كروناويروس از دست داده و به يكي از كوچك ترين 
قرباني كروناويروس در دنيا تبديل شده است.حدود يك ماه 
پيش گاردين گزارش داده بود كه كوچك ترين قرباني كرونا 
در انگليس نوزادي ۱3 روزه بوده كه به دليل ابتال به كرونا فوت 
كرده است، جز او كودكي سه روزه هم در ويلز به دليلي مشابه 
فوت كرده بود، البته ابتال به كروناويروس دليل ثانويه مرگ 
اين نوزاد و دليل اصلي مرگ او عدم ارسال اكسيژن به مغز 
اعالم شد. براساس گزارش اينديپندنت يك نوزاد يك روزه 
در لوئيزياناي امريكا هم به دليل ابتال به كروناويروس فوت 
كرده است.در همين حال تسنيم در خبري نوشت: سعيد 
كشميري رييس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر با اشاره به 
روند صعودي بيماران، بستري ها و فوتي هاي كرونايي استان 

بوشهر يك نوزاد 23 روزه به  دليل ابتال به كرونا جان باخت.
سعيد كشميري در جمع خبرنگاران در بوشهر، با بيان اينكه 
بر اساس اعالم س��خنگوي وزارت بهداشت استان بوشهر 
همچنان در وضعيت قرمز قرار دارد، اظهار داش��ت: روند 
افزايشي بيماران مبتاليان به كرونا در استان بوشهر از نيمه 

دوم خرداد آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد.

كرونا همچنان هموطنان مان را به مسلخ مي برد 
هزينه هاي سربار جديد ناشي از شيوع ويروس كرونا يك ميليون و 600هزار تومان براي هر نفر

ايرنا
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اولين نكته اي كه فكر مي كنم بايد به عنوان مقدمه ورود به 
اين بحث مطرح كنم اين است كه من هم مثل ميليون ها 
آدم ديگر كه در سراس��ر دنيا به اين چش��م دوختند كه 
اين وضعيت اصال چه چيزي هس��ت و تعريف آن دقيقا 
چگونه بايد انجام ش��ود، همين وضعيت را دارم. راستش 
من نمي توانم پيش از اينكه مطمئن شوم چه چيزي در 
انتظارمان است به خيلي مسائل فكر كنم. به اين معنا كه 
بايد بدانيم ويروس كرونا در نهايت چه تاثيراتي بر زندگي 
ما در درازمدت خواهد گذاش��ت و بعد اين سوال اساسي 
را مطرح كنيم كه ما چقدر ب��ا يك وضع موقت طرفيم و 
چقدر با چه چي��زي طرفيم كه مي تواند آينده زندگي ما 
را الاقل تا آنجا كه چشم اندازي داريم تغيير بدهد. تصور 
مي كنم آن قدري كه من از اوضاع متوجه شدم نه جامعه 
پزش��كي، نه اهل اقتصاد، نه اهل سياست و نه هيچ كس 
ديگري ك��ه در جايگاه هاي مديريتي دنيا چه به ش��كل 
جهاني و كشوري حضور دارد، هيچ كدام جواب قطعي و 
شفاف و به دردخوري به سواالت ما ندارد. حسم اين است 
كه ما در يك ابهام بزرگ در حال حركتيم. دريافت من اين 
نيست كه ما در حال صبر هستيم تا آنچه براي دانشمندان 
روشن ش��ده زودتر به نتيجه برسد. واقعيت اين است كه 
خود دانش��مندان هم به نظر مي رسد تسلطي بر موضوع 
ندارند. بيش��تر اوضاع به اينگونه است كه عده اي در حال 
مديريت رواني جامعه جهاني هستند تا ما از هم نپاشيم 
و بتوانيم به زندگي ادامه دهيم. باالخره چيزي به اس��م 
اميد در هر دوره اي از تاريخ وجود دارد و در همين تعريف 
كلي اش باعث شده آدم ها به پيش بروند. امروز همان اميد 
در معناي عامش در حال تزريق به جامعه اس��ت تا ما به 
قول فرنگي ها give up نكنيم. بر اساس همين مقدمه 
نس��بتا طوالني پاسخ دادن به س��واالت شما و حضور در 
بحثي كه مطرح كرده ايد بسيار معطوف است به برداشت 
ما از همين مقدمه. اينكه م��ا داريم در مورد يك آينده نه 
چندان كوتاه و محدود حرف مي زنيم؟ آيا ما 10 تا 20 سال 
درگير همين موقعيتيم يا اينكه واقعا در مورد يك شرايط 
موقت حرف مي زنيم؟ اگر قرار باش��د خيلي خوشبينانه 
به مسائل نگاه كنيم و بگوييم حداكثر يك فصل ديگر از 
مسابقات فوتبال را قرار است با مختصات فعلي نگاه كنيم 
و بعدش تمام مي شود و به تاريخ مي پيوندد، پاسخ به اين 
سوال ها هم كنترل شده تر مي تواند جلو برود. اگر بدانيم 
وضعيت موقت اس��ت آن وقت حرف زدن در مورد اينكه 
»اين شرايط جوانمردانه است يا نيست؟« يا اينكه »اين 
تنها راهي اس��ت كه مي توان فوتبال را زنده نگه داشت يا 
نه؟« يا اينكه »باشگاه ها در حال، بهره برداري اقتصادي از 
اين وضعيت مي كنند ي��ا راهي جز اين ندارند؟« يا اينكه 
فكر كنيم »باشگاه ها به نوعي در حال دور زدن هواداران 
هستند؟« و تمام اين سوال ها با در نظر گرفتن يك شرايط 
موقت زيستي خيلي پاسخش فرق مي كند و ما مي توانيم 
آن را به س��اليق و ش��رايط واگذار كنيم و بگوييم در يك 
جمع بندي كلي راهي جز اين چي��زي كه در حال اتفاق 

افتادن است وجود ندارد. 

بااينحالفارغازبح�ثزمانميتوانگفت
كهفوتبالبدونتماشاچيازمنظرزيباشناسي

آسيبديدهاست.
اگ��ر بخواهيم قيد زم��ان را برداريم و از موقت��ي بودن يا 
طوالني م��دت بودن درگي��ري با بيماري عب��ور كنيم، 
مي توانم به اين اش��اره كنم بي شك ما در دوراني زندگي 
مي كنيم كه يك خصوصيت قديمي را در دوران مدرن با 
ساختاري دقيق تر شاهد هستيم. آن هم انجام چيزهايي 
است در قالب نمايش يك فيلم سينمايي، برگزاري يك 
كنسرت يا انجام يك مسابقه فوتبال. در تمام اينها مساله 
حضور جمعيت وجود دارد. آن ارتباط اينتراكتيوي كه به 
شكل رفت و برگش��تي بين تماشاگر و كسي كه در حال 
اجراي نمايش اس��ت، شكل مي گيرد. اين ارتباط از همه 
دوره هاي گذشته شايد طراحي تر شده تر و ساختارمندتر 
است. البته كه اين چيزها از 3000 يا 4000 سال پيش هم 
سابقه دارد و مثال اجراي شكل هاي ديگري از اين ارتباط ها 
سابقه داشته است؛ از همان زماني كه كليسيوم در رم بنا 
شد يا سالن هاي بزرگ نمايش در يونان وجود داشت يا هر 
شكل ديگري از اين نوع كه در تاريخ بشر به ثبت رسيده. 
اين جور نيست كه اين مساله دستاورد دنياي مدرن باشد. 
دنياي مدرن ولي بي ترديد بس��ياري از ساختارهايش را 

در خدمت باش��كوه تر كردن و غني ت��ر كردن آن چيزي 
قرار داده كه نامش ارتباط آدم هاي تماش��اگر يا هوادار يا 
هر كسي است كه به محل نمايش مي آيد. البته كه مثال 
مقوله اي به نام فوتبال با نمايش تلويزيوني اش در جهان 
فراگير شد. ولي بحثي نيست كه قلب ماجرا كماكان همان 
استاديوم است. آنچه كه در استاديوم اتفاق مي افتد حسي 
ايجاد مي كند كه تماشاچيان ميليوني در سراسر جهان 
همان حس را امتداد مي دهند. زماني كه فوتبال تماش��ا 
مي كنيم واكنش هاي داخل اس��تاديوم چي��زي را در ما 
برمي انگيزد كه ضميمه مي شود به آنچه در وسط زمين 
اتفاق مي افتد و ما كه ممكن اس��ت تماشاگر تلويزيوني 
باش��يم آن را گس��ترش مي دهيم در خودمان. ما نسبت 
به رفتار تماشاگران واكنش داريم. ما وقتي مي بينيم كه 
تماشاگران دارند از بازي استقبال مي كنند، به آن واكنش 
منفي نشان مي دهند، موقعي كه صداي شان به خاطر يك 
اتفاق بلند مي شود، وقتي به خاطر گل شادي مي كنند، 
وقتي در اعتراض به داوري يا هر چيز ديگري دس��تمال 
سفيد نش��ان مي دهند، موقعي كه كله خوك مي اندازند 
كنار خ��ط در اعتراض به حضور فيگ��و در رئال مادريد و 
هزاران اتفاق ديگر از اين دست، هرگز نمي توانيم اينها را 
از بازي جدا كنيم. ما موقع تماشا نمي گوييم اينها حاشيه 
است و اصل ماجرا وسط زمين اتفاق مي افتد. واقعيت اين 
است كه اينها كنش و واكنش هاي مرتبطي هستند و به 
همين دليل هم موقعي كه رفتار نژادپرستانه باعث مي شود 
بازي متوقف شود باز ما تصور نمي كنيم اينها به هم ربطي 
ندارند. خيلي وقت ها بخشي از اين نمايشي كه آن وسط 
اجرا مي ش��ود همان واكنشي است كه بازيكن به سكوها 
نشان مي دهد يا تاثيري كه مي پذيرد است؛ حال چه در 
جهت مثبت چه در جهت منفي. فكر مي كنم هر تماشاگر 
حرفه اي كه پاي تلويزيون مي نشيند در حال دريافت اين 
دو با هم است. بيننده دارد آن چه در زمين اتفاق مي افتد 
را در پيوند با آن چه روي سكوها در جريان است مي بيند. 

خيلي بعيد اس��ت كه بتوانيم فوتبال را به شكل ديگري 
ببينيم و به همين دليل خود من هنگام تماشاي بسياري 
از بازي هايي كه تلويزيون ايران پخش مي كرد اما به دليل 
نداشتن حق پخش بازي ها مجبور بود صداي روي سكوها 
را ببندد و فقط صداي گزارشگر به گوش مي رسيد، لذت 
چنداني نمي بردم. لذتي در حد يك چهارم يا يك پنجم 
آن لذت اصلي. اينها قطعي است. اين چيزي است كه ما 
در كنس��رت ها و نمايش فيلم هم مي بينيم. ما در سينما 
هم به س��ختي مي توانيم تن بدهيم به اينكه فيلمسازي 
عبارت اس��ت از اينكه فيلمي در خأل ساخته شود و بعد 
هم روي مثال نتفليكس منتش��ر ش��ود و آدم ها تك تك 
بنشينند توي خانه و ببينند. بعد هم يك سري آدم ديگر 
ريويويي بنويسند و منتشر كنند. اين واقعا سينما نيست. 
سينما يك نهاد اجتماعي بوده و با رابطه واقعي تماشاگر 
با فيلم شكل گرفته. واكنش هايي كه ما هنگام تماشاي 
دسته جمعي هشتصد نفره، هزار نفره يا هزار و چند نفره به 
يك فيلم نشان مي دهيم هيچ ربطي به تماشاي آن فيلم 
به صورت انفرادي ندارد. در مورد كنسرت هاي موسيقي 
اين ديگر كامال مصداق عيني تري دارد. بي شك آنچه در 
كنسرت رخ مي دهد يك داستان ديگر است. ترديدي در 

اينها وجود ندارد. 
پسمعتقديدتماشايفوتبالبدونتماشاچي

لذتسابقراندارد.
بله. بايد اعتراف كنم بعد از عمري فوتبال بيني راس��تش 
اين روزها بازي ها را تماش��ا نمي كنم. من نزديك به 25 
سال است بازي هاي تيمي مثل بارسلونا را دنبال كرده ام. 
هرچه كه به دستم رسيده اس��ت را ديده ام. اما بازي هاي 
اخير را نديدم و فقط هاياليت هاي��ش را دنبال مي كنم. 
مي خواهم بگويم براي من به شخصه جذابيت فوتبال از 
دس��ت رفته. اين استاديوم هاي خالي با آن امبيانسي كه 
صرفا پخش مي شود چيزي شبيه »به نتيجه رساندن يك 
نمايش اس��ت كه چاره اي جز به پايان رساندنش نيست 
چون پولي بابتش پرداخت شده« است. البته از نظر من 
اين نامطلوب نيست. من هم اگر جاي مديران اين باشگاه ها 
بودم راهي جز همين مس��ير نمي داشتم. اما بايد اعتراف 
كنم لذت تماش��اي بازي ها بدون تماشاچي براي من كه 
يك تماشاچي هميشگي فوتبال بوده ام خيلي اندك شد 

و ديگر آن هيجان معمول را ندارد. 
برخيازتماشاچياندرسراسردنيامعتقدند
باش�گاههاباپذيرفتنبازيبدونه�وادارانبه
نوعيآنهارادورزدهاندوفقطميخواهندجيب

خودراپركنند.
در مورد مساله اقتصادي راستش ترجيح مي دهم اينقدر 
بدبينانه به داس��تان نگاه نكنم. مد اين است كه تا بحث 
پول پيش مي آي��د همه يك جور موضع گي��ري تند در 
مورد ماجرا انجام مي دهند. درست يا غلط همه مي دانيم 
باشگاه هاي بزرگ دنيا و حتي باشگاه هاي متوسط چقدر 
درگير مديريت اقتصادي هستند و چقدر سرنوشت تيم ها 
و رضايت هواداران وابسته است به آنچه در حوزه اقتصاد 
اتفاق مي افتد. اين ربطي به فوتبال به طور مشخص ندارد 
و مربوط به اتمسفري است كه ما در آن زندگي مي كنيم 
و دنياي امروز. اينكه باشگاه ها تالش مي كنند تا شرايط 
اقتصادي ش��ان از هم نپاش��د و با مقداري غير استاندارد 
پيش بردن بازي ها و خارج كردن از روال هميشگي براي 
جلوگيري از متالشي شدن باشگاه، آن قدرها هم چيزي 
نيست كه الزم باشد به خاطرش باشگاه ها را شماتت كنيم 
و بگوييم به خاطر پول چنين تصميمي گرفتند. حاال اگر 
به خاطر پول هم اين تصميم را گرفتند ش��ايد واقعا بايد 
مي گرفتند. اين راه بهتري اس��ت براي اينكه آسيب هاي 
س��اختاري دراز مدت به س��اختارهاي يك باشگاه وارد 
نشود. باشگاه مي خواهد از اين طريق بتواند بعد از گذر از 
اين وضعيت به روال عادي برگردد به موقعيت قبلي اش. 
برخيهاباارجاعمابهاتفاقاتزشتهواداري
درفوتبالمثلسردادنشعارهاينژادپرستانه
يادرگيريهوادارانرويسكوهاازآرژانتينتا
همينتهرانمعتقدندنبودتماش�اچياننكات

مثبتيهمدارد.
هيچ كس نمي توان ادعا كند ش��كل فعلي فوتبال حاال از 
جهاتي بهتر هم هست. ايده هايي نظير اينكه برخي تصور 
كنند با اين وضعيت رفتارهاي نژادپرس��تانه را نخواهيم 
ديد يا شاهد درگيري نخواهيم بود را اصال درك نمي كنم. 
اصال نمي فهمم ذهني كه اين شكلي فكر مي كند چگونه 
است. بديهي است كه اين رفتارها مطلوب نيستند اما اينها 
بخشي از زندگي هستند؛ بخشي از فوتبال و همين دنيا 
هستند. اينها اجزاي همه آن چيزي است كه ما را در اين 
دنيا توضيح مي دهد. خوب يا بد قرار است اينها جور ديگري 

گفت وگو   با حسين  معززي نيا، پژوهشگر   و منتقد  سينما

فوتبال بدون تماشاچي نامش فوتبال نيست
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فص��ل 20-2019 رقابت ه��اي فوتب��ال باش��گاهي 
اسپانيا موس��وم به الليگا جمعه شب قهرمان خودش را 
ش��ناخت. در رقابت هاي هفته سي و هفتم كه به صورت 
همزمان برگزار ش��د رئال صد رنشين در خانه از ويارئال 
پذيراي��ي كرد و بارس��لونا نزديك تري��ن تعقيب كننده 
اين تيم از اوساس��ونا پذيرايي كرد. اين بازي ها در حالي 
 برگزار ش��د كه رئال تنه��ا به دو امتياز ديگ��ر از دو بازي 
پيش رويش براي قهرماني نياز داش��ت.  رئال مادريد در 
ش��بي كه براي قطعي كردن قهرمان��ي اش مي جنگيد 
همانند تمام بازي هاي دوران پس��اكرونايش موفق شد 
ويارئال را نيز شكس��ت ده��د تا بدون توج��ه به نتيجه 
بازي همزمان جام قهرماني فوتبال اس��پانيا را تصاحب 
كند. در اين بازي ابتدا كريم بنزما موفق شد گل نخست 
كهكشاني ها را در دقيقه 29 به ثمر برساند. ستاره كم فراز 
و نشيب و هميشه گلزن رئال در دقيقه 77 گل دوم تيمش 
را از روي نقطه پنالتي به ثمر رس��اند تا در شب قهرماني 
تيمش دبل كرده باشد. البته باتوجه به حضور راموس در 
زمين بازي ابتدا او پنالتي را زد كه تبديل به گل ش��د اما 
داور دستور به تكرار ضربه داد كه اين بار بنزما پشت توپ 
ايستاد و آن را به تور دروازه زيردريايي هاي زرد چسباند. 
البته ويارئال در دقاي��ق پاياني يكي از گل هاي خورده را 
جبران كرد و مي توانست گل تساوي را هم به ثمر برساند 
كه دبل سيو كورتوا مانع آن شد. رئال مادريد درنهايت با 
پيروزي دو بر يك 86 امتيازي ش��د و مقام قهرماني را به 
دست آورد. اين سي وچهارمين قهرماني كهكشاني ها در 
الليگا و دومين قهرماني زيدان در اين ليگ در كس��وت 

مربي به حساب مي آيد.  رئال مادريد در بازي هاي دوران 
پساكرونا ركورد جالب 10 بازي و 10 برد به ثبت رساند. 
 آنها در اين تع��داد بازي 19 گل به ثمر رس��اندند و تنها 
چهار بار دروازه خودش��ان را باز ش��ده ديدن��د. كورتوا 
در اي��ن 10 ب��ازي 6 كلي��ن ش��يت ب��ه ثبت رس��اند. 
 زيدان ني��ز با اي��ن قهرماني ب��ه ركورد فوق الع��اده هر 
19 ب��ازي يك ج��ام در رئال مادريد دس��ت پي��دا كرد. 
ركوردي افسانه اي كه بعيد به نظر مي رسد كسي بتواند 
حتي نزديكش هم بشود. نابغه فرانسوي در مدت زمان 
حضور تقريبا چهار ساله اش در رئال مادريد، دو الليگا، سه 
چمپيونزليگ، دو سوپركاپ اروپا، دو سوپركاپ اسپانيا 
 و دو جام باشگاه هاي جهان فتح كرده است كه مجموعا 
11 جام مي ش��ود. اين در حالي اس��ت كه زيدان هنوز 
شانس دارد با جبران شكست دو بر يك بازي رفت مقابل 
منچسترس��يتي در ليگ قهرمانان به سمت چهارمين 

چمپيونزليگ و دوازدهمين جامش نيز يورش ببرد.
در ديگر ديدار مهم جمعه ش��ب الليگا بارسلونا در خانه 
از اوساس��ونا پذيرايي كرد اما در شبي كه بايد مي برد تا 
حداقل اميدهايش را براي رسيدن به قهرماني زنده نگه 
دارد با نتيجه دو بر يك شكست خورد. ليونل مسي تك گل 
تيمش را از روي يك ضربه كاشته به ثمر رساند اما نتوانست 
مانع از شكست تيمش شود. مسي در پايان بازي در حالي 
كه بس��يار عصباني بود قهرماني رئال مادريد را منصفانه 
و براساس شايس��تگي عنوان كرد و در انتقاد به وضعيت 
تيمش گفت با اين شرايط در چمپيونز ليگ هم بارسلونا 

به چيزي نخواهد رسيد.

در فصل 20-2019 الليگا
رئال قهرمان شد

عليولياللهي
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چونپوليبابتشپرداختشده«است.

مديريت ش��ود نه با دخالت يك ويروس و زندگي در يك 
شرايط آزمايشگاهي و غير عادي مثل آنچه در حال حاضر 
تجربه مي كنيم. بنابراين به هيچ وجه فكري كه مي گويد 
شكل برگزاري فعلي يك بازي فوتبال احيانا در آن مزايايي 
وجود دارد، قابل قبول نيست. بي ترديد همه آنچه در حال 
تجربه اش هستيم نامطلوب است. اين روشن است و هيچ 

نكته مثبتي در اين وضعيت ديده نمي شود. 
دريك�يازقس�متهايس�ريالبل�كميرور
كهاصطالح�ايكنمايشعلمي-تخيلياس�ت،
ميبينيمكهمردمدرخانههايديجيتاليزندگي
ميكنندوبرايحضوردريكس�النياهرتجمع
ديگريتصويرسهبعديآنهاهمراهباصدايشان
درمكانتجمعپردازشميش�ود.وضعيتامروز
فوتبالمرايادآنقس�متازس�ريالانداخت.در
كلفكرميكنيدممكناستبهآنسمتبرويم؟

دقيق��ا چند هفته پيش خ��ودم البته ب��دون فكر كردن 
ب��ه بلك  ميرور ب��ه اين نتيجه رس��يدم ك��ه فضا چقدر 
آخرالزماني اس��ت. اگر متناس��ب با آن چه در ابتدا بدان 
اشاره ش��د احيانا چشم انداز ما اين بشود كه فعال تا آينده 
نامعلومي فرآيند فوتبال همين است و قرار است مسابقات 
به اين شكل برگزار ش��ود، بي ترديد چيزي كه بايد روي 
آن سرمايه گذاري ش��ود، براي اينكه در اندازه محدودي 
حيات را به فوتبال بازگرداند، واقعا چيزي اس��ت ش��بيه 
به فرضيه هاي ساينس فيكشن. تصور عجيبي شبيه به 
اينكه انگار هر كدام از آن صندلي ها در استاديوم ها را يك 
تماشاگر به ش��كل مجازي پر كند. البته باز هم مي گويم 
ساينس فيكشن است ولي به هر صورت اگر قرار باشد اين 
شكلي فكر كنيم شايد تنها راه اين باشد كه آن صندلي ها 
صاحب يك جور اسپيكر و مونتيور و يك بساطي بشوند كه 
خالصه اين امكان به وجود بيايد كه كسي كه در خانه بازي 
را نگاه مي كند واقعا بتواند واكنش نشان دهد و آن واكنش 
بازتاب داش��ته باشد در استاديوم. حداقل اين است كه ما 
احساس كنيم به جاي آن آمبيانس يك دستي كه صرفا 
دارد يك هياهوي بي خودي در اس��تاديوم مي سازد، در 
حال تماشاي شكلي از واكنش واقعي هستيم. گرچه اين 
واكنش از داخل خانه انجام مي شود و در مقابل يك تصوير 
تلويزيوني. يا مي تواند شكل هاي ديگري هم داشته باشد. 
باالخره ما داريم علمي - تخيلي نگاه مي كنيم و اين عجيب 
غريب است. شايد بايد ابزارهاي تكنولوژيكي پيدا شود تا 
ما احساس نكنيم واكنش ها از پيش طراحي شده نيست 

و بپذيريم واكنشي است كه همين حاال اتفاق مي افتد. 
شكلفعليفوتبالتاكيميتواندادامهپيداكند؟

نمي دانم شكل فعلي چقدر ممكن است ادامه پيدا كند. 
اين براي خود بازيكنان فوتبال هم مي تواند فرس��اينده 
باشد كه كم كم احساس كنند در يك فضاي انتزاعي دارند 
بازي مي كنند و بعدا ش��اهد همه واكنش هاي احتمالي 
خواهند بود. هم اينكه ترديدي نيس��ت در تماش��اگران 
نيز باعث ريزش عالقه مندان مي شود و يك جور سردي 
و بي عالقگي نس��بت به آنچ��ه اتفاق مي افت��د به وجود 
مي آورد. اينها چيزهايي است كه در گذر زمان مشخص 
مي شود. مثال آيا ممكن است در كشورهاي پيشرفته و در 
استاديوم هاي بزرگ با رعايت فاصله چند متري شكلي 
از بازگش��ت تماش��اچي را شاهد باش��يم يا اينكه باز هم 
پيچيدگي هاي اين ويروس و جهش هاي مختلفش باعث 
مي شود اين هم غيرممكن باش��د؟ هر چه هست تداوم 
ش��كل فعلي نامش فوتبال نيست. همانطور كه در حوزه 
تخصصي ترم يعني س��ينما هم همين طور فكر مي كنم. 
قطعا فيلم ساختن و گذاشتن روي پلتفرم ها براي اينكه 
آدم ها در خانه تنهايي بينند واقعا اس��مش فيلمس��ازي 
نيست. پيش از شيوع كرونا هم به نظريه پردازي هايي كه 
مي گفت سينما و تلويزيون به اين سمت مي رود و مساله 
»كنار هم فيلم ديدن« از فرهنگ ما برداشته مي شود هم 
مشكوك بودم. تصور مي كردم اين حرف نامربوطي است. 
كال اگر تماشاچيان را در فوتبال يا سينما حذف كنيم ما با 
يك چيز ديگري طرف هستيم و كم كم بايد اسم ديگري 
براي آنه��ا پيدا كنيم. در بحث هاي تحليلي هم داريم كه 
وقتي تماش��اچيان با هم يك فيلم يا چي��ز ديگري نگاه 
مي كنند، قطعا تاثير رواني اي كه مي گيرند متفاوت است. 
واكنش هاي شان روي هم تاثير مي گذارد و خيلي از اوقات 
باعث شكل گيري واكنش هاي مشتركي مي شود كه هرگز 
توي خان��ه نمي تواند اتفاق بيفتد. اينها به حيات مثال آن 
فيلم يا فوتبال ضميمه مي ش��ود و بخشي از آن مي شود. 
اينها دو چيز نيس��تند بلكه يك چيز واحد هستند. ما در 
تحليل فيلم نمي توانيم اينها را بدون هم در نظر بگيريم. 
در فوتبال هم همين اس��ت. نمي ت��وان بازي ها را بدون 
واكنش تماشاچيان بررسي كرد. فوتبال بدون واكنش هاي 
لحظه اي تماشاگر برايم پديده قابل دركي نيست. بنابراين 
اميدوارم در حال سپري كردن يك موقعيت باشيم نه در 

حال استقرار در آن تا زماني نامعلوم.
برخيازفيلمس�ازانمثل»كنلوچ«درفيلم
»درجس�توجوياري�ك«رويوجه»جامعه
ب�ودن«ه�وادارانيكتي�متاكيددارن�د.اگر
هوادارانديگرنتوانندبهاستاديومبرونديادور
همجمعشوندآيابازهمچيزيبهاسم»جامعه

هواداران«خواهيمداشت؟
تصورم اين اس��ت كه تا مدتي، جامعه  هواداري مشغول 
تغذي��ه از الگوهاي قبلي اس��ت. يعن��ي در واكنش هاي 
هوادارها در فضاي مجازي يا در محيط ديگري كه امكان 
ثبت واكنش وجود داش��ته باش��د، رفتارها تقليد همان 
چيزي خواهد بود كه پيش از دوران ش��يوع اين بيماري 
وجود داشته. بازتوليد همان الگوهاست. پيروي از همان 
قاعده ها. اما اگر واقعا بنا را بر اين بگذاريم كه براي طوالني  
مدت شرايط همين باقي بماند، بعد از مدتي، آن ارجاع ها 
بي معني خواهد شد و جامعه  هواداري نيازمند الگوهاي 
تازه خواهد شد. چون مصداق ها عوض مي شود. شرايط 
تيم ها تغيير مي كند، بازيكنان جابه جا مي شوند، مربي ها 
جابه جا مي ش��وند و تغييرات��ي رخ مي دهد ك��ه در هر 
باشگاهي محتمل است. اوضاع دنيا هم عوض خواهد شد. 
كم كم آن مدل هواداري جنبه هاي تاريخي پيدا مي كند. 
ديگر به روز نيس��ت. در اين صورت مي ش��ود حدس زد 
شبكه هاي اجتماعي به كانون هواداري تبديل شوند. يعني 
قابل پيش  بيني است كه همه  آن چه در محيط برگزاري 
مسابقه و فضاي اطرافش رخ مي داده حاال منتقل شود به 
فضاي مجازي. اينكه بازخورد چنين وضعيتي روي كيفيت 
و ش��رايط مسابقات چه باش��د، چيزي است كه تخمين 

زدنش دشوار است.

چهره عجي��ب اين هفت��ه فوتبال كش��ور بدون ش��ك 
محمدحسين ترابيان، داور بازي ذوب آهن و ماشين سازي 
اس��ت. داوري كه سابقه چنداني در داوري بازي هاي ليگ 
برت��ر ندارد اما حاال يك��ي از معروف تري��ن داوران فوتبال 
ايران به حس��اب مي آيد. او در بازي ذوب آهن و ماش��ين با 
دو اشتباه تاثيرگذار و عجيب باعث شد ميزبان با نتيجه دو 
بر يك بازنده ش��ود. اشتباهات او و تيم داوري اش آنقدر در 
شبكه هاي اجتماعي دست به دس��ت شد و واكنش هاي 
مختلفي را برانگيخت كه كميته داوران بالفاصله بعد از بازي 
مجبور به برگزاري جلسه فوق العاده شد.  دو تيم ذوب آهن 
و ماشين سازي تبريز در هفته بيست وپنجم ليگ برتر در 
اصفهان به مصاف هم رفتند. اين بازي از يك جنبه بسيار 
مهم بود. دو تيم با اختالفي يك امتيازي در رده هاي يازدهم 
و دوازدهم ايستاده بودند. هر دو تيم خطر سقوط را احساس 
مي كردند و براي رهايي از چنين وضعيتي نياز به پيروزي 
در اين بازي اصطالحا 6 امتيازي داشتند. هر دو تيم هم در 
هفته هاي قبل تغييرات زيادي روي نيمكت تيم شان شاهد 
بودند. بوناچيچ بعد از س��ال ها دوري از فوتبال ايران روي 
نيمكت ذوب آهن به چشم مي خورد و هومن افاضلي بعد 
استعفا از پارس جنوبي جم به ماشين سازي پيوسته بود.  
در اين بازي ابتدا داور در دقيقه 27 و به خاطر برخورد توپ 
به دست مدافع سبزپوشان يك ضربه پنالتي به سود ماشين 
اعالم كرد. اين پنالتي با ضربه بابك مرادي به اوت رفت. در 
دقيقه 33 ضربه معراج اسماعيلي دروازه بان ذوب آهن پشت 
سر مدافعين ماشين به حدادي فر رسيد. او اسماعيلي فر را در 
موقعيت گلزني قرار داد تا گل نخست ميزبان به ثمر برسد. با 
اين حال محسن بابايي كمك داور دوم بازي اين گل را آفسايد 
تشخيص داد. تصاوير تلويزيوني نشان مي داد كمك داور و 
داور بازي اشتباه كرده اند و گل ذوبي ها سالم بوده. در دقيقه 
38 اسماعيلي فر در محوطه جريمه ماشين سرنگون شد و 
داور به درستي تشخيص پنالتي داد و ايوان ماركوويچ توپ را 
به گل نخست بازي تبديل كرد. در دقيقه 43 داور يك پنالتي 
ديگر به سود ماشين سازي اعالم كرد. استدالل داور اين بود 
كه روي ارسال كرنر مدافع ذوب آهن پيراهن بازيكن ماشين 
را كشيده است. گرچه اين مساله در تصاوير ديده شد اما به 

نظر نمي رسيد شدت اين عمل قدري بوده باشد كه پنالتي 
اعالم ش��ود. پنالتي اين بار توسط قائم اسالمي خواه به گل 
تبديل شد تا بازي يك يك شود.  در نيمه دوم و در دقيقه 50 
ذوبي ها به اشتباه دروازه خود را باز كردند تا دو بر يك عقب 
بيفتند. در دقيقه 72 بازيكنان ميزبان معتقد بودند توپ در 
محوطه جريمه ماشين به دست مدافع اين تيم خورده اما 
داور چنين اعتقادي نداشت. در دقيقه 79 ارسال حدادي فر 
از روي كرنر و ضربه سر هادي محمدي را داركو بيدوف پس 
از مهار توپ در محوطه 6 قدم تبديل به گل كرد كه ترابيان، 
داور مس��ابقه در اين صحنه اعتقاد به خطاي هند مهاجم 
ذوبي ها داش��ت تا اين گل مردود اعالم شود. تصاوير نشان 
مي داد توپ برخوردي با دست بازيكن ذوب آهن نداشته. به 
اين ترتيب دومين گل سالم ميزبان نيز توسط داور مردود 
اعالم شد. قاسم حدادي فر كاپيتان معموال آرام ذوب آهن 
روي اين صحنه اعتراض ش��ديدي به داور بازي داشت كه 
باعث اخراج او شد. در دقيقه 83 نيز عزيز معبودي به خاطر 
اتالف وقت كارت گرفت و از زمين بازي اخراج شد. اين بازي 
در نهايت دو بر يك به سود ماشين سازي به اتمام رسيد تا 
اين تيم تقريبا از خطر سقوط رهايي پيدا كرده باشد و ذوب 
در وضعيت خطرناكي قرار بگيرد.  مردود شدن دو گل سالم 
ذوب آهن، اخراج قاسم حدادي فر، پنالتي مشكوك براي 
ماشين و همه اتفاقات بازي باعث شد ترابيان و تيم داوري اش 
به س��وژه اول خبرهاي ورزشي تبديل ش��وند. كاربران در 
فضاي مجازي با انتش��ار تصاويري از بازي مس��ائلي نظير 
تباني يا شركت داور در شرط بندي را عامل چنين رخدادي 
دانستند. يكي از اعضاي هيات رييس��ه باشگاه ذوب آهن 
اعالم كرد داور بازي منفورترين آدم در بين اصفهاني هاست 
و اگر عذرخواهي نكند مجسمه اش را در اصفهان به عنوان 
فردي منفور خواهند ساخت. كميته داوران نيز بالفاصله 
براي آناليز بازي تشكيل جلسه داد اما خروجي اين جلسه 
هنوز مشخص نش��ده است. هرچه هست پنجشنبه شب 
شاهد يكي از عجيب ترين داوري هاي تاريخ فوتبال ليگ 
برتر بوديم. شايد اصطالح »سر يك تيم را بريدن« در حال 
حاضر براي ذوب آهن به طور كامل مصداق داش��ته باشد. 
هرچند مهم است بدانيم اين سر بري عمدي بوده يا سهوي.

فدراسيون در پي تشخيص عمدي يا سهوي بودن اشتباهات  داوري
سر  ذوب آهن  را   بريدند
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مطالعات فرهنگي علوم اجتماعي
   بحث تناسب جرم و مجازات در نگاه نخست يك 
بحث حقوقي است اما از آنجا كه بسياري از جرائم، 
جرائم اجتماعي هس�تند به عنوان يك متخصص 
علوم اجتماعي بفرماييد، ارزيابي شما در اين زمينه 

چيست؟
دقيقا. جرم شناس��ي، تعيين قوانين و جرائم و مجازات ها 
و نحوه اجراي آنها بحث هايي حقوقي و گاه نيز سياس��ي 
و امنيتي هس��تند. از اين رو من هر گاه درب��اره پرونده اي 
صحبت مي كنم، ابتدا بر اين نكته تاكيد دارم كه نه تمايل 
دارم، دخالتي در پرونده داشته باشم و نه صالحيت اين كار 
را دارم. اما به اين نكته نيز توجه داشته باشيم كه از دست كم 
قرن هفدهم به اين سو اگر توصيه هاي فيلسوفان و اصحاب  
نظر و مصلحان اجتماعي در بسياري از تصميم گيري هاي 
سياسي و حقوقي و قانوني نبود، ممكن بود فجايع بسيار 
زيادي در سراسر جهان اتفاق بيفتد. شاهد اين امر را شايد در 
قرن بيستم تا امروز بيشتر از هر دوراني داشته  باشيم . زماني 
كه در دهه 1950 امريكا سياس��ت هاي ضد دموكراتيك 
خود را عليه دموكراسي هاي جهان سومي از جمله دكتر 
مصدق در ايران شروع كرد يا وارد جنگ كره سپس ويتنام 
شد، تقريبا همه جامعه شناسان و دانشگاهيان مسوول به 
سياسيون و كساني كه مسووليت هاي مهم دولتي داشتند 
نس��بت به عواقب اين اقدامات هشدار دادند؛ در سال هاي 
بعد نيز همين اتفاق تا امروز در خاور ميانه، افتاد و مي دانيم 
كه مهم ترين متفكران امريكايي ولو يهودي)چامسكي، 
باتلر( همواره جزو مخالفان سرسخت سياست هاي دولت 
اسراييل بوده اند و هشدار داده اند. حتي اقتصادداناني كه 
خود دست اندركار و مسوول بوده اند، نظير جورج استيگليتز 
و پل كروگمن همواره نسبت به سياست هاي نوليبرالي در 
اقتصاد هشدار داده اند، بنابراين من فكر مي كنم، مسووالن 
بايد با درايت سخن كساني كه از سر دلسوزي براي كشور 
انتقاد و هشدار مي دهند را بپذيرند. اينها كساني هستند 
كه در ايرانند و نسبت به آينده اين كشور دلسوزند و در عين 
حال مسائل بين المللي و پيچيدگي هايش را نيز مي شناسند 
و براس��اس همه اين موارد نظر خ��ود را مي دهند. با اين 
چشم انداز، تناسب جرم و مجازات براي من بحثي نسبي 
است. من بارها اعالم كرده و باز هم مي كنم كه با مجازات هاي 
سنگين مخالفم زيرا اميد را در زنداني از بين برده و از لحاظ 
اجتماع��ي بنا بر  تم��ام تحقيقات، ايجاد جرم بيش��تري 
مي كنند و نه عبرت. امريكا در كشورهاي توسعه يافته تنها 
كشوري است كه اعدام را نگه داشته و مي بينيد كه يكي از 
خشونت بارترين كشورهاي جهان است. در آنچه به حكم 
شرعي مربوط مي ش��ود نيز مخالفت با اعدام را در تضاد با 
آن نمي دانم زيرا بس��ياري ديگر از مجازات هاي اسالمي 
نيز اجرا نمي ش��وند و دليلش هم آن است كه براي اجراي 
هر حكمي ابتدا بايد حد مس��ووليت جامعه و مسووالن و 
مجرم را س��نجيد و تا زماني كه ما در يك جامعه آرماني يا 
نسبتا آرماني زندگي نمي كنيم، مسووليت هاي گروه اول 
سنگين است. سياست هاي مسووالن نيز در ايران همواره 
اين بوده كه براي قصاص به دنبال طلب بخشش باشند و 
اين را تبليغ كنند. اما حال كه ما با موضوعي روبه رو هستيم 
 كه هن��وز در ابتداي كار، همه مخالف��ان و تندروهاي هر 

دو طرف آن را به بازيچه اي براي خود بدل كرده اند، اصرار 
در اين زمينه را نه منطقي مي دانم و نه قابل درك به وسيله 
مردم و اين امر را نوعي خود زني تلقي مي كنم كه يا آگاهانه 
يا ناخودآگاهانه سودش به دشمنان مي رسد و زيانش به 

همه دلسوزان ايران. 
   عمده جرائمي كه سخنگوي قوه قضاييه به آنها 
اش�اره كرده در حيط�ه بزه�كاري اجتماعي قرار 
مي گيرد. به نظر ش�ما در اين م�وارد، متهم اصلي 
كيس�ت و آيا تنها مي توان آن س�ه جوان را متهم 

خواند؟
من نمي توانم وارد مباحث حقوقي به ويژه حقوق اسالمي 
شوم چون نه تخصصي دارم و نه ادعايي. اما قاعدتا همان گونه 
كه خود مي گوييد اگر جرم صفت »اجتماعي« را به دنبال 
خود دارد بنا بر تعريف، جامعه نيز در آن مقصر است. فرض 
بگيريم تمام اتهاماتي كه زده ش��ده، درست و ثابت شده 
باشند، پرسش من اصوال در اين باره نيست بلكه آن است كه 
ولو اين جوانان مرتكب اين جرائم شده باشند و حتي تناسب 
هم بنا بر قوانين كشوري)نه از لحاظ درك اجتماعي يا عرف 
بين المللي( وجود داشته باشد، آيا مسووالن ما مي توانند 
بگويند كه خودش��ان و مردم به طور كل��ي در اين قضيه 
بي تقصيرند؟ پرسش من اين است كه اگر ما مي توانستيم 
كشوري داشته باشيم كه بيكاري و فقر نداشته باشد، در آن 
كسي به زندگي خصوصي مردم در عين احترام به يكديگر 
و حفظ شئونات)كاري كه كامال ممكن است( دخالت نكند 
و مردم از آزادي ها و امكاناتي كه حق شان است در يكي از 
ثروتمندترين كشورهاي جهان برخوردار باشند، آيا باز هم 
ما شاهد چنين جرائمي كه ادعا مي شود، مي بوديم؟ گفته 
مي شود كه ما نتوانسته ايم به اين اهداف برسيم زيرا كشور 
دست به گريبان يك جنگ اقتصادي و فشارهاي بين المللي 
و شرايط بحراني است. اين را كامال قبول دارم اما فكر مي كنم 
اين استدالل بيشتر از آنكه سخت گيري و چنين احكامي 
را توجيه كند بايد ما را به سوي انعطاف و مهرباني و بخشش 
ببرد مگر خود مس��ووالن ما در برابر فش��ار ويروس كرونا 
سياست آزاد كردن حداكثري زندانيان را پيش نگرفتند؟ 
آيا اگر به جاي آن كار، سياست سخت گيري هر چه بيشتر 
قضايي و زنداني كردن حداكثري را پيش مي گرفتند، كاري 
بود كه بتوان از آن به صورت عقالني دفاع كرد؟ اينجا هم ما با 
چنين تناقضي سروكار داريم. مسووليت جامعه و مسووالن 
بسيار سنگين است. مسووالن ما در سال هاي گذشته كشور 
را به  شدت به سوي سياست هاي اشرافي گري سوق دادند و 
به نوليبراليسم و فساد دامن زدند و روشن است كه اين امر به 
تنش ها و شورش هاي اجتماعي مي كشد. ولي بايد دانست 
كه اگر اين سياست ها ادامه يابد)كاري كه اتفاقا ترامپ در 
امريكا دارد مي كند و بهاي سختي هم بابتش مي پردازد( 
فكر مي كنيم، شورش و تنش و ناآرامي نخواهيم داشت؟ 
آن هم در شرايطي كه تمام پيش بيني هاي سازمان هاي 
بين المللي در آن اس��ت كه اثرات اقتصادي و فشار آن بر 
نهادهاي اجتماعي بسيار بيشتر از خود بيماري خواهد بود 
كه شايد در كمتر از يك سال ديگر مهار شود؟ اين رويكرد 
كه با تندروي مي توان راه حلي يافت كال نادرست و خالف 
تمام تاريخ تمدن و تاريخ ديني ما در ايران است. دولت بايد 
به واكنش هاي جامعه توجه كند و وقتي مي بيند كه حكمي 
چنين واكنش هاي تندي را از طرف جامعه ايجاد مي كند 
به جاي آنكه بر آن اصرار بورزد كه نشانه ضعف تلقي خواهد 
شد، انعطاف خود را نشان دهد كه نشانه قدرت است. اين 

براي تمايز واضح تر ميان 
اي��ن دو نوع تف��اوت، من 
واژه »تن��وع فرهنگي« را 
براي تفاوت هاي فرهنگي 
ب��ه كار مي ب��رم، بنابراين 
ي��ي  ا هنگ گر فر چند
راجع به تنوع فرهنگي يا 
تفاوت هايي اس��ت كه در 

دل فرهنگ جاي دارند. اگرچه چند فرهنگ گرايي بخشي 
از سياست به رسميت شناسي است اما جنبشي متمايز است 

كه رابطه اي مبهم با آن سياست دارد.1 
تنوع فرهنگي در جوامع مدرن اش��كال مختلفي به خود 
مي گيرد كه س��ه نوع آن بيش��تر ديده مي ش��ود.2 اول، 
جوامعي كه اگرچه اعض��اي آن در يك فرهنگ همگاني 
ش��ريكند، برخي اعضا عقايد ديگري را دنبال مي كنند و 
در برخي جنبه هاي زندگي به آن عمل مي كنند. يا روش 
مشخصا متفاوتي از زندگي را براي خودشان ايجاد مي كنند. 
معدنچيان، ماهيگيران، روساي فراملي، هنرمندان و ديگران 
به اين دسته تعلق دارند. همگي سيستم معاني و ارزش هاي 
مسلط جامعه خودشان را قبول دارند ولي سعي مي كنند 
در داخل آن فضاهايي هم براي سبك زندگي متفاوت خود 
بيابند. اين افراد نمايانگر فرهنگ ديگري نيستند اما سعي 
مي كنند تا فرهنگ موجود را كثرت ببخشند. راحت تر است 

كه اينها را تنوع خرده فرهنگي بنامم.
دوم، برخي اعضاي جامعه منتقد ج��دي برخي اصول و 
ارزش هاي اساسي فرهنگ مسلط هستند و دنبال بازسازي 
آن هستند. فمينيس��ت ها به تعصب پدرساالرانه عميقا 
ريشه دار فرهنگ مسلط، مذهبي ها به جهت گيري سكوالر 
آن، طرفداران محيط زيس��ت به تعصب انسان محوري و 
اداري آن حمله مي كنند. اين جمعيت ها داراي فرهنگ 
فرعي محسوب نمي ش��وند چون مكررا اساس فرهنگ 
موجود را به چالش مي كش��ند و از طرفي هم جوامعي با 
فرهنگ متمايز نيستند كه با ارزش ها و ديدگاه هاي خود از 
دنيا زندگي كنند. اينها ديدگاه هاي روشنفكرانه اي درباره 
چگونگي بازسازي فرهنگ مسلط ترويج مي كنند. من اين 

تنوع فرهنگي را تنوع ديدگاهي مي نامم. 
سوم، بيشتر جوامع مدرن شامل چندين گروه خودآگاه و 
كمابيش سازمان يافته هم هستند كه با سيستم عقايد و 
رفتارهاي متمايز خودشان زندگي مي كنند. اين گروه ها 
شامل مهاجران تازه مثل جامعه سابقه دار يهوديان، كولي ها 
و آميش، جوامع مختلف مذهبي، گروه هاي فرهنگي كه در 
منطقه خاصي متمركز هستند مثل مردمان بومي، باسك ها، 
كاتاالن ها، اسكات ها، ولزي ها و كبكي ها مي شود. من اين 

تنوع فرهنگي را تنوع اشتراكي مي نامم.
اگرچه اين س��ه نوع از تن��وع در ويژگي هاي چندي با هم 
مشترك هستند و گاهي اوقات در عمل همپوشاني دارند 
اما از جهات مهمي از هم متمايزند. تنوع خرده   فرهنگي در 
دل فرهنگ عمومي است و فقط مي خواهد آن را باز و متكثر 
كند. البته اين بدان معنا نيست كه اين نوع تنوع سطحي 
بوده و راحت تر از ان��واع ديگر مورد پذيرش قرارمي گيرد. 
وجود برخي خرده فرهنگ ها عميقا بس��ياري از اعضاي 
 جامعه را مي رنجان��د و مكررا عكس العمل هاي ش��ديد 

در پي دارد. تنوع ديدگاهي بيانگر ديدگاهي به زندگي است 
كه فرهنگ مسلط يا به طور كلي آن را رد مي كند يا آن را در 
تئوري قبول دارد ولي در عمل ناديده مي انگارد. اين تنوع 
از نوع خرده فرهنگي افراطي تر و كامل تر است و به آساني 
نمي تواند تطبيق پيدا كند. تنوع اشتراكي كامال متفاوت 
اس��ت و از كثرت گرايي جوامع خيلي قديمي سرچشمه 
گرفته و ادامه مي يابد. جوامعي كه هر كدام با سابقه كهن 
و روش زندگ��ي خود آرزو دارند كه حفظ ش��وند و انتقال 
يابند. تنوع درگير در اينجا تنومند و سرسخت است، داراي 
حامل هاي سازمان يافته اجتماعي است. اين تنوع بسته به 
عمق و نوع تقاضاهايش هم مي تواند آسان تر و هم مي تواند 

سختر تطبيق يابد.3 
واژه جامعه چند فرهنگي  و چند فرهنگ گرايي معموال به 
جوامعي اطالق مي شود كه همه اين انواع به عالوه تنوع هاي 
ديگر يا جامعه اي كه دو نوع آخري يا حداقل تنوع نوع سوم 
را نشان بدهد. اگرچه استفاده از واژه چند فرهنگ گرايي 
براي هر س��ه نوع تنوع، خوبي ها و معايب خود را دارد اما 
جوامعي كه نوع سوم تنوع را دارند بيشترين مناسبت با اين 
 واژه را دارا هستند و من هم معموال اين واژه را به اين صورت 
به  كار مي برم. از آنجا كه نوع اول و دوم تنوع در طول تاريخ 
در بيشتر جوامع وجود داشته، استفاده از واژه چندفرهنگي 
ب��راي دو نوع اول و دوم به قدري زياد اس��ت كه اين واژه را 
تقريبا بي فايده مي كند، زيرا نقطه تمركز واژه دست مي رود. 
فراتر از آن چون تنوع اشتراكي منطقا متمايز از بقيه است و 
مسائل منحصربه فردي را مطرح مي كند، موضوع منسجم 
و خودكفايي براي مطالعه به دست مي دهد و شايسته است 
كه نام مشخصي داشته باشد. اگرچه فمينيسم، طرفداران 
محيط زيست و غيره با گروه هاي تنوع نوع سوم همپوشاني 

دارند ولي نقطه نظر اصلي آنها با هم متفاوت است. 
ادامه دارد...

پي نوشت ها: 
1- كسي ممكن است ديگر انواع تفاوت غير از تفاوت 
فرهنگي را قبول داش�ته باشد، چون به تفاوت ها و 
هويت هايي كه منش�ا آن انتخاب ش�خصي باشد 
برايش ارزشمند اس�ت يا از قدرت سياسي جوامع 
سازمان يافته مي ترسد يا اينكه فكر مي كند فرهنگ 
مي تواند درجه بندي هرمي  داش�ته و حق متفاوت 
بودن را براي رده هاي پايين انكار كند. فصل 1 و ۲ را 
ببينيد. فرانسه هميشه در شناخت تفاوت ها و البته 

نه تفاوت هاي چندفرهنگي همدلي داشته است.
۲- چون ممكن است كسي تنوع فرهنگي را بپذيرد 
ولي تنوع اخالقي را نپذيرد و بالعكس، تكثرگرايي 

فرهنگي و اخالقي لزوما به هم مربوط نمي شود.
3- اگر يك جامعه فرهنگي فقط خواستار آن باشد كه 
كاري به كارش نداشته باشند، خواسته اش آسان تر 
عملي مي ش�ود تا اينكه خواستار تساوي كامل در 

تغيير ساختار سياسي باشد.

گفت  و گو با ناصر فكوهي، جامعه شناس درباره ابعاد جامعه شناختي صدور حكم اعدام

بازي باخت - باخت از بين بردن اميد در جامعه

بازنگري در چند فرهنگ گرايي-2
سه شكل تنوع: خرده فرهنگي 

ديدگاهي، اشتراكي  
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امر به خصوص از لحاظ بين المللي صدق مي كند، تندروي 
در عرف بين المللي هميشه به ضعيف بودن سيستم هاي 
سياسي تعبير و بر آن اساس با آن رفتار مي شود و بردباري و 

كار ديپلماتيك به اقتدار قدرت هاي سياسي. 
   از نظر شما نحوه مناسب برخورد با جرائمي از اين 

دست چيست؟
من هميشه از يك سياست دو جانبه دفاع كرده ام يعني از 
يك سو نمي توان جرائم مدني يا جنايي را ناديده گرفت. 
ما در يك جامعه آرماني نيس��تيم ك��ه بخواهيم، بگوييم 
زندان ها را ببنديم و همه را آزاد كنيم. اما مي توانيم وضعيت 
رف��اه و آزادي جامعه را بهتر كنيم تا جرايم كاهش يابند و 
بگوييم كه مجازات ها را محدود كنيم، به زندان ها شرايط 
انساني تري بدهيم و مجازات هاي سنگين كه هيچ عفو و 
بخششي در كارشان نيس��ت را كنار بگذاريم زيرا اين امر 
تندروي را در جامعه تش��ويق مي كند و به ديگران بهانه 
مي دهد كه عليه ايران تبلي��غ كنند. مي دانيم كه تا چند 
سال پيش حكم شالق و حتي اعدام در مأل عام اجرا مي شد 
و همين امر تا چه اندازه سبب دادن تصويري نامطلوب از 
ايران به جهان مي شد و سرانجام در تصميمي عاقالنه اين 
شيوه از اجراي مجازات به پايان رسيد. همين را درباره خود 
مجازات ها هم به وي��ژه در مورد جوانان مي توان گفت كه 
اين كار، كمكي از لحاظ اجتماعي به ما نمي كند. از لحاظ 
اخالقي اكثر خانواده هاي ايراني را كه با خشونت مخالفند)و 
نه فقط خانواده هاي افراد مورد اتهام( را جريحه دار مي كند 
و از لحاظ بين المللي نيز تصويري زشت و نامناسب به كشور 
داده و مي بينيم كه هزاران هزار بار در همه رسانه هايي كه 
رس��ما خود را برانداز اعالم مي كنند، تكرار مي شوند: اين 
رسانه ها طرفدار روش هاي تغيير سياسي خشونت آميز 
هستند و مخالف روش هاي انعطاف آميز براي حل يك به 
يك مشكالت كشور يعني فرآيندي كه همواره در تاريخ 
تنها كليد راهگشاي بهتر شدن جوامع انساني بوده است. 
هميشه مي گويند در هر كاري ببينيد چه كسي منتفع 
مي شود. من فكر مي كنم در اعدام جوانان تنها كساني كه 
منتفع مي شوند، دشمناني هستند كه مي خواهند ثابت 
كنند چاره اي جز اعمال خشونت براي رسيدن به جامعه اي 
بهتر وجود ندارد. مساله به نظر من آن قدر روشن است كه 
نياز به تعبير و تفسير ندارد. جنگ طلبان در حقيقت طرفدار 
هيچ يك از طرفين جنگ نيستند بلكه طرفدار نفس جنگند. 
اين را درباره خشونت هم مي توان گفت. تاريخ 100 ساله 
كشور ما از مش��روطه تا امروز اين امر را بارها و بارها نشان 
داده است. تغييرات سياسي همواره ممكن و الزم هستند، 
مساله شيوه رسيدن به آنهاست يا بايد راه قانوني را انتخاب 

كرد يا خشونت را. 
   به نظر ش�ما نتيجه و پيام�د بر خوردهايي تند و 
خشن با جرائم اجتماعي و به  طور خاص صدور حكم 
اعدام براي اين س�ه جوان در عرصه اجتماعي چه 

خواهد بود؟
به نظر من دو نتيجه كامال روشن و تقريبا صددرصد خواهد 
داشت: در سطح داخلي دامن زدن به كينه ها و دميدن بر 
آتشي كه زير خاكستر است يعني انگيزه دادن به التهاباتي 
كه به داليل اقتصادي، بيماري كرونا و فشار هاي تحريم و 
جنگ اقتصادي عليه ايران در همين موقعيت كنوني نيز 
وضعيتي بحراني دارد. نتيجه بين المللي نيز دادن بهانه هايي 
هر چه بيشتر به محافل بين المللي به تقويت ادعاهاي شان 
عليه ايران اس��ت. ما هنوز فرام��وش نكرده ايم كه چطور 
سياست هاي تندروانه آقاي احمدي نژاد كه امروز خيلي 

ليبرال شده، سبب شد كه ايران براي نخستين بار شاهد 
تصويب چندين قطعنامه عليه خود شود و صدها ميليارد 
درآمد نفتي به باد رفت و اش��رافي گري كنوني پايه هاي 
خود را پيدا كرد و فساد به امري چنين گسترده و خارج از 
كنترل تبديل شد و اعتماد به دولت به چنين سطح نازلي 

سقوط كرد. 
   در روزهاي اخير شاهد واكنش ميليوني كاربران 
ش�بكه هاي اجتماعي ب�ه اين موض�وع بوديم كه 
كماكان نيز ادامه دارد. ارزيابي ش�ما از اين واكنش 
بزرگ چيس�ت و تحليل جامعه ش�ناختي آن چه 

چيزي درباره جامعه امروز ايران به ما مي گويد؟
به نظر من كامال طبيعي است. متاسفانه به رغم هشدارها 
و توضيحات گسترده اي كه ما دايما مي دهيم، مسووالن 
شايد از سر ناچاري هر چند وقت يك بار تصور مي كنند كه 
جامعه ايران را مي توان همچون روسيه يا چين اداره كرد 
چون با اين كشورها روابط ديپلماتيك خوبي دارند. چنين 
توهمي براي ما بسيار گران تمام خواهد شد. هيچ يك از اين 
كشورها از هيچ لحاظ غرابت فرهنگي با كشور ما ندارند و 
ما حتي يك روز هم نمي توانيم ايران را مثل چين يا روسيه 
اداره كنيم. چين كشوري است با پيشينه اي تقريبا 70 ساله 
از كمونيسم كه با پيشينه كنفوسيونيستي نظم و ترتيب 
و اطاعت پيوند خورده اس��ت. اف��زون بر اين بخش بزرگ 

چين داخلي برخالف چين ساحلي در فقر بزرگي هستند 
و تازه چين رو به رشدي كه از آن صحبت مي شود نيز يك 
سرمايه داري دولتي روي مدل سرمايه داري هاي دولتي 
قرن نوزدهمي است. روسيه هم كشوري بوده كه 70 سال 
زير يك حكومت كمونيستي- امنيتي سخت گير مديريت 
ش��ده به عالوه مردمش به شدت نژادپرست و ملي گرايي 
افراطي اند. كشور ما هيچ يك از اين دو موقعيت را ندارد. يك 
كشور با تمدن چند هزار ساله با صدها فرهنگ و همزيستي 
صلح آميز ميان آنهاست كه نمي گويم خشونت در آن وجود 
نداشته اس��ت. در ايران نيز ما خشونت هاي بي شماري از 
عهد باستان در تاريخ خود داشته ايم اما اساس كار جز در 
دوره هاي خاصي خشونت نبوده. اين كشور مثل هر كشوري 
نياز به مديريت به روش خود دارد. افزون بر اين ايران بر خالف 
چين و روسيه كشوري است كه داراي ثروت انساني به ويژه 
طبيعي خارق العاده اي نس��بت به جمعيت خود اس��ت. 
واكنش هايي كه روي شبكه مي بينيد البته من به شكل آنها 
نمي پردازم كه اغلب ممكن است مورد تاييد من نباشند اما 
واكنش هايي كامال قابل درك است. زيرا جوانان ايراني خود 
را با جوانان چيني يا روسي كه اصوال تصويري از آنان ندارند، 
مقايسه نمي كنند بلكه با جوانان كشورهاي مسلمان اطراف 
خودمان مقايسه مي كنند و حاضر نيستند كه ثروتمندترين 
و قدرتمندترين و تاريخي ترين كشور اين منطقه كمتر از 

آنها باشد و حقوقش ضايع شود. عدم توجه به اين موضوع 
در ميان و درازمدت مي تواند ضربات شديدي به سيستم 
اجتماعي ما بزند كه يكي از آنها را همين اكنون شاهديم و 
آن مهاجرت هر چه بيشتر جوانان تحصيلكرده است آن هم 
در كشوري كه اصوال يك كشور مهاجرفرست نبوده است. 
   داغ شدن اين خبر و واكنش عمومي مردم به آن 
ب�راي دولت)در معناي ع�ام آن( چه واكنش هايي 
از جمله در عرصه بين المللي به همراه خواهد داشت؟

گفتم جز آنكه به دولت ضربه بزند و بي اعتمادي را افزايش 
بدهد و دست دشمنان بيروني را عليه آن بازتر كند هيچ 
س��ودي ندارد، مگر اينكه اين داغ ش��دن سبب شود كه 
تصميمي عاقالنه گرفته شود و آن لغو مجازات هاي سنگين 
است. در كشوري كه مي خواهد سرآمد منطقه باشد نبايد 
هيچ جواني به ويژه هيچ دانشجويي در زندان باشد. جاي 
جوانان در دانشگاه ها و كارخانه ها و پژوهشگاه ها و بنگاه هاي 
اقتصادي است كه به كشور سود برسانند و نه در زندان ها 
كه از آنها اف��رادي خطرناك به وجود بيايد ي��ا از آن بدتر 
اينكه اعدام شوند و داغي ابدي بر دل همه بماند. در عرصه 
بين المللي هم اگر داغ ش��دن خبر به واكنش هاي منفي 
بيشتر بينجامد يعني واقعا به مجازات اعدام منجر شود به 
موجي از محكوميت ها منجر خواهد شد كه در شرايطي كه 
بايد هر آن آماده مذاكره و كار ديپلماتيك باشيم، بدترين 
ضربه اي است كه مي توان به دستگاه ديپلماتيك كشور زد. 
   از ديد ش�ما واكنش متناس�ب مردم به اخباري 

اين چنين چگونه بايد باشد؟
ب��ه نظر من در هر ش��رايطي بايد افراد از س��وق يافتن به 
سمت خشونت جلوگيري كنند. اعتراض ها و واكنش هاي 
گوناگون مثبت هستند و دير يا زود به گوش مي رسند اما 
خشونت جز خشونت بيشتر و درنهايت باختن همه در يك 
بازي باخت- باخت حاصلي ندارد. مردم بايد متوجه باشند 
كه كشور به دليل اشتباه هاي متعدد هر چه بيشتر به سوي 
موقعيت دوقطبي رفته است و راه حل اين موقعيت دوقطبي 
بايد مسالمت آميز و آرامش بخش و خروج از آن باشد و نه 
خشونت آميز. هيچ راه حل معجزه آسايي وجود ندارد. در 
طول 200 يا 300 س��ال اخير هيچ كشوري نتوانسته از 
راه خشونت به آزادي و زندگي بهتر برسد. گفتم منظورم 
اعتراض نيست، منظورم انتقاد هم نيست. منظور تبليغ 
روش هاي خشونت آميز است كه همه مي دانيم يك كوچه 

بن بست است. 
   در پايان پيشنهاد شما در مقام عالم علوم اجتماعي 
به تصميم گيران اين پرونده چيست و فكر مي كنيد 
در اتخاذ تصميم چه جوانب و مسائلي بايد رعايت 

شود؟
به نظ��ر من در تصميم گيري صرفا معادالت سياس��ي را 
درنظر نگيرند و به سخن كس��اني كه كارشان مطالعه بر 
جامعه است، گوش بسپارند. انتقام گرفتن هميشه ممكن 
است ولي بدترين كار است. بخشش كار هر كسي نيست و 
نياز به بزرگواري و سعه صدر زيادي دارد. اگر اين دوستان 
از تعليمات ديني تبعيت مي كنند نيز مي توان پرس��يد 
چرا كتاب مقدس ما در ابتداي تمام سوره هاي خود با نام 
»خداوند بخش��نده مهربان« آغاز مي شود و ساير اسامي 
خداوند در اين آغاز استفاده نشده: دليل شايد آن باشد كه از 
ميان بردن اميد در جامعه و نشان حس انتقام و سخت گيري 
به جاي حس بخش��ش و انعطاف چيزي نيست جز يك 
بازي باخت- باخت و يك خودكشي و به نوعي اعتراف به 

ناتواني و ضعف. 

صدور حكم اعدام براي سه جوان در روزهاي اخير 
موج وسيع و خيره كننده اي از واكنش ها در عرصه 
عمومي به خصوص در فضاي مجازي در پي داشته 
تا جايي كه مخالفت عمومي به اين حكم در برخي 
س�اعات در برخي ش�بكه هاي اجتماعي تبديل 
به »ترند« جهاني شده اس�ت. جرم اين متهمان 
ازسوي سخنگوي قوه قضاييه چنين اعالم شده 
اس�ت:»اينها در صحنه اغتشاش�ات دس�تگير 
نشدند بلكه دو نفر از اين افراد در صحنه سرقت 

مسلحانه از يك خانم كه سالح سرد همراه داشتند، 
دستگير ش�دند. بعد از دستگيري مشخص شد 
در صحنه هايي اين اف�راد اماكن عمومي، بانك، 
اتوبوس و اقدامات خرابكارانه اي انجام داده بودند 
با جس�ارت از اقدامات خود فيلمبرداري كردند 
و براي رس�انه هاي خارجي هم ارس�ال كردند.« 
مراد از »اغتشاش�ات« در اين سخنان، حوادث و 
رويدادهايي است كه در آبان  ماه سال گذشته در 
اعتراض به گران ش�دن بنزين در سراسر كشور 
رخ داد. ص�دور حكم اعدام به عن�وان يك اقدام 
قضايي يك بحث اس�ت و اينكه چرا سه جوان به 

آنچه سخنگوي قوه قضاييه »اقدامات خرابكارانه« 
خوان�ده، مب�ادرت ورزيده اند، صحبت�ي ديگر. 
نظام هاي حقوقي در سراسر جهان مجازات هاي 
متفاوتي براي جرائم مختلف تعيين مي كنند. حكم 
اعدام نيز در بس�ياري از كش�ورهاي جهان براي 
جرم هاي مختلف مشخص شده است. اما مساله 
اين اس�ت كه آيا نبايد جرم و مجازات با يكديگر 
تناسب داشته باشند؟ آيا در جرائمي اين چنين 
تنها اين 3 جوان بيست و چند ساله متهم هستند؟ 
اينكه يك جوان دست به اعتراض يا دزدي يا حتي 
سرقت مسلحانه، چنانكه سخنگوي قوه قضاييه 

گفت�ه مي زند، او را و فقط او را مس�تحق مجازات 
اع�دام مي كند؟ نتيج�ه و پيام�د مجازات هايي 
اين چنين ب�راي جرائمي آنچنان چيس�ت؟ آيا 
در جامعه كنوني ما كه به داليل مختلف ش�رايط 
اقتص�ادي چني�ن ناگ�وار اس�ت، برخوردهايي 
اين چنين اوال متناسب و مناسب و ثانيا مثمرثمر 
هس�ت؟ داغ ش�دن اين خبر در فضاي عمومي و 
رسانه اي كنوني چه نتيجه يا نتايجي براي جامعه و 
دولت در بر خواهد داشت؟ اين پرسش ها را با دكتر 
ناصر فكوهي، استاد انسان شناسي دانشگاه تهران 

در ميان گذاشتيم.

محسن آزموده

   ما در يك جامعه آرماني نيستيم كه بخواهيم 
بگوييم زندان ها را ببنديم و همه را آزاد كنيم. 
اما مي توانيم وضعيت رف�اه و آزادي جامعه را 
بهتر كنيم تا جرايم كاهش يابند و بگوييم كه 
مجازات ها را محدود كنيم به زندان ها شرايط 
انس�اني تري بدهيم و مجازات هاي س�نگين 
كه هيچ عفو و بخششي در كارشان نيست را 
كنار بگذاريم زيرا اين امر تندروي را در جامعه 
تشويق مي كند و به ديگران بهانه مي دهد كه 
عليه ايران تبليغ كنن�د. مي دانيم كه تا چند 
سال پيش حكم شالق و حتي اعدام در مأل عام 
اجرا مي شد و همين امر تا چه اندازه سبب دادن 
تصويري نامطلوب از ايران به جهان مي ش�د 
و س�رانجام در تصميمي عاقالنه اين شيوه از 

اجراي مجازات به پايان رسيد.
   در تصميم گيري صرفا معادالت سياس�ي را 
درنظر نگيرند و به س�خن كساني كه كارشان 
مطالعه بر جامعه است، گوش بسپارند. انتقام 
گرفتن هميش�ه ممكن است ولي بدترين كار 
است. بخشش كار هر كس�ي نيست و نياز به 
بزرگواري و س�عه صدر زي�ادي دارد. اگر اين 
دوستان از تعليمات ديني تبعيت مي كنند نيز 
مي توان پرسيد چرا كتاب مقدس ما در ابتداي 
تمام سوره هاي خود با نام »خداوند بخشنده 
مهربان« آغاز مي شود و ساير اسامي خداوند 
در اين آغاز استفاده نشده: دليل شايد آن باشد 
كه از ميان بردن اميد در جامعه و نش�ان حس 
انتقام و س�خت گيري به جاي حس بخشش و 
انعطاف چيزي نيس�ت جز يك بازي باخت- 
باخت و يك خودكش�ي و به نوعي اعتراف به 

ناتواني و ضعف.
   در كش�وري كه مي خواهد س�رآمد منطقه 

باشد نبايد هيچ جواني به ويژه هيچ دانشجويي 
در زندان باش�د. جاي جوانان در دانش�گاه ها 
و كارخانه ه�ا و پژوهش�گاه ها و بنگاه ه�اي 
اقتصادي است كه به كشور سود برسانند و نه 
در زندان ها كه از آنها افرادي خطرناك به وجود 
بيايد يا از آن بدتر اينكه اعدام ش�وند و داغي 
ابدي بر دل همه بماند. در عرصه بين المللي هم 
اگر داغ شدن خبر به واكنش هاي منفي بيشتر 
بينجامد يعني واقعا به مج�ازات اعدام منجر 
ش�ود به موجي از محكوميت ها منجر خواهد 
شد كه در شرايطي كه بايد هر آن آماده مذاكره 
و كار ديپلماتيك باشيم، بدترين ضربه اي است 
كه مي توان به دستگاه ديپلماتيك كشور زد. 

   دولت بايد به واكنش هاي جامعه توجه كند 
و وقتي مي بيند كه حكمي چنين واكنش هاي 
تن�دي را از ط�رف جامع�ه ايج�اد مي كند به 
جاي آنكه بر آن اصرار بورزد كه نش�انه ضعف 
تلقي خواهد ش�د، انعطاف خود را نشان دهد 
كه نش�انه قدرت اس�ت. اين ام�ر به خصوص 
از لحاظ بين المللي ص�دق مي كند، تندروي 
در عرف بين المللي هميش�ه به ضعيف بودن 
سيستم هاي سياس�ي تعبير و بر آن اساس با 
آن رفتار مي شود و بردباري و كار ديپلماتيك 

به اقتدار قدرت هاي سياسي. 
   يك كشور با تمدن چند  هزار ساله با صدها 
فرهنگ و همزيستي صلح آميز ميان آنهاست 
كه نمي گويم خش�ونت در آن وجود نداش�ته 
است. در ايران نيز ما خشونت هاي بي شماري از 
عهد باستان در تاريخ خود داشته ايم اما اساس 
كار جز در دوره هاي خاصي خش�ونت نبوده. 
اين كشور مثل هر كشوري نياز به مديريت به 

روش خود دارد.

ستاره كاظمي/  اعتماد

بيخو پارخ
ترجمه: منيرسادات مادرشاهي 
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كتاب »بيماري فراگير در عصر نئوليبرال« 
ت��اش دارد برخي گفتارها و نوش��تارهاي 
متاثر از ويروس كرونا را در ميان نحله  فكري 
انتقادي بازتاب دهد. تمركز اصلي كتاب بر 
نوشته هاي ديويد هاروي، متفكر چپ گراي 
بريتانيايي اس��ت كه در قرنطينه  خانگي به 
يكي از مهم ترين ش��ارحان وضعيت كنوني 
بدل مي شود. اين كتاب كه شامل مقاالت و 

مصاحبه اي از هاروي درباره  اپيدمي كرونا در 
جهان است، به ضميمه مقاالتي از الن بديو، 
كين برچ، ِشري برمن و ِبن ارنرايك با گزينش 

و ترجمه مريم وحدتي منتشر شده است.
نش��ر افكار كتاب »بيماري فراگير در عصر 
نئوليب��رال« را در 117 صفحه قطع رقعي 
و به بهاي بيس��ت وپنج هزار تومان منتش��ر 

كرده است.

بيماري فراگير در عصر نئوليبرال
مدرس��ه تابس��تاني تهران با دوره هاي  قصه هاي قرآني و تجربه 
كتابخواني وارد چهارمين هفته خود  ش��د. در اين هفته سروش 
صحت و مجتبي جباري از تجربه كتابخواني با مخاطبان مي گويند. 
از امروز شنبه دوره هاي اصلي هفته چهارم شامل آموزش قرآن 
و تجربه كتابخواني آغاز مي ش��ود. در دوره آموزش قرآن، حسن 
حبيبي نكات مختلفي در خصوص حفظ و قرائت قرآن را آموزش 
مي دهد. دوره ديگر تجربه كتابخواني است كه در اين دوره سروش 
صحت، مجتبي جباري و شرمين نادري از تجربيات خود با كتاب 

و اهميت كتابخواني مي گويند.  در مدرسه تابستاني ويديوهاي 
آموزشي ش��امل بازيگري تئاتر، انيميش��ن، گويندگي و اجرا، 
موسيقي، طنز، داستان نويسي، قرآن و فيلمسازي آسان در اختيار 
مخاطبان قرار مي گيرد. همچنين در سومين جلسه از زنگ هاي 
موفقيت و ش��هروندي مرجان مشكل گشا با موضوع سامت و 
ايمني چند نكته مهم در بروز حوادث در حفظ س��امتي افراد 
خانواده را روز پنجشنبه 26 تير ماه شرح داد و در زنگ موفقيت، 

فرزانه فصيحي دونده و ركورددار دوهاي سرعت حضور داشت.

مدرسه تابستاني

تيتر مصور| هك شدن توييتر
  ازكان

روشنايي هاي شب گردون شكايت به دوستان28 تير، 18 جواليامروز در تاريخ

هشتگ روز

تابستان 2008 در چنين 
روزي، دومي��ن فيل��م از 
س��ه گانه ش��واليه تاريكي 
ساخته كريس��توفر نوالن 
روي پرده س��ينماها رفت 
و به يكي از مشهورترين و 
بحث برانگيزترين ش��خصيت هاي منفي دنياي 
س��رگرمي با جذابيتي بيش��تر از گذشته جان 
دوب��اره بخش��يد. ش��واليه تاريكي كه ب��ه باور 
بس��ياري از اهل ف��ن مهم ترين فيل��م در ميان 
فيلم هاي ابرقهرماني محسوب مي شود، داستان 
جذاب و نفس گي��ر رويارويي بتمن و جوكر كف 
خيابان هاي ش��هر گاته��ام و در واقع بازآفريني 
ديگري از قصه تقابل ابدي و ازلي خير و شر است. 
جوكر مثل خود بتمن، البته كمي بعد از او، اواخر 
دهه 30 ميادي خلق و عرضه شد و طرح اوليه 
هم اين بود كه در چند كميك نقشي در تقابل با 
بتمن ايفا كند و بعد، جايي در يكي از داستان ها 

كشته و كنار گذاشته شود.
 اما اين ش��خصيت آنقدر جذاب از آب درآمد و 
چنان پيچيدگي و تعليقي در داس��تان ها ايجاد 
كرد كه كنار گذاشتنش ديگر منطقي و معقول 
نبود و تصميم درستي به نظر نمي رسيد. از اين 
 رو آن ط��رح اوليه كنار رفت، جوك��ر در دنياي 
قصه هاي كميك باقي ماند و حتي نيمه هاي دهه 
1970 ميادي، ش��خصيت اصلي)و مستقل از 
بتمن( مجموعه داستان هايي به نام خودش شد.

 جز اهداف و نيت ها، تفاوت ها و حتي تضادهاي 
ديگري هم ميان بتمن و جوكر وجود دارد. بتمن 
تلخ و عبوس و جدي اس��ت ام��ا جوكر حتي در 
بحراني ترين و پرتنش ترين لحظات، شوخ و آرام 
به نظر مي رس��د. در رفتار او نشانه هاي جنون و 
مس��خرگي ديده مي شود اما بسيار باهوش و در 
كار خودش به  شدت جدي است. ادعا مي كند كه 
كارگزار آش��وب و مرد لحظه هاست و براي هيچ 
كاري برنامه ريزي نمي كند اما هميشه طرح ها 
و ايده هاي پيچيده اي در س��ر دارد و نقشه هاي 

پنهان و چند مرحله اي طراحي مي كند.
 در فيلم، در گفت وگو با هاروي دنت زخم خورده 
بستري در بيمارستان به ظاهر مسخره و عجيب 
خود با آراي��ش غليظ چهره و رنگ س��بز موها 
و لباس زنانه پرس��تاري كه به تن دارد، اش��اره 
مي كند و مي گويد:»واقعا من ش��بيه كس��ي ام 
كه نقش��ه داره؟ مي دوني من چي هس��تم؟ من 
سگي ام كه دنبال ماشين مي دوه! حتي نمي دونم 
وقتي بهش برسم چي كار بايد بكنم.« به همين 
راحتي اما با انتخاب واژه ها و لحن مناسب دروغ 

مي گويد و نقشه هايش را پنهان مي كند.
 جوكر بيشتر از خونريزي و ويراني به ترساندن و 
فاسد كردن عاقه دارد و حتي راسخ ترين مردان 
را هم با خدعه و ارايه نس��خه اي تحريف شده از 
واقعيت به آنان تباه مي كند. فروش جهاني فيلم 
شواليه تاريكي از مرز يك ميليارد دالر گذشت 
و برنده چندين جايزه معتبر سينمايي از جمله 
اسكار بهترين بازيگر نقش مكمل مرد شد)هيث 
لجر، بازيگر نقش جوكر و برنده اين جايزه 6 ماه 
پيش از اكران فيلم، گويا بر اثر افراط در استفاده 

از قرص هاي آرامبخش از دنيا رفت(.
 از آن مهم ت��ر اينكه كريس��توفر نوالن-كه آن 
زمان 36 سال داشت- با س��ه گانه اش، مسير و 
معيارهاي ت��ازه اي براي بازآفريني س��ينمايي 
داس��تان هاي كميك ش��كل داد و بس��ياري از 
عاقه مندان سخت گير سينما را هم به تماشاي 
فيلم و حتي تحسين آن وادار كرد. مارك هيوگز 
در س��ايت فوربز مي نويس��د كه اي��ن فيلم مرز 
بي��ن واقع گرايي و تخي��ل را تقريبا بي اعتبار- و 
كمرن��گ- كرد و يك داس��تان اكش��ن و مهيج 
ابرقهرمان��ي را تا حد درامي ج��ذاب و محكم و 

كم نقص ارتقا داد.

درگذشت س��هيل گوهري بر اثر كرونا موجي از اندوه 
در توييتر فارس��ي به همراه داش��ت و كارب��ران از او و 
خاطره هاي شان با هشتگ »سهيل_گوهري« نوشتند. 

آنچه مي خوانيد، منتخبي از اين توييت هاست.
»خنك آن قمار بازي كه بباخت هر چه بودش،/ بنماند 
هيچش اال هوس قمار ديگر«، »خدا رحمتت كنه مرد 
كه همه ازت خاطره خوش دارند«، »لعنت به كرونا كه 
فقط بهت و حيرت براي ما مي��اره«، »ديگه همه جا و 
هميش��ه جات خاليه رفيق«، »فكر مي كردم پيش از 
آنكه مرگ  فرا رسد، اين آدمي است كه از شور زندگي 
تهي مي شود، جا براي مرگ باز مي كند تا او را در برگيرد. 
آسوده بودم كه سهيل لبالب از زندگي است لبريز حيات، 
پر از ش��وق ماندن، نه حوصله مردن دارد نه وقتش را. 
چرند بود، مرگ همچون هميشه غافلگيرمان كرد«، 
» خدايا ما از او جز خير و خوبي چيزي نديديم«، »چشم 
باز كردم، ديدم نوشته سهيل رفت«، » سهيل گوهري 
رو كم ديده بودم ولي هميشه خندون ديده بودمش.  بله 
رييس جمعه روز بدي بود«، »سهيل گوهري رو بيرون 
از توييتر يكي، دو بار بيشتر نديدم اما االن مثل كسي 
كه بي هوا خبر رفتن عزيزش رو مي شنوه، شوكه ام«، 

» خنده هاش هميشه يادم مي مونه«، »توي بيوگرافيش 
مي نويسن سهيل گوهري با 4 حركت در 10 روز همه رو 
شوكه كرد: مدير روابط عمومي استقال شد، فرداش 
از سمتش استعفا كرد، فرداش كرونا گرفت، پنج، شش 
روز بعدش رف��ت«، » حيف، حيف، لعنت، جاي خالي 
تو و خنده هاي تو هيچ وقت تو دنيا برام پر نميش��ه«، 
» داداش��م رفت، رفتن س��هيل گوهري باورنكردنيه، 
 سفرش خوش«، »پاييز و زمستون قبل از كرونا هفته اي 
4-3 بار س��هيل رو مي ديدم و ساعاتي از روز رو با چند 
ت��ا از بچه ها با هم مي گذروندي��م. تصوير لبخندش تا 
هميشه توي ذهنم موندگاره. باور رفتنش برام سخته. 
خيلي سخت. روحت در آرامش پسر دوست داشتني 
و خوش خنده«، »زنگ مي زنيم به هم حتي تس��ليت 
نمي تونيم بگيم. زبونم��ون قفله. آخه يعني چي؟ چه 
جوري تسليت بگيم«، »سهيل گوهري اگه مي خواست 
هم نمي تونست لبخند روي لبش نباشه و حرف بزنه، 
راه بره و زندگي كنه. همه ما آدمي رو از دس��ت داديم 
كه هيچ وقت ازش بدي نديده بوديم و اين بزرگ ترين 
ويژگي سهيل بود. نبودش باورنكردنيه و جاش هميشه 
بين ما خاليه«، »باورم نمي شه امروز كه آمار مربوط به 

كرونا مياد يك نفر از اون رفته ها تويي! عددي كه تا امروز 
مي خوندم و زير لب مي گفت بيچاره خانواده هاشون، 
امروز ديگه فقط يك عدد نيس��ت«، »روي س��خنم با 
آنهايي است كه سهيل  گوهري  را نمي شناختند ولي 
بالطبع خيلي از افراد ديگر در اين مدت به او بدي كردند، 

تهمت  زدند و آخرت ش��ان را خ��رج دنياي ديگران!«، 
» دنيا را ببينيد؛ حتي زمان براي طلب حاليت نداريد و 
نداريم،  ماند به قيامت و خدايي كه از حق الناس نخواهد 
گذشت«، »اي لعنت به اين دنيا كه سهيل ديگه توش 
نميگه و نمي خن��ده«، »داغ رفيق نبينيد«، »مرحوم 

سهيل گوهري را نمي شناختم اما اين استفاده بجاي او 
از پديده رايج پيش بيني سيمپسون ها در فضاي مجازي 
براي پوزخند به ميز قدرت و استعفايش 24 ساعت پس 
از انتصاب به مديريت روابط عمومي باشگاه استقال 
به خاطر فش��ارهاي بيروني ناشي از برخي مواضعش، 
از طنازي، سبكباري و آزادگي او نشان داشت«، » پسر 
آبي  خداحافظ«، » من سهيل گوهري رو نديده بودم ولي 
وقتي همه از يه نفر خوب مي گن و از رفتنش ناراحتن، 
يعني درست زندگي كرده. مرگ خيلي نزديكه و كاش 
موق��ع رفتن من ه��م اين جوري ياد كن��ن ازم«، »در 
خلوت روشن با تو گريسته ام،  براي خاطر زند گان  و در 
گورس��تان تاريك با تو خوانده ام،  زيباترين سرود ها را 
 زيرا كه مردگان اين سال،  عاشق ترين زندگان بوده اند«، 
» سهيل گوهري ؛ رفيق دردانه و عاشق مان رفت؛ زندگي 
تلخ تر مي شود اما س��هيل هميشه پر ايمان و پرانرژي 
به يادمان مي ماند«، » ميگن اس��ترس يكي از عوامل 
تشديدكننده كروناس، اگه اين طور باشه همه كساني 
كه اون هجمه ها و فش��ار عصبي رو به سهيل گوهري  
وارد كردن تو رفتنش مقص��رن. خدا ازتون نمي گذره 
س��هيل حالش خوب بود و  24 ساعت بعد اون فشارها 

بستري شد«، »  به آدم ها بدون اينكه حتي يك بار ديده 
 باشي، نزديك ميشي، همفكري و همراهي ميكني و 
يك روز هم همين جا ازشون جدا ميشي،  انگار دنياي 
بيرون وجود نداشته«، »كلي خاطره بد و تهش يه خبر 
غم انگيز. عجب تايماين نفس گيري شده«، »سهيل از 
اين دنيا عاشق روضه امام حسين بود،  مي گفتم حاال از 
بيمارس��تان كه برگرده البد هي به آيت اصرار مي كنه 
من كه يه بار كرونا گرفتم حاال مي تونم عاشورا و اربعين 
برم كربا،  كاش حاال كنار سفره ارباب باشه«، »سهيل 
گوهري با  استعفاش نش��ون داد كه  اونچه براش مهم 
نيست پست و مقامه« ، تو اين مدت يه سري رو ديديم 
كه چقدر درباره اش نادرست قضاوت كردن و پست هايي 
گذاشتن كه  االن باعث شرمندگي شون مي شه«،  »خدا 
به خانواده س��هيل صبر بده«،  » مرگ س��هيل خيلي 
غم انگيزه  و به ما يادآوري مي كنه كه در قضاوت كردن 
ديگران عجول نباشيم«،  » آمار  مرگ هاي بر اثر كرونا  
كه ميومد اون رو ا ز خودمون دور مي ديديم ولي امروز 
مي بينيم س��هيل هم به واسطه اين ويروس در بين ما 
نيست«، »اين قبيله رفيق از دست داده« و » گريه امونم 

نمي ده،   يا حسين،  سهيلمون رفت«.

چند وق��ت پيش دوس��تي 
موردي را مطرح كرد و نوشت: 
»اين روزها طبقه متوسط به 
معناي اقتصادي و كاسيكش 
وجود ن��دارد و توضيح داد به 
دليلي مجبور شده براي چند 
ساعت كل موجودي بانكي اش را به دوستي قرض دهد 
و با وجود اينكه مي دانس��ت دارايي اش نزد دوستش 
محفوظ اس��ت براي همان چند ساعت از آنكه پولي 
اندوخته ندارد آنچنان وهم و فشار رواني وجودش را فرا 
گرفت كه كارش به درمانگاه كشيد. مرادش از بيان اين 
واقعه آن بود كه اگر انبان پر پولي نداشته باشيم، آنگاه 
مي توانيم دور و برمان را، آن گونه كه شايسته است درك 
كنيم و درباره شرايط زندگي اين و آن، نظر دهيم و از 
بيرون نگوييم فقط لنگش كن. پر بيراه نبود و ديدم چه 
آدمياني شده ايم. برخي از ما كه بي هيچ مشكل و از روي 
جهالت به راحتي براي امورهايي نظريه صادر مي كنيم 
كه در فرجام نه از تاك نشان مي ماند و نه از تاك نشان. 
در برهه سخت اقتصادي كه بيشترمان در پي گذران 
امور هستيم و سعي داريم دست مان پيش فرد و افرادي 
دراز نشود؛ هستند كساني كه انبان و كيسه شان، شكر 
خدا پر است و نظرهاي اقتصادي شان در در و ديوار شهر 
پراكنده و درسايت ها و روزنامه ها. به راستي تا كي بايد 
تصميم گيران خرد و كان مان، افرادي باشند كه اگر 
دري به تخته نمي خورد؛ جيب شان مثل ما بود و آن 
وقت مي توانستند حرف هاي اقتصادي شان را در لواي 
بهتري به خورد مخاطب دهند. آنچه سر آغاز نوشته مان 
شد؛ بهانه خوبي است تا در موقع عسرت و تنگدستي، به 
سرفصل هاي اقتصادي ديگران، نظري افكنيم و اگر آن 
زمان توانستيم گرهي باز كنيم. جالب آنكه دوست مان 
ادامه داد، در س��اعات پاياني شب كه به پولش رسيد 
متني فرستاد كه دوباره از روي آسودگي مالي اش بود 
كه تا بيايم بگويم چند ساعت پيش را فراموش نكن؛ 
خود جلوتر متني ديگر روانه كرد كه حاوي چند ساعت 
نداري موقتي اش بود و مرا درگير اين شعر صائب كردكه 
حرف پوچ از من كسي وقت غضب نشنيده است/ كف 

نمي آرد به هر توفان به لب درياي من/

مهر، فداكاري و عشق مادران آنقدر جذاب 
است كه نه تنها در واقعيت بلكه در سينما و 
ساير هنرها بارها به عنوان سوژه اصلي مورد 
اس��تفاده هنرمندان قرار گرفته است. در 
سينماي ايران گويا دكتر اسماعيل كوشان 
اولين كسي است كه در سال 1331 با فيلم 
»مادر« به اين موجود فداكار و با احساس مي پردازد. بعد از آن هم 
كه تاريخ سينما پر مي شود از فيلم هايي كه بخشي يا كل فيلم را به 
ايثار، تاش، اندوه و... مادران اختصاص داده است. در ميان اين آثار 
فيلم هاي »مادر«)علي حاتمي( »ميم مثل مادر«)زنده ياد رسول 
ماقلي پور( و »هيس دختران فرياد نمي زنند«)پوران درخشنده( 
هر كدام به دليلي بيش��تر در ذهنم مانده است. اولي فضاسازي و 
بازي هاش برام دلچسب است. در دومي بازي گلشيفته فراهاني 
و داستان جذاب و هش��دار دهنده اش را دوست دارم. اما در فيلم 
هيس دختران فرياد نمي زنند حكايت چيز ديگري است. با آنكه 
مادر شخصيت محوري نيست، دردي كه هنگام اجراي حكم براي 
فرزندش مي كشد در هنگام تماشاي فيلم برايم تاثيرگذار و دردناك 
بوده است. شايد به خاطر همين درد مادرانه است كه هنگامي كه 
يكي محكوم به اعدام مي شود، عده اي به دنبال رضايت گرفتن از 
ولي دم و... هستند. شايد بيشتر به داغي مي انديشند كه اين مرگ 
بر دل مادران مي نش��اند. مادراني كه فرزندشان را بيش از جان 

خودشان مي خواهند.
گمانم اين خصوصيت در بعضي از حيوانات هم ديدني است. اين را 
چند روز پيش بهتر فهميدم. از زماني كه پاي گربه اي با 4 نوزادش به 
ديوار خانه ما باز شد. اولش آنها را پذيرفتم اما بعد كه كيسه هاي زباله 
را در جست وجو غذا پاره كردند و گلدان هاي توي حياط را شكستند 
با خودم گفتم بهتر است، بترسانم شان و كاري كنم كه بروند و پشت 
سرشان را نگاه نكنند. يك روز وقتي وارد حياط شدم اين فرصت را 
پيدا كردم، گربه ماده و بچه هاش توي حياط بودند. به قصد ترساندن، 
تي گوش��ه حياط را برداش��تم و حالت حمله گرفتم. بچه گربه ها 
ترسيدند و سعي كردند از درخت آلبالوي گوشه حياط خودشان را 
به باالي ديوار برسانند. مادر اما با حالت حمله ور به من ماند و صداهاي 
ترسناكي از گلوش بيرون داد. اين اولين بار بود كه گربه اي عصباني 
و نترس ديدم. وقتي بچه گربه ها از درخت باال رفتند، گربه مادر هم 
برگشت و تند و چاالك از درخت باال رفت. اما روي ديوار كه رسيد، 
ماند و نگاهم كرد. نگاهي كه انگار مي خواست بگويد، حواست باشد 

تو با يك مادر و خشم هنگام دفاع از فرزندانش روبه رويي.

س��ريال »روزي روزگاري« 
ساخته امراهلل احمدجو را اگر 
نديده ايد، يا اگر در گذش��ته و 
به روزگار جواني آن را ديده ايد 
حتما ببينيد. كمتر س��ريال 
و فيلمي ساخته ش��ده كه تا 
اين حد خصلت ايراني داش��ته باشد. هزار نكته نازك 
و نازنين زباني و تصويري در اين س��ريال هست. هر 
تصوير و ه��ر گفت وگويي پايه در خصاي��ل ايراني و 
مختصات س��رزميني و آداب قومي ما دارد. ايران به 
واقع س��رزميني بوده كه دزدان قطاع الطريقش هم 
براي خود آدابي داش��ته اند و حدود اخاقي و رس��م 
جوانمردي را به سبك و سياق خود رعايت مي كرده اند.  
اين رسوم و قوانين اخاقي و آيين نامه ها بين صنوف 
مختلف معتبر و الزم االجرا بوده اند. امروز مجموعه اي 
از اين فتوت نامه ها كه راه و رسم كسب وكار بسياري از 
مشاغل را به طريق جوانمردي و با اقتدا به يك وجود 
مقدس، مقرر مي داشته، جمع آوري و منتشر شده اند. 
در اين فتوت نامه ها مي خوانيم كه مثا بقاالن هم قسم 
شده اند كه به خايق جنس بد و فاسد نفروشند، دروغ 
نگويند، پاكي و پاكيزگي و چشم پاكي و دست پاكي را 
در معامله رعايت كنند. كم فروشي نكنند و حق صغير و 
يتيم و در راه مانده و مانند اينها را به جا بياورند. در سريال 
روزي روزگاري هم دزدان قطاع الطريق كه قاعدتا در 
بي رحمي و سنگدلي س��رآمد بوده اند به لقمه اي نان 
و نمك و روغ��ن، نمك گير اهل كاروان مي ش��وند و 
الجرم نمي توانند به جان و مال آنها دست اندازي كنند. 
گويي دزدان هم آبرومند بوده اند و از اينكه نام شان به 
بي غيرتي و نمك ناشناس��ي و بي شرافتي برده شود، 
هراس داشته اند. اگرچه پذيرفته اند كه راهزن باشند اما 
راهزني را هم بر طريق عياري و جوانمردي و راه رسم 
قديم پهلواني ايراني بجا مي آورند. عياران، رحم و مروت 
دفاع از مظلوم و نبرد با ظالم را سرلوحه كارشان داشتند 
اگرچه ممكن بود كه به منكراتي هم آلوده باشند. ناموس 
و شرف و عزت برايشان مفاهيمي بود كه جان بر سرش 
مي گذاشتند. در سكانس فوق العاده اي از اين مجموعه، 
شايد در قسمت دوم، شعبان خان دزد سابق و راهنماي 
آن روز براي سردس��ته راهزنان لقمه اي نان و روغن 
مي گيرد و نمك مفصلي هم رويش مي ريزد. سردسته 
كه لقم��ه را به دهان مي گذارد و ف��رو مي دهد، ديگر 
نمك گير شده. پير راهنما مي گويد:»ديگر نمك گير 
شده اي و كار از كار گذشته، بيا و بنشين يك دل سير نان 
حال بخور.« امروز مفهوم سفره و نان و نمك و ارزش و 
احترامش به افسانه و اسطوره مي ماند. اين راه و رسم و 
آدابش چنان برافتاده كه بعضي از مردم شب بر سر سفره 
هم مي نشينند و صبح كاه از سر هم برمي دارند. فقط در 
عرصه بازار و داد و ستد و بساز و بفروشي نيست كه حق را 
زير پا مي گذارند در امور ديگر سياست و فرهنگ و مانند 
اينها هم اوضاع كم و بيش همين است. گيرم آنجا جنگ 
بر سر پول است، اينجا دروغ مي گويند، تهمت مي زنند، 

حق را وارونه جلوه مي دهند تا به هدف خود برسند.
رحم و مروت كااليي اس��ت كه در اي��ن بازار »دمده« 
ش��ده و از رونق افتاده. مهربانان و با مروت ها، احمق و 
ساده لوح ناميده مي شوند. كمتر كسي حق صحبت 
و س��فره و نان و نمك را بجا مي آورد. البته كه جهان 
بر سر همان معدود مهربانان عالم مي گردد و روزگار 
با همين مهرورزي ها مي چرخد، ع��رض من درباره 
شيوه غالب رفتار اين روزهاست. اگر در نظام اخاقي 
كاپيتاليسم خيلي از خطوط قرمز براي كسب ثروت 
معنايي ندارند ما بر رسم و آييني بوده ايم كه وفق آن 
تا همين دو، سه دهه پيش مردم به حرمت نان و نمك 
هزار مصيبت و سختي را تحمل مي كرده اند. اما امروز ما 
چنان پيش رفته ايم كه هر كاري را براي ثروت اندوزي 
مباح مي دانيم. نام آن را زرنگي و فعاليت گذاشته ايم. 
بچه زرنگ ها كساني هستند كه با رانت و پول و زير پا 
گذاشتن انسانيت و شرف و مروت و ناديده گرفتن حق 
نان و نمك و سفره و ش��رف و آبرو و انسانيت پا بر سر 
ديگران مي گذارند تا خانه شان بزرگ تر شود و ماشين 

زير پاي شان گران قيمت تر.

پسر آبي  خداحافظ

نان و نمكميم مثل مادر نظريه صادر نكنيمجوكر و شواليه تاريكي
نيوشا طبيبيحسن لطفيابراهيم عمرانمرتضي ميرحسيني

#سهيل_گوهري

آتش سوزي جنگل هاي زاگرس 
تاكنون جان 5 تن از فرزندان پاك 
نهاد اين سرزمين را ستانده است. 
افرادي ك��ه نه از نيروهاي دولتي 
كه همگ��ي در زم��ره داوطلبان 
مردمي و محيط زيس��تي به دل 
آتش زده اند. هنوز تابس��تان در 
ابتداي راه است و دغدغه اين است كه نيروهاي بومي 
و محيط زيستي به عنوان بازيگران مهم اطفاي حريق 
جنگل ها ب��ا تجهيزات و امكانات��ي همچنان كم فروغ 
به رغم جانفشاني هاي ش��ان در مصاف با ش��عله هاي 

بي رحم آتش باز هم قرباني دهند.
سال هاست كشور ما با كمبود  نيروهاي آموزش  د يد ه 
و مجهز براي اطفاي حري��ق جنگل ها و مراتع روبه رو 
اس��ت. با اين حال هر بار كه آتش سوزي رخ مي دهد، 
م��رد م محل��ي و د اوطلب ب��دون در اختيار داش��تن 
تجهيزات مناس��ب و گذراندن آموزش هاي الزم براي 
اطفاي حريق رهس��پار مي شوند و در اين راه، خطرات 
زيادي در كمين آنها نشس��ته اس��ت. ج��دا از كمبود 
امكاناتي كه نيروهاي دولتي ي��گان حفاظت با توجه 
به گس��تره و س��طح وظايف مورد انتظار با آن مواجه 
هستند كه ضرورت دارد مورد توجه جدي قرار گيرد، 
ارتقاي وضعي��ت نيروهاي داوطلب بومي كه به عنوان 
پيش��قراوالن محلي مقابله با آتش در صف نخستين 
مهار حريق ايستاده اند يك ضرورت است كه متاسفانه 

همواره مورد غفلت قرار مي گيرد. تربيت نيروهاي ماهر 
و آموزش ديده در ميان داوطلبان و مردم جوامع محلي 
و تامين تجهيزات مورد نياز ب��راي مهار آتش به ويژه 
در مناطق صعب العبور از جمله اقدامات زيرس��اختي 
و بنيادين هس��ت كه صرف هزينه براي آن در مقابل 
خس��ارات غيرقاب��ل جب��ران نابودي ه��زاران هكتار 
عرصه هاي جنگلي و مرتعي كش��ور كه ساالنه طعمه 
حريق مي شوند بسيار ناچيز است. وقتي مهار آتش بر 
د وش د اوطلبان و نيروهاي اد اري و سربازان هر منطقه 
بدون پيش بيني تمهيدات الزم مي افتد،  ناگزير با بيل 
و ش��اخه د رخت به جنگ آتش مي رون��د  و د ر اين راه 
برخي از آنها د چار آسيب هاي شديد جسمي مي شوند . 
صدمات جسمي و سوختگي هايي كه در حال حاضر به 
دليل نبود ضمانت هاي حقوقي هيچ گونه الزام قانوني 
براي جب��ران هزينه ها از جانب نهادهاي دولتي وجود 
ندارد و صرفا به صورت موردي و س��ليقه اي از س��وي 

دستگاه هاي اجرايي مد نظر قرار مي گيرد.
جالب اينجاس��ت چن��دي قبل بندي ك��ه در اليحه 
حمايت از محيط بانان به موض��وع تامين هزينه هاي 
درماني د اوطلب��ان مهار آتش از جانب دولت پرداخته 
بود به  د ليل بار مالي تاييد نش��د. در اين بند مشخصا 
تاكيد شده بود كه س��ازمان حفاظت محيط زيست و 
س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزد اري كشور موظف 
هس��تند، هزينه هاي د رماني نيروه��اي مرد مي را كه 
به صورت د اوطلبانه د ر اقد امات مرتبط با پيش��گيري 

و اطف��اي حريق جنگل ه��ا و مراتع كش��ور همكاري 
مي كنند ، پرد اخت و صد مات و ضررهاي وارد ه به آنها 

را جبران كنند .
ترديدي نيست اگر فعاليت تشكل هاي محيط زيستي 
و نيروهاي داوطلب محلي در مهار آتش س��وزي هاي 
اخير جنگل هاي زاگرس نبود، حجم خس��ارات وارد 
شده به طبيعت بسيار بيش از اين بود. هر چند قاعده 
مرسوم و مورد انتظار چنين هست كه نيروهاي دولتي 
ي��گان حفاظت  بايد به ق��دري توانمن��د و از امكانات 
به روز چون سيس��تم هاي پايش حري��ق و تجهيزات 
لجس��تيكي برخوردار باش��ند كه نيروهاي مردمي به 

عنوان ياريگر و پش��تيبان در مواقع ضروري به كمك 
طلبيده شوند. ولي تا وضع بدين منوال هست و مقابله 
با حريق اين اكوسيستم هاي ارزشمند به دليل فقدان 
منابع مالي مورد كم توجهي قرار مي گيرد و نيروهاي 
خودج��وش مردمي كماكان در پيش��اني عرصه هاي 
مقابله با حريق قرار دارند؛ آموزش مردم محلي و تامين 
حداقلي امكانات مهار و كنترل توس��ط سازمان هاي 
مس��وول مي تواند صدم��ات و لطمات ناش��ي از وقوع 
آتش س��وزي هاي پيش رو را كاهش دهد در غير اين 
صورت محافظت از جنگل ها به س��ياقي كه هست به 
مثابه پريدن به دل آتش مي ماند و راه رفتن روي تيغ!

ايرانشهر
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مثل راه رفتن روي تيغ

شينا انصاري


