
در انتظار  اجرا
برگزاري علني همه دادگاه ها، دسترس��ي آزادانه 
به وكيل در تمام مراحل دادرس��ي، الزام به رعايت 
حريم خصوصي افراد، لزوم رعايت اصل برائت، منع 
بازداشت غيرقانوني و خودس��رانه و برخورداري از 
امكانات رفاهي و بهداشتي طول دادرسي ازجمله 
مواردي اس��ت كه رييس دستگاه قضايي در سند 
»امنيت قضايي« كه روز پنجشنبه آن را ابالغ كرده، 
مورد اشاره قرار داده و بر لزوم رعايت آنها تاكيد كرده 
است. سيدابراهيم رييسي در اين سند ۳۷ ماده اي كه 
با آيه »و إِذا حكْمُتم بين الّناِس أن تْحكُموا بِاْلعْدِل« 
آغاز شده، امنيت قضايي را حالت و شرايطي مي داند 
ك��ه در آن حيثيت جان، مال و كلي��ه امور مادي و 
معنوي اشخاص در حمايت قانون و مصون از تعرض 
باشد. قاضي القضات تامين چنين امنيت عادالنه اي 
را بر عهده قوه قضاييه مي داند و در ادامه تاكيد كرده 
كه اين سند تالش دارد با ترسيم سياست هاي كلي 
مرتبط با »تامين امنيت قضايي ش��هروندان« و با 
رويكرد »تحول نظام قضايي«، گام بردارد. سندي 
كه در 4 بخش از سوي رييس قوه قضاييه ابالغ شده، 
اگرچه حاوي نكات حقوقي مثبت و مهمي است اما 
آنچه حقوقدانان بر ل��زوم آن تاكيد دارند، اهميت 
اجرايي شدن چنين سندهايي است؛ اسنادي كه 
مواد و مفادشان، پيش از اين در ديگر قوانين آمده اما 
اجرايي نشده و اين ناكامي در اجراي قوانين، حاال كار 
را به جايي رسانده كه رياست دستگاه قضايي دست 
به كار تهيه، تدوين و ابالغ چنين سندي شده تا مگر 
به اين طريق، رعايت امنيت قضايي و حفظ حقوق 
متهمان ممكن شود و جالب آنكه بر همين اساس 
است كه عمادالدين باقي، فعال حقوق بشر تاكيد 

دارد اگر به اين سند عمل شود، »انقالب قضايي« رخ 
خواهد داد. اين كنشگر مدني كه در سرمقاله امروز 
روزنامه »اعتماد« تاكيد كرده  الزمه تحقق اين مهم 
آن است كه اين سند با جديت و سختي دنبال شود، 
از »بي اعتمادي عمومي« مي گويد و معتقد است كه 
بايد چنان قدرتي در اجراي اين سند خرج  شود و اين 
ابالغيه رنگ واقعيت به خود گرفته و اجرايي شود تا 
مگر به اين ترتيب، آنچه »انقالب قضايي« خوانده 
محقق ش��ود و جامعه نيز اين تح��والت را بپذيرد. 
نكته اي كه ازقضا حقوقداني كه با خبرگزاري ميزان 
وابسته به قوه قضاييه درباره همين سند به گفت وگو 
نشس��ته نيز بر آن انگش��ت تاكيد گذاشته است. 
چنان كه محمدرضا رهبرپور موضوع مهم درباره اين 
سند را آن مي داند كه جزييات آن در مقام اجرا مورد 
توجه مسووالن اجرايي قرار گيرد و ضابطان قضايي 
در رفتار هاي قضايي و انتظامي خود، مواردي را كه 

در اين سند درخصوص مواجهه با متهمان ذكر شده، 
نهادينه كنند.  نعم��ت احمدي، حقوقدان و وكيل 
دادگستري هم مانند عمادالدين باقي و محمدرضا 
رهبرپور معتقد است اگرچه تدوين و ابالغ اين دست 
اسناد، امري است مثبت و ارزنده اما آنچه در اين ميان 
حائز اهميت است، »اجراي« اين سندهاست. اين 
وكيل دادگس��تري كه در اين رابطه با »اعتماد« به 
گفت وگو نشسته، يك ُبعد منفي چنين سندي را 
تكرار مواردي مي داند كه به  گفته او در قوانين ديگر 
نيز وجود دارد. نعمت احمدي كه معتقد است همه 
موضوعاتي كه در اين سند آمده در قانون اساسي، 
قان��ون مجازات اس��المي و قانون آيين دادرس��ي 
كيفري و قانون حفظ حقوق شهروندي هم آمده؛ 
بر همين اساس نتيجه مي گيرد لزومي به نگارش و 
تدوين چنين سندي نيس��ت. به گفته او، آيت اهلل 
هاشمي ش��اهرودي، رييس اسبق قوه قضاييه نيز 
بخشنامه اي را تحت  عنوان حفظ حقوق شهروندي 
ابالغ كرده بود. بخش��نامه اي كه در ماه هاي پاياني 
مجلس ششم صادر شد و همان زمان او و تعدادي از 
وكال از نمايندگان مجلس خواسته اند كه عين اين 
بخشنامه را به قانون تبديل كنند. در نتيجه از آنجا 
كه رييس قوه قضاييه آن سند را به  صورت بخشنامه 
تهيه كرده بود، اين بخشنامه بدون هر گونه تغيير به 
مجلس رفت و در مجلس نيز صرفا باالي آن نوشتند 
ماده  واحده و زيرش نوشتند در چند ماده تصويب 
شد. نعمت احمدي مي گويد تمامي مواردي كه در 
حال حاضر در سند نظارتي رييس قوه ذكر شده، در 

آن بخشنامه مصوب نيز آمده بود.  
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بررسي جزييات »سند امنيت قضايي« ابالغي رييس قوه قضاييه 

نخستين  گام، لغو بخشنامه تبصره ذيل ماده ۴۸ مي تواند باشد
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مناقشه قره باغ با حمله 
موشكي ارمنستان به گنجه 
وارد مرحله جديدي شد

 اولين بار ن��ام دكتر غالمعباس 
توس��لي را در جريان نقدي كه 
به كتاب زمينه جامعه شناس��ي 
نوشته بود شنيدم، كتاب زمينه 
جامعه شناسي ترجمه و اقتباس 
دكتر اميرحس��ين آريانپور بود. 
اين كتاب در سال 1۳44 منتشر 
شد و تا س��ال 1۳5۷، ده ها هزار نسخه از آن چاپ شد 
كه در نوع خود بي نظير اس��ت. توجه به دكتر آريانپور 
و كتابش به گونه اي بود كه دانش��جويان مهندس��ي و 
ديگر رش��ته هاي غير جامعه شناسي هم  كالس هايش 
را مي رفتند و كتاب زمينه جامعه شناس��ي را داشتند و 
مي خواندند. البته اين كتاب در اصل ماركسيستي نبود، 
دو اس��تاد امريكايي آن را نوشته بودند به همين دليل 
هم مجوز چاپ گرفت. ولي تدوينش در قالب اقتباس و 
مقدمه متفاوت آريانپور معنا و مفهوم كتاب را تغيير داد.  
اين كتاب را مي توان مانيفست نگرش ماركسيستي به 
جامعه شناسي تغيير و تحول؛ البته در فضاي به  شدت 
سانس��وري آن دوران دانست. مانيفستي كه در زمان و 
مكان مناسب منتشر شد. به عالوه وجود فضاي سانسور 
عليه ماركسيسم به تنهايي براي جا انداختن حقانيت اين 
انديشه كفايت مي كرد. به ياد آوريم كه نگرش راديكال 
سياس��ي از سال 1۳40 به بعد شكل گرفت و از آنجا كه 
جامعه شناسي نيز عموما دانشي معطوف به تغيير است، 
مي توانست نياز نظري و ضروري بودن اين تحول را پاسخ 
داده و تامين كند. دو جريان طرفدار تغيير راديكال در 
جامعه ايران، مذهبي و ماركسيستي بودند، بنابراين هر 
دو نيازمند حمايت نظري و فكري براي اين خواست خود 
بودند. دكتر آريانپور، پرچمدار تامين اين نياز در جريان 
ماركسيستي بود كه از طريق كالس هاي درس، مقاالت و 
كتاب ها به ويژه كتاب »زمينه جامعه شناسي« اين نقش 
را ايفا مي كرد. در ميان گرايش مذهبي، دكتر شريعتي 
به عنوان جامعه شناس حضور داش��ت، ولي ادبيات او 
به نس��بت دور از اي��ن دانش بود. وج��ه كالمي ديني و 
تهييجي آن بر اظهارات علمي وي غلبه داشت. در عمل 
كس��ي كه بتواند نگرش مذهبي هاي راديكال را در اين 
زمينه تامين و نمايندگي كند، وجود نداشت. از سوي 
ديگر جامعه شناسي راديكال آن زمان كه متاثر از نگرش 

ماركسيس��تي بود، نه تنها عليه وضع 
موجود حكومت بود، بلكه به نوعي عليه 

دين هم بود به همين علت نوعي بدبيني نسبت به دانش 
جامعه شناسي نزد برخي از مذهبيون وجود داشت.  

 عباس عبدي
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به ياد دارم آذر ماه س��ال 1۳۷9 
همراه با دكتر غالمعباس توسلي 
در س��ميناري در شهر دوشنبه 
ش��ركت كرده بوديم. حدود يك 
هفته خدمت اس��تاد بودم. البته 
همراهي با ايشان در نشست هاي 
علمي تخصص��ي ديگر در خارج 
كش��ور برايم فراهم ش��ده بود. به  طور خاص در نشست 
س��االنه انجمن جامعه شناس��ي بين المللي در افريقاي 
جنوبي، ش��هر كيپ تاون. برايم تعجب آور بود كه استاد 
از زمان شروع نشست انجمن تا سخنراني پاياني در اكثر 
گفت وگوهايي كه مورد عالقه شان بود، حاضر مي شدند و 
بحث و گفت وگو هم مي كردند. در همين سمينار همكاران 
جوان نيز همراه ما بودند كه بيشتر براي ديدار شهر و خريد 
و تفريح برنامه ريزي مي كردند. در حالي كه دكتر توسلي 
خريد يا ديدار از ش��هر را به روزهاي بعد از پايان سمينار 
انجمن واگذاش��ته بود. اين ميزان و نحوه مش��اركت در 
انجمن درس بزرگي براي من بود و بارها هم براي عبرت 
گرفتن خود و همراهانم نقل كرده ام. ولي همراهي با ايشان 
در شهر دوشنبه برايم فرصت خاص ديگري در گپ و گفت 
در مورد تاريخچه دانشكده و جامعه شناسي ايران فراهم 
كرد. خاطره هاي بس��ياري از دكتر توسلي در اين زمينه 
به ياد دارم كه در جاي مناس��ب بازگو خواهم كرد. يكي 
از خاطره هايي كه برايم خيلي مهم بود را بهتر مي بينم تا 
در اين فرصت بازگو كنم. در گفت وگو در مورد نيروهاي 
اجتماعي و سياسي متعددي كه در حوزه علوم اجتماعي 
وجود داشته و در ش��رايط جديد تغيير زبان و موقعيت 
داده اند به خاطره عجيبي اش��اره كردند. گفتند كه سال 
1۳55 فكر مي كنم، به مكه رفته بودم. در آن زمان رفتن 
اساتيد دانشگاه به حج مطلوبيت نداشت به خصوص اگر 
در فضاي روشنفكري و سياسي با غلبه كمونيست ها حاضر 
بوديد. استاد گفتند وقتي كه از مكه برگشتم، همكاران 
كمونيس��ت دانش��كده براي اذيت و آزار من، جلوي در 
دانشكده كه در بهارستان بود و االن به موزه دانشگاه تبديل 
شده است، گوسفندي را سر بريدند. از من توسلي مسلمان 
كه در جامعه شناسي ادعايي داشتم در ميان همه همكاران 
عنوان »حاج آقا« س��اختند و بعد از آن هم بسياري براي 
اذيتم در جمع به  طور آشكار و پنهان »حاج آقا« صدايم 

مي كردند. اين نامگذاري و اشاعه آن در 
ميان دانشجويان و همكاران به واسطه 

اساتيد كمونيست تازه به دانشكده يك روش حذفم در 
دستور كارشان قرار گرفت. 

تقي آزادارمكي
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برجام را كه مي خوانيم در اولين 
نگاه در مي يابي��م كه بناي آن بر 
بي اعتمادي طرفين به يكديگر 
بوده است. نش��اني از اعتماد كه 
الزمه ثبات تعهدات است در آن 
ديده نمي ش��ود. به اي��ن دليل، 
اين توافق بسيار طوالني، جزيي 
و با وسواس بسيار نوشته شده اس��ت. در دوران زندگي 
حرفه اي خود كمتر متني تا اين حد حرفه اي و پيچيده 
ديده ام. نويس��ندگان متن سعي كشنده اي كرده اند كه 
روزنه اي يا ابهامي براي سوءاس��تفاده طرف مقابل باقي 
نماند. س��پس آن را ضميمه قطعنامه ۲۲۳1 ش��وراي 
امنيت س��ازمان ملل متحد ذيل فص��ل هفتم كردند تا 
درجه ال��زام آوري آن را ارتقا دهن��د. اگر بين طرفين تا 
اندازه قابل قبولي اعتماد وجود داش��ت نياز به اين همه 
تفصيل و پيچيدگي در نگارش متن وجود نداش��ت. اما 
انسان هر چند در نگارش متن اعم از قانون و متن مهارت 
داشته باشد نمي تواند آينده را كامل پيش بيني كند. در 
هر توافق نوشته اي يك فرامتن يا توافق نانوشته وجود 
دارد كه تكميل كننده آن است. در توافقات بين المللي 
اراده سياسي و حسن نيت در اجراي آنها داراي اهميت 
حياتي است. اگر اراده سياسي و حسن نيت بين دو طرف 
در اجراي يك توافق شكل نگيرد هيچ توافق نوشته اي 
نمي تواند بين آنه��ا پيوندي يا اعتم��ادي پايدار ايجاد 
كند. آنچه باعث تضعيف برجام شد نبود اين فاكتور در 
طرف هاي برجام بود. مخالفت با برجام توس��ط ترامپ 
پيش از روي كار آمدن او توس��ط البي ها عربي و عبري 
ريل گذاري ش��د. در واقع ترامپ قدم به قدم تا خروج از 
برجام كشانده شد. دشمنان با تطميع و فريب و تحريك 
ترامپ باعث شدند كه او بر خشت هاي بي اعتمادي و عدم 
تعامل بين طرفين قلعه اي از خصومت بنا كند و اقدامات 
غيرمنطقي و ش��رورانه او هر روز بر برج باروي بيفزايد. 
بدون شك ايران برنده برجام بود. شاخص هاي اقتصادي 
كشور پس از نهايي شدن برجام بيانگر اين مطلب است. 
اگر چنين نبود دشمنان ايران اسالمي اين متحمل صرف 
وقت و پول نمي شدند تا آن را ناكام كنند. با اين حال به 
نظر نگارنده ايران در مذاكرات برجام اهداف بزرگ تري 
را در ذهن خود داشت كه رونق اقتصادي و حذف تحريم 

جزيي از آن محس��وب مي شد. احتماال 
هدف اصلي اين بود كه برنامه هسته اي 

ايران و كال كشور ايران را از وضعيت يك نگراني امنيتي 
مصنوعي كه براي كشورمان ايجاد شده بود خارج كند. 

محسن  بهاروند
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1۸ اكتب��ر ۲0۲0، درس��ت 5 
س��ال بعد از »روز قبولي توافق« 
برجام اس��ت. براساس قطعنامه 
۲۲۳1 چنانچه ايران به تعهدات 
خود پايبند بمان��د، در اين تاريخ 
محدوديت هاي تسليحاتي ايران 
برچيده مي شود. اين محدوديت ها 
شامل صدور هرگونه تسليحات از ايران و نيز ممنوعيت 
فروش سالح هاي س��نگين ش��امل تانك، بالگرد، ناو و 
هواپيما هاي جنگي و سامانه هاي توپخانه اي و موشكي به 
ايران است. ايران از ابتدا اعمال اين محدوديت ها را ناموجه 
قلمداد كرده بود، اما شوراي امنيت كشور هاي ديگر را از 
فروش اين اقالم به ايران بدون كس��ب مجوز خاص منع 
كرد. اكنون مطابق زمانبندي مصوب، اين ممنوعيت روز 
1۸ اكتبر خود به خود پاي��ان مي پذيرد. انجام تعهدات و 
پايبندي ايران را آژانس بين المللي ان��رژي اتمي بار ها و 
 بار ها رسما اعالم كرده و اكنون زمان لغو اين محدوديت ها 

فرا رسيده است.
عهدش�كني امريكا:  امريكا در سال ۲01۸ يك جانبه 
از برجام خارج شد و تحريم هاي فرامرزي گسترده اي بر 
ضد ايران وضع كرد. امريكا قطعنامه اجماعي ۲۲۳1 را كه 
خود از بانيان اصلي آن بود زير پا گذاشت و از آن فاجعه بار تر 
اعالم كرد هر كشور و ش��ركت و نهادي را كه از مفاد اين 
قطعنامه )كه براي همه كشور ها الزم االجراست( تبعيت 
كند مورد تحريم قرار خواهد داد. با وجود اين عهدشكني 
و بي قانوني امريكا، ايران و بقيه اعضاي برجام -علي رغم 
نارضايتي هاي ايران از عدم مقابله با يكجانبه گرايي امريكا 
و جبران خسارت ها- در برجام ماندند تا تاريخ 1۸ اكتبر فرا 
رسد. امريكا دو اقدام در شوراي امنيت براي ممانعت از رفع 
اين محدوديت ها انجام داد كه هر دو با شكست قاطع روبه رو 
شد. نخست خواستار تحريم تسليحاتي ايران شد كه تنها 
يك راي موافق آورد و امريكا به عنوان يك عضو دايم شورا 
با چنين بي آبرويي بين المللي روبه رو شد. سپس اعالم كرد 
كه همه قطعنامه هاي تحريمي گذشته شورا را دوباره باز 
مي گرداند كه اين كنش ناموجه امريكا با ايستادگي تمامي 

اعضاي شورا روبه رو شد.
شوراي امنيت: 1۳ عضو ديگر شورا در نامه هاي انفرادي 
يا مشترك رسما اعالم كردند كه امريكا ديگر مشاركتي در 

برجام نداشته و خود از برجام خارج شده و 
بنابراين نمي تواند هم برجام و هم قطعنامه 

۲۲۳1 را نق��ض كند و هم مدعي برگرداندن تحريم هاي 
پيشين باشد. 

غالمعلي خوشرو

ادامه در صفحه
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 در تصور بسياري يك تونل تاريك 
وج��ود دارد كه انتهاي��ي در آن 
نيست  اين احس��اس يا انتقالش، 
در بسياري از نوشته هاي ايرانيان 
هس��ت . اما تونل ه��ا محل تفكر 
اين ملتن��د كه اغل��ب در هجوم 
اقوام مهاج��ر بوده ي��ا در تالطم 
كشورگش��ايي خود و قدرقدرت ها طعم يأس و نوميدي 
را چشيده اند. گذشتگان ما در بزنگاه تاريخ انتخاب هايي 
كرده اند كه با توجه به تاريخ شان سنجيده مي شوند .  برخي 
از آنها زيبنده بوده اند. در شعارها و رگ گردن كلفت كردن 
و تشجيع به اينكه »زيبنده ملت نيست و بايد كاري كرد« 
ما را به خسارت انداخته اند.  در مواقعي نيز كه تاريخ را ورق 
زده ايم، عقل فعالي بر هيجان ها غالب شده است. به اشتباه 
آن را شانس تاريخي ايرانيان مي خوانيم. اما ته ماجرا، در 
جواب اينكه چه كاري بايد كرد، درايت به مدد ش��جاعت 
آمده است .  در ابتدا مخالفت جو عمومي و هيجان غالظ 
باعث ركود و عدم تصميم شده ولي تاريخ ثابت كرده كه آن 

درايت باعث نجات ايران و سازنده تاريخ 
اين ملت شده است .  درايت؛ صفتي است 

كه درستگويي را بر درشت گويي غلبه داده است و گاهي 
طعن جبوني و ترس را به گوينده و عامل داده اند...

علي  صارميان

ادامه در صفحه
02

روزگاري س��يل هاي ويرانگ��ر 
نم��ود،  تجرب��ه  بس��يار  را 
خشكسالي هاي متمادي و زيانبار 
را، بالي��اي طبيعي بي ش��مار را، 
زخم هاي كاري و كشنده را و نيز 
امراض سخت و مشقت بار را از هر 
سو اما هيچ گاه خم به ابرو نياورد، 
مدارا كرد، با طمانينه و خويش��تن مدارانه از نو خويش را 
ساخت، تيمار نمود و احيا و دوباره سرپا ايستاد با صالبت 
چون كوه تفتان، استوار همچون نخل هاي راست قامت و پر 
اميد مانند شهر سوخته كه حتي پس از سوختن و خاكستر 
شدن از پاي نيفتاد و نفس، س��اخت خود را.  سيستان و 
بلوچس��تان روزي و روزگار به انبار غله ايران شهره بود و 
مرغوب ترين محصوالت از جمله پنبه، خرما و مركبات 
را در اراضي موجود كشاورزي و باغات پر ثمر و با كيفيت 
خويش كشت كرد و رش��د داد و نمو در دل همين آب و 
خاك زرخيز. در گذشته محصوالت كشاورزي و دامداري 
و صنايع دستي اين سامان نيز نه تنها به داخل بلكه در خارج 

از مرزها و كشورهاي همسايه نيز صادر 
شده كه با همت آهنين همين بلوچان و 

عزم راسخ همين سيستانيان اين استان يكي از مراكز مولد 
محور مهم بوده و...

محمد بلوچ زهي

ادامه در صفحه
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Reuters

 »اعتماد« پايان محدوديت هاي 13  ساله
 تسليحاتي ايران را بررسي مي كند

سارا معصومي| سيزده سال پس از وضع نخستين قطعنامه  )1747 شوراي امنيت-4 فروردين 
1386( درباره تحريم تسليحاتي ايران، امروز يكشنبه 18 اكتبر 2020، ايران از زير سايه ممنوعيت 
خريد و فروش تسليحات و تجهيزات نظامي خارج مي شود. در حالي كه پس از صدور قطعنامه 
1747 دامنه تحريم هاي تسليحاتي ايران در زنجيره اي از قطعنامه هاي بعدي وسعت بيشتري 
پيدا كرد در سايه توافق هسته اي ايران با 1+5 در سال 1394 مقرر شد كه 5 سال پس از روز اجراي 
برجام يا روزي كه آژانس بين المللي انرژي اتمي نتيجه گيري وسيع تر خود درباره صلح آميز بودن 

برنامه هسته اي ايران را اعالم كند، محدوديت هاي تسليحاتي ايران هم پايان پيدا كند.
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ادامه از صفحه اول
بنابراين خواندن نقدي درباره 
كتاب زمينه جامعه شناسي از 
سوي آقاي توسلي كه استادي 
مذهبي ش��ناخته مي ش��د و 
از دانش��گاه معتب��ر س��وربن 
فارغ التحصيل ش��ده بود، اين 
احساس را ايجاد مي كرد كه تعارضات ميان مذهب و 

جامعه شناسي چندان هم جدي نيست. 
نام ايشان را براي دومين بار در سخنراني هاي مسجد 
قبا شنيدم و پاي صحبت شان نشستم كه ادبيات غالب 
ايشان در اين س��خنراني ها به ادبيات و رويكرد ساير 
سخنرانان مذهبي نزديك ش��ده بود و البته گريزي 

از آن نبود. 
دانش جامعه شناس��ي پ��س از انقالب ني��ز تا حدي 
به زمينه اي ب��راي مواجهه با جري��ان اصلي انقالب 
تبديل ش��د به همين علت با بسته شدن دانشگاه ها، 
شاهد شكل گيري جرياني براي بازنگري در رشته ها 
و س��رفصل هاي درس��ي هس��تيم. اين جري��ان در 
حوزه علوم انس��اني و اجتماعي بسيار بسته و حتي 
خطرن��اك مي نمود و بي��ش از هر چيزي به رش��ته 
جامعه شناسي حساس بودند، علت هم روشن بود. از 
يك طرف ذهنيتي كه نسبت به گذشته وجود داشت 
و كوش��ش هايي كه جهت همسويي جامعه شناسي 
و ماركسيس��م و نيز ضديت آن با دين مي ش��د، بود. 
از س��وي ديگر واقعيت جامعه شناسي است كه هيچ 
پديده اي را مقدس و داراي ذاتي ازلي و ابدي نمي داند 
و همه را در قالب پديده هاي قابل تحول و تغيير بررسي 
مي كند و اين مخالف برخي مدعيان دين است كه آن 
را امر ثابتي مي دانند. باالخره اينكه كمتر كس��اني با 
گرايش هاي مذهبي رسمي در اين زمينه تحصيالت 
عالي داشتند و در مجموع شرايط فراهم بود كه ضربه 
اساسي به دانش مهم جامعه شناسي وارد و از گردونه 
دانشگاه ها حذف شود ولي حضور برخي افراد و به طور 
مشخص دكتر توسلي در ستاد انقالب فرهنگي نقش 
مهمي در حفظ اين دانش در نظام آموزش عالي كشور 
داش��ت. اگر چه در فضاي آن زمان برخي كوشيدند 
كه تحت عنوان جامعه شناس��ي اسالمي! به نوعي با 
اين دانش مقابله كنند، ولي اين كوشش چندان موثر 
نبود. كتابي كه هم تحت اين عنوان منتش��ر كردند، 
نه جامعه شناس��ي بود و نه حتي اسالمي! از اين رو به 
سرعت به محاق رفت و طولي نكشيد كه جامعه شناسي 
مسير خود را پيدا كرد و به بالندگي نسبي رسيد.  دكتر 
توسلي نقش مهم ديگري را هم به عنوان مكمل ايفا 
كرد كه تاسيس انجمن جامعه شناسي ايران بود. اين 
انجمني اس��ت كه به عنوان انجمن علمي برتر ايران 
شناخته شده و در سال 1370 و با كوشش تعدادي از 
جامعه شناسان از جمله دكتر توسلي، دكتر عبداللهي 
و... تاسيس شد. در اين ميان دكتر توسلي به واسطه 
اعتبار شخصي نقش مهمي داشت و به عنوان يكي از 
اعضاي اوليه هيات مديره انجمن انتخاب و سپس براي 
دو دوره رييس هيات مديره بودند و شكل گيري انجمن 
در دوره رياس��ت وي رخ داد. دكتر توسلي بيش از ده 
سال بود كه به علت بيماري توان گذشته را نداشت، 
ولي عشق و عالقه او به حضور در نشست هاي علمي 
و صنفي باعث مي ش��د كه حتي براي گوش كردن و 
حضور هم كه شده با زحمت فراوان در اين نشست ها 
حاضر شود. بارها ديده شد كه به وسيله اعضاي خانواده 
محترم شان به اين جلسات آورده مي شوند و اين براي 
افزايش روحيه و تعهد اعضا و جامعه شناس��ان جوان 
بس��يار مهم و اثرگذار بود. وي به معناي دقيق كلمه 
تعهدي عميق به اين دانش و رش��ته علمي داش��ت. 
دكتر توسلي نام نيك و منحصر به فردي را در حفظ و 
حراست از نهاد علم جامعه شناسي در ايران از خود به 

يادگار گذاشت. روحش شاد.

 ولي تصميم درست باعث آفرين تاريخ شده است. 
شجاعت در كنار درايت؛ سازنده گفتمان سازنده است. 
گفتمان س��ازنده، غلب��ه يافته بر گفتم��ان زيبنده. 
ش��جاعت بطن بر شعار مسلكي پيروز ش��ده و ايران 

مانده است. 
گفتمان س��ازنده يك عم��ل و فعل با اراده از س��وي 
شجاعان سياست بوده كه بر حريف تاريخي ظاهر گراي 

خود در ميان وعاظ و لشكر پيروز شده است. 
هزينه آن را هم اين شجاعان سياست به گزند داده اند. 
از قائم مقام كه مغضوب شد تا اميركبير كه رگ دست 
به فاصد داد. از آنان كه جنگ را خاتمه دادند تا كساني 
كه با برجام، ايران را از فصل هفت منشور گذر دادند. 

بگذريم كه اين گفتمان س��ازنده هميشه در مقابل 
دشمن بروز يافت و در كار حكمروايي داخل، شعار ها بر 
صلح داخل ظفر يافتند و اين ملت هميشه بايد با سيلي 
صورت را سرخ نگه مي داش��ت تا گفتمان زيبنده به 
كمك ايثار و ناديده گرفتن و گذشت از اعمال ناصواب 
رعايت شود  وگرنه گفتمان سازنده در برنامه سوم قبل 
انقالب تا چشم انداز ايران آينده وجود داشت و به هر 

تكانه اي؛ در هيزم هوسي سوخت . 
در اين تونل تاريك اين روزها كه ساخته هاي ذهني، ما 
را از برگ هاي درايت عيني محروم مي كند و همه كس 
منتقد وضع موجود است بي آنكه بر كاغذ ده صفحه 
برنامه تغيير داشته باش��د، فرصت تفكر و تصميم بر 

اساس درايت و غلبه بر هيجان هست. 
مي توان از غلظت زيبندگي كاس��ت تا ايرانيان خوار 
نشوند و شعارها را كنار گذاشت و گفتماني سازنده را 
كه در اين تونل تاريك چه كنم ، چراغ عقل برافروزد و 

راه برون رفت را پيدا كند. 
غلبه گفتمان سازنده بر گفتمان زيبنده؛ آن شانس 
تاريخي اس��ت ك��ه ايراني��ان در تاريخ، باره��ا به آن 
رسيده اند و حال نيز دور از دسترس نيست به شرطي 

كه تحمل مالمت و شجاعت تصميم باشد.

 عباس عبدي

نقش منحصر به فرد  دكتر توسلي

گفتمان سازنده، گفتمان زيبنده
ادامه از صفحه اول

به رسم همه اين 7 سال و 2 ماه و اندي كه از رياست حسن 
روحاني بر جايگاه عالي ترين مقام اجرايي مي گذرد، روز 
چهارشنبه و در جريان سخنراني در جمع هيات دولت 
رييس جمهوري بار ديگر از صدر اس��الم بهره جست تا 
تلويحا با استناد به رفتار بزرگان اسالم و با هزار ترفند و در 
هزار لفافه به كنايه از »صلح به وقت صلح« و »جنگ به 
وقت جنگ« بگويد. او ابتدا از پيامبر اسالم به عنوان يك 
»الگو« ياد كرد كه »هم عمليات تهاجمي« داشت و »هم 
عمليات تدافعي«، »هم پيروزي« و »هم جنگ«. روحاني 
البته به صلح امام حس��ن مجتبي)ع( نيز اشاره كرد كه 
همواره يكي از كنش هاي صدر اسالم بوده و بارها و بارها 
با نگاه و رويكرد هاي متفاوتي مورد مداقه و تحليل قرار 
گرفته است. او گفت كه امامان نيز »اهل صلح« بوده اند و 
البته »تابع خواست اكثريت مردم« و از صلح امام حسن 
مجتبي)ع( كه بنا به شرايط و خواست مردم تن به صلح 
داد، ياد كرد. همين اشاره اما كافي بود تا مطابق معمول 
فضاي مجازي و رسانه اي به جوالنگاهي براي مخالفان تند 
و تيز دولت مبدل شود. آنها از تخريب و تهديد فروگذار 
نكردن��د؛ از تخريب لباس روحانيتي كه ب��ه تن دارد تا 
تهديدش به اعدام!  رييس جمهوري چندين بار ديگر هم 
از رفتار و تصميمات پيامبر)ص( و ائمه)ع( براي مطابقت 
دادن آن با شرايط روز استفاده كرده بود. يك بار در ضيافت 
افطار با استانداران از صلح امام حسن)ع( به دليل خواست 
اكثريت گفته بود و بار ديگر گفته بود درس كربال براي 
ما درس تعامل س��ازنده و مذاكره در چارچوب منطق و 
موازين است. هر بار نيز مثل اظهارات اخير با هجمه اي 

ازسوي مخالفان رو به رو شده بود. 

 مخالفان؛ از تريبون كيهان تا توييتر فيلترشده 
عملكرد دولت در بسياري از حوزه ها از اقتصاد گرفته تا 
سياست داخلي و خارجي شايد محل نقد و غيرقابل دفاع 
باشد اما سخنان روز چهارشنبه حسن روحاني درمورد 
صلح و جنگ به اقتضاي زمان آن چنان دور از انصاف با 
هجمه مواجه ش��د كه از صفحه اول كيهان تا صفحات 
توييتر اصولگرايان به ويژه پارلمان نشينان به توپخانه اي 
مي مانس��ت كه حمله به دش��من را در دستور كار قرار 
داده بود. روزنامه كيهان تيتر يك شماره روز پنجشنبه 
خود را به اين موضوع اختصاص داد و در متني كه به نام 
»سرويس سياسي« منتشر شده، نوشت: »آقاي روحاني 
چندمين بار اس��ت كه اصرار دارد صلح امام حسن )ع( 
را مصادره به مطلوب كن��د و به خيانت برخي خواص و 
فرماندهان لشكر در اين صلح تحميلي نپردازد؛ چرا؟! 
آيا فصل خيانت ياراني مانند عبيد ا... بن عباس، از كتاب 
تاريخ آقاي روحاني سرقت شده؟ يا تعمدي براي كتمان 
اين فصل مهم وجود دارد؟! عبيداهلل بن عباس، فردي با 
نفوذ و فرمانده لشكر امام حس��ن)ع( بود اما به نصايح و 
هشدار هاي امام)ع( هنگام مذاكره با معاويه و عمروعاص 
تمكين نكرد. معاويه، هم او را فريب داد و هم با رشوه اي 
هنگفت خريد! عبيد ا... به همراه هشت هزار نفر، همان 
وسط جنگ، به جبهه دشمن پيوست! اگر صلح و نرمش 
قهرمانانه، براي امام حسن)ع( تدبيري شجاعانه محسوب 
مي شود، براي ابن عباس ها كه در اطراف امام)ع( فراوان 
بودند، خيانت و ننگ و عار ابدي اس��ت.« كيهان البته 
نسخه اي براي تريبون داران تجويز كرده و نوشته بود كه 
آنها بايد مردم را به مقاومت فرا بخوانند نه بر اثر »آلودگي 
به دنياطلبي و اشرافيت و نفوذ« نسخه تسليم را تجويز 
كنند. عجيب اينكه روزنامه خراسان نيز كه در گزارشي به 

آن روزها كه به تعريف و تمجي��د از اقدامات صادق آملي 
الريجاني و سيدابراهيم رييسي، روساي سابق و فعلي قوه 
قضاييه در مقابله با مفاسد كالن مي پرداخت و دادگاه هاي 
ويژه مقابله با فساد اقتصادي را امري الزم ارزيابي مي كرد، 
احتماال تصورش را هم نمي كرد كه روزي نام خودش نيز به 
مفاسد اقتصادي گره خورده و در بازداشت وزارت اطالعات 
جمهوري اسالمي روزگار بگذراند ولي حاال اين اتفاق افتاده 
و محمدعلي پورمختار، نماينده اصولگراي كبودرآهنگ 
در مجالس نهم و دهم و س��ردار روزهاي نه چندان دور، 
به فهرست مسووالني پيوس��ته كه »مفسد اقتصادي« 

معرفي مي شوند.

EPT تقلب در
محمدعلي پورمختار كه همين چندان سال پيش لباس 
نظامي و درجه سرداري خود را كنار گذاشت و كت و شلوار 
به تن كرد و راهي ساختمان هرمي  شكل ميدان بهارستان 
پايتخت شد ديروز س��وژه گزارشي بود كه روي خروجي 
پايگاه خبري رويداد 24 قرار گرفت. گزارشي مبتني بر يك 
سند و مدعي اينكه پورمختار در يكي از امتحانات دانشگاه 
آزاد مرتكب تقلب و تخلفي آشكار شده است. ماجرا از آن 
قرار است كه اين نماينده سابق مجلس، سال 95 در امتحان 
EPT - كه آزموني است براي دانشجويان متقاضي تحصيل 

در مقطع دكتراي دانشگاه آزاد اسالمي - شركت مي كند 
اما به  جاي آنكه خود سر جلسه امتحان حاضر شود، فردي 
ديگر را به جلس��ه آزمون مي فرس��تد. ماجرا اما از چشم 
ناظران و مراقبان امتحان پنهان نمي ماند و اين مساله به 
عنوان تخلف و تقلب ثبت مي شود. رويداد 24 حاال اقدام به 
انتشار صورتجلسه تهيه شده از اين تخلف تحصيلي كرده 
كه در صورت صحت، مي تواند مهر تاييدي باشد بر ادعاي 
اين پايگاه خبري. جالب آنكه اين نخستين  بار نيست كه 
نام پورمختار با ماجراي تقلب گره مي خورد. پيش از اين 
و در روزگار فعاليت او ب��ه عنوان نماينده مجلس، فرهاد 
تجري، نماينده وقت قصرش��يرين هم او را به »تقلب« و 
»دستكاري« آرا براي تكيه بر كرسي رياست كميسيون 
اصل 90 قوه مقننه متهم كرده و گفته بود كه  در راي گيري 
براي رياست كميسيون اصل 90تخلفاتي صورت گرفته   
است. او گفته بود: » ديدم كه همان روز آقاي پورمختار راي 
آقاي محجوب را مي گيرد، اما نظر خود را اعمال مي كند 
كه وقتي آقاي محجوب متوجه اين كار مي شود تا آستانه 

درگيري فيزيكي با ايشان پيش مي رود.«

و اما اصل ماجرا؛ »شميم واليت«
اسناد و مدارك منتشر شده عليه رييس اسبق كميسيون 
اصل 90 مجلس به همين جا ختم نشده و كانال تلگرامي 
»مكتوبات«، ازجمل��ه كانال هاي تلگرام��ي نزديك به 
اصولگرايان نيز اقدام به انتش��ار اس��ناد و مطالبي عليه 
محمدعلي پورمختار كرد تا عمال نش��اني باشد از اعالم 
برائت دست كم طيفي از اصولگرايان از اين نماينده سابق 
مجلس. اين كانال تلگرامي در گزارش خود مدعي شده 
كه پرونده پورمختار از حدود يك سال و نيم پيش مفتوح 
است و مس��ووالن مربوطه در حال پيگيري ابعاد پرونده 
هس��تند. جالب آنكه مقطع زماني اعالم شده توسط اين 
كانال تلگرامي، به روزهاي فعاليت او در مجلس بازگشته 
و به آن معناست كه احتماال خبر بازداشت او كه در روزگار 
حضورش در مجلس دهم توسط دادستاني تهران تكذيب 
ش��ده بود، صحت داشته است. اين كانال تلگرامي درباره 
ابعاد احتمالي پرونده اين نماينده سابق مجلس آورده كه 
در پرونده پورمختار، »كارچاق كني در كميسيون اصل 90 
در پرونده هايي مانند پديده شانديز، بابك زنجاني، مهدي 
جهانگيري و ده ها پرونده ديگر وجود دارد اما دليل اصلي 
دس��تگيري او، تباني با مديركل گمرگ استان همدان و 
واردات ملزومات مختلف ازجمله گوشت به اسم محرومان 
و ف��روش آزاد آن بوده اس��ت.« ماجراي واردات س��يگار 
توسط رييس سابق كميسيون اصل 90 مجلس   از ديگر 
موضوعات جنجالي موجود در پرونده او به شمار مي رود 
كه »مكتوبات« درباره آن نوشته است: »اين تخلفات در 
پوشش موسسه اي به نام خيريه شميم واليت انجام شده 
كه جمال خش��وعي، مديركل گمرگ همدان نيز عضو 
هيات مديره آن بوده و بازداش��ت شده است.« پرونده اي 
كه همچنين از »تخلفات گمركي واردات سيگار توسط 
پورمختار« حكايت دارد و اين حكايت همچنان باقي است 

تا دستگاه قضايي از چند و چون و جزيياتش پرده بردارد.

مجلس دهم كه تمام ش��د و نوبت ب��ه اصولگرايان و 
منتقدان دولت رس��يد تا در پي انتخاباتي با حداقل 
مشاركت، اكثريت مطلق پارلمان را تصاحب كنند، 
بس��ياري از ناظ��ران از احتمال ج��دل و تنش ميان 
»بهارس��تان« و »پاس��تور« گفتند؛ پيش بيني كه 
خيلي زود با حمالت طيفي از نمايندگان در جريان 
نخس��تين حضور وزراي ارتباطات و امور خارجه در 
صحن علني به واقعيت پيوس��ت و موجي از انتقادها 
را متوجه تازه نماينده ش��دگان كرد. اين تنش ها اما 
در ادامه چنان ب��اال گرفت كه مقام معظم رهبري در 
جريان ديدار ويديوكنفرانسي خود به مناسبت  آغاز 
به  كار پارلمان يازدهم، عالوه بر تاكيد بر حق و حقوق 
قانوني نمايندگان براي اس��تيضاح و سوال و تحقيق 
و تفح��ص از وزرا و دس��تگاه هاي اجراي��ي، فعاليت 
دولت ها تا آخرين روز كاري ش��ان را ضروري و امري 
اجتناب ناپذير بيان كرده و نماين��دگان را از توهين 
به مس��ووالن دولتي بر حذر دارد. توصيه هايي كه در 
4 ماه گذشته موثرترين حامي دولتي ها در مجلسي 
بود كه اين روزها نمايندگانش با هيات رييسه اي كه 
خودشان انتخاب كرده اند هم به مشكل برخورده اند؛ 
نمايندگاني ك��ه از قرار معلوم خواس��تار مواجهه اي 

جدي تر با دولتي ها هستند.

 هم استيضاح؛ هم سوال
اوض��اع نابس��امان اقتص��ادي و افزاي��ش س��اعتي 
قيمت دالر و س��كه و طال و اقالم مصرفي مردم كنار 
اظه��ارات بعضا بحث انگيز حس��ن روحان��ي درباره 
امام دوم ش��يعيان و صلح جويي او، آن  هم در آستانه 
انتخابات رياس��ت جمهوري اياالت متحده امريكا و 
افزايش گمانه زني ها مبن��ي بر نزديكي دوباره تهران 
و واشنگتن به ميز مذاكره، سبب شده تا طيفي خاص 
از اصولگرايان تندرو كه س��ال 92 نيز با مذاكره ميان 
اي��ران و 6 قدرت جهاني مخالف ب��وده و »برجام« به 
عنوان نتيجه آن مذاكرات را نمي خواستند، حاال بار 
ديگر فعال شده و اين بار با برخورداري كرسي هاي سبز 
ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان، در شرايطي 
خود را نمايندگان يك ملت معرفي كرده و از مخالفت 
ايرانيان با مذاكره سخن به ميان آورند كه اگرچه بنا به 
قانون چنين است اما نمي توان اين را نيز ناديده گرفت 
كه آنها -به گواه آمار و ارقام- در انتخاباتي با كمترين 

مش��اركت ممكن روي كار آمده اند. نمايندگاني كه 
اين روزها ميان اظهارات ش��ان شفاف تر از هميشه از 
لزوم استيضاح وزرا و حتي رييس جمهوري سخن به 
ميان آورده و بعضا در صفحات شخصي خود در شبكه 
اجتماعي اينستاگرام خواستار اجراي اصل 89 قانون 

اساسي جمهوري اسالمي شده اند.
در همين راستا يكي از اعضاي هيات رييسه يازدهمين 
دوره مجلس ش��وراي اس��المي به »اعتماد« گفت 
كه »هم اكنون 10 طرح اس��تيضاح و سوال از سوي 
نمايندگان مجلس تقديم هيات رييسه مجلس شده 
اس��ت.« از اين تعداد، 9 فقره، در شرايطي مربوط به 
وزراي دولت حسن روحاني و درخواست نمايندگان 
براي استيضاح و بركناري آنها از كرسي هاي رياست 
وزارتخانه هايي نظير وزارت كشور، اقتصاد، نفت و كار 
است كه اگر تنها 2 وزير ديگر به هر دليل - از استيضاح 
توس��ط مجلس و بركناري از جانب رييس جمهوري 
گرفته تا اس��تعفاي خودخواس��ته- از كابينه دولت 
دوازدهم جدا شوند، روحاني ناگزير است كه به همراه 
هيات وزيرانش راهي  ساختمان هرمي شكل ميدان 
بهارستان ش��ده تا مجددا از نمايندگان راي  اعتماد 
بگيرد و در فاصله حدود يك س��ال مانده تا پايان عمر 
دولت، در شرايطي با اصولگرايان و مخالفانش مواجه 
شود كه ديگر خبري از چهره هايي چون محمدرضا 
عارف و علي الريجاني در پارلمان نيس��ت. آن  هم در 
حالي  كه نمايندگان مجلس طرح سوال خود از حسن 
روحاني را تقديم هيات رييس��ه كرده اند؛ طرحي كه 
امضاهاي��ش كاهش نيافته اما اعالم  وصول نش��ده و 
ظاهرا باتوجه به گذشت زمان قرار هم نيست كه بشود.

قاليباف عليه منتقدان
پيگيري هاي خبرنگار روزنام��ه »اعتماد« از چرايي 

عدم اع��الم وصول طرح اس��تيضاح وزرا و س��وال از 
رييس جمه��وري از نماين��دگان نتاي��ج قابل تاملي 
درپي داشت. دو نفر از نمايندگان مجلس صراحتا از 
»اختالف ميان« خود و »هيات رييسه مجلس« خبر 
داده و تاكيد كردند كه »هيات رييسه مجلس مخالف 
اس��تيضاح و س��وال از وزرا و رييس جمهوري است، 
بنابراين اين طرح ها اعالم وصول نمي ش��وند.« نكته 
قابل  توجه آنكه يكي از اعضاي هيات رييسه مجلس 
نيز اين مس��اله را تاييد و همزمان گفته اس��ت كه از 
»بيرون مجلس« هم »پيغام ها و توصيه هايي« مبني 
بر »پرهيز نمايندگان از ايجاد جدال ميان قواي مجريه 
و مقننه« به مجلس »ارس��ال« مي شود. پيش از اين 
نيز برخي شنيده ها از اين حكايت داشت كه قاليباف 
قدم در مسيري گذاشته كه علي الريجاني مي پيمود 
و طي آن، مجالي براي تندروي نمايندگان عليه وزرا 
و رييس جمهوري باقي نمي گذاشت. نكته قابل  تامل 
در اي��ن ميان آنكه از قرار معل��وم مجلس براي حل و 
فصل اين اختالف درون پارلماني، تصميم به استفاده 
از ظرفي��ت فراكس��يون نيروهاي انق��الب به عنوان 
فراكسيون اكثريت مجلس گرفته بود ولي باتوجه به 
واگذاري كرس��ي رياست اين فراكسيون به قاليباف، 
آن هم با اصالح اساسنامه و حذف رقبا، اين ترفند هم 
بي نتيجه ماند. به  گفته يكي از نمايندگان مجلس به 
»اعتماد«، حاال نمايندگان براي حل مساله به گعده ها 
و جلساتي خارج از فراكسيون اكثريت روي آورده اند و 
بدين ترتيب به نظر مي رسد در ماه هاي باقيمانده از عمر 
دولت دوازدهم، همزمان با تشديد »نظارت ميداني-

سفر انتخاباتي« قاليباف، نارضايتي نمايندگان از آقاي 
رييس هم تشديد شده و اين يعني بعيد نيست تداوم 
اين حمايت خاص و پنهان قاليباف از دولت روحاني 
كه همزمان با تنش و جدل هاي بعضا صريح و علني، 
عجيب و نامتعارف نيز به نظر مي رسد، آثاري سوء بر 
سرنوشت آقاي رييس بگذارد. حضور يا عدم حضور 
قاليب��اف در انتخابات رياس��ت جمهوري به عوامل 
متعددي بس��تگي دارد ولي او حتي اگر در انتخابات 
رياست جمهوري 1400 نيز حضور پيدا نكند، كاري 
نسبتا دشوار براي حفظ كرسي رياست مجلس خواهد 
داشت و دست كم بعيد است همچون اجالسيه نخست، 
از همراهي بي چون و چراي تقريبا تمامي سردمداران 

خرده جريان هاي اصولگراي پارلمان برخوردار باشد.

»اعتماد« از جزييات اختالف هيات رييسه و نمايندگان بر سر دولتي ها گزارش مي دهدابعاد تازه اي از پرونده تخلفات »محمدعلي پورمختار« منتشر شد
قاليباف اين سو، نمايندگان آن سوتقلب، رانت و بيش از آن

رييس كميسيون امنيت ملي مجلس يازدهم خواهان »هزار بار اعدام«   روحاني شد

عليهاكثريت،عليهرييسجمهور
سخنراني روز چهارشنبه حسن روحاني و واكنش هاي 
آن پرداخته بود، در شماره روز پنجشنبه خود مشابه اين 
متن را به نقل از ناصر ايماني، تحليلگر سياسي اصولگرا 
منتشر كرد.  عبداهلل گنجي، مديرمسوول روزنامه جوان 
نيز از توييتر براي انتقاد به رييس جمهوري استفاده كرد. 
او نوش��ت: »از روحاني با لباس روحانيت براي انطباق 
صلح امام حسن)ع( با ايران- امريكا تعجب مي كنم. نقطه 
مقابل امام حسن)ع( مسلمانان بودند و همين اطرافيان 
امام را دچار بحران تحليل كرده بود. مساله امام حسن)ع( 
وحدت درون جامعه اسالمي بود و به كسي واگذار كرد 
كه متاسفانه از نگاه برخي موجه بود. نه غيريت بيروني.« 
اصولگرايان البته در هر جايگاه و سمتي كه بودند از حمله 
به دولت فروگذار نكردند. مجتب��ي رضا خواه، نماينده 
تهران در توييترش خطاب به حسن روحاني نوشت كه 
»براي توجيه ناكارآمدي و ضعف اعتقادات ديني هزينه 
نكنيد! يك بار تاريخ را تحري��ف كرديد و از كربال درس 
مذاكره گرفتيد تا به اصطالح تحريم ها را بالمره برداريد؛ 
تحريم ها كه برداشته نشد اما نرخ ارز 10 برابر شد. بدانيد 
اين بار تحريف امام حس��ن )ع( نه از خسران دنياي تان 
مي كاهد و نه آخرت« و مهدي محمدي، مشاور رييس 
مجلس در امور راهبردي نيز گفت: »دولت آقاي روحاني 
به پارادوكس مبتال ست كه موقع جنگ صلح مي كند و 
موقع صلح مي جنگد. رازش هم اين است كه دوست را 
از دشمن نمي شناسد.« وحيد يامين پور نيز تالش كرد 
با بيان اينكه »جواب بيانات اخير آقاي رييس جمهوري 
درباره صلح امام حس��ن)ع( را قاعدت��ا بايد فضالي قم 

بدهند نه سياسيون. آيا از قم صدايي بلند خواهد شد؟« 
روحانيون را به مقابله با دولت تشويق كند.  سايت رجانيوز 
يكي ديگر از ارگان هاي رس��انه اي اصولگرايان تندرو و 
پايداري ها نوشت كه در يك نشست دانشجويي يكي از 
حاضران از حسن رحيم پور ازغدي درمورد اظهارات اخير 
حسن روحاني سوال كرده و او پاسخ داده كه »معيشت 
مردم را برجامي كردند، ح��اال نوبت به برجامي كردن 
دين مردم رسيده است.« اين سايت همچنين به نقل از 
رحيم پور ازغدي كه دعواي مفصلي نيز در جلسات شوراي 
عالي انقالب فرهنگي با حسن روحاني داشت، نوشت 
كه »نسبت سازش را اولين بار معاويه به امام حسن)ع( 
بست.« همچنين اين س��ايت به نقل از حجت االسالم 
عليرضا پناهيان نوشت كه »اگر از صلح امام حسن)ع( 
بگوييم اما از خيانت يارانش نگوييم،  خيانت كرده ايم.« 
جليل محبي، دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر كه 
همزمان با دوران انتخابات مجلس يازدهم، اين عنوان 
را از شناس��نامه توييتر خود برداشت و با جهت گيري 
سياسي آشكار، طيف نزديك به قاليباف را تبليغ مي كرد 
و پس از انتخابات، دوباره به جايگاه قبلي بازگشت هم از 
طريق حساب كاربري اش در توييتر با رحيم پور ازغدي 
در مقايسه روحاني و معاويه هم نظر بود و نوشت كه »ما 
هم به نظر ايشان احترام مي كنيم و معتقديم صلح كند 
و كنار برود تا يك معاويه رييس جمهوري ش��ود شايد 
معاويه احتمالي كشور را درس��ت اداره كند.«  اتحاديه 
انجمن هاي اسالمي دانشجويان در واكنش به سخنان 
اخيررييس جمه��وري   ضمن انتقاد از س��خنان اخير 

حسن روحاني خطاب به او نوشتند: »اعتقاد به سازش و 
صلح با رژيم خبيثي كه وقيحانه به دنبال نابودي اسالم 
و انقالب اس��المي ايران مي باش��د در تعارض محض با 

عقالنيت است.« 

 فراتر از انتقاد، تهديد به اعدام 
در ميان اي��ن هجمه ها اما مجتب��ي ذوالنوري، رييس 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس پا را 
فراتر گذاشت و روحاني را تهديد به »اعدام« كرد. او كه 
ازجمله نمايندگاني است كه به دنبال استيضاح روحاني 
در مجلس است، در توييتر خود نوشت: »جناب روحاني 
اگر براي توجيه مذاكره با دشمن علت صلح امام حسن)ع( 
با معاويه را خواس��ت اكثر مردم از امام ذكري مي كنيد؛ 
امروز اكثريت قاطع ملت ايران به كمتر از عزل و مجازات 
شما راضي نمي ش��وند. با منطق شما رهبر انقالب بايد 
دستور دهد هزار بار شما را اعدام كنند تا دل مردم عزيز 
راضي شود.« اين توييت آنچنان عجيب و توام با تندروي 
بود كه نه تنها ص��داي موافقان روحان��ي، بلكه صداي 

اصولگرايان را نيز بلند كرد.
در واكنش به پيام تند ذوالنوري عليه روحاني، حسام الدين 
آشنا مشاور رييس جمهوري در حساب توييترش نوشت: 
»فحاشي انسان را نه دانشمندتر مي كند و نه نوراني تر.« 
همچنين ناصر ايماني، فعال سياس��ي اصولگرا در اين 
باره به ايرناپ��الس گفت: »برخي از نمايندگان مجلس 
يازده��م گمان مي كنند كه به كار ب��ردن ادبيات تند و 
الفاظ راديكال باعث مطرح شدن آنها در افكار عمومي، 

رس��انه ها و حوزه انتخابيه خود مي شود. به طور مثل در 
انتخابات دوره آينده مجلس، مردم بگويند چه نماينده 
فهيمي است! در حالي كه اين ادبيات تند، سطح تنش 
ميان قواي كشور را باال مي برد...« او   تاكيد كرد كه برخي از 
هم جناحي هاي نماينده هايي از اين دست تذكرات علني 
بدهند و هيات رييسه بايد از نمايندگان اينچنيني برائت 
بجويد. حسين كنعاني مقدم نيز از ديگر فعال سياسي 
اصولگرا بود كه در اين باره به ايرناپالس گفت نبايد اجازه 
داد تريبون مجلس به تريبوني براي عقده گشايي عده اي و 
تريبوني براي انتخابات 1400 تبديل شود. همزمان علي 
مطهري، نايب رييس مجلس دهم نيز اگرچه تاكيد كرد 
كه در شرايط فعلي مذاكره با امريكا كه از سخنان روحاني 
برداشت مي شود را به صالح كشور نمي داند اما معتقد 
است كه »اظهارنظر هر ايراني خصوصا رييس جمهوري 
در اين مورد بايد آزاد باشد و نبايد موجب توهين و تهديد 
ش��ود. اينكه مقام رهبري مخالف مذاكره هستند مانع 

اظهارنظر ديگران نيست.«

 موافقان؛ استناد به روايات
در ميان بلبش��وي مجازي حمل��ه به رييس جمهوري 
تعدادي از مدي��ران دولت وقت يا دول��ت اصالحات با 
اس��تناد به رواياتي از حس��ن روحاني حمايت كردند. 
معصومه ابتكار، معاون زن��ان و خانواده رييس جمهور 
در حس��اب كاربري اش در توييتر از منتق��دان دولت 
پرسيد: »صلح بهتر است. قرآن كريم صلح را از خانواده 
خواس��ته ...و الصلح خير ... پيامبر اكرم)ص( همواره از 
صلح استقبال كردند امام حسن) ع( با حسن خلق مرام 
صلح را بر پا كرد امام حسين )ع( را وادار به جنگ كردند 
امام رضا )ع( هم خواستار صلح شد حاال همين مطالب را 
رييس جمهور گفته! چرا اينقدر بر آشفتيد؟« همچنين 
عبداهلل رمضان زاده، سخنگوي دولت اصالحات نيز در 
حمايت از اظهارات حسن روحاني در توييتر خود نوشت: 
»پيامبر اكرم هيچگاه دعوت به صل��ح را رد نكرد. امام 
حسن صلح را پذيرفت چون اكثر پيروانش خواهان جنگ 
نبودند. امام رضا واليتعهدي مامون را پذيرفت براي حفظ 
مذهب و پيروان. امام خميني مدبرانه قطعنامه را پذيرفت 
براي اينكه جان و خاك اي��ران را حفظ كند. صلح يك 
ارزش است.« او همچنين پيشنهاد داد كه اگر حاكميت 
مي خواهد نظر مردم را در مورد مذاكره بداند، بايد صلح را 
به رفراندوم بگذارد تا معلوم شود مذاكره خدمت است يا 
خيانت. مصطفي تاجزاده، كنشگر سياسي اصالح طلب، 
بخش��ي از اخبار اطوال دينوري را توييت كرد و نوشت: 
»پاسخ امام حسن مجتبي)ع( به حجر درباره علت صلح 
با معاويه: ديدم اكثر مردم طالب صلح هستند و از جنگ 
بيزارند و از سويي دوست نداشتم آنها را بر چيزي مجبور 
كنم كه آن را دوست ندارند، براي حفظ جان شيعيانم 
از جنگ كن��اره گرفتم.« همچني��ن محمد مهاجري 
روزنامه نگار اصولگرا گفت: »وقتي امام مجتبي)ع( صلح با 
معاويه را امضا كرد، عده اي ايشان را با لفظ »خواركننده 
مسلمانان« خطاب كردند. اگر دلواپس هاي امروز، آن 
روز بودند، جز اين با امام، رفتار مي كردند؟! همچنين اگر 
دلواپس هاي امروز خراسان، زمان امام رضا)ع( بودند، با 
آن حضرت به خاطر واليتعهدي مامون چه مي كردند؟!« 
حاال البته اين غائله هنوز در جريان اس��ت و هر دقيقه و 
هر ساعت، اظهارنظر و اعالم موضعي تازه، به اين جدال 
دوقطبي، رنگ و رويي تازه مي دهد. غائله اي كه روزهاي 

آينده درباره اش، حتما بيش از اين خواهيم شنيد.

پارلمان

خانه ملت 
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مراس��م ع��زاداري روز ش��هادت حض��رت ام��ام 
علي بن موسي الرضا عليه السالم صبح روز شنبه در حسينيه 
امام خميني)ره( با حضور رهبر معظم انقالب اس��المي 
برگزار شد. براساس آنچه در پايگاه اطالع رساني دفتر مقام 
معظم رهبري منتشر شده است، در اين مراسم كه به علت 
رعايت ضوابط بهداشتي بدون حضور جمعيت برگزار شد، 
حجت االسالم والمسلمين عابديني در اظهاراتي، برادري 
و ارتباط بين مومنان را الزمه درك مراتب توحيدي دانست 
و درباب اهميت آن اين مهم از ديد دين اسالم خاطرنشان 
ك��رد: »در نگاه ديني و براس��اس روايات متع��دد، ايثار و 
گذشت، خوشرويي، انفاق و گره گشايي از جمله مصاديق 
اخوت مومنانه است كه اين ارتباط الزمه ارتباط با معصوم و 
تقرب به پروردگار است.« همچنين در اين مراسم »محمود 

كريمي« به ذكر مصيبت و مرثيه سرايي پرداخت.

عزاداري   شهادت امام هشتم 
شيعيان با حضور رهبر انقالب

شيوع ويروس كرونا در ايران و ركوردشكني هاي روزانه 
اين ويروس سبب شده تا رييس جمهور و مسووالن عالي 
كشور جلس��ات كاري خود را از طريق ويديوكنفرانس 
برگزار كرده و ديدارهاي عمومي آنان نيز لغو شود. در اين 
ميان ابهاماتي درباره چند و چون برگزاري جلسات سران 
قواي سه گانه مطرح شده بود كه روز گذشته خبرگزاري 
تسنيم به نقل از منبعي آگاه درباره اين جلسات نوشت 
ك��ه »برنامه ديدارها و جلس��ات كاري رهب��ر انقالب با 
سران سه قوه، مقامات لشكري و برخي ديگر از مقامات 
كش��وري طبق روال برنامه ها و با رعايت آيين نامه هاي 
بهداشتي ابالغ شده از س��وي ستاد ملي مبارزه با كرونا 

برگزار مي شود.«

 جزييات برگزاري جلسات 

سران قوا و رهبري در ايام كرونا

پس از آنكه سعيد نمكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي دولت دوازدهم طي نامه اي سرگشاده خطاب 
به قاسم س��ليماني، فرمانده سابق سپاه قدس جمهوري 
اس��المي از عدم اختصاص اعتبارات اخذ شده از صندوق 
توسعه ملي به اين وزارتخانه انتقاد كرد، بسياري از مقامات 
دولتي واكنش هايي را نس��بت به اين مساله نشان دادند. 
در جديدترين واكن��ش محمود واعظ��ي، رييس دفتر 
رييس جمهوري در اظهاراتي كه خبرگزاري ايس��نا آن 
را منتشر كرده، درباره چگونگي هزينه كرد اين اعتبارات 
گفته است كه »درباره اعتباراتي كه از محل صندوق توسعه 
ملي تخصيص داده مي شود، هر اتفاقي كه بيفتد براساس 
چارچوبي است كه ما خدمت رهبري نوشتيم و براساس 
محور و دستورات ايشان از اعتبارات اين صندوق استفاده 
مي شود؛ مگر مي شود هر كسي هر كاري كه دلش بخواهد 
انجام دهد؟« او همچنين درباره شايعات مطرح شده درباره 
اختصاص 100 ميليارد تومان به دانشگاه محل تحصيل 
دختر رييس جمهوري گفت كه »سازمان برنامه و بودجه به 
بسياري از دانشگاه هايي كه نيازمند هستند، كمك كردند 
و اين روند هم ادامه دارد؛ حال ممكن است عده اي دنبال 
آن باشند تا بگردند و در هر دانشگاه افرادي را پيدا كنند و 
بگويند كه بودجه دولت به خاطر اين افراد به آن دانشگاه 
دادند.« او همچنين متذكر شد: »من درباره عضويت فرزند 
آقاي روحاني در هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
بهش��تي پرس وجو كردم و به من گفتند كه اصال چنين 
چيزي نيست؛ در واقع اصل كسي كه نشسته اين سناريو را 
طراحي كرده، خبرنگاران را سر كار گذاشته كه از مسووالن 
در اين باره بپرسند درحالي كه دختر آقاي رييس جمهوري 

اصال در هيات علمي آن دانشگاه عضويت ندارد.«

هزينه كرد اعتبارات صندوق توسعه 
ملي با دستورات رهبر انقالب

محمود صادقي در اظهاراتي كه ايلنا آن را منتش��ر كرده، 
به سفرهاي استاني موس��م به نظارت ميداني   قاليباف  
اشاره كرد  و گفت: »نيت خواني نمي كنم كه قصد قاليباف 
تبليغات براي انتخابات رياست جمهوري است يا خير، اما 
نوع و س��بك كار يك مقداري شائبه برانگيز است و چون 
همراه با تبليغات رسانه اي فراوان است، به ويژه بازتابي كه 
صداوسيما روي خبرهاي آن مي دهد مقداري غيرعادي 
است و اين موارد چنين شائبه اي را ايجاد مي كند. تمامي 
روساي مجلس از گذشته تا امروز همواره سفرهايي را به 
استان ها داشتند، در استان حضور پيدا مي كردند ديدارها و 
نظارت هايي انجام مي شد اما هيچ كدام اين اندازه پر سروصدا 
نبود.« او   با اشاره به سفرهاي استاني خود و ديگر نمايندگان 
مجلس دهم گفت كه ما  در استان هاي مختلف  حضور پيدا 
كرديم، اما نه عكس و نه هيچ گزارشي از اين نوع سفرها به 

اين شكلي كه اكنون انجام مي شود، منتشر نكرديم.

تبليغات شائبه انگيزسفرهاي استاني 
قاليباف از ديد نماينده مجلس دهم

پس از  انهدام هواپيماي مسافربري اوكرايني، مذاكراتي 
ميان جمهوري اسالمي و كشورهاي درگير از جمله كانادا، 
اوكراين و فرانسه برگزار شد. ايسنا در اين زمينه نوشته كه 
»دور دوم مذاكرات ايران و اوكراين در مورد سانحه سقوط 
هواپيما اوكرايني روز دوشنبه در تهران برگزار مي شود.«در 
اين دور از مذاكرات محسن بهاروند، معاون امور حقوقي و 
بين المللي وزير امور خارجه ميزبان معاون حقوقي وزير امور 
خارجه اوكراين و تيم همراهش خواهد بود تا حد فاصل 
روزهاي 28 مهر لغايت 30 مهر مذاكرات ميان طرف هاي 
ايراني و اوكرايني برگزار شود. بهاروند گفت كه در اين دور 3 
جلسه فني برگزار خواهد شد؛ يكي، در مورد بحث هاي فني 
است كه سازمان هواپيمايي انجام خواهد داد. يك جلسه 
در مورد مس��ائل قضايي با حضور همكاران قوه قضاييه و 
يك جلسه در مورد مسائل حقوقي درباره ميزان غرامت 

افراد و هواپيما.

دور دوم مذاكرات ايران و اوكراين 
بر سر هواپيماي اوكرايني از دوشنبه

ادامه از صفحه اول
اين وكيل دادگس��تري در ادامه با يادآوري مقطعي كه 
روحاني در دور اول رييس جمهوري شد و پس از تشكيل 
هياتي بزرگ از حقوقدانان و كارشناس��ان، دفترچه اي 
به نام »منشور حقوق ش��هروندي« تهيه شد، بار ديگر 
تاكيد مي كند كه ما نياز به قانون، بخش��نامه، س��ند و 
امثال اينها نداريم؛ ما نياز به اجرا داريم. نكته اي كه ازقضا 
نعمت احمدي همزمان با تدوين و انتشار منشور حقوق 
شهروندي از سوي دولت نخست حسن روحاني نيز در 
گفت وگويي با »اعتماد« بر آن تاكيد كرده و از اين گفته 
بود كه بايد به س��وي اجراي اين اسناد گام برداشت، نه 

تكرارشان!

 جلوگيري از تخلفات؛تكليف شرعي و قانوني
نعمت احمدي البته تاكيد دارد كه سند امنيت قضايي 
ابعاد مثبت بسياري هم دارد. اين حقوقدان با استناد به 
اين گزاره كه »تا مس��اله اي مورد اختالف نباشد و دور يا 
خارج از مسير و بستر خود نباشد، چنين سندي نوشته 
نمي ش��ود« نتيج��ه مي گيرد كه ابالغ چنين س��ندي 
نش��ان مي دهد رييس قوه قضاييه به اين نتيجه رسيده 
كه كاس��تي هايي وجود دارد كه در اين سند 30 و چند 
ماده اي نيز آمده و بر همين اس��اس هم بايد به آن با ديد 
مثبت نگريست. اين وكيل دادگستري كه جلوگيري و 
رفع چنين اشكاالتي را تكليفي بر رييس دستگاه قضايي 
مي داند، در ادامه گفته اس��ت: »زماني قبول ندارند كه 
در دس��تگاه قضايي ايرادهايي وجود دارد؛ در آن بحثي 
نيس��ت اما وقتي ايرادها را ديده اند و به اين واقعيت تلخ 
رسيده اند كه آنچه محتواي اين سند است در قوه قضاييه 
اتفاق مي افتد، پس ديگر اجراي اين قوانين و جلوگيري 
از تخلفات تكليف شرعي و قانوني است.« او تاكيد مي كند 
كه رييس دستگاه قضايي نبايد اجازه دهد كه اين سند به 

سرنوشت اسناد گذشتگان گرفتار شود.«
نعمت احمدي همچنين گفته است: »چند روز پيش از 
اينكه سند موس��وم به حفظ حقوق شهروندي از جانب 
آيت اهلل شاهرودي منتشر شود، نامه اي سرگشاده براي 
ايشان نوش��تم كه اتفاقا انعكاس بسيار گسترده اي هم 
داش��ت. از روابط عمومي قوه قضاييه و از طرف ايشان با 
من تماس گرفتند و گفتند به دستگاه قضايي و شخص 

بررسي جزييات »سند امنيت قضايي« ابالغي رييس قوه قضاييه

در انتظار اجرا
آيت اهلل ش��اهرودي توهين كرده اي! من هم در پاس��خ 
گفتم، اين نوشته را بررسي كنيد، اگر من به شخص ايشان 
يا به دستگاه قضايي توهين كرده ام مرا بازداشت يا تعقيب 
كنيد اما اگر درست گفته ام، لطفا عمل كنيد. مدتي بعد 
دوباره از همان جا تماس گرفتند و گفتند اين هم سند 
حفظ حقوق شهروندي، راضي شدي؟! گفتم خدا از شما 
راضي باش��د، اما كاري كه بايد انج��ام دهيد، اجراي آن 

است؛ االن هم همين  را مي گويم.« اين حقوقدان با بيان 
اينكه رييس فعلي ق��وه قضاييه از آنجا كه فرزند همين 
دادگستري است با تمام روساي قبلي اين قوه متفاوت 
اس��ت بر اين نكته تاكيد دارد كه رييس��ي از پست هاي 
معمولي تا رياست قوه قضاييه باال آمده و بنابراين تمام ريز 
و بم و نقاط تاريك و روشن دادگستري را مي شناسد. او 
ازقضا به همين دليل، تكليف و وظيفه رييسي را از تمامي 

روس��اي پيش��ين، ازجمله آيت اهلل هاشمي شاهرودي 
دش��وارتر مي داند.  اين وكيل دادگس��تري همچنين 
معتقد اس��ت يكي از نقاط قوت اين س��ند آن است كه 
توسط شخصي ابالغ ش��ده كه خود بركشيده از همين 
دادگستري است و 40 سال در اين دادگستري، نشو و نما 
كرده. در نتيجه به گفته او اگر اين سند به سرنوشت سند 
آقاي شاهروي، يا به سرنوشت منشور حقوق شهروندي 

آقاي روحاني گرفتار شود، تخفيفي وجود ندارد و آقاي 
رييسي نمي تواند بگويد كه ديگران وظايف شان را انجام 
نداده اند. نعمت احمدي با اش��اره به اص��ل 1۵6 قانون 
اساسي كه نظارت بر حسن اجراي قوانين را وظيفه قوه 
قضاييه عنوان كرده، تاكيد مي كند كه اين سند سطح 
توقعات را از رييسي باال مي برد. به  گفته نعمت احمدي، 
از آنجا كه رييس��ي سال ها در دستگاه قضايي كار كرده، 
بهتر از ديگران مشكالت را درك مي كند و به عينه آنها را 
لمس كرده و خودش در عمل و اجرا به اين نكات رسيده 

و بر همين اساس تكليف او شاق تر از اسالفش است. 

 گام نخست؛ حذف تبصره ذيل ماده ۴۸
اين حقوقدان در همين راس��تا اولين اق��دام ضروري و 
مهم ترين كاري كه در بدو امر پيش روي دستگاه قضايي 
و سيدابراهيم رييسي است، برداشتن بخشنامه تبصره 
ذيل م��اده 48 مي داند. جالب آنكه اي��ن موضوع كه از 
س��وي نعمت احمدي به عنوان نخس��تين گام پس از 
ابالغ اين بخشنامه مورد تاكيد قرار گرفته، نكته اي است 
كه عمادالدين باقي هم بر آن تاكيد دارد و برهمين مبنا 
معتقد است كه اگر بخواهند به اين سند عمل شود، گام 

نخست، لغو تبصره ماده 48 آيين دادرسي  است!
نعمت احمدي با اس��تناد به ماده 12 اين سند مبني بر 
اينكه »اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرآيند دادرسي 
در تمامي مراجع رسيدگي كننده، اعم از مراجع قضايي و 
شبه قضايي آزادانه وكيل انتخاب كنند. تحميل وكيل يا 
تحديد حق آزادي انتخاب وكيل ممنوع است« و معتقد 
است اين ماده به  روشني با فهرست وكاليي كه دستگاه 
قضايي ارايه كرده و برخي متهمان تنها قادر به انتخاب 
از وكالي ذيل تبصره ماده 48 و ليس��ت چند ده نفري 
ارايه شده از سوي دستگاه قضايي هستند در تضاد است.

نعمت احمدي البته با تاكيد بر اينكه در س��ند اخير قوه 
قضاييه، م��وارد عملي ظريفي وج��ود دارد، به تاكيدي 
كه در اين ابالغيه بر برگزاري دادگاه ها به  صورت علني 
صورت گرفت��ه، به عنوان يكي از اين م��وارد ياد كرده و 
مي گويد: »دادگاه علني يعني هيچ مانعي براي ورود افراد 
ايجاد نشود؛ اگر از فردا، افراد عادي اجازه پيدا كردند كه 
به دادگاه ها بروند، يعني بخشنامه اجرا مي شود، اگر نه؛ 

خدا نگهدار!«

چند ماه به انتخابات رياس��ت جمهوري مانده و هر روزي 
كه مي گذرد، صفحات سياس��ي مطبوعات و رس��انه ها، 
انتخاباتي تر از روز پيش به نظر مي آيد؛ ش��بيه به حركات 
و سكنات سياس��يوني كه شفاف و علني يا چراغ خاموش 
و پنهاني خود را ب��راي يك نبرد انتخاباتي تمام عيار مهيا 
مي كنند و يك روز به فالن شهرستان محروم سر مي زنند 
و روز بعد از تريبون رس��انه اي رس��مي يا حساب كاربري 
شخصي، سخني مي گويند و موضعي مي گيرند عمدتا با 
دو ويژگي ثابت؛ نقد وضع موجود، نويد بهبود اوضاع! هنوز 
اما فضاي سياسي- رسانه اي مملكت و متعاقبا حركات و 
سكنات كانديداهاي 1400 آنقدر »انتخاباتي« نشده كه 
آنها همگي راسا وارد گود شوند و انگار اغلب هنوز منتظرند 
كه ديگران درباره ش��ان نظري بدهن��د و موضوعي اتخاذ 
كنند؛ هر چند همين حاال هم هس��تند چند نفري از اين 
فهرست دست كم 30 و دس��ت باال ۵0 نفره كانديداهاي 
احتمالي كه شخصا ميكروفن به دست گرفته و از مشكالت 
امروز و فرداه��اي بهتر مي گويند.  يكي از اين جماعت اما 
همزمان يكي از مرداني اس��ت كه در اين فهرست بيشتر 
سوژه اظهارنظرها و تحليل هاي انتخاباتي است و كمتر از 
ديگران، خود س��خني مي گويد كه رنگ و بوي انتخاباتي 
داشته باشد و داراي آن دو ويژگي ثابتي كه پيش تر اشاره 
شد.  علي الريجاني رييس مجالس هشتم، نهم و دهم، دبير 
اسبق شوراي عالي امنيت ملي و نيز رييس سال هاي نسبتا 
دور سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي كه اگر به  واقع 
وارد گود رقابت 1400 شود اين دومين بار خواهد بود كه 

اقبالش را براي تصاحب باالترين كرسي اجرايي مملكت 
مي آزمايد و جالب آنكه حاال برخالف تجربه نخست اگرچه 
هنوز هر چه درباره انتخابات گفته شده و مي شود، گمانه زني 
است اما دست كم برخي بر اين باورند كه اگر الريجاني وارد 
ميدان انتخابات شود احتماال رقيبي است سرسخت براي 
هر يك از چندين و چند سياس��تمدار ديگري كه در سر 
سوداي »پاستور« دارند. اين را حتي برخي منتقدان او هم 
اعتراف مي كنند. چنانكه سيدحسين نقوي حسيني كه 
به عنوان سخنگوي فراكسيون نمايندگان واليي كه به نحوي 
مقابل طيفي از ديگر اصولگرايان آن روزهاي پارلمان كه 
عمدتا حامي الريجاني بودند، قرار داشت به نامه نيوز گفته 
كه »  اريجاني اگر بتواند توافق اصالح طلبان و مستقالن را در 
حمايت از خود به دست بياورد و پايگاه اصلي راي را مديريت 
كند قطعا جدي ترين رقيب جليلي خواهد بود.« البته اينكه 
سياستمداري از جنس نقوي حسيني اينچنين از جليلي 
به عنوان رقيبي سرسخت نام ببرد به هيچ عنوان عجيب و 
بعيد نيست و آنچه كمي دور از انتظار و البته شايد به همين 

دليل نزديك به واقعيت اس��ت، اعتراف يكي از منتقدان 
الريجاني است به قدرت او در صورت ورود به ميدان 1400. 
با اين همه البته هنوز معلوم نيس��ت كه الريجاني به  واقع 
وارد كارزار انتخابات خواهد ش��د يا نه و واقع امر آن است 
كه دست كم بنابر اظهارات يكي از نزديك ترين نمايندگان 
دوره نهم و دهم به الريجاني او هيچ تحرك انتخاباتي را آغاز 
نكرده و آن  طور كه اين نماينده پيشين به »اعتماد« گفته، 
الريجاني اين روزها درگير بررسي قرارداد 2۵ ساله ايران 
و چين اس��ت كه اخيرا به موضوع رسانه ها تبديل شد و از 
قضا جار و جنجالي فراوان به همراه داشت.  اين اظهارات و 
گمانه زني هاي مثبت درباره علي الريجاني اما تنها از جانب 
اصولگرايان مطرح نيست و حاال چند سالي است دست كم 
طيفي خاص از جناح چپ و اصالح طلبان از قدرت و كارداني 
الريجاني مي گويد. طيفي كه احتماال نقوي حسيني نيز 
از احتمال حمايت ش��ان از الريجان��ي مي گفت و جالب 
آنكه همين ديروز يكي از چهره هاي ش��اخص اين طيف 
اصالح طلب با خبرگزاري دولتي ايرنا به گفت وگو نشست 
وجالب آنكه همان طور كه نقوي حسيني اصولگرا، الريجاني 
را كانديداي اصطالح طلبان و مستقلين معرفي كرده، محمد 
عطريانفر، عضو شوراي مركزي كارگزاران نيزكه الريجاني را 
بهترين گزينه براي جناح راست و اصولگرايان مي خواند، از 
اين گفته اصالح طلبان در شرايطي كه كانديدايي نداشتند 
بايد از »اصلح موجودين« حمايت كنند. توصيفي كه حاال 
چند سالي است كارگزاراني ها از آن به  نحوي مترادف نام 

»علي الريجاني« استفاده مي كنند.

»اعتماد« از احتمال حمايت جناح ها و طيف هاي سياسي از »علي الريجاني« گزارش مي دهد
اصالح طلِب اصولگرايان، اصولگراي اصالح طلبان

تا 1400

فضاي بي اعتمادي بي رحم است. 
 بايد از آن گريخت و اعتماد را زنده 
كرد. اين روزه��ا اقدامات انجام 
شده در  دستگاه قضايي را برخي 
نمايشي مي خوانند برخي با هدف 
انتخاباتي. برخي مي گويند براي 
كاهش فشارهاي بين المللي است 
و برخي هم اصالحات قضايي مي دانند. آنچه مسلم است 
اينكه گرچه محتمل اس��ت اقدامات  اصالحي موجب 
كاهش فشارهاي حقوق بش��ري شوند اما تدوين سند 
امنيت قضايي درواقع يك تكليف  قانوني بوده و همان طور 
كه در مقدمه اش هم اشاره شده است در اجراي بند »ب« 
ماده 120 قانون برنامه ششم  توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي جمهوري اس��المي و بند چهاردهم از اصل 
سوم قانون اساسي -كه ايجاد  امنيت قضايي عادالنه براي 
همگان را الزامي مي داند- و نيز سند چشم انداز جمهوري 
اسالمي ايران در افق 1404  هجري شمسي، بهره مندي 
از امنيت قضايي را از ويژگي هاي جامعه ايراني در افق اين 
چشم انداز، برشمرده است  اين سند بايد تنظيم مي شد 
ولي بدون ش��ك اگر اراده اي در انجام آن وجود نداشت 
همچنان تعلل مي شد. بنابراين  كس��اني كه درون قوه 
قضاييه و ديگر نهادها با آن مخالف بوده و هستند، در واقع 
خودشان مخالف قانونند و  نان ناامني قضايي را مي خورند.  
اهميت موضوع هنگامي است كه اراده حل مشكالت و 
اصالحات در دس��تگاه قضا جدي باشد. به نظر مي رسد 
 صدور سندهاي متعدد براي نشان دادن چنين اراده اي 
است ولي بدون شك اقدامات عملي مانند دستور برخورد 
با  بازپرس و ماموراني كه گرداندن اوباش را سبب شدند 
مي تواند اين تالش ها را باورپذيركند.  اين سند في نفسه 
حركت مثبتي است و بايد حمايت شود. برخي از مواد و 
مفاد سند همان اس��ت كه در منشور  حقوق شهروندي 
آقاي روحاني در دوره اول رياست جمهوري اش منتشر 
شده است و بعد به حال خود رها شد و  به هيچ نتيجه اي 

نرسيد و صرفا در حد يك حركت تبليغاتي باقي ماند اما 
همان زمان نيز در نقد و بررسي منشور  حقوق شهروندي 
پيشنهادي گفتيم كه بس��ياري از اصول و مواد منشور 
حقوق شهروندي خارج از حيطه قوه مجريه  بوده و عمده 
آنها به دستگاه قضايي و ضابطين برمي گردد؛ بنابراين 
دولت نمي تواند عملياتي شدن منشور را تضمين  كند، زيرا 
چنان منشوري بايد ازسوي قوه قضاييه منتشر مي شد كه 
احتمال اجرايي بودنش بيشتر است. سند امنيت  قضايي 
از اين جهت گامي مثبت و به پيش است كه درباره وظايف 
و اختيارات خود قوه است، نه قوه ديگر.   گرچه »زنجيره 
بخشنامه هاي قضايي خوب اما اجرا نش��ده« )روزنامه 
سازندگي 3 مرداد 1398 ( همواره اين نوع  اقدامات را با 
اين پرسش بزرگ روبه رو مي كند كه آيا عملياتي خواهد 
شد؟ يا روي كاغذ خواهد ماند؟ و تا  عملياتي نشود حتي 
اگر كتاب خدا هم باشد، سودي نخواهد داشت به همين 
دليل خداوند در قرآن مي گويد: »لم  تقولون ماال تفعلون« 
اما حتي همين كتابت و نوشته هم ارزشمند است و بايد 
حمايت شود. از يكسو شكاف  دولت-  ملت اجازه نمي دهد 
جامعه مدني فعاالنه حمايت كند و ازسوي ديگر تجارب 
پيشين نشان مي دهد كه  قضات قدرت بر امتناع دارند. 
هنگامي كه در دوره رياست آيت اهلل شاهرودي بخشنامه 
منع اعدام زير 18 س��ال  صادر ش��د، قضات مي گفتند 
بخشنامه، قانون نيست و براي آنها اعتباري ندارد. هرچند 
براي برخي از قضات خود  قانون هم اعتباري نداشت.     يكي 
ديگر از بخشنامه هاي صادره در زمان آيت اهلل شاهرودي، 
بخشنامه حقوق شهروندي بود. نمايندگان  اصالح طلب 
مجلس ششم كه به تازگي قانون جرم سياسي را به مجلس 
آورده بودند و شوراي نگهبان برابر  آن مقاومت كرده بود، 
فرصت را غنيمت شمرده و همان بخشنامه را تبديل به 
قانون كردند و چون از ناحيه اصالح طلبان بلكه ازسوي 

قوه اي بود كه رييس آن چندي پيش عضو همين شوراي 
نگهبان بود، لذا با تغييراتي به  تصويب رس��يد. با وجود 
اينكه بخشنامه تبديل به قانون شد اما بازهم عملي نشد. 
حال آنكه اگر عملي شده بود، بسياري از  مشكالتي كه در 
اين سال ها با آن دست به گريبان بوديم كه مسلما نقض 
حقوق بشر بود، رخ نمي داد. آن  بخشنامه ها و قانون هم 
به آرشيو اسناد فاخر و زينت قفسه ها پيوست و در عمل 
گرهي نگشود و در همچنان بر  همان پاشنه مي چرخيد. 
در نتيجه جامعه امروز ديگر باورپذيري اش را از دس��ت 
داده است. جامعه ديگر هيچ چيز  را باور نمي كند.    انقالب 
اسالمي و آن شعارهايش دود ش��د و به هوا رفت. قانون 
اساسي و فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت  تدوين شد 
اما فصل سوم هيچ گاه محترم شمرده نشد و فقط 2 اصل 
از قانون اساسي حاكم ش��دند، در حالي كه  همه اصول 
هم وزن هس��تند. در دهه 60      بيانيه هشت ماده اي امام 
منتشر شد ولي در عمل مانع اتفاقاتي  كه اين منشور براي 
مقابله با آن به وجود آمده بود، نشد.  آيت اهلل منتظري در 
جايگاه قائم مقام رهبري برخوردهاي اصالحي انجام داد 
و سرانجام كارش به ماجراي سال 1368 و كناره گيري 
رس��يد،   اما اين جريان ادامه داش��ت و  هربار وعده هاي 
اصالحي داده شد و باز خبري نش��د. همه آن شعارها و 
قوانين و منشورها در حكم پيمان هايي بودند  كه نقض 
مي شدند. اين مساله يادآور كالم خداوند است كه درباره 
نقض پيمان مي گوي��د: »فِبما نْقِضِهْم ِميثاقُهْم لعناُهْم 
وجعْلنا ُقُلوبُهْم قاِسيًة ُيحرُِّفون اْلكِلم عْن مواِضِعِه ونُسوا 
ُروا بِِه وال تزاُل تطِلُع  على خائِنٍة ِمْنُهْم إال قِلياًل  ا ِمما ُذكِّ حظًّ
ِمْنُهْم )سوره مائده آيه13( . پس چون پيمان شكستند، 
آنان را از رحمت خويش دور  كرديم و دل هاي شان سخت 
گردانيديم )كه موعظه در آن اثر نكرد(، كلمات خدا را از 
جاي خود تغيير  مي دهند و از آن كلمات كه به آنها پند 

داده شد، نصيب بزرگي را از دست دادند.« آيه 27 سوره 
بقره نيز همين  مضمون را بيان مي كند.  قرآن مي گويد 
اگر به پيمان وفا نكنيد، خدا شما را لعنت مي كند. قوانيني 
كه تصويب شده اند در حكم عهد و  پيمان بودند اما وقتي 
به آن عمل نشد، يعني حكومت نقض پيمان كرده است. 
نقض پيمان حكومت گناهش بسيار  سنگين تر از نقض 
حقوق شهروندان عادي است.  اينكه خداوند لعنت مي كند 
نوعا اين لعنت را تفسير متافيزيكي  كرده و مي انديشند 
مكافاتي اس��ت كه در آخرت مي بينند و اگر هم كسي 
ايمان به آخرت نداشته باشد يا ايمان  ضعيفي داشته باشد، 
مي گويد آخرت نسيه و دنيا نقد است؛ بنابراين مي گويند 
آخرت را كسي نديده است و اين  لعنت ها اهميتي ندارند، 
در حالي كه منظ��ور از اين لعنت، نفرت اس��ت؛ نفرت 
خاليق! وقتي كسي لعنت مي شود،  يعني منفور مردم 
مي شود، يعني مردم اعتمادشان را به او از دست مي دهند 
و به هيچ پيماني از ناحيه او اميد و  اعتماد ندارند؛ بنابراين 
امروز مساله بسيار پيچيده تر است. به عبارت ديگر سند 
امنيت قضايي يك سند مهم است اما  مشكلي كه دارد 
اين است كه بايد بتواند آن اعتماد بربادرفته را بازگرداند. 
در ماده يك س��ند امنيت قضايي  تحت عنوان »هدف 
امنيت قضايي« به درس��تي مي گوي��د : »هدف امنيت 
قضايي، رسيدن به عدالت قضايي است كه  اثر آن ايجاد 
اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضايي است.«   الزمه 
اين كار اين است كه اين سند با جديت و سختي دنبال 
شود و چنان قدرتي در اجراي آن به خرج داده  شود كه 
جامعه بپذيرد. براي مثال اگر بخواهند به اين سند عمل 
شود، اولين گام لغو تبصره ماده 48 آيين دادرسي  است. 
  در مقدمه در تعريف امنيت قضايي مي گويد: »امنيت 
قضايي حالتي است كه در آن، حيثيت جان، مال و كليه 
امور  مادي و معنوي اشخاص در حمايت قانون و مصون 

از تعرض باش��د.« بنابراين عمده بازرس��ي ها كه اخبار 
جزيياتش گاهي تكان دهنده است، سالب امنيت قضايي 
است اما آيا مي توانند  جلويش را بگيرند؟! نگارنده بر آن 
است كه اگر به اين سند عمل شود، انقالبي قضايي است. 
اگر قبال به مفادي كه در  قانون اساسي و قوانين عادي بود 
عمل مي شد، شرايط امروز بسيار متفاوت بود و احساس 
نيازي به انق��الب نبود و  عدم عمل به هم��ان قوانين و 
شرايط سبب ش��ده كه امروز نياز به يك انقالب باشد و 
اين سند با وجود  اينكه متضمن همان مواد و قوانين است، 
مي تواند مقدمه يك انقالب قضايي باشد و از اين جهت 
بسيار اهميت دارد ولي  آيا امكان پذير است؟! آنچه درباب 
استقالل قضايي، حق دفاع، منع بازداشت هاي خودسرانه، 
ممنوعيت بازداشت انفرادي و هر نوع  شكنجه، رعايت 
حقوق متهم و زنداني و برابري حقوقي شهروندان دراين 
سند آمده است و در 40 سال گذشته  در قانون اساسي 
و قوانين عادي هم آمده بود ولي در موارد فراواني نقض 
مي شد، اكنون در سند امنيت قضايي  مجددا بر آن تاكيد 
مجدد مي شود ولي آيا عملياتي خواهد شد؟ اراده رياست 
قوه قضاييه مي تواند موان��ع را بردارد، درحالي كه بدون 
ش��ك مخالفت ها و مقاومت هاي زيادي هم پيش روي 
وي خواهد بود. براي مثال ماده 8 سند زير  عنوان »اصل 
برابري در مقابل قانون« مي گويد: »همه اشخاص مقابل 
قانون و مراجع دادگستري مساوي هستند.  در راستاي 
تضمين قانوني اصل برابري، رفتار برابر و يكسان با همه 
اشخاص در مراجع قضايي، شبه قضايي و  اداري، شرط 
ضروري دادرس��ي عادالنه اس��ت. به اين منظور، همه 
افراد بدون تبعيض از هر حيث از قبيل جنس��يت،  نژاد، 
رنگ، زبان، دين، عقايد سياسي و ديگر ويژگي ها، از حق 
دادخواهي و دادرسي عادالنه برخوردارند.« اين  ماده در 
اصل 20 قانون اساسي نيز آمده بود ولي در عمل محقق 
نشده است. نه تنها به لحاظ عملي، بلكه به لحاظ  نظري 
هم مصاديقي از آن تابو ش��ده اند، بنابراين اگر اين سند 

محقق شود، شاهد تحولي در نظام قضايي خواهيم بود. 

سند امنيت قضايي و گامي در تابوشكني

عمادالدين باقي

چهره روز

دهمين دوره مجلس ش��وراي اس��المي كه پايان يافت، 
فراكسيون اميد و در راس آن محمدرضا عارف با انتقادهايي 
مواجه ش��دند. انتقادهايي كه از س��ال نخس��ت حضور 
اصالح طلبان در پارلمان آغاز ش��د و تا پاي��ان دوره دهم 
هم به نحوي همراه آنان بود. عارف كه روزگاري با انصراف 
خود كرسي رياست جمهوري را به حسن روحاني واگذار 
كرد و به ويژه در اس��فندماه 94 با رايي چشمگير به عنوان 
نفر نخست پايتخت راهي »بهارستان« شد، شايد هرگز 
تصورش را هم نمي كرد آن محبوبيت روزهاي نه چندان 
دور، چنان دستخوش حوادث ريز و درشت سياست شود 
كه حاال در آس��تانه انتخاباتي ديگر براي انتخاب رييس 
دولت سيزدهم، پيروزي احتمالي را مشروط به هزار و يك 
اگر و اما ببيند. با اين حال اما از قرار معلوم محمدرضا عارف 
هنوز نااميد نيس��ت و همچنان از احتمال حضور خود در 
انتخابات رياست جمهوري 1400 در صورت اجماع ميان 
اصالح طلبان گفته و گاه و بي گاه با اظهاراتي تالش مي كند 
دوباره ذهنيتي مثبت از خود نزد افكار عمومي ايجاد كند؛ 
چنانكه روز گذشته در جريان ديدارش با جمعي از فعاالن 
سياسي و مدني شهرستان ري با بيان اينكه »با روند فعلي 
كه ممكن است حتي با حسن نيت هم باشد، پيشرفت كشور 
دور از دس��ترس است«، به انتقاد از تحريف مسير انقالب 
پرداخته و گفته است: »مشكالتي همچون فقر، تبعيض 
و نابرابري و تهديدها عليه ايران افزايش پيداكرده است و 
حتي خطر تحريف اس��الم و آرمان هاي انقالب نيز وجود 
دارد.«   تفاوت نوع مواجهه اصالح طلبان با ناكارآمدي هاي 

دولت روحاني و اصولگرايان با معضالت دولت احمدي نژاد 
ديگر موضوع مورد اشاره عارف بود. او گفته »اصالح طلبان 
برخالف رقيب خود هيچ گاه حماي��ت از آقاي روحاني را 
ان��كار نكرده اند و به  خاطر برخ��ي ناكارآمدي هاي دولت 
كه به س��رمايه اجتماعي اصالحات ضرب��ه زد، حاضر به 
عذرخواهي هستند اما مطمئنا دولت فعلي تنها مقصر برخي 
ناكارآمدهاي نيست و تحريم هاي ظالمانه و عمليات رواني 
كه داخل كشور عليه دولت شكل گرفت، در شكل گيري اين 
ناكارآمدي ها موثر بوده است.« او همچنين نسبت به تداوم 
روند كنوني در جمهوري اسالمي هشدار داده و معتقد است: 
»كساني كه دل در گروي انقالب دارند و دغدغه مند هستند 
از وضعيت فعلي كشور كه مي تواند تداوم آن منجر به اتفاقات 
ناگواري شود، نگران هستند.« عارف ثبت كمترين ميزان 
مشاركت مردم در انتخابات مجلس يازدهم را »آسيبي به 
مشروعيت نظام جمهوري اسالمي« عنوان كرده و گفته 
است: »اگر اين ميزان مش��اركت در انتخابات آينده ادامه 

داشته باشد، نمي تواند مسير انقالب را تضمين كند.«

عارف تداوم روند كنوني جمهوري اسالمي را نگران كننده ارزيابي كرد
تغيير براي تضمين آينده

عبداهلل حيدري/ ايرنا
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13 سال پس از وضع نخستين قطعنامه  )1747 شوراي 
امنيت-4 فروردين 1386( درباره تحريم تسليحاتي 
ايران، امروز يكشنبه 18 اكتبر 2020 ايران از زير سايه 
ممنوعيت خريد و فروش تسليحات و تجهيزات نظامي 
خارج مي ش��ود. در حالي كه پ��س از صدور قطعنامه 
1747 دامنه تحريم هاي تسليحاتي ايران در زنجيره اي 
از قطعنامه هاي بعدي وسعت بيشتري پيدا كرد در سايه 
توافق هسته اي ايران با 1+5 در سال 1394 مقرر شد 
كه 5 سال پس از روز اجراي برجام يا روزي كه آژانس 
بين المللي انرژي اتمي نتيجه گيري وسيع تر خود درباره 
صلح آميز بودن برنامه هس��ته اي اي��ران را اعالم كند، 

محدوديت هاي تسليحاتي ايران هم پايان پيدا كند.

 پايان  نظام  مجوزدهي تسليحاتي 
و تحريم 23  شخص  حقوقي

 امروز دقيقا 5 س��ال از روز قبول توافق هسته اي به 

عنوان يك توافق »فرآيندمحور« مي گذرد. هر چند 
كه در 5 سال گذشته ايران اين امكان را داشت كه 
براي خريد تسليحاتي به ش��وراي امنيت مراجعه 
كرده و مجوز دريافت كن��د اما اين اتفاق هرگز رخ 
نداد تا امروز كه زنجيرهاي اين محدوديت ها پس 
از 13س��ال از پاي صنعت دفاعي و نظامي ايران باز 

خواهد شد.
 ام��روز در حقيق��ت دو تحول مه��م رخ خواهد داد: 
»محدوديت هاي تس��ليحاتي و مسافرتي اشخاص 
كه در ضميمه ب قطعنامه 2231 به آنها اشاره شده 
بود، پايان پيدا مي كنند.« براس��اس برجام )ضميمه 
5( و قطعنامه 2231 )ضميمه ب( محدوديت هايي 
كه از امروز به عنوان س��ال پنجم قبول توافق برجام 
لغو مي شوند شامل: 1- نظام مجوزخواهي صادرات 
و واردات اقالم تس��ليحاتي به و از اي��ران و 2- خاتمه 
ممنوعيت محدوديت س��فر 23  ش��خص  حقوقي 

خواهد بود.
 البت��ه تحريم تس��ليحاتي اروپ��ا عليه اي��ران كه از 

محدوديت هاي اعمال شده توس��ط شوراي امنيت 
سازمان ملل مستقل اس��ت همچنين محدوديت  و 
ممنوعيت ه��اي عمومي حقوق بين الملل يا س��اير 
تعهدات ناش��ي از قطعنامه هاي ديگر شوراي امنيت 
براي كليه كش��ورها همانن��د قطعنامه هاي تحريم 
تسليحاتي يمن يا لبنان همچنين قطعنامه 1540 
مربوط به اشاعه تسليحات به موجوديت هاي غيردولتي 
تداوم خواهد داشت و ايران به موجب مقررات منشور 
مل��ل متحد و حق��وق بين الملل موظ��ف به رعايت 

آنهاست.
هرچند ايران در قالب برجام مشروعيت تحريم هاي 
تسليحاتي اروپا را نپذيرفته است اما واقعيت امر اين 
است كه چه امروز و چه در سال 2023 در صورت لغو 
تحريم هاي تسليحاتي اروپا، چشم اندازي براي خريد 
و فروش سالح با اروپا براي ايران وجود ندارد. اروپايي ها 
دل خوشي از لغو محدوديت هاي تسليحاتي ايران از 
كانال شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد ندارند اما 
انتظار ايران اين اس��ت كه از امروز به بعد در مس��ير 

تجارت تس��ليحاتي ايران با ساير كشورها كارشكني 
نكنند.

 تحريمي كه همه با آن  موافق  بودند
داستان تحريم تس��ليحاتي ايران از قطعنامه 1747 
مصوب سال 1386 آغاز شد. هر چند كه در قطعنامه 
1737 مصوب سال 1385 هم برنامه هاي هسته اي و 
موش��كي ايران و افراد مرتبط با آن تحت تحريم هاي 
بين المللي ش��ديد قرار گرفتند ام��ا اين بندهاي 5 و 
6 قطعنامه 1747 بود كه رس��ما تحريم تسليحاتي 
اي��ران را كليد زد. مطابق بند 5 اي��ن قطعنامه، ايران 
حق فروش تامين يا انتقال تسليحات يا اقالم مربوط 
به آن را ندارد و تمام كش��ورها هم بايد خريد چنين 
اقالم��ي از اي��ران را ممن��وع كنن��د.  همچنين  بند 
6   از تمام كش��ورها مي خواهد تا نس��بت به عرضه، 
فروش يا انتقال هرگونه ماش��ين آالت زرهي جنگي، 
سيس��تم هاي توپخانه ب��ا كاليبر ب��اال هواپيماهاي 
جنگنده، هليكوپترهاي تهاجمي رزم ناوها، موشك 

در شرايطي كه براساس تقويم 
تدوين��ي ب��راي به س��رانجام 
رس��يدن مف��اد موافقتنام��ه 
هس��ته اي جمهوري اسالمي 
ايران با جامع��ه بين المللي در 
بيس��ت و هفتم مهر ماه، تاريخ 
انقضاي تحريم هاي تسليحاتي 
س��ازمان ملل عليه ايران فرا مي رس��د و طي آن وارد 
فصل پاياني قرارداد پر فراز و نشيب برجام مي شويم، 
تالش هاي چند ماهه اخير دولت اياالت متحده براي 
جلوگيري از اجرايي ش��دن موضوع لغو تحريم هاي 
تس��ليحاتي ايران با ناكامي هاي تحقيرآميزي براي 
دونال��د ترامپ و وزير خارج��ه اش مواجه بوده و عدم 
همراهي بقيه اعضاي گروه كشورهاي پنج به عالوه يك 
با واشنگتن و همسويي اروپايي  ها با جمهوري اسالمي 
ايران، ش��رايط بي بديلي را در صحنه آرايي مناسبات 

بين المللي ترسيم كرده است. 
در شهريور ماه گذشته ش��وراي امنيت سازمان ملل 
متحد يك بار ديگر به قطعنامه پيش��نهادي امريكا 
عليه ايران در ممانعت از لغو تحريم هاي تسليحاتي 
پاس��خ مثبت نداد  و 13 عضو اين ش��ورا با قاطعيت 
تمام مخالفت خود را با ابتكار امريكا ابراز كردند. البته 
امريكايي ه��ا با توجه به ش��رايط بين المللي در قبال 
اقدامات يكجانبه خود در نظر داش��تند راسا سازمان 
ملل متحد را مجب��ور كنند كه تحريم هاي تحميلي 
عليه ايران را كه از قبل از تحقق برجام برقرار شده بود 

مجددا برقرار كنند.
دونالد ترامپ كه به گفته كلي��ه اعضاي برجام، پس 
از خ��روج از موافقتنامه هس��ته اي، حق توس��ل به 
مكانيسم هاي پيش بيني شده در برجام را از خود سلب 
كرده بود، تالش هاي فراواني به عمل آورد تا هم پيمانان 
اروپايي اش را در اين مسير غير قانوني و غيرحقوقي 
با خود همراه كند ليكن3 كش��ور آلمان، فرانس��ه و 
انگليس در  بيست و هشتم شهريورماه گذشته در بيانيه 
مشتركي پيشاپيش به ابتكار و قطعنامه پيشنهادي 
واشنگتن پاسخ داده و تاكيد كردند كه هرگونه تصميم 
يا اقدامي براي برقراري تحريم هاي سازمان ملل عليه 
ايران فاقد وجاهت قانوني بوده و كشوري كه از برجام 
خارج شده، حق بهره گيري از روش ها و مكانيسم هاي 
در نظر گرفته ش��ده در اين موافقتنامه بين المللي را 

نخواهد داشت.
رييس جمهور امريكا در عكس العمل به ش��رايط به 
وجود آمده در چارچوب سياست هاي يكجانبه گرايي 
خود در اول مهر ماه گذش��ته فرمان��ي صادر كرد كه 
ضمن برقراري تمامي تحريم هاي سازمان ملل عليه 
ايران اجازه مي دهد، مجازات هاي اقتصادي ش��ديد 
عليه تمامي كشورها، شركت ها يا اشخاص حقيقي 
و حقوقي كه در مش��اركت، تامي��ن، فروش يا انتقال 
سالح متعارف به جمهوري اس��المي ايران مبادرت 
كنند، اعمال ش��ود. واش��نگتن در همين چارچوب 
اولين اقدامات به اصطالح تنبيهي خود را عليه وزارت 
دفاع جمهوري اسالمي ايران به دليل به اصطالح عدم 

رعايت تحريم هاي سازمان ملل اعالم كرد.
در عكس العمل به اقدامات اعالم شده اياالت متحده 
عليه جمهوري اسالمي ايران به نظر مي رسد كه اين 
بار كشور با راهبردي همسو تر با حال و هواي تحوالت 
بين المللي از توسل به اقدامي كه فرصت و بهانه جويي 
ترامپ و همراهان منطق��ه اي اش را مهيا كند، دوري 
جسته و فضا را براي تحركات بين المللي معارض ترامپ 
و يكجانبه گرايي اياالت متحده بيشتر فراهم كرد. در 
نهمين جلسه ويديوكنفرانسي شوراي امنيت سازمان 
ملل كه در واقع آخرين جلسه بررسي روند پيشرفت 
قطعنامه 2231 تا پيش از فرا رسيدن تاريخ انقضاي 
تحريم هاي تسليحاتي ايران در بيست و هفتم مهر ماه 
بود، خانم رزماري دي كارلو معاون سياسي دبير كل 
سازمان ملل پيرامون چگونگي اجراي قطعنامه 2231 
خاطرنشان كرد كه از منظر سازمان ملل متحد توافق 
هسته اي ايران همچنان بهترين وسيله براي تضمين 
صلح خواهد بود به گفته او موافقتنامه امضا ش��ده در 
سال 2015 و تصويب آن توسط قطعنامه 2231 در 
شوراي امنيت عنصري حياتي براي معماري جهان 
مبتني بر عدم اشاعه هس��ته اي و امنيت منطقه اي 
و جهاني است. معاون سياس��ي دبير كل در گزارش 
خود اضاف��ه كرد كه خروج امريكا از برجام در س��ال 
2018 تحميل مجدد تحريم هاي امريكايي و تصميم 
واشنگتن در عدم تمديد تجارت نفت با ايران تاسف بار 

بوده است.
البته معاون سياس��ي دبي��ر كل از اينكه جمهوري 
اسالمي ايران هم در اين دوران براساس اعالم آژانس 
انرژي اتمي وين، ذخيره اورانيوم با غناي ضعيف خود را 
افزايش و فعاليت هاي گروه تحقيق و توسعه هسته  اي را 
گسترش داده است، ابراز تاسف كرد و از ايران خواست 
در پاسخ به نگراني   كشورهاي مختلف در خصوص عبور 
از محدوديت هاي مندرج در پيوست »بي« قطعنامه 
2231 اجراي كامل بر جام را در دس��تور كار داشته 
باش��د. خانم دي كارلو در گزارش خود به اطالعاتي 
كه از كشورهاي اس��تراليا، رژيم اسراييل و عربستان 
س��عودي در مورد انتقال ادعايي اسلحه و تجهيزات 

ايراني دريافت كرده بود هم اشاراتي داشت.
در نگاه به ش��رايط پيش رو و بازيگراني كه در مراحل 
مختلف برجام در 5 سال گذشته به ويژه پس از خروج 
امريكا با توسل به سياست فشار حداكثري واشنگتن 
عليه اي��ران ايفاي نقش كرده  ان��د، ارزيابي هريك از 
مراحل، فرصت ها و چالش هايي را به همراه داش��ته 
كه انقضاي تاريخ تحريم هاي تسليحاتي، تنها گوياي 

بخشي از سايه روشن هاي اين روند است. 
دونالد ترامپ در شروع رياست جمهوري خود و جهت 
توجيه سياست خروج از برجام و سرنوشت تحريم ها 
عليه ايران به اروپايي ها و سران اتحاديه اروپايي وعده 
داده بود ك��ه ايران طي يكي، دو ماه در برابر تحريم ها 

به زانو درخواهد آمد. حدود 4 سال از آن تاريخ گذشته 
است، اروپا همچنان بر سر بر جام با امريكا فاقد اشتراك 
مواضع و داراي اختالف بوده و در راي گيري هاي دوگانه 
ش��وراي امنيت در مورد قطعنامه يكجانبه امريكا در 
برقراري تحريم ها عليه ايران با واش��نگتن همس��و 

نشده است. 
بررس��ي اينكه راهبرد ديپلماسي كش��ور در 4 سال 
گذش��ته در قبال عملكرد و مواضع اروپاي همسو با 
ايران و امريكاي متوسل به سياست فشار حداكثري 
چگونه بوده، موضوعي است كه مي تواند براي ارزيابي 
توازن قوا در غرب پس از روي كار آمدن رييس جمهور 
آينده امريكا و مناس��بات دو س��وي آتالنتيك حائز 
اهميت باش��د. از نگاه سلبي به ش��رايط 4 سال اخير 
و تاب آوري كش��ور و مردم در مقاب��ل زورگويي ها و 
يكجانبه گرايي هاي ترامپ و امريكا با آنچه واشنگتن 
درصدد دس��تيابي به آن و عمل به وعده هايش براي 
رسيدن به توافقي با ايران در موضوع هسته اي كه بهتر 
از توافق اوباما با ايران باش��د، فاصله قابل مالحظه را 
مي توان احصا كرد كه مختصات آن با تفاوت هايي مورد 
اجماع قالب كنشگران در اين حوزه و حوزه موضوعات 

مربوط به منافع ملي است.
ليكن از منظ��ر ايجابي و در آنچه مرب��وط به تفاوت 
ديدگاه ه��اي اروپاي واح��د ب��ا يكجانبه  گرايي ها و 
خود رايي ه��اي ترامپ در قبال تحوالت بين المللي و 
مناسبات با جمهوري اس��المي ايران است همواره با 
مستمسك قرار دادن خلف وعد ه ها و ناكارآمدي هاي 
اروپا در اجراي تعهدات و مسووليت هاي برجامي آنها 
كه در جاي خود استداللي صحيح نيز هست از كنار 
فرصت  هاي نه  چندان فراواني كه امكان فراهم  سازي 
اندك فضاي تنفسي و كاستن از فشار هاي حداكثري 
را نيز مهيا مي كرد، عبور كرده و همچون هميشه كار ها 

به دقيقه90 موكول شده است.
اگرچه اروپا در موضوع توسل به مكانيسم موسوم به 
»ماشه« و بازگشت يكجانبه تحريم هاي بين  المللي 
عليه ايران با اياالت  متحده همراه نبوده و مخالفت خود 
را رسما ابراز داشته است ليكن در موضوعاتي همچون 
توان موشكي و نفوذ منطقه اي ايران اگر همراه بودن 
اروپا و امريكا را كافي ندانيم، الزم است مدعي شويم 

كه اروپايي ها از امريكا جلوتر هم بوده اند.
البته همس��ويي اروپا با جمهوري اس��المي ايران در 
مقابله با يكجانبه  گرايي هاي امريكا عليه كشورمان، 
ممكن است در انتخابات آتي اياالت متحده به عنوان 
يك عنصر جايگاه نقش آفريني داشته باشد. زيرا دل 
خوش بودن به اينكه با بازگشت دموكرات ها و جو بايدن 
به كاخ س��فيد، بازگشت امريكا به بر جام نيز فرصتي 
است كه سياست فشار حداكثري امريكا تعادل بخش 
خواهد بود، بيشتر به تصوير مي ماند كه امضاي برجام 
با دموكرات ها هم مي توانس��ت در اوج ش��ور و شوق 
بين المللي به تحقق جايگاه واقعي و حقيقي جمهوري 
اسالمي ايران در صحنه منطقه اي و بين المللي منافع 

كشور عينيت بدهد.
تغيير در ش��رايط اجم��اع فعل��ي بين المللي عليه 
يكجانبه گراي��ي ترام��پ در قب��ال ايران ب��ا خروج 
»بي مس��اله« او از كاخ س��فيد، فعليتي است كه اگر 
به تعبير آن دلبس��ته و محاسباتي ش��ده باشد بايد 
پاسخگوي سواالت فراوان و بعضا بي پاسخي بود كه 
پس از امضاي برج��ام در دوران قبل و بعد از اوباما در 
ذهني��ت و تصورات افكار عمومي ب��راي بهره مندي 
اقتصاد كش��ور از امتيازات برجام ب��ه وجود آمد كه 
شرايط اقتصادي امروز كشور تصوير پيشروي بخشي 

از آنهاست.
چنانچه لغو تحريم هاي تسليحاتي سازمان ملل متحد 
 وفق برجام به روال طبيعي خود اتفاق بيفتد و ايران از 
شمول اين تحريم ها خارج شود جداي از اينكه قطعا و 
بدون هيچ گونه شك و شبهه اي، دستاوردي فراموش 
  نش��دني براي مقاومت عليه سياس��ت هاي فشار و 
يكجانبه گرايي هاي امريكا عليه كشورمان محسوب 
خواهد ش��د و براي آن بايد جاي��گاه و پايگاه خاصي 
منظور كرد بايد ديد در صحنه عمل چه تبعاتي را به 

دنبال خواهد داشت.
اگر از معدود تجارت اس��لحه و خريد سالح از روسيه 
و چين را كه بايد در ش��رايط خاص براي آنها تعريف 
مش��خصي ارايه كنيم، بگذريم آيا پس از اس��تقرار 
جمهوري اس��المي ايران، كش��ورهاي غربي اعم از 
اروپايي و... اروپايي به راحتي حاضر بوده اند به صورت 
علني و رسمي با ايران معامله تسليحات انجام دهند 
يا اينكه در هر مقطعي ب��ه بهانه هاي مختلف از ورود 
به اين موضوع پرهيز كرده و سرانجام آن شرايط نيز 
خوشبختانه به تصميم كشور براي خودكفايي داخلي 
تامين نيازها براس��اس توانايي ه��ا و مقدورات ملي و 

ميهني منتهي  شد.
همچنين روس��يه و چين به  رغم اب��راز تمايل براي 
مناس��بات نظامي با ايران پس از ملغي  شدن تحريم 
تسليحاتي سازمان ملل متحد عليه ايران، نيم نگاهي 
هم به روابط پر سود خود با اعراب خليج فارس داشته 
كه در اين بين عربس��تان سعودي با 65 ميليارد دالر 
خريد تس��ليحاتي س��اليانه و ح��دود 5 برابر بودجه 
دفاعي جمهوري اسالمي ايران مورد توجه سوداگران 
سالح است. ضمن آنكه امريه ترامپ در مورد تحريم 
تس��ليحاتي ايران حكايت از آن دارد كه هر شخص 
حقيق��ي و حقوقي كه با ايران تجارت كند از س��وي 
خزان��ه داري امريكا تحت تحريم هاي ثانويه اقدامات 

تنبيهي قرار خواهد گرفت.
بنابراي��ن ف��ارغ از هرگونه نتيجه و دس��تاوردي كه 
ممكن است از رهگذر روند عادي خاتمه مرحله  اي از 
برجام كه پايان تحريم تسليحاتي كشور خواهد بود و 
في نفسه بسي بزرگ و افتخارآفرين است، كسب شود 
در فرا روي ما تحوالت چش��مگيري در شرف تكوين 
است كه غفلت و عبور از از آنها توجيه محكمه پسندي 

نخواهد داشت.

چرا نبايد انتظاراتي غيرمنطقي
از لغو تحريم تسليحاتي داشت؟

اروپا و پايان تحريم تسليحاتي ايران

ايران در برابر مثلث ناامني

»پايان تحريم تسليحاتي، كجاي ماجراست؟«

صبر راهبردي ايران امروز نتيجه مي دهد 
عبور  از غيرممكن 

يا سيستم هاي موشكي، كمك يا آموزش فني، كمك 
مالي، سرمايه گذاري، واسطه گري و انتقال منابع مالي 
ي��ا خدمات مرتبط با عرضه، فروش انتقال، س��اخت 
يا اس��تفاده از چنين اقالمي به هر طريق كه باش��د 
»هشياري و خويشتنداري« به عمل  آورند. اين بندها 
در قطعنامه ه��اي بعدي خصوص��ا قطعنامه 1929 
مصوب خرداد ماه 1389 هم توسعه پيدا كرده و هم 

مستحكم تر شدند.
 نگاهي به اين پيشينه نشان مي دهد كه هرچند بحث 
تحريم تسليحاتي با برجام و قطعنامه 2231 بيشتر به 
گوش مردم رسيد اما تاريخ اعمال اين تحريم ها به چند 
سال قبل بازمي گش��ت و پديده اي ناشي از مذاكرات 
در قالب برجام نيس��ت. نكته قابل توج��ه در پرونده 
تحريم تسليحاتي ايران اين است كه در قطعنامه هاي 
پيشين ممنوعيت ها كامال شكل تحريم فراگير را به 
خود گرفته بودند اما در نتيجه مذاكرات برجام و متن 
صريح قطعنامه 2231 كه ايران در نگارش آن سهم 
داشت اين ممنوعيت از قالب تحريم خارج شده و به 
شكل محدوديت در آمد به گونه اي كه ايران در 5 سال 
گذشته مي توانست در صورت نياز درخواست خريد 
اقالمي كه در ليست محدوديت ها بودند را به شوراي 
امنيت براي تصميم گيري و اخذ مجوز ارايه كند. در 
طول مذاكرات هسته اي ايران با 1+5 تهران به  شدت 
خواستار لغو اين بند از قطعنامه هاي پيشين بود و تا 
آخرين روزهاي مذاك��رات اين موضوع يكي از موارد 

چالش برانگيز بر سر ميز مذاكره بود.
در حالي كه برخي منتقدان برجام بدون توجه به وجود 
تحريم هاي تسليحاتي در قطعنامه هاي پيشين شوراي 
امنيت عليه ايران ادعا مي كنند كه تيم مذاكره كننده 
مي توانست اين تحريم ها را با حصول برجام كان لم يكن 

كند اما واقعيت هاي ميداني چيز ديگري مي گويند.
اساس��ا در طول دوران مذاكرات، تيم مذاكره كننده 
هس��ته اي سياس��ت خود را بر مخالفت ب��ا هرگونه 
محدوديت يا تحري��م در تمامي حوزه ها ق��رار داده 
و هم��واره بر آن پافش��اري كرد. ش��اهد اين موضوع 
بيانيه اي است كه همزمان با تصويب قطعنامه ٢٢٣١ 
توسط ايران منتشر ش��د. عالوه بر اين ايران هيچگاه 
»ضميمه ب« قطعنامه ٢٢٣١ را امض��ا نكرد و آن را 
هيچگاه نپذيرفت، اين در حالي بود كه اين ضميمه به 
امضاي س��اير اعضاي برجام به شمول روسيه و چين 

هم رسيد.
نكته ديگ��ري كه عمدت��ا در انتقادها ب��ه آن توجه 
نمي ش��ود اين اس��ت كه در بند پنج »ضميمه ب« 
قطعنامه 2231 ش��وراي امنيت به هي��چ عنوان به 
تحريم تسليحاتي اشاره اي نشده چراكه تحريم هاي 
تسليحاتي پيش بيني ش��ده در قطعنامه هاي قبلي 
ش��وراي امنيت از تاري��خ ٢٧ دي ١٣٩4)16ژانويه 
2016 روز اجرايي ش��دن برج��ام( خاتمه يافته و به 
جاي آنها يك نظام مجوزده��ي در قطعنامه ٢٢٣١ 
پيش بيني شده اس��ت. امروز)يكشنبه( با گذشت 5 
سال از اعتبار اين نظام مجوزدهي، ايران ديگر با هيچ 
محدوديتي در اين حوزه دفاعي و تسليحاتي، چه براي 

صادرات و چه براي واردات روبه رو نخواهد بود.

 تحميل انزوا به دولت ترامپ 
زماني كه دونالد ترامپ، رييس جمهور اياالت متحده 
از توافق هس��ته اي با ايران در سال 2018 خارج شد 
بازماندگان در توافق هس��ته اي با رد اين اقدام ترامپ 
اعالم كردند كه به برجام پايبند مي مانند؛ ادعايي كه به 
مذاق تيم اياالت متحده خوش نيامد چراكه پيش بيني 
ترامپ اين بود كه با خروج امريكا از برجام، شاكله اين 
توافق از هم پاش��يده ش��ود. ترامپ براي وادار كردن 
سايرين به خروج از اين توافق سياست فشار حداكثري 

عليه ايران را كليد زد تا با قطع كانال هاي مالي و بانكي 
با ايران به صفر رس��اندن فروش نفت ايران همچنين 
خارج كردن تمام سرمايه گذاري هاي خارجي در اين 
كشور، تهران را بر س��ر دو راهي فروپاشي اقتصادي 
و ب��ه تبع آن نارضايتي عمومي يا نشس��تن پاي ميز 
مذاكره قرار بدهد. با اين همه 4 سال از حضور ترامپ 
در كاخ س��فيد مي گذرد و تهران در دورترين نقطه از 
مذاكرات با امريكا ق��رار دارد. دونالد ترامپ در يكي از 
آخرين تالش ها براي فروپاش��ي برجام يا پايان دادن 
به صب��ر راهبردي ايران از فروردين  ماه س��ال جاري 
تالش گس��ترده اي را در شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد براي تصويب قطعنامه جديد تحريم تسليحاتي 
ايران ب��ه كار گرفت. در اين زمينه متحدان س��نتي 
امريكا در منطقه نظير اسراييل و عربستان سعودي 
مسووليت تامين خوراك اطالعاتي براي پروژه جديد 
ايران هراسي را برعهده گرفتند. از ادعاي اسراييلي ها 
درباره فعاليت هاي هس��ته اي اعالم نش��ده ايران تا 
سناريوسازي عربستان درباره دس��ت داشتن ايران 
در حمل��ه به نفتكش ها در خليج ف��ارس يا حمله به 
تاسيسات نفتي آرامكو همچنين تكرار ادعاي كمك 
تسليحاتي ايران به حوثي ها در يمن. تالش هاي اياالت 
متحده براي تصويب قطعنامه جديد تحريم تسليحاتي 
ايران با مخالفت اعضاي شوراي امنيت روبه رو شد اما 
تي��م ترامپ كوتاه نيامد و در قماري ديگر خواس��تار 
تمديد محدوديت هاي موجود بر تجارت تسليحاتي 
ايران مندرج در قطعنام��ه 2231 و فراتر از تاريخ 18 
اكتبر شد. اين قمار نيز به شكست و انزواي بي سابقه 
اياالت متحده در شوراي امنيت منتهي شد. آنچه در 
اين شكست ها كمتر به چشم آمد منحصر به فرد بودن 
نظام قطعنامه 2231 شوراي امنيت بود. اين قطعنامه 
به گونه اي تنظيم شده كه كليه محدوديت هاي مندرج 
در آن به صورت خودكار ملغي مي شوند و نيازي نيست 
كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد اقدام يا تصميم 

خاصي در اين زمينه اتخاذ كند.
دولت ترام��پ در نهايت با تماش��اي زنجي��ره اي از 
شكس��ت ها در برابر ايران تنها مسير باقي مانده براي 
حفظ حيثي��ت را انتخاب كرد: ادع��اي عضويت در 
قطعنامه 2231 و فعال س��ازي مكانيسم ماشه كه به 
معناي بازگرداندن قطعنامه هاي پيش��ين ش��وراي 
امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران است. اين اقدام 
اياالت متحده نيز با بي توجهي رييس دوره اي شوراي 
امنيت و آنتونيو گوترش، رييس سازمان ملل متحد 
روبه رو شد و در نهايت در حالي كه تمام اعضاي شوراي 
امنيت بر فقدان پايه هاي حقوق��ي اين اقدام امريكا 
تاكيد داش��تند، ترامپ در تاريخ 20 سپتامبر ادعاي 
بازگش��ت قطعنامه هاي ش��وراي امنيت  به  شمول 
تحريم تسليحاتي ايران را مطرح كرد؛ ادعايي كه باز 
هم در س��طح جهاني خريدار نداشت و دونالد ترامپ 
ب��راي اجرايي كردن مفاد اين قطعنامه ها به ش��كل 
يكجانبه چاره اي نداشت جز صدور يك دستور اجرايي 
كه در سايه آن، كشورها در صورت عدم رعايت مفاد 
قطعنامه هاي پيشين شوراي امنيت عليه ايران با تنبيه 

و تحريم امريكا روبه رو خواهند شد.
اي��ران در حالي امروز به نخس��تين تاريخ در توافقي 
فرآيندمحور رس��يد كه وضعيت توافق هس��ته اي، 
حاضران در آن و منافعي كه قرار بود دو طرف توافق از 
آن منتفع شوند به هيچ  وجه شبيه انتظار تهران و 4+1 
در سال  2015 و لحظه حصول توافق نيست. چين، 
روسيه، فرانسه، بريتانيا و آلمان در نتيجه اقدام هاي 
يكجانبه اياالت متحده و تسليم شدن اقتصاد و سيستم 
بانكي و مالي جهاني به هژموني دالر نتوانس��تند به 
تعهدات خ��ود در برجام در قبال اي��ران عمل كنند. 
امروز به  جاي شنيدن اخباري درباره سرمايه گذاري 
فالن كش��ور در ايران يا همكاري هاي تجاري ايران با 
فالن كشور در شرق يا غرب بايد آمار وجوه قفل شده 
ايران در كشورهايي كه طرف تجارت با تهران هستند 
را بشنويم. تحريم هاي اياالت متحده به دليل ماهيت 
تنبيه فرامرزي آن از يك س��و و ايجاد فضاي رعب و 
وحش��ت براي هر گونه كار با ايران به پيكان سياست 
فشار حداكثري عليه ايران بدل شد. سياستي كه هدف 
حداكثري آن فروپاشي نظام و هدف حداقلي تعريف 
 شده براي آن بازگشت تهران به پاي ميز مذاكره است. 
ايران امروز در حالي وارد پنجمين س��ال قبول توافق 
ش��ده كه ماحصل اقتصادي اي��ران از برجام به صفر 
نزديك ش��ده و البته وضعيت فعاليت هاي هسته اي 
ايران هم به قبل از برجام بازگش��ته است. با اين همه 
رسيدن به تاريخ 18اكتبر به گواه تحليل گران حوزه 
سياس��ت خارجي براي ايران يك پيروزي سياسي و 
ديپلماتيك اس��ت. حداقلي ترين دستاورد سياست 
صبر استراتژيك ايران هم ايجاد و حفظ فاصله ميان 
اروپا و امريكاي ترامپ اس��ت. در ش��رايطي كه ايران 
به دليل عدم منفعت اقتص��ادي از برجام از آن خارج 
مي شد همان اجماعي كه پيش از برجام ميان اعضاي 
دايم شوراي امنيت به عالوه آلمان براي تنبيه و تحريم 
تهران به دليل فعاليت هاي هسته اي اش حاصل شده 
بود مجددا تكرار مي ش��د؛ اجماعي كه مي توانس��ت 
فضاي مانور سياسي موجود براي تهران در قريب به 
3 سال گذشته از خروج امريكا از برجام را هم از ايران 
بگيرد. اياالت متحده در س��ال 1386 به بهانه تهديد 
امنيتي خواندن ايران، پروژه ايران هراسي را كليد زد و 
با توسل به همين عنوان توانست خريد و فروش هاي 
تس��ليحاتي ايران را محدود كند. از فاصله قطعنامه 
1747 تا 2231 پرونده ايران فراز و فرودهاي بسياري 
را تجربه كرد اما قطعنامه 2231 كه ايران نيز در نگارش 
آن نقش داشت، مقدمه اي بر پايان پروژه ايران هراسي 
شد. امروز 5 س��ال پس از توافق بر سر برجام هرچند 
ايران گام هاي كاهش تعهدات برجامي را برداشته اما 
همچنان دوربين هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي 
صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران را مخابره 
مي كنند و از امروز با رفع محدوديت هاي تسليحاتي 
اي��ران مي توان گفت كه تالش اي��االت متحده براي 
تهديد امنيتي نشان دادن ايران به جامعه جهاني به 

پايان رسيد. 

سارا معصومي

ب��ا خ��روج دونال��د ترام��پ 
رييس جمهور اي��االت متحده از 
توافق هسته اي، حاكمان امريكايي 
بر اي��ن ب��اور بودند كه با فش��ار 
تحريم هاي اقتصادي و حداكثري 
بر ايران به سرعت باب مذاكره اي 
را با  اي��ران باز خواهن��د كرد كه 
نتيجه آن توافقي خواهد بود برخالف برجام كه از سويي 
از غني سازي در آن خبري نباشد و از سويي ديگر برنامه 

موشكي و نفوذ منطقه اي ايران در سايه آن كنترل شود. 
دستگاه ديپلماسي ترامپ براي اجراي طرح ضد برجامي 
خود عليه ايران از تندروترين افراد همچون مايك پمپئو، 
برايان هوك، استيو بنن، جان بولتون و ديگران استفاده 
كرد به نحوي كه اين افراد به اتفاق شخص ترامپ همراه 
با تبليغات و تهديدات، كشورهاي در حال تجارت با ايران 

وادار كردند همكاري هاي خود با تهران را متوقف كنند. 
از سوي ديگر با توجه  به تجربه قبلي تحريم، مقامات ايراني 
اين تصور را نداشتند كه شدت تحريم ها و تهديدات به حدي 
باشد كه اقتصاد كشور با مش��كل جدي مواجه شود و به 
عبارتي در يك جنگ تجاري و اقتصادي قرار گيرند. به ويژه 
آنكه ديگر اعضاي 1+5 و حتي متحدان اروپايي امريكا به 
 شدت با اقدامات ضد برجامي ترامپ در بيان مخالفت كرده 
و ايراني ها احتمال مي دادند كه بتوانند حداقل تعامالت 
تجاري را با ديگر اعضاي برجام به ويژه اروپا داشته باشند. 

در اين ميان از يك سو مقاومت جمهوري اسالمي ايران در 
مقابل فشارهاي تحريمي و رد كردن هرگونه مذاكره اي 
با امريكا و از سوي ديگر كم شدن فاصله زماني انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا و عدم موفقيت مقامات ارشد 
امريكايي در مالقات با مقامات ايراني كه از نقطه نظر داخلي 
براي كاخ سفيد از اهميت زيادي برخوردار بود اين نگراني را 
در دستگاه حاكمه امريكا به وجود آورد كه در صورت ادامه 
اين روند، استراتژي در مقابل ايران در كارزار انتخاباتي يك 
استراتژي شكست خورده تلقي مي شود كه مي تواند مورد 
حمله رقيب انتخاباتي ق��رار گيرد. به ويژه آنكه ترامپ در 
طول 3 سال گذشته  مستمرا در رابطه با پيروزي بر ايران 

و به پاي ميز مذاكره كشاندن ايراني ها سخن گفته است. 
بنابراين عدم موفقيت در انجام مذاكره با مقامات ايراني و 
حصول توافقي جديد دستگاه ديپلماسي امريكا را مجبور 
كرد، طرح ادامه تحريم تسليحاتي ايران كه در مهرماه سال 
جاري به اتمام مي رسد را مطرح كند تا بتواند از نظر تبليغاتي 
و در زمان انتخابات  جايگزين استراتژي ناموفق قبلي كند. 
دستگاه ديپلماسي امريكا در تالش هاي خود براي اقناع 
ديگر اعضاي ش��وراي امنيت سازمان ملل متحد متوجه 
شدند كه اين طرح با استقبال روبه رو نخواهد شد اما به خاطر 
مسائل داخلي و انتخاباتي چاره اي جز ادامه راه و پيدا كردن 
جايگزيني براي آن نداشتند. آنها براي در فشار گذاشتن 
اعضاي شوراي امنيت به ويژه متحدين اروپايي خود به  بهانه 
نقض برجام از سوي ايران طرح اجراي مكانيسم ماشه را نيز 
مطرح كردند كه باز هم تالش آنها بي نتيجه ماند. با وجود 
مخالفت اكثريت اعضاي ش��وراي امنيت اياالت متحده 
امريكا، اجراي ادامه تحريم تسليحاتي ايران را از 27 مهرماه 
در دستور كار خود قرار داده و ديگر كشورها را نيز تهديد 

كرده كه بايد با  اين طرح امريكا همراهي كنند. 
روسيه و چين اعالم كرده اند كه به  رغم تهديدات امريكا 
همكاري تسليحاتي با ايران را آغاز كنند ولي اروپا در اين 
باره  سياس��ت  سكوت را در پيش گرفته  اس��ت. اروپا  در 
شوراي امنيت در ادامه تحريم  تسليحاتي ايران با امريكا 
همراهي نكرد ول��ي با راي ممتنع خود نش��ان داد كه از 
يك سو تمايلي به سرشاخ  شدن با متحد ديرينه خود را 
ندارد و از س��وي ديگر مالحظاتي در رابطه با رفع تحريم 
تسليحاتي جمهوري اسالمي ايران دارد كه اين مالحظات 
از 7 مهرماه سال جاري به بعد مي تواند خود را بهتر نشان 
دهد و به عبارتي سياست اروپا در اين زمينه بهتر مشخص 

خواهد شد. 

بعضي از مالحظات اروپايي بدين صورت قابل ذكر است كه: 
اوال ب��ه نظ��ر مي رس��د، اروپاييان ت��ا قب��ل از انتخابات 
رياست جمهوري امريكا عالقه مند نيستند عكس العملي 
را در رابطه با اتمام زمان تحريم تسليحاتي ايران يا ادامه آن 
از سوي امريكا نشان دهند. ترجيح آنها اين است تا زمان 
انتخابات كه كمتر از 3 هفته باقي مانده از كنار اين موضوع 
حساس با سكوت عبور كنند و حساسيت و هيجان خاصي 
را در دو سوي اين بحران يعني ايران و امريكا به وجود نياورند. 
هر چند كه در بعد از انتخابات امريكا و با توجه به نتيجه آن 
در صورت پيروزي ترامپ باز هم جانب احتياط را در پيش 
خواهند گرفت و عمال اقدامي را در تجارت تس��ليحاتي 
با ايران به عمل نخواهن��د آورد. درصورت پيروزي بايدن 
هرگونه معامله اي با ايران را با عاقبت برجام مورد ارزيابي 

قرار خواهند داد. 
مساله دومي كه اروپا به آن حساس است مالحظات عربي 
است. كشورهاي اروپايي به ويژه 3 كشور انگلستان،  فرانسه و 
آلمان بعد از اياالت متحده امريكا دومين فروشنده سالح به 
كشورهاي عربي به  ويژه كشورهاي ثروتمند  عرب  جنوب 
خليج فارس هستند. اين كشورها ساالنه ميلياردها دالر از 
اين طريق درآمد كسب مي كنند به نحوي كه اين معامالت 
آنقدر سودمند اس��ت كه مالحظات حقوق بشري را هم 
ناديده مي گيرند. نمونه آن جنگ يمن است كه در طول 5 
سال گذشته هزاران نفر از اهالي اين سرزمين با سالح هاي 
اروپايي و امريكايي توسط عربستان و متحدان آنها از بين 
رفته اند هرچند كه در مواردي خاص در انگليس و آلمان 
به علت فشارهاي پارلماني اعالم شد كه از ارسال سالح و 
حتي بمب هاي خوشه اي به عربستان خودداري مي شود 
ولي سودآوري اين معامالت باعث  شد كه روند قبلي را ادامه 
دهند. بنابراين با توجه به مقايسه ژئوپولتيكي و تسليحاتي 
كه بين ايران و بعضي از كشورهاي جنوبي خليج فارس به 
ويژه عربس��تان و امارات وجود دارد، اروپاييان در تجارت 
تسليحاتي خود با ايران مالحظات اقتصادي غربي خود به 
ويژه در رابطه با مشتريان دائمي و دست به نقد خود را در 
جنوب خليج فارس مدنظر قرار خواهند داد. البته اين نكته 
قابل ذكر است كه از بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران 
تجربه خريد سالح از كشورهاي شرق اروپا و حوزه بالكان از 
سوي ايران وجود داشته و ممكن است بعد از رفع تحريم و 
مشخص شدن نتيجه انتخابات امريكا اين معامالت از سر 
گرفته  شود. سومين مساله قابل  ذكر حساسيت  اروپا به ويژه 
توسعه موشكي ايران است.  شايد بتوان گفت كه بعضي از 
كشورهاي اروپايي همچون فرانسه به اندازه اياالت متحده 
امريكا نس��بت به اين برهه حساسيت نشان مي دهد. لذا 
پيشرفت صنايع موشكي ايران مي تواند بهانه اي باشد براي 
كشورهاي غرب اروپا به ويژه 3 كشور فرانسه، انگلستان و 
آلمان كه رغبت و تمايلي در همكاري با ايران در اين زمينه 

از خود نشان ندهند. 
و باالخ��ره نف��وذ  منطق��ه اي  ايران و حض��ور در صحنه 
جغرافيايي جبهه مقاومت ك��ه اروپا خواهان گفت وگو با 
ايران در اين رابطه است با توجه به حساسيتي كه 3 كشور 
اروپاي��ي به تحوالت لبنان و ح��زب اهلل، مخالفت با نظام 
سوريه، نيروهاي حشدالشعبي در عراق و كمك ايران به 
انصاراهلل در يمن نشان مي دهند، بعيد است در كوتاه مدت 
شاهد اقدامي از سوي كشورهاي مهم اروپايي در معامالت 

تسليحاتي   باشيم. 
در نتيجه هر چند كه تحريم تس��ليحاتي ايران بر اساس 
برجام و قطعنامه 2231 ش��وراي امنيت سازمان ملل به 
اتمام مي رسد ولي در رابطه با همكاري با كشورهاي اروپايي 
پارامترهاي مختلفي را بايد مدنظر قرار داد كه بعيد است 
در كوتاه مدت از آن نتيجه اي حاصل ش��ود. لذا در مقطع 
فعلي جمهوري اس��المي ايران  به ش��ركاي  بين المللي 
خود همچون روسيه و چين توجه جدي در تامين بعضي 

نيازهاي تسليحاتي خود خواهد داشت. 
استاد  ژئوپولتيك
و  سفير پيشين در نروژ  و  مجارستان 

بدين ترتيب يك عضو دايم شورا در برابر اعضاي ديگر به 
انزوا كشيده ش��د و اعضاي شورا به  رغم همه تهديد ها و 

فشار هاي پيدا و پنهان به زورگويي امريكا تن نداد.
اعضاي شوراي امنيت به خصوص متحدين اروپايي 
در شورا اس��تدالل كردند كه امريكا ديگر عضوي از 
برجام نيست و نمي تواند ساز وكار هاي توافق شده  در 
قطعنامه را به كار گي��رد. آنها كنش امريكا را مخالف 
متن قطعنامه شورا قلمداد كردند. در اين ميان چين 
به عنوان يكي از اعضاي دايم شورا گفت يكجانبه گرايي 
امريكا فاقد مشروعيت است و نمي تواند مبناي كنش 
شوراي امنيت قرار گيرد. روسيه هم رسما اعالم كرد 
امريكا با خ��روج خود از برجام و نقض مكرر قطعنامه 
2231 در جايگاهي نيس��ت كه بتواند نظرات خود را 
بر ش��ورا تحميل كند. امريكا مي خواهد با اين كنش 
غيرقانون��ي جه��ان را وادار كند تا ب��ا عينك كژتاب 
امريكاي��ي به ايران بنگرد حال آنك��ه جهان واقعي با 
دنياي مجازي امريكا يكس��ان نيس��ت. اندونزي هم 
به عنوان رياس��ت دوره اي شورا آشكارا گفت كه يك 
عضو ش��ورا موضع وي��ژه اي دارد در حالي كه بقيه با 
ديدگاه هاي او مخالفند؛ بنابراين ش��ورا در جايگاهي 
نيست كه بتواند اقدامي انجام دهد. دبير كل سازمان 
ملل نيز انجام هر كنش��ي را وابسته به تصميم شورا 

دانست و عمال از رويكرد امريكا فاصله گرفت.
ايستادگي در  برابر  مثلث  ناامني

امريكا با ادعاي اينكه اي��ران منطقه را ناامن مي كند 
با همدس��تي اسراييل و عربس��تان به دنبال تحريم 
بين المللي تسليحاتي ايران بود. ادعايي پوچ كه هيچ 
كشوري آن را باور نكرد. نگاهي به توليد و فروش سالح 
توسط امريكا در همين دوران 5 ساله )2015-2020( 
نشان مي دهد كه ادعاي امريكا چه اندازه فريبكارانه 
است. اياالت متحده بزرگ ترين صادركننده سالح در 
همين 5 سال بوده است. به گزارش موسسه سيپري 

در س��ويد در 5 سال گذش��ته 50 درصد تسليحات 
ساخت امريكا به خاورميانه ارسال شده و شگفت آنكه 
نيمي از اين سالح هاي كشنده به عربستان سعودي 
فروخته شده است. براساس همين گزارش 73 درصد 
سالح هاي عربستان از امريكا خريداري مي شود. در 
اصل همين س��الح هاي به تعبير ترامپ زيبا بوده كه 
كشور يمن را در آتش فرو برده و به قحطي و گرسنگي 
كشانده است. كودكان فقير ترين كشور جهان در آتش 
پيشرفته ترين سالح ها و عقب مانده ترين سياست ها 

جان باخته اند.
ضلع ديگر اين مثلث، اسراييل است كه خود براساس 
اش��غال بنا ش��ده و با تجاوز و جنگ و توسعه طلبي و 
آدمكشي به حياتش ادامه مي دهد. اسراييل اكنون به 
مخرب ترين سالح هاي امريكايي مجهز بوده و خود 

به يكي از صادركنندگان اسلحه تبديل شده است.
اين طنز تلخ تاريخ است مثلثي كه منطقه را به آتش 
كشيده در سازمان ملل دوره افتاده و به بهانه ناامني 
در منطقه به دنبال تحريم تس��ليحاتي ايران اس��ت. 
حال آنكه ايران نه تنها به كشوري تجاوز نكرده بلكه به 
پشتيباني عربستان و كمك امريكا توسط صدام مورد 
تجاوز قرار گرفت كه درنتيجه صدها هزار كش��ته و 
زخمي و اسير و آواره بر جاي گذاشت ولي با ايستادگي 
در برابر تجاوز نگذاشت تماميت ارضي كشور خدشه دار 
شود. پس هدف واقعي تحريم ها و فشارها شكستن 
نيروي ايستادگي مردم و سست و فرسوده كردن توان 
دفاعي كشور است. تحريم هاي امريكا در اين شرايط 
سخت كرونايي كه سالمت و بهداشت مردم ايران در 
خطر جدي اس��ت نوعي جنايت عليه بشريت است. 
ايران به تعهدات خود پايبند مانده است ولي جامعه 
جهاني نبايد به متخلف و قانون ش��كن پاداش دهد. 
واكنش جامعه جهاني به يكجانبه گرايي و آتش افروزي 

امريكا بايد يكپارچه و مستحكم تر باشد.

تحريم تس��ليحات متعارف از 
سوي ش��وراي امنيت سازمان 
مل��ل متح��د ك��ه در قال��ب 
قطعنامه هاي 1747 تا 1929 
به جمه��وري اس��المي ايران 
تحميل ش��ده بود 27 مهر ماه 
براس��اس نص صريح قطعنامه 
2231 ب��ه عن��وان قطعنامه ضامن برج��ام برچيده 
مي شود. با اين وجود نمي توان انتظار داشت صرف لغو 
تحريم تسليحاتي در راستاي اجراي قطعنامه 2231 
به تجارت اسلحه منجر شود. تجارت در دنياي امروز 
قوانين خاص خود را دارد ام��ا كاال به كاال اين قوانين 
تفاوت پي��دا مي كنند. برخي كااله��ا در طبقه بندي 
كاالهاي عادي قرار مي گيرند كه عموما حساس��يتي 
روي تجارت آنها وجود ندارد و اش��خاص، شركت ها 
و دولت ه��ا آزادند تا به راحتي به تج��ارت اين كاالها 
بپردازند اما برخي كاالها در زمره كاالهاي استراتژيك 
جاي مي گيرند و تجارت آنها شرايطي متفاوت با تجارت 
كاالهاي عادي دارد. در ميان كاالهاي اس��تراتژيك 
تسليحات از جمله مواردي است كه نياز است تا عوامل 
متعددي دست به دست هم دهند و برخي مولفه هاي 
اقتصادي و غيراقتصادي وجود داشته باشد تا بتوان به 

تجارت آن پرداخت. 
اجراي قطعنامه 2231 قدمي رو به جلو و مثبت است. 
اين قابل تقدير اس��ت كه جمهوري اسالمي ايران با 
اتخاذ يك اس��تراتژي مناس��ب مبني بر تالش براي 
حفظ هم پيمانان برجامي توانست مسير را تا لغو كامل 
تحريم تسليحاتي س��ازمان ملل به خوبي طي كند. 
از نگاه سياسي اين دس��تاورد را مي توان يك پيروزي 
بزرگ قلمداد كرد اما اينكه تصور ش��ود اين پيروزي 
حقوقي- سياسي مي تواند به سرعت منجر به تجارت 
اسلحه-  چه خريد و چه فروش-  شود امري بعيد بوده و 
وابسته به مسائل متعدد است. نياز است اراده سياسي از 
سوي ايران براي اين منظور وجود داشته باشد، پشتوانه 
اقتصادي كش��ور ضامن اين اراده سياسي باشد و نياز 
است كه طرف هاي مقابل اراده اي جدي براي ايستادن 
در برابر خواست اياالت متحده از خود نشان دهند تا در 

نهايت بتوان تجارت اسلحه انجام داد.
واقعيت اين اس��ت كه از زمان خ��روج اياالت متحده 
از توافق هس��ته اي و بازگش��ت تحريم هاي يكجانبه 
امريكا عليه ايران ش��رايط به نحوي تغييركرده كه در 
مقطع زماني فعلي، دولت جمهوري اسالمي ايران در 
واردات كاالهاي عادي و حتي اقالم بشردوستانه نظير 
دارو و غذا با مشكل مواجه شده و به راحتي نمي تواند 
مايحتاج مورد نياز خود را تامين كند. اين در حالي است 
كه دست كم روي كاغذ تحريمي درباره مواردي نظير 
غذا و دارو وجود ندارد اما فشارهاي اياالت متحده در 
چارچوب راهبرد »فشار حداكثري« سبب شده، نقل و 
انتقال پول و تجارت بسيار مشكل و حتي محال باشد و 
چنين تجارتي شكل نگيرد. با توجه به اين موضوع بايد 
تصريح كرد هرچند لغو تحريم تسليحاتي يك پيروزي 
سياسي بزرگ براي ايران به حساب مي آيد اما در عرصه 

عمل شرايط هنوز مبهم است.
در صورتي كه جمهوري اسالمي بخواهد اقدام به خريد 
تسليحات كند و به تامين برخي نيازهاي استراتژيك 
نظامي خود از طريق خريد خارجي بپردازد به احتمال 
بسيار زياد تنها گزينه هاي موجود پيش رو دو كشور 
چين و روس��يه خواهند بود. هر چند كه اين كشورها 
در عرصه سياسي ايستادگي خوبي در برابر فشارهاي 
غيرقانوني اياالت متحده داشته اند و مانع از اين شده اند 
كه واشنگتن به برخي اهداف خود نظير تمديد تحريم 
تسليحاتي يا بازگرداندن قطعنامه هاي پيشين دست 
پيدا كند اما تهديدها و جريمه هايي كه براي تجارت 
اسلحه با ايران در نظر گرفته  شده به اندازه اي سنگين 
اس��ت كه مشخص نيست پكن و مس��كو بخواهند با 
تبعات آن دست و پنجه نرم كنند. از سوي ديگر بايد 
توجه داشت در كشورهايي كه اقتصاد آزاد وجود دارد، 
شركت هاي خصوصي سهم عمده اي در توليد و خريد 
و فروش اق��الم نظامي دارند و اين يعني عالوه بر اراده 
دولت ها نياز اس��ت كه برخي شركت هاي خصوصي 
نيز ريسك تجارت با ايران را بپذيرند و حاضر باشند با 

تحريم هاي امريكا روبه رو شوند.
پيش بين��ي اين موارد و احتماالت آس��ان نيس��ت و 
سازوكارهاي موجود به نحوي است كه هنوز نمي توان 
عنوان كرد آيا پس از 27 مهر تغييري اساسي در اين 
زمينه رخ مي دهد يا نه. تا زماني كه موضوع لغو تحريم 
تسليحاتي اثري عملياتي نداشته باشد و ايران مانند 
گذش��ته نتواند به تجارت اسلحه بپردازد اين موضوع 
نمي توان��د تاثيري بر توازن قوا در خاورميانه داش��ته 
باش��د. تنها در صورتي معادالت سياسي و نظامي در 
خاورميانه دچار تغيير مي ش��ود كه فعاليت ايران در 
عرصه خريد يا فروش تغييري جدي را تجربه كند. با 
توجه به واقعيت هاي ميداني بعيد به نظر مي رسد كه 

لغو اين تحريم ها تاثيرات توازني داشته باشد و بتواند بر 
معادالت خاورميانه اثر جدي بگذارد.

اياالت متحده مدعي اس��ت با لغو تحريم ها ايران اين 
فرصت را مي يابد كه ب��ه هم پيمانان منطقه اي خود 
س��الح صادر كند اما مس��اله اي كه بايد به آن توجه 
ش��ود و به نظر مي رس��د تا امروز از ديد بس��ياري از 
تحليلگران حوزه مغفول مانده اين است كه آيا اساسا 
ايران در زمينه فروش تسليحات قادر به رقابت با ديگر 
كشورهاي منطقه است يا خير. از نظر سياسي گمان 
نگارنده اين است كه فارغ از مساله تحريم تسليحاتي 
و محدوديت هاي��ي كه اين موضوع ب��راي جمهوري 
اسالمي ايران به وجود آورده، كشور ما الگوي موفقي در 
زمينه فروش تسليحات نمي تواند باشد. اثرات تحريم و 
سال ها  انزواي صنايع نظامي ايران در اين زمينه بي تاثير 
نيست اما ساختار تجاري و اقتصادي ايران به گونه اي 
است كه هنوز در زمينه صادرات ما با مشكالتي جدي 
مواجه هس��تيم و همان گونه كه در صادرات كاالهاي 
عادي چندان موفق نبوده ايم بعيد به نظر مي رسد در 
عرصه فروش كاالهاي نظامي نيز بتوانيم موفق عمل 
كنيم. اين ضعف به آن معناس��ت كه احتمال تبديل 
پيروزي سياس��ي در ش��وراي امنيت به يك پيروزي 
اقتصادي و آغ��از ارزآوري ج��دي در دوره تحريم ها 
امري بعيد و خوش بينانه اس��ت و نبايد انتظاراتي در 
اين زمينه ميان افكار عمومي ايجاد كرد. اين تحليل 
به معناي انكار تحريم تسليحاتي نيست اما زماني كه 
به شرايط داخل نگاه كنيم به نقص هايي پي مي بريم 
كه باعث مي شود ايران حتي در صادرات كاالهايي كه 
در آن مزيت نسبي دارد، ناكام باشد. در حوزه نظامي 
قريب به اتفاق توليدات ما دولتي محسوب مي شود و 
همين موضوع سبب خواهد شد كه مشكالتي جدي 
در عرصه بازاريابي و فروش پديد آيد. ما موفق نبوديم 
چراكه بخش خصوصي را به  طور كامل كنار گذاشته ايم 
و با ميدان ندادن به بخش خصوصي برخي مزيت هاي 
خود را در بازار بين المللي از دست داده ايم. موارد ذكر 
شده نشان مي دهد، بحث هايي نظير ارزآوري از طريق 
فروش تسليحات چندان مطرح نخواهد بود و احتماال 
استفاده ايران از لغو تحريم تسليحاتي در سطح خريد 

برخي اقالم استراتژيك محدود بماند. 
نگاهي به وضعيت بودجه نظامي ايران نشان مي دهد 
حتي اگر تمامي شرايط مهيا باشد و فروشندگاني نيز 
حاضر باشند در مقابل خواس��ته هاي اياالت متحده 
بايس��تند، باز هم احتماال خريدهاي ايران محدود به 
كاالهايي خاص و در حجم كم خواهد بود. اين مساله 
باعث مي شود حتي اگر ايران موفق به خريد تسليحات 
از كشورهايي نظير روسيه و چين شود بر خالف نظر 
برخي كارشناسان روي تشديد رقابت تسليحاتي در 
منطقه تاثيرگذار نباشد. كشورهاي حوزه خليج فارس 
از عربستان س��عودي گرفته تا امارات متحده عربي و 
قطر پي��ش از اين نيز كه ايران مش��مول تحريم بوده 
ساالنه ميلياردها دالر تسليحات خريداري مي كردند 
و با توجه به توان اقتصادي، خريدهاي نظامي احتمالي 
ايران تاثيري در خريدهاي اين كشورها نخواهد داشت. 
عالوه بر اين جمهوري اسالمي ايران در پي مشكالتي 
كه طي 8 سال جنگ تحميلي تجربه كرد و با ممانعت 
بسياري از كشورها در فروش س��الح به ايران مواجه 
ش��د، تصميم گرفت سياست خودكفايي را در عرصه 
نظامي در پيش گيرد و براساس اين سياست منطقي 
و عقالني بعيد است كه بخواهد خريدهايي گسترده 
در اين زمينه داشته باشد. با اين وجود هيچ كشوري 
بي تمايل نيست كه از تجهيزاتي پيشرفته نظير پدافند 
هوايي قوي اس - 400 و نظير آن بهره مند باشد و دور 
از انتظار نيست كه در صورت باز شدن فضا ايران بتواند 

خريدهايي مفيد و هدفمند داشته باشد. 
با همه اين اوصاف، لغو تحريم تسليحاتي در شرايطي 
حاصل مي شود كه دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا 
تمام تالش خود را به كار بس��ت ت��ا قطعنامه 2231 
ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد اجرايي نشود. 
دولت اياالت متحده خواس��تار صدور قطعنامه اي در 
راستاي تمديد تحريم تسليحاتي سازمان ملل عليه 
ايران ش��د، مذاكرات زيادي با كش��ورهاي اروپايي و 
اعضاي موقت ش��وراي امنيت انجام داد و در نهايت با 
وضعيتي مواجه ش��د كه تنها  جمهوري دومينيكن 
از قطعنامه پيش��نهادي واشنگتن حمايت كرد. پس 
از اين بود كه كاخ س��فيد در پي اعمال بند 37 توافق 
هسته اي برآمد و سعي كرد تا با معرفي خود به عنوان 
يك مشاركت كننده در قطعنامه 2231 از مكانيسم 
بازگشت تحريم ها عليه ايران استفاده كند اما جمهوري 
اسالمي توانست با اتخاذ يك سياست مناسب اقدامات 
كاخ س��فيد را خنثي كند و در مس��ير هم��كاري با 
طرف ه��اي برجام به  خواس��ته خود يعن��ي اجراي 
قطعنامه 2231 دست پيدا كند. اين به خودي خود يك 
پيروزي جدي است و فارغ از اينكه در عرصه عمل چه 
تغييراتي ايجاد خواهد شد بايد مورد تقدير قرار گيرد.

نصرت اهلل تاجيك

عبدالرضا  فرجي راد ابوالقاسم  دلفي 

جدول بررسي تطبيقي تحريم تسليحاتي شوراي امنيت در مورد  ايران 
ساير مالحظاتنوع تحريم مرتبط تسليحاتي شماره و تاريخ قطعنامه 

ذيل ماده 40 منشور )اقدامات موقت( بند پنجم: مراقبت دولت ها از انتقال كاالها و خدمات مرتبط با برنامه هسته اي و برنامه موشك هاي بالستيك ايران 1696 مورخ 31 جوالي 2006

1737 مورخ 26 دسامبر 2006
بند سوم: الزام به مراقبت دولت ها در ارائه خدمات و كاالهاي مرتبط با توسعه سيستم هاي پرتاب تسليحات هسته اي 

بخش سوم از بند چهارم: تعيين مواردي كه مي تواند به توسعه سيستم هاي پرتاب تسليحات هسته اي كمك نمايد.
بند هفدهم: ممنوعيت  آموزش اتباع ايراني توسط ساير دولت ها به خصوص در زمينه سيستم هاي پرتاب تسليحات هسته اي

پيوست قطعنامه: درج نام برخي اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط در خصوص موشك هاي بالستيك
ذيل ماده 41 منشور )اقدامات اجرايي(

بند پنجم: ممنوعيت صادرات تسليحات از ايران و ممنوعيت واردات تسليحات از ايران براي همه دولت ها1747 مورخ 27 مارس 2007
ذيل ماده 41 منشور )اقدامات اجرايي(بند ششم: درخواست از دولت ها براي عدم صادرات تسليحات سنگين به ايران

1803 مورخ 3 مارس 2008
بند نهم: ممنوعيت حمايت مالي از سيستم هاي پرتاب تسليحات هسته اي 

بند هفدهم: ايران و ساير دولت ها بايد اقداماتي را تمهيد كنند كه دعوايي در خصوص قراردادها و معامالتي كه به واسطه اعمال 
تحريم از اجراي آنها جلوگيري شده، اقامه نگردد.

-

1929 مورخ 9 ژوئن 2010

بند هفتم: ايران نبايد طي فعاليت هاي تجاري خود منفعتي را در قبال فعاليت هاي خاص از جمله فن آوري مرتبط با موشك هاي 
بالستيك كه قادر به پرتاب سالح هاي هسته اي هستند در كشورهاي ديگر داشته باشد.

بند هشتم: تحريم تسليحات سنگين و به طور كلي هرگونه سالح
بند نهم: عدم ورود به فعاليت هاي مرتبط با موشك هاي بالستيك كه قادر به حمل تسليحات هسته اي هستند از جمله پرتاب

 از طريق فن آوري مربوط به موشك هاي بالستيك.
بند دوازدهم و بيست و دوم: مراقبت از انجام معامالتي كه يك طرف آن سپاه پاسداران ايران باشد.

پيوست دوم: درج نام اشخاص حقوقي مرتبط با سپاه.

-

2231 مورخ 20 جوالي 2015

بخش دوم بند هفتم: يك سري محدوديت ها طي مواعد زماني خاصي تا روز اختتام كامل تحريم ها توسط شوراي امنيت و حذف 
پرونده هسته اي ايران از دستور كار شورا قرار خواهد گرفت كه مدت آن 10 سال يا به تاييد آژانس كمتر از 10 سال هم خواهد بود. 

بند پنجم: پيوست دوم: اعمال محدوديت  تسليحات سنگين 
بخش دوم از بند ششم پيوست دوم: جلوگيري از صادرات تسليحات از ايران مگر شوراي امنيت به صورت موردي تجويز كند. 

بند سوم پيوست دوم: از ايران خواسته مي شود كه هيچ فعاليت مرتبط با موشك هاي بالستيك نشود كه قادر به حمل تسليحات 
هسته اي هستند از جمله پرتاب از طريق فن آوري مربوط به موشك هاي بالستيك انجام ندهد. 

بند چهارم پيوست دوم: اجازه انتقال و خريد و فروش اقالم مندرج در سند وجود دارد به شرطي كه شوراي امنيت به صورت 
مورد به مورد و از قبل با پيشنهادات ذي ربط موافقت كرده باشد يا دولت ها تشخيص دهند كه اقالم مزبور نمي توانند كمكي به 

سيستم هاي پرتاب تسليحات هسته اي نمايند و ايران آنها را در سيستم هاي پرتاب تسليحات هسته اي به كار نمي گيرد. 
بند يازدهم و دوازدهم قطعنامه: سازوكار برگشت پذيري تحريم ها. 

بندچهاردهم و پانزدهم قطعنامه: اعتبار قراردادها و فعاليت تجار در فاصله زماني روز توافق تا روز احتمالي برگشت پذيري 
تحريم ها. 

بند بيست و نهم قطعنامه: همه دولت ها بايد اقدامات الزم را انجام دهند كه دعوايي در خصوص قراردادها و معامالتي كه به واسطه 
اعمال تحريم طي قطعنامه هاي پيشين و قطعنامه 2231 از اجراي آنها جلوگيري شده، اقامه نگردد. 

ذيل ماده 25 منشور به همراه 10 استناد 
به ماده 41 در راستاي اجرايي كردن 

برخي اقدامات از جمله لغو و در عين حال 
بازگشت پذيري تحريم ها 

جدول زماني محدوديت تسليحاتي: 5 
سال از روز توافق يا تاييد زودتر آژانس 

بين المللي انرژي اتمي 

جدول زماني محدوديت موشك هاي 
بالستيك 8 سال از روز توافق يا تاييد 
زودتر آژانس بين المللي انرژي اتمي 

جدول زماني محدوديت ناشي از سند 
S2015/8:546 سال از روز توافق يا تاييد 

زودتر آژانس بين المللي انرژي اتمي 
منبع جدول:  مطلب مقايسه تحريم تسليحاتي عليه ايران در قطعنامه 2231 و قطعنامه اي پيش از آن نوشته دكتر عبداهلل عابديني

ادامه از صفحه اول

محمدحسين عيدي



يادداشت-4

براس��اس مفاد توافق هسته اي 
اي��ران و گ��روه 1+5 )برجام(، 
تي  تس��ليحا ي  يم ه��ا تحر
بين الملل��ي علي��ه اي��ران روز 
يكشنبه 18 اكتبر رسما به پايان 
مي رسد. اين در حالي است كه 
ماه ها تالش دولت دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا، براي تمديد تسليحاتي ايران يا 
بازگرداندن همه تحريم هاي پيشين سازمان ملل در 
قالب ساز و كار موس��وم به »ماشه«، به دليل مخالفت 
ديگر اعضاي ش��وراي امنيت س��ازمان ملل و به ويژه 
طرف هاي برجام، به نتيجه اي نرس��يد. در اين ميان، 
روس��يه به دفعات و با صراحتي بيش از ديگر اعضاي 
ش��وراي امنيت بر ضرورت پاي��ان يافتن تحريم هاي 
تسليحاتي ايران طبق برنامه از پيش تعيين شده تاكيد 
كرده اس��ت. به عنوان مثال، روز 10 ژوئن و به فاصله 
اندكي پس از اقدام واشنگتن در ارايه پيش نويس تمديد 
نامحدود تحريم هاي تسليحاتي ايران، سرگئي الوروف، 
وزير خارجه روسيه، در نامه اي به دبيركل سازمان ملل، 
مخالفت صريح مسكو را با تالش هاي دولت امريكا اعالم 
كرد. از همان زمان، گمانه هايي مطرح شد مبني بر اينكه 
هدف اصلي مس��كو از اين مخالفت، تمايل به فروش 
گسترده تسليحات به ايران پس از پايان تحريم هاست. 
مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا و كلي كرافت، نماينده 
امريكا در سازمان ملل از جمله افرادي هستند كه اين 

استدالل را مطرح و از آن انتقاد كرده اند.
البت��ه مقامات روس، خود نيز تمايل��ي به پنهان كردن 

تمايل شان به انجام مبادالت 
تس��ليحاتي با ايران پس از 
انقضاي تحريم ها نداشته اند. 
س��رگئي ريابك��ف، معاون 
وزي��ر خارجه روس��يه، روز 
21 س��پتامبر گفت روسيه 
هيچ هراسي از تحريم هاي 
احتمالي امريكا در خصوص 

معامالت تسليحاتي با ايران ندارد. لوان جاگاريان، سفير 
روس��يه در تهران نيز اخيرا در مصاحبه اي تصريح كرد 
كه كشورش مشكلي براي فروش و تحويل سامانه دفاع 
موش��كي اس-400 به ايران ندارد. در اين ميان روزنامه 
روسي »نيزاويس��يمايا گازيتا« روز 5 اكتبر در گزارشي 
تخمين زد كه ايران طي 5 س��ال آينده مي تواند حدود 
5 ميليارد دالر تسليحات، شامل جنگنده ها، سامانه هاي 
پدافند هوايي و هواپيماهاي ترابري نظامي از روس��يه 
خريداري كند. اما اين تخمين و گمانه زني هاي جاري تا 
چه حد به واقعيت نزديك است؟ ايران تا چه حد مي تواند 
روي روسيه به عنوان منبعي براي به روزرساني نيروهاي 

مسلح خود حساب كند؟
براي پاسخ به اين سوال، بايد اهداف و منافع اصلي روسيه 
از تجارت تس��ليحاتي، به ويژه مبادالت تسليحاتي با 
منطقه خاورميانه را مورد توجه قرار داد. اين اهداف و 
منافع به طور كلي به دو دسته سياسي و اقتصادي تقسيم 
مي شوند. در عرصه سياسي، موضوع تجارت تسليحات با 
خاورميانه در دوره هاي مختلف عمدتا يا به عنوان ابزاري 
براي چانه زني با غرب – به خصوص امريكا – يا راهكاري 
براي توسعه نفوذ روسيه در منطقه مورد استفاده قرار 
گرفته است. بر خالف دوران اتحاد شوروي كه در آن، 
انتقال تس��ليحات به كشورهاي همس��و با مسكو در 
مناطق مختلف جهان با هدف حفظ موازنه استراتژيك 
در س��طح جهاني با اياالت متح��ده انجام مي گرفت، 
رهبران فدراسيون روسيه در سال هاي نخست پس از 
فروپاشي، آشكارا به استفاده از اهرم فروش تسليحات و 
فناوري نظامي براي امتيازگيري سياسي از غرب تمايل 

نشان دادند. همين رويكرد بود كه سبب شد مسكو در 
قالب توافق موس��وم به »گور- چرنومردين« در سال 
1995، با محدودسازي تعامالت تسليحاتي خود با ايران 
موافقت كند. خودداري مسكو از تحويل سامانه هاي 
اس-300 به ايران در دوران رياست جمهوري ديميتري 
مدوديف از ديگر نمونه هاي وجود چنين رويكردي در 
سياس��ت خارجي روس��يه بود؛ رويكردي كه تا پايان 

رياست جمهوري مدوديف ادامه داشت.
بازگشت پوتين به قدرت در سال 2012 كه با آغاز بدبيني 
فزاينده مس��كو به غرب همراه بود، ب��ر رويكرد تجارت 
تسليحاتي مسكو نيز تاثير گذاشت. از آن زمان، تالش 
براي توسعه نفوذ ديپلماتيك بر شركاي سنتي غرب و 
نيز جلوگيري از بر هم خوردن موازنه قواي منطقه اي، دو 
هدف سياسي اصلي مسكو از روابط تسليحاتي با منطقه را 
تشكيل مي دهند. تحويل سامانه هاي اس-400 به تركيه 
و انجام مذاكرات مشابه با برخي كشورهاي عربي خليج 
فارس نمونه اي از جنبه نخست و موافقت با تحويل اس-

300 به ايران نمونه اي از جنبه دوم بوده است. اما دقيقا 
به همين دو دليل، انتظار مي رود كه روس��يه در توسعه 
روابط تسليحاتي خود با ايران پس از 18 اكتبر محتاطانه 
عمل كن��د. از يك منظ��ر، موافقت روس��يه با فروش 
تسليحات »تهاجمي«، همچون هواپيماهاي جنگنده 
به ايران، مي تواند به روابط مس��كو با كشورهاي خليج 
فارس و همچنين اس��راييل آسيب وارد كند. همزمان، 
ق��رار گرفتن اين تس��ليحات در كنار برنامه موش��كي 
پيشرفته ايران، مي تواند عمال ايران را در وضعيت برتري 
استراتژيك نسبت به اغلب رقباي منطقه اي قرار دهد. 
بر همين اس��اس، احتماال 
هرگونه مبادله تسليحاتي 
ميان تهران و روسيه، به اقالم 
»دفاعي«، همچون سامانه 
اس-400 ي��ا تجهي��زات 
راداري و شناسايي محدود 

خواهد ماند.
اما آنچه مساله را پيچيده تر 
مي كند، بخش ديگر اهداف و منافع روسيه از فروش 
تسليحات، يعني جنبه اقتصادي آن است. تحريم هاي 
وضع شده از سوي امريكا و اتحاديه اروپا عليه روسيه بر 
سر موضوع الحاق شبه جزيره كريمه در سال 2014، 
در كنار مجموعه اي از تحريم ه��اي يكجانبه اياالت 
متحده بر سر موضوعات مختلف، طي سال هاي اخير 
تاثيرات منفي قابل توجهي بر اقتصاد روسيه داشته 
است. كاهش قيمت هاي جهاني نفت و هزينه حضور 
نظامي روسيه درسوريه نيز فشارهاي اقتصادي را بر 
مسكو تشديد كرده است. در اين شرايط، روسيه صنايع 
تسليحاتي را به عنوان يكي از حوزه هاي اصلي مزيت 
نس��بي تجاري خود مورد توجه قرار داده و در تالش 
است تا با افزايش فروش تس��ليحات، اقتصاد خود را 
رونق بخشد. به همين دليل، روسيه بيشتر به دنبال 
مشترياني است كه اصطالحا »دست به نقد« بوده و 
توان پرداخت هزينه تسليحات مورد تقاضا را داشته 
باشند. در اين شرايط، وضعيت اقتصادي نابسامان ايران 
در نتيجه تحريم ها و سياست فشار حداكثري ترامپ، 
منابع مالي كشور را براي خريد قابل توجه تسليحات 
از روسيه محدود مي كند و متقابال، انتظار نمي رود كه 
مسكو با فروش تسليحات به شيوه اعتباري موافقت 
كند. به اين ترتيب، اگرچه مسكو اراده سياسي الزم را 
براي مبادالت تسليحاتي با ايران در حوزه هاي صرفا 
دفاعي داراست، عامل اقتصادي سبب خواهد شد كه 
در صورت عدم حصول گشايش در موضوع تحريم ها، 
حتي در اين حوزه نيز تحولي عمده در روابط نظامي 

ايران و روسيه محتمل نباشد.

امنيتي كردن وجه��ه ايران به معني اين ب��ود كه روابط 
خارجي ايران همواره با زنگ خطري همراه بود كه روابط 
نرمال اقتصادي و سياسي با ايران همواره مايه نگراني است 
و بايد از آن فاصله گرفت. قطعنامه هاي متعدد ش��وراي 
امنيت كه با اجم��اع اعضاي دايم ش��ورا از جمله چين و 
روسيه تصويب ش��ده بود خود مزيد بر علت بود. مذاكره 
كنندگان ايراني معتقد بودند كه ايران نبايد همواره موضوع 
مذاكره ديگران باشد بلكه خود بايد كنشگر بوده و بخشي 
از مذاكرات و راه حل باشد. برجام باعث شد كه ايران اولين 
كشوري باشد كه بدون جنگ از ذيل فصل هفتم منشور 
ملل متحد خارج ش��ده و خود در خ��روج خويش از بند 

قطعنامه هاي شوراي امنيت نقش موثري ايفا كند.
اما برجام خيلي زود تبديل موضوع مناقش��ه دو ديدگاه 
سياس��ي در ايران با هدفي تقريبا يكس��ان و روش هاي 
متفاوت شد. اين مناقش��ات چنان باال گرفت كه اهداف 
اصلي توافق برجام در گرد و غبار تهمت ها و توهين ها به 

فراموشي سپرده شد.
البته بايد گفت كه هدف ه��ر دو ديدگاه تامين حداكثر 
منافع ملي براي كشور است ولي هر يك از دو ديدگاه روش 
متفاوتي را براي تامين هدف پيشنهاد مي كند. ديدگاه اول 
كه به قدرت ديپلماسي كشور اعتقاد داشت و تعامل با جهان 
و برخورد سازنده با نظام بين الملل  در عين حال حفظ اصول 
و استقالل كشور ممكن مي دانست. ديدگاه دوم كه به  شدت 
به نظام بين الملل بدبين بود و تامين منافع ملي را در عدم 
سازش و ايستادگي در مقابل قدرت هاي خارجي و نشان 
دادن اقتدار به نيروهاي خارجي مي دانست به طوري كه 
دشمن با مشاهده اقتدار نظام در مقابل ما عقب نشسته 
و به خواسته هاي ما تن دهد. خروج ترامپ برخالف همه 
نرم هاي بين المللي و تفكر منطق��ي از برجام به تقويت 
ديدگاه دوم منجر شد. با اين حال قوه عاقله نظام اسالمي ما 
گزينه صبر استراتژيك را در پيش گرفته و بنا را تا جايي كه 
ممكن است بر تداوم برجام گذاشت. چنين تصميم حساب 
شده و منطقي بود كه باعث انزواي امريكا و شكست هاي 
پي در پي آن در شوراي امنيت و ساير نهادهاي بين المللي 

شد. اين گزينه اي بود كه شايد امريكا انتظار آن را نداشت.
اكنون در آستانه پنج سالگي برجام در 2۷ ماه مهر و رفع 
محدوديت هاي شوراي امنيت مربوط به تجارت اسلحه 
متعارف با ايران امريكا به خصوص وزير خارجه آن كه همه 
مرزهاي خصومت و شرارت عليه كشور ما را جابه جا كرده 
است تالش مذبوحانه اي مي كند كه به دنيا القا كند كه هنوز 
نگراني امنيتي در مورد ايران رفع نشده است و محدوديت 
تس��ليحاتي بايد به قوت خود باقي بماند. اما وزير خارجه 
امريكا براي رسيدن به اين مقصود خود چنان غيرحرفه اي، 
ناشيانه و خودس��رانه اقدام مي كند كه توسط متحدين 
ديرينه امريكا نيز منزوي و تنها وانهاده شده است. امريكا 
همه داشته هاي سخت و نرم خود را به  كار گرفت تا مجددا 
وضعيت ايران را بحراني و امنيتي جلوه دهد ولي در اين راه 
موفق نشد. متحدين امريكا تالش كردند براي حفظ آبروي 
امريكا به توافقي دس��ت يابند كه الاقل 6 ماه يا يك سال 
رفع محدوديت هاي تسليحاتي را به تاخير بيندازند ولي 
ايستادگي و استحكام ايران آنها را از يك دستاورد سمبليك 
هم نااميد كرد.18 اكتبر )2۷ مهر ماه( پنج سالگي برجام و 
روز رفع محدوديت هاي تسليحاتي ايران گرچه تاثير عملي 
و عيني خواهد داشت و ايران قادر به معامالت تسليحاتي 
خواهد شد اما به نظر نگارنده اهميت پيامي كه در اين روز 
نهفته اس��ت به مراتب اهميت بيشتري از تجارت سالح 
دارد. امروز كشور ما در توليد و به كارگيري نيازهاي اساسي 
دفاعي خود به خودكفايي قابل توجهي دست يافته است.

پيام مهم روز 2۷ مهر ماه در راس��تاي اهداف استراتژيك 
مذاكره كنندگان ايراني برجام است. در اين روز جهان اين 
پيام را ارسال مي كند كه برخالف آنچه امريكا و صهيونيسم 
س��عي در القاي آن دارند اصوال اي��ران را تهديد و نگراني 
امنيتي براي خ��ود نمي داند. در اي��ن روز دنيا مي پذيرد 
كه ايران به عنوان يك بازيگر منطقي سالح خود را براي 
دفاع به كار مي گيرد و نگراني در مورد تقويت بنيه دفاعي 
آن نخواهد داش��ت. چنين پيامي تير خ��الص به پروژه 
ايران هراسي است كه امريكا طي ساليان متمادي ميلياردها 

دالر براي آن هزينه كرده است.

روسيه و پايان تحريم تسليحاتي ايران

پنج سالگي برجام و صبر نظام

ترجمه روز 
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۵ س�ال بعد از انعقاد توافق هسته اي برجام ميان 
اي�ران و ۶ قدرت جهان�ي، تاريخ اجرايي ش�دن 
يكي از مواد اين توافق امروز فرارسيد. لغو تمامي 
محدوديت ه�اي قانوني ب�راي تج�ارت خارجي 
تسليحات متعارف توسط ايران، موضوعي بود كه 
در برجام به توافق رسيد و براساس قطعنامه ۲۲۳۱ 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد تاييد شد. مارك 
فيتزپاتريك، پژوهشگر مسائل هسته اي و خلع 
سالح معتقد است كه لغو تحريم هاي تسليحات 
بيش از آنكه يك مزيت م�ادي و عملي براي ايران 
داشته باش�د يك پيروزي سياس�ي و رواني براي 
سياست خارجي ايران اس�ت. در ادامه متن كامل 
گفت وگوي »اعتم�اد« را با م�ارك فيتزپاتريك، 
پژوهشگر هس�ته اي و خلع سالح و مدير اجرايي 
پيش�ين قاره امري�كا در انديش�كده موسس�ه 
بين المللي مطالعات استراتژيك را مطالعه مي كنيد. 

    تاريخ ۱۸ اكتبر براي دو تا از مهم ترين طرف هاي 
برج�ام بس�يار اهمي�ت داش�ت.فكر مي كنيد با 
فرارسيدن ۱۸ اكتبر ايران  بيشتر احساس پيروزي 

كند يا امريكا؟
من ترديد دارم كه هيچ طرفي به جز ايران براي رسيدن اين 
تاريخ بي صبرانه انتظار كشيده باشد. در واقع ايران هم چندان 
منافع چشمگير قابل لمس��ي از لغو محاصره تسليحاتي 
به دس��ت نمي آورد، چراكه اساس��ا هيچ كمپاني بزرگ 
اسلحه سازي از ترس تنبيه هاي احتمالي اياالت متحده 
امريكا كه مي تواند به جريمه هاي مالي كالن منجر شود، 
حاضر به معامله با ايران نمي شوند. در اين ميان احتمالي 
كه وجود دارد اين اس��ت كه دولت روسيه تصميم بگيرد 
سامانه هاي موشكي ضدهوايي اس-400 را به ايران بفروشد 
كه من تصور مي كنم مي توان گفت اساسا اين معامله خاص 
در هيچ حالتي تحت تحريم هاي شوراي امنيت سازمان 

ملل متحد قرار نداش��ت. در 
نهايت ب��ه اعتق��اد من چه 
س��امانه هاي اس-400 ب��ه 
ايران فروخته شود چه نشود، 
ايراني ها مي توانند جش��ن 
پيروزي سياسي و رواني براي 
برداشته ش��دن تحريم هاي 

تسليحاتي    بگيرند.
    فك�ر مي كنيد واكن�ش اروپايي ها ب�ه لغو اين 
تحريم ها چه خواهد بود؟ آيا كشورهاي اروپايي در 
موعد مقرر در برجام كه دو سه سال بعد فراخواهد 
رسيد، محدوديت هاي اتحاديه اروپا را لغو خواهند 
كرد، يا مسير امريكا را براي بدعهدي پي مي گيرند؟

هر چند دولت هاي اروپايي موافق هستند كه تحريم هاي 
تسليحاتي سازمان ملل متحد عليه ايران بايد لغو شود و به 
لحاظ حقوقي و قانوني مشروعيت تحريم هاي ثانويه اياالت 
متحده را نپذيرفته اند، اما واقعيت اين است كه اتحاديه اروپا 
خودش يك تحريم مستقل فروش تسليحات به ايران وضع 
كرده است. براساس توافق برجام يكي از تعهدات اروپايي ها 
اين اس��ت كه اين تحريم مستقل فروش تسليحات عليه 
ايران را س��ال 2023 لغو كند. در واقع براس��اس تعهدات 
اروپا، كشورهاي اروپايي به رغم لغو تحريم هاي بين المللي 
تجارت س��الح هاي متعارف با ايران، تا دو سال بعد از اين 
تاريخ همچنان از خريد و فروش سالح با ايران خودداري 
خواهند كرد، مگر اينكه بر اساس مفاد ذكرشده در برجام، 
آژانس بين المللي انرژي اتمي تا پيش از س��ال 2023 به 
»نتيجه گيري موسع« )Broader Conclusion( در 
مورد ماهيت صلح آميز باقيمانده فعاليت هاي هسته اي 
ايران برسد. در چنين شرايط خاصي اروپايي ها تعهد داده اند 
كه تحريم هاي تسليحاتي شان را زودتر از سال 2023 لغو 
كنند، هر چند دورنماي چنين نتيجه گيري از سوي آژانس 
بين المللي انرژي اتمي دستكم در آينده نزديك وجود ندارد. 
در نتيجه حتي با برداشته ش��دن تحريم هاي تسليحاتي 
سازمان ملل عليه ايران در تاريخ 18 اكتبر 2020 هم امكان 

تج��ارت تس��ليحاتي ميان 
ايران و اروپا ايجاد نمي شود. 
بايد اضاف��ه كنم كه عالوه بر 
نگراني هايي كه اروپايي ها در 
مورد اهداف برنامه هسته اي 
جمهوري اسالمي ايران دارند، 
اين كشورها نگراني هايي هم 
در مورد تامين س��الح  هاي 
براي متحدان منطقه اي تهران از جمله حوثي ها در يمن و 

استمرار تسليح حزب اهلل لبنان دارند.
    نگراني اصلي امريكا كه باعث تالش هاي اين كشور 
براي لغو برداشته شدن تحريم ها شد، خريد سالح 
توسط ايران بعد از لغو تحريم ها است يا فروش سالح 

از طرف ايران به شركاي خارجي؟
به اعتقاد من در شرايط خاص كنوني امريكايي ها بيشتر 
نگران اين هستند كه ايران سالح را به طرف ها و شركاي 
خارجي اش بفروشد تا اينكه سالح از آنها بخرد. استدالل 
واشنگتن اين اس��ت كه توانايي ايران براي فروش سالح 
به طرف هاي خارجي مي تواند باعث تندتر ش��دن آتش 
درگيري هاي منطقه اي از جمله يمن شود. البته الزم است 
تاكيد كنم كه اساسا فروش سالح به يمن خودش براساس 
قطعنامه ديگر شوراي امنيت سازمان ملل متحد ممنوع 
است و ارتباطي با لغو تحريم هاي تسليحاتي عليه ايران 
ندارد. اين نگراني هم در واشنگتن وجود دارد كه ايران به 
تدريج ممكن است بتواند سالح هاي پيچيده تر و مدرن تري 
را وارد كند، اما تا اينجاي كار اين نگراني بيش��تر براساس 
فرضيات است تا بر اساس واقعيت ها. به جز احتمال فروش 
سامانه موشكي اس-400 روسي من ترديد دارم كه اصوال 
هيچ كشوري در حال حاضر آنچنان تمايلي براي فروش 
سامانه هاي دفاعي مهم و اساسي به ايران داشته باشد كه 
بتواند باعث تغيير اساسي در توازن قوا شود. در عين حال من 
ترديد دارم كه ايران پول چنداني داشته  باشد كه در حال 
حاضر بتواند سفارش خريد سامانه هاي مهم دفاعي بدهد.

    فكر مي كنيد در شرايط بحران هاي جاري از جمله 

مشكالت اقتصادي شديد و شيوع بيماري كوويد ۱۹ 
آيا ايران در كوتاه مدت مي تواند منفعت چنداني از 

برداشته شدن تحريم هاي تسليحاتي ببرد؟
همان گونه كه قبال هم گفتم اصلي ترين منفعتي كه ايران از 
برداشته شدن تحريم هاي سازمان ملل متحد مي برد رواني و 
سياسي است. در كوتاه مدت ايران چندان تجهيزات دفاعي 

زيادي وارد نخواهد كرد.
   اگ�ر ايران حتي به ص�ورت نمادين توافقي براي 
تجارت عمده سالح با يك شريك خارجي منعقد 
كند تصور مي كنيد كه واكنش امريكايي ها به چنين 

قراردادي چه خواهد بود؟
اگر هر قرارداد تجاري مهم تسليحاتي در سه ماه آينده بين 
ايران و طرف هاي خارجي منعقد شود، انتظار مي رود كه 
دولت ترامپ به سرعت جريمه هاي سنگيني براي فروشنده 
خارجي تعيين كند. اما اگر فرض كنيم كه در بيست و يكم 
ژانويه سال جاري جو بايدن در مقام رياست جمهوري امريكا 
مشغول به كار شود، تمركز واشنگتن را به سمت احياي 
ديپلماسي مي برد، در چنين شرايطي دولت جديد تالش 
خواهد كرد تا اجراي تعهدات امريكا به برجام را از سر بگيرد.

حتي در اين شرايط هم من تصور مي كنم كه دولت امريكا 
موظف است كه قوانين جاري در اياالت متحده را رعايت 
كند و دولت احتمالي بايدن هم تالش خواهد كرد تا جايي 
كه توانش را دارد فروش سالح به ايران يا فروش سالح ايران 

به خارج را محدود كند.
    برداشته شدن اين تحريم ها چه تاثيري بر توازن 

قدرت نظامي در منطقه خاورميانه خواهد داشت؟
خريد س��امانه اس-400 روسي مي تواند به صورت قابل 
توجهي توان دفاعي ايران را افزاي��ش دهد، اما حتي اگر 
روسيه هم آمادگي داشته باش��د كه چنين معامله اي را 
انجام دهد، باز هم اجرايي شدن چنين قراردادي و انتقال 
تجهيزات به ايران ماه ها و بلكه س��ال ها زمان مي برد. در 
حال حاضر و ب��راي كوتاه مدت من تص��ور نمي كنم كه 
برداشته شدن محدوديت تجارت تسليحات متعارف هيچ 
اثر معني دار و مهمي بر توازن قوا در خاورميانه داشته  باشد.

مارك فيتزپاتريك در گفت وگو با »اعتماد«:
۱۸    اكتبر  يك پيروزي سياسي و رواني براي تهران است

گفت و گوي روز

به رغم تمام تالش هاي دولت ترامپ براي تمديد تحريم ها 
از جمله اقدام واشنگتن براي فعال كردن مكانيسم موسوم 
به ماشه، روز 2۷ مهر تمامي محدوديت هاي شوراي امنيت 
سازمان ملل متحد بر تجارت سال ح هاي متعارف توسط 
ايران پايان مي يابد. روس��يه علنا و قاطعانه با هر تالشي 
كه باعث جلوگيري از رس��يدن ايران به حقش براي لغو 
تحريم هاي تسليحاتي شود، مخالفت و مبارزه كرد. اما نبايد 
تالش مسكو براي جلوگيري از تمديد تحريم ها را نشانه اي 
از تمايل مسكو به فروش شتابان گسترده سالح به ايران 
تعبير كرد. هرچند روسيه ممكن است منافع اقتصادي و 
مالي در تجارت تسليحات با تهران داشته  باشد، اما تعداد 
زيادي مانع مالي، فني و سياسي در مقابل تجارت گسترده 
اسلحه ميان تهران و مسكو وجود دارد. در گذشته مسكو 
و واش��نگتن در مواردي مانند موضوع فروش اس-300، 
همكاري براي تصويب قطعنامه 1929 و بيانيه مشترك 
گور-  چرنوميردين براي كنترل مبادالت تس��ليحاتي با 
تهران همكاري كرده  بودند. ام��ا وضعيت كنوني روابط 
واشنگتن و مسكو حاكي از اين است كه واشنگتن براي 
توافق سياسي اي كه باعث محدوديت فروش سالح هاي 
روسي به تهران شود، نه اهرم هاي الزم و نه اعتماد كافي به 
مسكو در اختيار ندارد. اقدامات امريكا از جمله ترتيب دادن 
تحريم هاي يكجانبه بر اساس فرمان اجرايي 13949 كه 
در آن آمده است »هر طرفي كه در تامين، فروش يا انتقال 
سالح هاي متعارف به ايران مشاركت كند، مورد تنبيه قرار 
مي گيرد« چندان اثري در موضع اعالني روسيه مبني بر 
تعهد به استمرار همكاري ها با تهران نگذاشته است. سرگئي 
الوروف، وزير خارجه روسيه با محكوم كردن تهديد امريكا 
مبني بر تحريم تاكيد كرده كه مسكو عالقه مند است تا بعد 
از انقضاي محدوديت هاي تجارت تسليحات متعارف، براي 
فروش سالح به ايران و استمرار همكاري گسترده نظامي با 
جمهوري اسالمي ايران اقدام كند. با توجه به تحريم هايي 
كه همين االن هم امريكايي ها عليه صنايع دفاعي روسيه 
تصويب كرده اند، فرمان اجرايي 13949 اساسا تهديدي 
عليه كمپاني هاي روسي به ويژه »روسوبورنكسپورت« كه 
موسسه مسوول تجارت خارجي تسليحات روسي است، 
محسوب نمي شود. ايس��تادگي روسيه برابر تالش هاي 
دولت ترامپ براي تمديد تحريم هاي تسليحاتي در دوراني 
رخ داد كه امريكا روز به روز بيش��تر به سمت ناسازگاري 
بين المللي و يك جانبه گرايي تمايل پيدا مي كند. اين اصرار 
باعث شد مسكو به يكي از الگوهاي قانونمداري و احترام 
به حقوق بين الملل بدل ش��ود.با پايان محدوديت هاي 
تجارت تسليحاتي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، ايران 
مي تواند بدون نياز به تاييديه اي از س��وي شوراي امنيت 
تانك، خودروهاي زرهي، سامانه هاي توپخانه با كاليبر باال، 
جنگنده و ناوهاي جنگي از خارج سفارش دهد. يك برآورد 
از سوي آژانس اطالعات دفاعي امريكا )DIA( كه معموال 
مورد استناد رسانه ها قرار مي گيرد، نشان مي دهد كه ايران 
قصد دارد مجموعه اي از تسليحات را بعد از لغو تحريم ها از 
روس��يه خريداري كند. اين فهرست منتشر شده توسط 
-Su آژانس اطالعات دفاعي شامل جنگنده هاي سوخو

30، هواپيماي آموزشي ياك-130، تانك هاي تي-90، 
سامانه موشكي زمين به هواي اس-400 و سامانه موشك 
سطح به سطح ضدناو باستين مي شود. اين فهرست يكي از 
فهرست هاي منتشر شده در مورد سفارش هاي احتمالي 

ايران از روسيه اس��ت. در پي سفر وزير دفاع وقت ايران به 
مسكو در سال 2016 رسانه ها از فهرستي بسيار مفصل تر 
و بلندباالتر در مورد نيازهاي دفاعي ايران كه در اين سفر 
مورد بررس��ي قرار گرفته است، منتش��ر كردند. حضور 
مس��تمر و چندباره وزراي دفاع ايران در نمايش��گاه هاي 
تجهيزات نظامي و دفاعي روس��يه گمانه زني ها در مورد 
سفارش هاي تجهيزات نظامي پيشرفته از روسيه را به ويژه 
سامانه اس- 400 افزايش داده است. برخي مراكز در ايران 
گهگاه به جنگنده هاي سوخو Su-30 و سامانه موشكي 
اس- 400 به عنوان اصلي ترين سفارش هاي احتمالي ايران 
از روسيه اشاره مي كنند. تجهيزاتي كه به نظر مي رسد با 
نيازهاي ايران براي نوسازي ساختار دفاعي اش همخواني و 
تناسب داشته  باشد. مركز پژوهش هاي استراتژيك مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام و انديشكده راهبردي تبيين، 
در گزارش هاي شان جنگنده س��وخو Su-30 و سامانه 
موش��كي ضدهوايي S400 را براي بازدارندگي در مقابل 
اقدامات احتمالي اياالت متحده امريكا و اسراييل ضروري 
توصيف كرده اند. اما بسياري از اطالعات و مطالعات منتشر 
شده، به ويژه از سوي رس��انه ها و انديشكده هاي ايراني، 
چالش هاي پيش روي روس��يه براي صادرات سالح هاي 
روس��ي به ايران بع��د از 2۷ مهرم��اه را ناديده مي گيرند. 
چالش هايي كه باعث مي شود در آينده شاهد سرازير شدن 

سالح هاي روسي به ايران نباشيم.
مالحظات فناوري هاي حساس و پيشرفته

نخستين مانع در مقابل صادرات سالح هاي روسي به ايران، 
مانعي قديمي و سنتي است. مسكو در گذشته هم نسبت 
به صادرات سامانه هاي دفاعي با فناوري پيچيده و جديد و 
سالح هاي تهاجمي به ايران بي ميل بود. گزارش هاي تاييد 
نشده اي وجود دارد كه روسيه تابستان 201۷ درخواست 
اي��ران براي خري��د 24 فروند جنگنده ه��اي Su-35 و 
30SM-Su را رد ك��رده و به جاي آن پيش��نهاد فروش 

جنگنده هاي 2۷SM3-Su داده اس��ت. بر اس��اس اين 
ادعاها دليل اصلي چنين تصميمي، بي ميلي روسيه به در 
اختيار گذاشتن فناوري هاي حساس به تهران و ناتواني 
تهران از پرداخت پولي براي خريد چنين تجهيزاتي بود. در 
گزارشي ديگر هم ادعا شده است كه مسكو ارديبهشت ماه 
پارسال در سفر محمدجواد ظريف، وزير خارجه جمهوري 
اسالمي ايران، پيشنهاد تهران براي خريد سامانه موشكي 
اس-400 را رد كرده است. دليل اين مخالفت هم از سوي 
رسانه ها »عدم تمايل روسيه به افزايش تنش ها ميان ايران 

و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس« توصيف 
شده است. مسكو هر بار موضوع احتمال فروش اس - 400 
به ايران از سوي رسانه ها مطرح شده، به سرعت اين شايعات 
را تكذيب كرده اس��ت. تازه ترين نمونه از اين تكذيب ها، 
مصاحبه لوان ژاگاريان، سفير روسيه در ايران است كه گفته 
 بود هر چند روسيه هيچ مشكلي با فروش اس - 400 به ايران 
ندارد، اما هيچ مذاكره اي در مورد سفارش مذكور ميان دو 
كشور آغاز نشده است. نكته اينجاست كه با توجه به سابقه 
تعامالت تسليحاتي ايران و روسيه، حتي اگر اين مذاكرات 
شروع هم بش��وند، احتمال به نتيجه رسيدن سريع آن 
بسيار ناچيز است. عالوه بر مشكالت مذاكراتي و قراردادي، 
مساله وضعيت سخت اقتصادي جمهوري اسالمي ايران و 
مشكالت شهرت و اعتبار سياسي روسيه در افكار عمومي 

ايران هم مانع ديگري در اين مسير هستند.
مشكالت مالي ايران

مانع دوم دقيقا مرتبط با مساله وضعيت اقتصادي ايران 
است. ايران به دليل مشكالت اقتصادي و كمبودهاي ارزي 
توانايي چنداني براي خريدهاي كالن تسليحاتي ندارد. 
نبايد فراموش كرد كه گزارش هاي رسانه اي مورد اشاره 
فوق، تاكيد داشتند كه روسيه پيشنهاد ايران براي خريد 
اعتباري اسلحه را قبال رد كرده است. ايران در شرايط حاضر 
پول كافي براي خريد تجهيزات از يك طرف و هزينه هاي 
بعدي از جمله آموزش، قطعات يدكي و تعمير و نگهداري 
را از طرف ديگر ندارد. به نظر مي رسد كه اگر همه مشكالت 
ديگر در تجارت اسلحه ميان تهران و مسكو هم برطرف 
شوند، مساله مشكالت اقتصادي ايران، همچنان به عنوان 
سدي محكم در مقابل خريد كالن تسليحاتي باشد. خريد 
سامانه اس- 400 يا اس��كادراني از جنگنده هاي مدرن 
براي يك كشور كه در شرايطي سخت اقتصادي قرار دارد، 
غيرممكن به نظر مي رسد. هزينه اوليه خريد يك اسكادران 
18 تا 24 فروندي از جنگنده هاي مدرن روسي دست كم 
2 ميليارد دالر، بدون در نظر گرفتن هزينه هاي جانبي از 

جمله آموزش و قطعات يدكي براي ايران تمام مي شود.
نبايد فراموش كرد كه اساسا سهم بودجه دفاعي ايران به 
نسبت توليد ناخالص داخلي نسبت به همه كشورهاي ديگر 
در منطقه خاورميانه كمتر است. دولت هايي مانند عربستان 
س��عودي يا اس��راييل به راحتي بخش بزرگي از درآمد 
ملي شان را براي خريد تجهيزات نظامي كنار مي گذارند، در 
حالي كه براي ايران تامين چنين بودجه اي از لحاظ ساختار 

بودجه ريزي داخلي هم مشكل است.

سياست خاورميانه اي مسكو
در مورد فروش سالح به صورت اعتباري و بدون پرداخت 
مستقيم، ممكن است چيني ها تمايل بيشتري به انجام 
چنين معامالتي داشته  باشند، اما روسيه به دليل مشكالت 
اقتصادي داخلي خودش، نه ع��زم و اراده اي براي اين كار 
دارد و نه توانايي چنين كاري دارد.سومين نكته در مورد 
فروش سالح به ايران اين است كه چنين اقدامي كامال واضح 
بر اساس سياست خارجي روسيه در خاورميانه تاثيرگذار 
است. روسيه تاكنون توانسته است همزمان با استمرار روابط 
نزديك با تهران، با دشمنان ايران در منطقه يعني اسراييل، 
امارات متحده عربي و عربستان سعودي هم روابطش را به 
 شدت گسترش دهد. روابط روسيه با اين كشورها باعث 
مي شود تا روسيه عمال دست و پاي خودش را براي فروش 
سالح هايي تهاجمي به تهران كه بتواند به صورت اساسي 
توازن قوا در منطقه را تغيير دهد، بسته باشد. بي ميلي روسيه 
به فروش سالح هاي تهاجمي به ايران، كامال به مالحظات 
ديپلماتيك روسيه براي جلوگيري از تحول عميق و جدي 
در توازن قدرت منطقه خاورميانه و افزايش تنش در خليج 
فارس گره خورده است. ساموئل راماني، پژوهشگر سياست 
خارجي روس��يه در دانشگاه آكسفورد تاكيد مي كند كه 
همكاري هاي امنيتي روس��يه با امارات متحده عربي كه 
شامل پروژه هاي ساخت و توسعه جنگنده ها نيز مي شود، 
محدوديت هاي بيش��تري براي گسترش همكاري هاي 

امنيتي روسيه با ايران ايجاد مي كند.
تجارت سالح: هنر ممكن ها

ب��ا توجه به هم��ه موان��ع فوق الذكر، ب��ه احتمال قوي 
همكاري هاي نظام��ي ايران و روس��يه در قالب فروش 
محدود س��الح به ايران به اضافه توس��عه هر چه بيشتر 
همكاري هاي فني و رزمايش هاي مشترك ادامه خواهد 
ياف��ت. تهران همچنان از همكاري ه��اي نظامي و فني 
با مس��كو بهره مند مي ش��ود، حتي اگر اين همكاري ها 
محدود باشد. محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران 
در تازه ترين سفرش به مسكو گفته  بود كه هر چند ايران 
نهايتا قصد دارد تا به خودكفايي كامل نظامي برسد، اما 
همچنان منافعي در همكاري نظامي با روس��يه خواهد 
داشت. والديمير ساژين، پژوهشگر روس مسائل نظامي 
معتقد اس��ت كه ايران تالش خواهد كرد تا با استفاده از 
واردات تجهيزات و قطعات با كارب��رد دو گانه و واردات 
محدود تجهيزات نظامي با فناوري خارجي، صنايع نظامي 
خود را روزآمدتر و قدرتمندتر كند. خريد سامانه هاي اس 
- 300 و تور ام-1 روسي از سوي ايران نشان مي دهد كه 
ايران تا چه اندازه براي حفاظت از تاسيسات حياتي اتمي و 
پتروشيمي و نفتي خود در مقابل تهاجم احتمالي از سوي 
امريكا و اسراييل، به تامين سامانه هاي موشكي زمين پايه 
عالقه مند است. هر چند سامانه هاي روسي اس - 300 
توان پدافند هوايي تهران را به شكل چشمگيري افزايش 
داده اس��ت، اما س��امانه اس - 300 برخالف اس - 400 
كارايي چنداني در مقابل جنگنده هاي مدرن تر اف - 35 
اسراييل نخواهد داشت. به لحاظ قدرت نمايي منطقه اي 
و افزايش توان بازدارندگي، جنگنده هاي نس��ل چهارم 
روس��ي هم مي توانند براي ايران مفيد باشند. اگر ايران 
بتواند مجوز توليد تحت ليس��انس جنگنده هاي ساده 
Su-30 را بدون فناوري هاي حساس و پيشرفته دريافت 

كند، باز هم به اندازه كافي كمكي به مدرنيزه شدن نيروي 
هوايي ايران نمي شود.

منبع: راشا مترز

چالش هاي تجارت سالح ميان تهران و مسكو
آيا از فردا سيل سالح هاي روسي به سمت ايران روانه خواهد شد؟

نيكول گراجوسكي

شهاب شهسواري

حميدرضا عزيزي

ادامه از صفحه اول
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سالمتحادثه

به دنبال انتش��ار خب��ر توقيف 19 كامي��ون حاوي 
داروهاي قاچاق توسط ارتش عراق در استان »دياله« 
و اعالم عبور غيرقانون��ي اين كاميون ها از مرز ايران و 
شكل گرفتن فرضياتي درباره ايراني بودن داروهاي 
مكشوفه، سازمان غذا و دارو و گمركات كشور با صدور 
بيانيه ها و اظهاراتي، خ��روج غيرقانوني اين داروها از 
محل توليدات داخل كشور را تكذيب و نظر نهايي را 
به بررسي مشخصات داروهاي توقيفي موكول كردند. 
اين تكذيب ها توسط مس��ووالن سازمان غذا و دارو و 
گمركات كشور در حالي منتشر شد كه روز پنجشنبه، 
ش��بكه تلويزيوني »الش��رقيه« در وب سايت خود و 
در كن��ار خبر توقي��ف اين محموله، عكس��ي هم از 
يكي از ماموران اداره اطالع��ات ارتش عراق در كنار 
بسته بندي هاي حجيم داروهاي توقيف شده منتشر 
كرده ب��ود و رس��انه هاي عراقي روز پنجش��نبه  در 
گزارش هاي تكميلي و بدون اش��اره به منشأ داروها، 
اعالم كردند كه بنا به اعالم اداره اطالعات ارتش عراق، 
اين محموله حجيم، با هدف ف��رار از پرداخت تعرفه 
گمركي با عبور غيرقانوني از جاده هاي خانقين )هم مرز 
با استان كرمانشاه ايران( به استان دياله وارد شده  بود.

به دنبال انتش��ار اين اخبار، س��ازمان غذا و دارو با صدور 
اطالعيه اي، منشأ داخلي داروهاي توقيف شده را تكذيب 
و اعالم كرد كه اين داروها، متعلق به كشور تركيه بوده كه 

براي ترانزيت به عراق  از مسير ايران منتقل شده  است. 
در اطالعيه اين سازمان آمده است: »داروهاي مكشوفه در 
عراق به هيچ عنوان ايراني نبوده و تنها از مسير مرز ايران 

ترانزيت و  وارد عراق شده  است.«
حيدر محمدي، مديركل نظارت بر دارو و مواد تحت كنترل 
سازمان غذا و دارو هم در اين باره به ايرنا گفت كه هنوز هيچ 
سند و مدركي دال بر ايراني بودن داروهاي مكشوفه توسط 
مقامات عراقي ارايه نشده و الزم است مقامات امنيتي ايران 
با همكاري مقامات امنيتي ع��راق نمونه هاي داروها را به 
سازمان غذا و دارو بدهند تا بررسي شود كه چه داروهايي 
بوده و از كجا قاچاق شده كه در صورت ايراني بودن داروها، 
حتما قابل رديابي است اما تا زمان انجام بررسي الزم در مورد 

داروها  در ايران، هيچ  نظر قطعي ممكن نيست. 
به دنبال اين اظهارات، مهرداد جمال ارونقي؛ معاون 
فني و امور گمركي سازمان گمركات كشور هم ضمن 
تكذيب هرگون��ه ص��ادرات داروي ايراني از مرزهاي 
رس��مي كش��ور به عراق گفت: »صادرات كاالهاي 
اساسي و ضروري از جمله دارو به خارج از كشور ممنوع 

است و داروهاي مكشوفه نيز ايراني  نبودند.«

فرضياتي  در  انتظار  پاسخ
صرف نظر از تكذيب مس��ووالن حوزه سالمت درباره 
منش��أ داخلي محموله دارويي توقيف ش��ده در خاك 
عراق، خبر كش��ف اي��ن محموله حجي��م، آن هم در 
شرايطي كه دولت با كمبود قابل توجه ارز براي واردات 
كاالهاي اساسي و از جمله دارو مواجه است، فرضياتي 
را شكل مي دهد كه شايد ظرف روزهاي آينده، پاسخ اين 
فرضيات از زبان مسووالن حوزه سالمت و اقتصاد، امكان 
بيش��تري براي تحليل اين اتفاق و خبر فراهم كند. اما 
حاال، ضمن احترام به تكذيب شتابزده مسووالن حوزه 
س��المت و گمرك درباره ايراني بودن داروهاي قاچاق 
توقيفي در خاك عراق، مي شود دو فرضيه مطرح كرد: 

1- اگر داروهاي توقيف شده در خاك عراق، ايراني باشد، 
نمونه اي از پديده »قاچاق معكوس« است؛ اتفاقي كه ظرف 
دو دهه گذشته، تابع نوسانات قيمت ارز بوده و تازگي هم 
ندارد. در اين سال ها، هر زمان قيمت ارز غيرقابل كنترل 
شده و به عددهايي رسيده كه جمعيت عمومي كشور را 
به تعبير »درآمدزايي پنهان براي دولت« مشكوك كرده، 
قاچاق معكوس انواع و اقس��ام كاالها هم به كش��ورهاي 
همسايه رونق بيش��تري گرفته اس��ت. دام زنده، گوجه 
فرنگي، ليموترش، دارو، گردو، تخم مرغ و... اينها بعضي 
اقالم است كه ش��بكه داللي در بزنگاه نابساماني قيمت 

بنفشه  سام گيس 

گروه اجتماعي | مكان يابي براي دپوي پسماندهاي 
س��رب و روي در زنجان حاال به بس��تري ب��راي بروز 
تعارض منافع ميان ساكنان روستا و دست اندركاران 
دپوي سرب و روي بدل شده است. پس از اينكه اهالي 
روستاي »مرصع« زنجان سال گذشته با اعتراض خود 
مانع دپوي اين پسماند در زمين هاي اطراف اين روستا 
شدند حاال قرعه به نام روستاي »سردهات جعفري« 
از توابع شهرستان  نيك پي زنجان افتاده است. پيش از 
اين »اعتماد« در گفت وگو با دو تن از اهالي اين روستا 
جوياي دليل مخالفت و اعتراض آنها شده بود. »اعتماد« 
در گفت وگو با »مصطفي طاهري« نماينده مردم زنجان 
و طارم در مجلس يازدهم ش��وراي اس��المي، جوياي 
وضعيت اين طرح و رس��يدگي به مطالبات مردم شد. 
طاهري كه پيش از اين در بازديد ميداني از روس��تاي 
مرصع از مس��ووالن امر خواس��ته بود تا »با معترضان 
با رأفت اس��المي« برخورد شود حاال معتقد است كه 
طرح دپوي اين پس��ماندها در هر دو روستا از ضوابط 
محيط زيستي پيروي مي كند و دپوي اين پسماندهاي 

 تر در هر دو نقطه عاري از اشكال هستند. 
طاهري در پاس��خ به وضعيت بغرنج مردم »سردهات 
جعف��ري« پيش از ه��ر چيز به اهميت اس��تراتژيك 
كارخانه سرب و روي زنجان و تاثير آن در اشتغال زايي 
در منطقه، رفع احتياجات س��رب و روي كشور اشاره 
كرد و گفت:»سرمايه گذاري عظيمي در اين كارخانه در 
گذشته صورت گرفته است، خطاهايي هم داشته ايم اما 
گذشته را كنار بگذاريم و راهي براي جبران اشتباهات يا 

كم خطر كردن اشتباهات گذشته پيدا كنيم.«
يكي از همين اش��تباهات گذشته، دفن پسماندهاي 
س��رب و روي بدون حذف فلزات س��نگين از آنها در 
بس��تري بود كه زيرس��اخت هاي محيط زيس��تي را 
تامين نمي كرد و در برابر نفوذ ش��يرابه هاي سمي اين 
پسماندها به آب و خاك مقاومت نمي كرد. همين امر 
سال ها منجر به اعتراض مداوم مردم زنجان بود، مردمي 
كه مي خواس��تند اوال اين پسماندها در فرآيند علمي 
كم خطر شوند دوما خارج از محدوده شهر و در منطقه 
ايمن دفن ش��وند. طاهري با اش��اره به اين گذشته اي 
كه خود آن را گذش��ته بي خط��ا نخواند به برنامه هاي 
ميان مدت و كوتاه مدت براي آينده اشاره كرد. به زعم او 
در برنامه ميان مدت اين پسماندها نهايتا به قدري عاري 
از ذرات سنگين مي شوند كه مي توان از آنها آجر درست 
كرد. اين نماينده مجلس تاكيد ك��رد در حال حاضر 
دانش و تكنولوژي در حد آزمايشگاهي و نيمه صنعتي 
براي خارج كردن تمام عناصر سنگين از اين پسماند 
در سطح استان موجود اس��ت اما تا زماني كه اين افق 
محقق شود به زعم او پسماندها باالخره بايد جايي دپو 
شوند. طاهري در دفاع از اين رويكرد افزود اين محل بايد 
تمام مالحظات محيط زيستي را رعايت كند، سدسازي 
و زيرسازي داشته باشد و آب و خاك آن مدام آزمايش 
شود. او همچنين توضيح داد: »فلزات سنگين چندان 
در خاك نفوذ نمي كنند نهايتا 10 تا 15 سانتي متر، اگر 
در سردهات نيز بسترسازي تكميل شود، شيرابه ها به 
خاك نفوذ نمي كنند.« طاهري در پاسخ به اين ادعاي 
اهالي روس��تا كه مي گويند خبري از اين بسترسازي 
نيس��ت و متوليان امر تصميم دارند بدون رعايت اين 
مسائل تا آخر مهر ماه دفن پسماند را آغاز كنند، افزود: 
مطالعات صورت گرفته و عدم پخش اين پس��ماندها 
در باد، عدم نفوذ اين شيرابه ها در آب هاي سطحي نيز 
بررسي شده است. من عكس هايي از كشورهاي اروپايي 
ديده ام كه در آنها كارخانجات سرب و روي داخل شهر 
هستند و پسماندها هم همان جا دفن مي شوند. مسائل 
محيط زيستي را رعايت مي كنند و آسيب مي شود صفر 
نه اينكه مردم بي تفاوت شده باشند، مي دانند كه اين 

ضايعات بي خطر هستند.« 
اين نماينده مجلس اعتراض هاي اهالي هر دو روستا را 
به دو قسمت تقسيم كرد و در توصيف ديدگاهش درباره 
مردم گفت:»برخي از اين نگراني ها واقعيت دارد و برخي 
ديگر تبليغات منفي و كذب است.« به زعم طاهري كه 
تاكيد دارد پيگير مس��ائل مردم است، تبليغات منفي 
ناشي از »شيطنت«هاي كارخانه داران است. نماينده 
زنجان در مجلس يازده��م همچنين گفت: »بنده در 
مورد روس��تاي مرصع از شيطنت هايي مطلع هستم. 
پسماند حاال در كنار كارخانه دپو مي شود، زيرسازي 
ندارد، هزين��ه حمل ن��دارد، هزينه رعايت مس��ائل 
محيط زيستي را ندارد اما اگر بخواهند دپو را به اين دو 
روستا حمل كنند، ناچارند هزينه زيادي را براي حمل 
و نقل بدهند زيرا فاصله با كارخانه زياد است. به همين 
دليل م��ردم را تحريك مي كنند كه جلوي كار گرفته 
ش��ود.« اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه سالمت 
روس��تاييان اهميت فراواني دارد و سالمتي آنها قابل 
 معامله نيست اين طرح دپو را داراي آورده هايي براي 
روستاييان توصيف كرد كه روزي روستاييان ديگر آرزو 
خواهند كرد؛ »كه اي  كاش اين پسماندها به روستاي ما 
مي رسيد كه ما هم جاده بهتر و اشتغال زايي داشتيم.« 
نماينده مردم زنجان و طارم در پاس��خ به اين نكته كه 
مردم روستاي سردهات فعال چنين ديدگاهي ندارند، 
افزود:»كاري كه انجام مي ش��ود كار درس��تي است، 
اگر كسي هم مخالفت دارد، مس��ووالن بايد خانه او را 
بخرند و كمك كنند كه به جاي بهتري برود، زمين هاي 
كشاورزي هم مي توانند به قيمت كارشناسي يا بهتر از 

كارشناسي از زمين داران خريداري شوند.«
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا به عنوان نماينده مردم 
زنجان، پيگير وضعيت اعتراض مردم روس��تا خواهد 
بود يا خير نيز توضيح داد:»بنده مطلع نيستم اگر اين 
خبر صحت داشته باش��د مانند روستاي مرصع عمل 
مي كنيم. آنجا نيز صبر كرديم تا سروصداها بخوابد و 
بعد از مسووالن خواستيم تا با افراد نه از منظر قضايي 
بلكه با رأفت اسالمي برخورد كنند. تا هفته پيش نيز 
كارها در روستاي س��ردهات خوب پيش مي رفت كه 

برخي شيطنت كردند.«

گروه اجتماعي| يك هفته از آن روزي كه چهره 
11 س��اله محمد، دانش آموز اهل دير در اس��تان 
بوشهر دس��ت به دست در ش��بكه هاي اجتماعي 
گش��ت، مي گذرد. خب��ر اين بود ك��ه محمد جان 
خودش را گرفته است و گمانه زني هايي كه درمورد 
ارتب��اط اين موضوع ب��ا فقر و نوع دسترس��ي او به 
كالس هاي آنالين زده مي شد، سبب شد كه آتش 
خبر بيشتر شعله بكشد و افكار عمومي را پريشان و 
نگران كند. روز گذشته يك خبر ديگر رسيد؛ باز هم 
از بوشهر و اين بار در مورد نوجواني 15 ساله ساكن 
كنگان. هر چن��د كه از ابتداي انتش��ار خبر مرگ 
محمد، آموزش و پرورش كوش��يد ك��ه ثابت كند 
خودكشي به دليل نداشتن گوشي هوشمند نبوده 
است اما مرگ يك نوجوان ديگر زنگ خطر جدي را 
به صدا درآورده كه صداي معاون سياسي استاندار 
بوشهر را هم درآورد. جداي از او، 264 نفر از فعاالن 
اجتماع��ي و فرهنگي و فرهنگيان اين اس��تان هم 
نامه اي نوشته اند و در آن خطاب به مسووالن »بيدار 
باش« داده اند: »آيا در انتظار بيدار باشي گران تر از 

خودكشي كودكان 11 ساله مانده ايم؟«
در اوايل هفته اي كه گذشت خبر خودكشي محمد 
با برخي حرف و حديث هاي نامش��خص از س��وي 
آموزش و پرورش استان و بعد دادستاني همراه شد 
كه مي گفتند در مورد اين پرونده شبهه هايي وجود 
دارد و بايد منتظر نظر قطعي پزش��كي قانوني شد. 
حاال يك هفته به پايان نرسيده بايد پرونده ديگري 
گشوده شود. روز گذشته مجيد خورشيدي، معاون 
سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار بوشهر رسما 
از واژه »خودكشي« اس��تفاده كرد. ايسنا به نقل از 
او نوشته است: »خودكشي دو كودك و نوجوان در 
شهرهاي جنوبي استان بوشهر در كمتر از يك هفته 
موضوع بزرگي اس��ت و نگراني هاي��ي را در جامعه 

ايجاد كرده است.« 
روابط عمومي اس��تانداري بوش��هر گفته است كه 
نوجوان اهل كنگان در يك كارگاه سنگ فروش��ي 
اشتغال داشته و در پي محكوميت و حبس پدرش، 
از دو سال پيش ترك تحصيل كرده بود: »متاسفانه 
خانواده اين نوجوان 15 س��اله س��اكن كنگان، به 
دليل حبس پ��در با محكوميت قت��ل عمد، از فقر 
اقتص��ادي و آس��يب هاي اجتماعي رن��ج مي برده 

است.«

اخطار ۲۶۴ نفر
در حالي كه هنوز در مورد پرونده مرگ محمد 11 
ساله خبري قطعي از پزش��كي قانوني و دادستاني 
بوشهر نرسيده و آموزش و پرورش هم پس از اعالم 
قطع��ي نظر وزير كه اين خودكش��ي به دليل نبود 
گوشي هوشمند نبوده، ديگر در مورد آن اظهارنظر 
نمي كند. نام��ه جمع گس��ترده اي از فرهنگيان و 
فعاالن مدني بوش��هر منتش��ر ش��د كه در بخشي 
از آن كه به امضاي 264 نفر رس��يده، آمده اس��ت: 
»اكنون كه تقاليي بي مايه در جريان اس��ت براي 
اثبات اينكه اين خودكش��ي بابت »عدم دسترسي 
به گوشي همراه مناس��ب« نبوده، بايد گواهي داد 
كه آري! صرِف دسترس��ي نداشتن به تلفن همراه 
نيس��ت كه كودكي را به پرتگاه خودكشي مي برد. 
بي پناه��ي، فق��ر و فالكت، محرومي��ت از آموزش 
مناس��ب و نابرابري آن چنان دامنگير ش��ده كه به  
س��ادگي نمي توان ب��راي خودكش��ي يك كودك 
تنه��ا از يك عامل س��خن گفت. طرف��ه آنكه پس 
از خودكش��ي اين كودك هم، نهادها و اش��خاص 
مسوول امنيت و آموزش او، به جاي كوشش براي 
فهم زمينه هاي رنج عظيم س��يدمحمد و پذيرش 
مسووليت خودشان در اين زمينه، تنها مي كوشند 
تا با تكيه بر ش��واهدي نابس��نده، م��ا را قانع كنند 
ك��ه خودكش��ي او »تقصير آنها نبوده اس��ت.« در 
دومي��ن جاي��گاه - و فراتر از مس��ووالن آموزش و 
پ��رورش- صاحب منصبان��ي بايد بر خ��ود بلرزند 
كه با سياس��تگذاري ها و مشي ش��ان ب��ه نابرابري 
افسارگسيخته در كشور دامن زده اند. اگر مصّرانه 
مي كوش��يد تا اثبات كنيد »اين خودكش��ي بابت 
نداشتن گوشي همراه نبوده« آيا مي توانيد چشم بر 
فقر خانواده محمد و ميليون ها نفر از مردمي ببنديد 
كه در سيالب نابرابري و تورم، فرداي شان را بر باد 

رفته مي بينند؟«
معاون استاندار بوشهر روز گذش��ته با اشاره به دو 
مورد خودكشي در اين اس��تان در گروه سني زير 
18 س��ال گفت: »وقتي يك پدي��ده اجتماعي رخ 
مي دهد متاس��فانه احتمال الگوسازي و تسري به 
ديگران را نيز به دنبال خ��ود دارد.« و در حالي كه 
آموزش و پ��رورش در همان مورد م��رگ اول هم 
توضيحات خودش را داد و كنار كشيد، خورشيدي 
در مورد نوج��وان اهل كنگان كه ت��رك تحصيل 
كرده بود هم به نقش آموزش و پرورش اشاره كرد 
و ب��ا تاكيد بر ضرورت بررس��ي اداره كل آموزش و 
پرورش از علت ت��رك تحصيل اين نوجوان و ديگر 
ك��ودكان و نوجوانان ترك تحصي��ل كرده و ايجاد 
بانك اطالعاتي از آنان گف��ت: »بايد توجه ويژه اي 
به كودكان كار شود تا از بروز آسيب ها در اين قشر 

جلوگيري شود.«
 او به سازمان بهزيستي هم ماموريت داد تا بررسي 
و اقدام��ات حمايت��ي و مش��اوره اي را در م��ورد 
خانواده هايي كه اعضاي آنها در گذش��ته س��ابقه 
اقدام به خودكش��ي داشته اند، به مورد اجرا گذارد. 
او روز چهارش��نبه هم در مورد نوع اطالع رساني ها 
در مورد مرگ محمد 11 س��اله به انتقاد پرداخته 
و گفته بود كه س��كوت و عدم اطالع رساني دقيق و 
شفاف پيرامون حوادث اين چنيني سبب وارد شدن 

خدشه به اعتماد جامعه مي شود.

نماينده مردم زنجان در گفت  و گو با »اعتماد«:  ابراز نگراني ها در پي ثبت دومين مورد 
از خودكشي زير 18 سال در بوشهر

 
پسماندها  باالخره 

بايد  جايي  دپو  شوند بيدار باش!

تكذيب  شتابزده  سازمان غذا و دارو  و گمرك 
در  واكنش به خبر توقيف 19  كاميون داروي  قاچاق در  خاك عراق 

اين    داروها    چه    مليتي    دارند؟ 

مسوول فني داروخانه اي در شمال تهران، نسخه مشتري 
را مي آورد با سه ورق قرص و روي سه رديف از نوشته هاي 
نسخه، خط مي كشد و  رو  به  مشتري مي گويد: »اينها اصال 
موجود نيست. اگر هم بود، تحت پوشش بيمه نبود و  بايد با 

قيمت آزاد تهيه  مي شد.«
مسوول فني س��ه ورق قرص را داخل كيسه پالستيكي 
مي ان��دازد و مي گوي��د: »دكت��ر 100 عدد نوش��ته  ولي 
 اين دارو س��هميه بندي شده و به هر مش��تري بيشتر از 
30 قرص نمي توانيم بدهيم. بايد هر 10 روز يك بار نسخه 

بياوريد و  باقي دارو  را  بگيريد.«
اعالم كمبودهاي دارويي، چند وقتي است كه به خط قرمز 
مسووالن حوزه سالمت تبديل شده است. مسووالن جديد 
جمعيت هالل  احمر كه از جمله نهاده��اي داراي مجوز 
واردات دارو هستند، ظرف روزهاي اخير به كل منكر هرگونه 
كمبود دارويي شده اند در حالي كه قفسه هاي داروخانه ها، 
در حال خالي شدن از داروهاي حياتي است. وزير و معاونان 
وزارت بهداشت هم، فعال فقط درباره »كرونا« و »پروتكل 
بهداشتي« حرف مي زنند و انگار موجودي و ذخاير دارو، 
تكميل است و خط توليد داخلي با ظرفيت صددرصدي 
در ح��ال كار اس��ت و واردات دارو و م��واد اوليه هم برقرار 
است و دسترسي به مهم ترين كاالي استراتژيك كشور، 
هيچ مشكلي ندارد. در مقابل اين حجم انكار و بي تفاوتي، 
صاحب يك داروخانه در مركز ته��ران  از تغيير و افزايش 
هفته اي قيمت داروها خبر مي دهد و ضمن آنكه در مزاحي 
تلخ مي گويد: »بايد يك كارمند جديد استخدام كنيم كه 
هر هفته، قيمت فاكتورها و درصد افزايش قيمت را محاسبه 
كند تا با فروش به قيمت قديمي هفته قبل، سرمان كاله 
نرود.« با ذكر مصداق از افزايش چراغ خاموش قيمت دارو 
مي گويد كه به  طور متوسط، قيمت دارو ظرف هفته هاي 
گذشته حدود 300درصد افزايش قيمت داشته و از قيمت 
آسپرين 80 ايراني مثال مي زند كه از 12 هزار و 500 تومان 
به 40 هزار تومان افزايش يافته است. مثال هاي ديگري هم 
دارد از جمله اينكه قيمت آنتي بيوتيك ها 30درصد افزايش 
يافته و تاكيد مي كند اين افزايش قيمت، فقط مربوط به 
داروهاي ايراني بوده چون داروي خارجي االن اصال امكان 
واردات ندارد. چرا ندارد؟ مس��وول يكي از ش��ركت هاي 
وارد كننده دارو جواب اين سوال را مي دهد: »شركت هاي 
خارجي ديگر به ما دارو نمي فروشند. مي گويند شما تحريم 
هستيد و ما اجازه فروش دارو به شما نداريم. البته اگر هم 

مي فروختند، ارزي نداريم كه بتوانيم با آن دارو بخريم.«
اين مسوول شركت وارد كننده دارو به عنوان مصداق اشاره 

مي كند كه ظرف چند ماه گذشته، فروش داروي »ادويل« 
)ن��ام تجاري يك داروي مس��كن( و »گلوكوفاژ« )يكي از 
داروهاي بيماران ديابتي( به واردكنندگان ايراني ممنوع 
شده و جواب فروش��ندگان هم، دليلي جز تحريم ايران و 

نگراني از مجازات هاي امريكا نبوده است. 
مس��ووالن فني داروخانه ها اما فهرست هاي مفصل تري 
از داروهاي ناياب و كمياب در دس��ت دارند. مسوول فني 
يكي از داروخانه هاي ش��رق تهران به »اعتماد« مي گويد 
كه هفته هاست سهميه بسيار كمي از داروهاي هورموني، 
داروه��اي قلب��ي و داروهاي تنفس��ي دريافت مي كنند 
به گون��ه اي كه ناچار ش��ده اند براي بس��ياري از داروهاي 
پرمصرف حياتي همچ��ون داروهاي قلبي و رقيق كننده 
خون، محدوديت توزيع قائل ش��وند به اين نحو كه به هر 
بيمار، تعدادي بسيار كمتر از مندرجات نسخه پزشك معالج 
دارو بدهند تا براي تمام مراجعان، امكان دسترسي به دارو 
مهيا باشد و در عوض از همه مراجعان بخواهند كه نسخه 
خود را حداقل هفته اي يك بار تمديد كنند تا تحويل باقي 
داروي مورد نياز هم امكان پذير شود. اين مسوول فني در 
جواب »اعتماد« تاييد مي كند كه با  اين رويه، بيماران حتما 
هزينه  بيشتري متحمل مي شوند چون مثال براي دريافت 
يك بس��ته 100تايي از قرص »پالويكس« كه مشمول 
سهميه بندي به دليل كمبود است، بايد سه بار هزينه ويزيت 
براي تجديد نسخه بدهند چون داروخانه داران ناچار شده اند 
براي جلوگيري از نشت دارو به بازار آزاد، اين دارو را صرفا به 

 ازاي تحويل نسخه  با  تاريخ  روز عرضه كنند. 
ش��رايط امروز دسترس��ي به دارو در ايران بي شباهت به 
ماه هاي پاياني دولت دهم نيست. از نيمه دوم سال 1391، 
به دنبال افزايش قيمت ارز و تشديد تحريم ها، دولت توزيع 
ارز دولتي را براي گروه هاي كااليي دهگانه، سهميه بندي 
كرد و دارو، با وجود آنكه در اين اولويت دهگانه قرار گرفت، 
اما كمبود دارو و ناياب شدن بسياري اقالم دارويي به دليل 
امتناع شركت هاي توليد كننده خارجي از همكاري با ايران، 
دسترسي بيماران به داروهاي پرمصرف وارداتي و حياتي را 
بسيار محدود كرد به گونه اي كه در همان زمان، مشاهدات 
»اعتماد« از داروخان��ه 13 آبان كه از جمله داروخانه هاي 
پرمراجعه براي دريافت داروه��اي گرانقيمت يارانه اي و 
حياتي است، نشان مي داد كه مبتاليان بيماري هاي خاص 
و صعب العالج، به دليل كمبود شديد دارو، ناچار بودند يك 
روز در ميان و از راه هاي بسيار دور خود را به داروخانه برسانند 

تا سهميه داروي خود را به صورت روزانه خريداري كنند. 
حاال مشكل، چندوجهي اس��ت. مشكل امروز، همزماني 

كمبود  دارو  به دليل شدت يافتن تحريم ها  با كاهش شديد 
درآمد هاي  ارزي دولت و اتمام  ذخاير ارزي است. 

چند روز قبل ريي��س اتاق بازرگاني اي��ران و چين اعالم 
ك��رد: »آمار 6  ماه��ه ابتداي امس��ال نش��ان مي دهد تا 
پايان س��ال احتماال 30 ميلي��ارد دالر درآم��د حاصل از 
صادرات غيرنفتي داش��ته باش��يم، در صورت��ي كه اين 
رقم در س��ال گذش��ته ب��ه 40 ميليارد دالر مي رس��يد. 
 درنتيج��ه در س��ال ج��اري و در بهترين حال��ت 35 تا 
 40 ميلي��ارد دالر درآم��د ارزي خواهي��م داش��ت 
در صورت��ي  كه مص��ارف ارزي م��ا در صرفه جويانه ترين 
حال��ت ب��االي 50 ميليارد دالر اس��ت ام��ا درآمد نفتي 
 اي��ران در س��ال ج��اري در خوش بينانه تري��ن حالت به

 5 ميليارد دالر خواهد رسيد.«
كاهش ذخاير ارزي، به كل اقتصاد كش��ور آسيب مي زند 
اما فعال صحبت از وضعيت تامين و دسترسي به داروست 
كه حرف هاي داروخانه داران تهران نشان مي دهد وضعيت 
دسترسي به اين كاالي حياتي به هيچ وجه خوب نيست. 
مسوول فني  يك  داروخانه  به »اعتماد« مي گويد: »دارو تنها 
كااليي است كه نمي شود نخريد. بيمار، حاضر است تمام 
زندگي اش را بفروشد كه دارو تهيه كند. پس بايد منتظر 
سقوط معيشتي بسياري از بيماران باشيم؛ شرايطي بدتر 
از سال 90 و 91 كه بيماران به خاطر هزينه درمان، فرش و 

خانه شان را  هم  مي فروختند.«
ظرف يك سال گذشته و به دنبال شدت نوسانات اقتصادي 
و از جمله افزايش نرخ تورم و اوج افسار گسيخته قيمت ارز، 
صاحبان 10 داروخانه در شهر تهران ورشكست شده و به 
دليل ناتواني از تامين هزينه نگهداشت محل كسب، ملك 
را به مالك تحويل داده اند. اين داروخانه ها در خيابان هاي 
پررونق و پرتردد شهر بودند؛ در بلوار كشاورز، خيابان عراقي، 
خيابان پاسداران، ميدان تجريش، خيابان نواب و... مالك 
يكي از داروخانه هاي تعطيل شده به »اعتماد« مي گويد، 
آخرين رقم اجاره ماهانه كه از مستاجرانش مي گرفته، 25 

ميليون تومان بوده است. 
صاحب يك داروخانه در ش��مال تهران ب��ه »اعتماد« 
مي گويد: »در ش��رايط اقتصادي امروز كش��ور و با رقم 
فعلي دستمزدها و هزينه هاي جاري و اجاره بهاي ملك 
 تجاري، داروخان��ه بخش خصوصي اگ��ر نتواند روزي 
7 ميليون تومان فروش داشته باشد، ورشكست مي شود. 
تا دو سال گذشته، بيشترين درآمد نقد و آني داروخانه هاي 
بخش خصوصي از محل فروش لوازم آرايشي بهداشتي 
بود چون بيمه ها هميش��ه به داروخانه ه��ا بدهكارند و 

بنابراين، نقدينگي صاحب داروخانه هميش��ه چند ماه 
در س��ازمان هاي بيمه گر بلوكه مي شود. از دو سال قبل 
كه واردات لوازم آرايش��ي بهداشتي ممنوع شد و قدرت 
اقتصادي مردم هم كاهش ياف��ت، همان اقالم موجود 
آرايشي بهداش��تي داروخانه هم فروش نمي رود چون 
مردم حاال ترجيح شان به خريد كاالهاي بسيار ضروري 
است و لوازم آرايشي بهداشتي خارجي، جز براي عده اي 
معدود، اولويت زندگي و سبد خانوار نيست. البته سازمان 
غذا و دارو اخيرا، قيمت داروي ايراني را بدون اعالم قبلي 
افزايش داده و هر چند روز يك بار، قيمت اقالم دارويي با 
افزايش اعالم نشده به دست ما مي رسد ولي اين افزايش، 
جبران هزينه هاي ما نيس��ت و ماه هاس��ت كه  درآمد  و 

مخارج  داروخانه هاي خصوصي هيچ  همخواني ندارد.«
اين صاحب داروخانه به »اعتماد« مي گويد كه انباشت 
مطالبات داروخانه داران در سازمان هاي بيمه گر يك 
مشكل هميشگي بوده و تازگي ندارد و از بيمه سالمت و 
سازمان تامين اجتماعي و بيمه نيروهاي مسلح و بنياد 
شهيد به عنوان بدحساب ترين سازمان هاي بيمه گر 
نام مي برد اما اين تاكيد را هم دارد كه بيمه ها هم پولي 
براي تس��ويه بدهي هاي شان ندارند و مثالي مي آورد 
از شنيده هاي چند روز قبلش در يكي از سازمان هاي 
بيمه گر: »مدير اين سازمان بيمه گر به من مي گفت تو 
آمده اي براي تسويه طلب 15 ميليون توماني. ما بايد 
بدهي هاي 50 ميليارد توماني مان را تسويه كنيم. تا دو 
سال قبل، ما هر 6 ماه يك بار از دولت بودجه مي گرفتيم 
و برنامه ريزي هاي مان بلندمدت بود. حاال دولت روزانه 
به ما پول مي دهد و اين طوري حتي براي هفته بعد هم 

نمي توانيم پيش بيني داشته باشيم.«
اين صاح��ب داروخانه، ورشكس��تگي داروخانه ها با اين 
ش��رايط اقتصادي را عجيب نمي بيند و مي گويد: »شما 
 به عنوان ي��ك بيمار ب��ه داروخانه من مي آيي��د و من از

 5 قلم نسخه شما، فقط 2 قلم دارو را دارم. پس شما ترجيح 
مي دهيد به داروخانه ديگري برويد و معموال ترجيح مردم 
اين اس��ت كه به داروخانه هاي دولتي بروند كه موجودي 
دارويي شان معموال تكميل است. از دست دادن مشتري، 
مساوي است با ورشكستگي. امروز حداقل 30 قلم داروي 
ايراني در داروخانه دچار كمبود اس��ت يا ماه هاست كه در 
داروخانه هاي بخش خصوصي توزيع نش��ده ولي همين 
اقالم به فراواني در داروخانه هاي دولتي موجود است. اين 
تبعيض كه دول��ت در توزيع دارو اعمال كرده  دليل اصلي 

ورشكستگي  داروخانه هاي  بخش خصوصي  است.«

همزماني كمبود دارو، تشديد تحريم ها، كاهش شديد ذخاير ارزي و  ورشكستگي داروخانه هاي خصوصي 

قفسه هاي  داروخانه ها  به جاي دارو، انباشته از گرد و خاك است 

بهداشت  و  درمان

عكسي كه شبكه تلويزيوني »الشرقيه« از محموله داروي قاچاق توقيف شده توسط ارتش عراق منتشر كرد  

دالر، آنها را در گوني خود بار مي زند و پياده و سواره، راهي 
عراق و افغانستان مي ش��ود و به ازاي تهاتر ريال با دالر، از 
سود چند برابر قيمت واقعي كاال منتفع مي شود . دارو هم، 
از دو دهه قبل در فهرست »قاچاق معكوس« قرار گرفت. 
از ابتداي دهه 80 اين هش��دار مطرح بود كه داروي ارزان 
ايراني، قابليت سوءاستفاده شبكه قاچاق را دارد آن هم در 
آن زمان كه قيمت دالر، سامان داشت و هنوز از تحريم ها 
خبري نبود ولي در س��ال هاي اوليه دهه 80 هم قاچاق 
معكوس داروي ايراني به خارج از كشور  بعيد و منتفي نبود 
. حاال كه قيمت دالر به 32 هزار تومان رسيده و قيمت يك 
ورق قرص مسكن توليد ايران، 4000 تومان است، قاچاق 
معكوس به عراق اصال بعيد نيس��ت چون حتي يك فرد 
عادي و نابلد هم اگر يك بسته 100 ورقي قرص مسكن از 
داروخانه بخرد و راهي شهرهاي مرزي ايران و عراق شود 
و از مرز بگذرد و در اولين روستا، به همان روستاييان فلك 
زده هم كه بفروش��د، بخش قاب��ل توجهي از هزينه هاي 
سفرش تا مرز جبران خواهد شد. البته اينها فقط فرضيات 
اس��ت و قرار است داروهاي مكشوفه بازبيني شود و اتفاقا 
همين باعث تعجب است كه مسووالن سازمان غذا و دارو 
و گمرك كه به گفته خودشان، هنوز هيچ سند و مدركي 
دال بر ايراني بودن داروها از كشور عراق دريافت نكرده اند، 
چرا با قطعيت و با اين ش��تابزدگي، خ��ط ابطال بر فرض 
ايراني بودن داروهاي قاچاق شده به عراق مي كشند ؟ آيا 
واقعا شبكه قاچاق بايد با اعالم قبلي كار كند كه مسووالن 
گمرك مي گويند هيچ محموله دارويي راهي عراق نشده؟ 
مسيرهاي قاچاق داروي ايراني، نشت ازبرخي مراكز توزيع 
و دسترسي داخل كشور است. طرف عراقي قرار نيست به 
ما ثابت كند كه مراكز توزيع ما  نشتي دارد. مسووالن حوزه 
غذا و دارو و گمرك بايد نشتي هاي نظارتي شان را كنترل 
كنند و ببينند مثل تمام اين سال ها كه در مرز »تايباد« و 
»دوغارون« و »سردشت«، محموله دارويي ممهور به مهر 
»ساخت ايران« و عازم عراق و افغانستان را توقيف كردند، 

حاال  هم  با  شرايط  مشابه مواجهند يا  خير؟
2- ابهامي در اظهارات مسووالن هر دو كشور وجود دارد. 
مسووالن گمرك ايران مي گويند اين محموله، متعلق به 
كشور تركيه  و از مسير ترانزيتي ايران عازم عراق بوده است. 
مسووالن ارتش عراق مي گويند اين محموله در خانقين 
كشف شده است. قطعا شبكه قاچاق اگر تبعه غيرايراني و 
با ردپاي خارج از ايران باشد، با انتخاب اين مسير ترانزيت 
نشان داد كه چيزي جز يك دالل تازه كار نيست كه بايد 
شغل ديگري براي خود انتخاب كند. داللي كه مرز 370 
كيلومتري تركيه و ع��راق را رها كرده و 19 كاميون را به 
س��مت مرز 550 كيلومتري ايران و تركيه كشانده تا از 
يك مسير كوهستاني و صعب العبور آن هم بعد از پشت 
سر گذاشتن استان آذربايجان غربي تا استان كرمانشاه و 
زير نگاه هزار ناظر و شبكه پليسي، خود را به خانقين عراق 
برساند، اين آدم به درد داللي و قاچاق نمي خورد. با توجه 
به حجم محموله، فقط بايد اين فرض را مطرح كرد كه يا 
اين »دالل«، تازه كار و ناشي بوده كه اين طور مال را حرام 
كرده يا هر دو طرف؛ مسووالن ايراني و عراقي، اطالعات 

اشتباه دارند يا  اطالعات  اشتباه  مي دهند. 
اينها فرضيات است و هيچ كدام هنوز جوابي نگرفته 
است. منتظر اولين جواب مستند از مسووالن ايران 
درباره ترك بودن مليت دالل ها و خاستگاه داروهاي 

مكشوفه در خاك عراق  هستيم. 
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س�رانجام ايران و جامعه جهاني ب�ه روز 18 اكتبر 
كه پايان محدوديت هاي تس�ليحاتي ايران براي 
خريد و فروش سالح است، رسيدند. تاريخي كه 
اياالت متحده تمام تالش خ�ود را به كار گرفت تا 
ايران پيش از رسيدن به آن در واكنش به اقدام هاي 
مخرب اياالت متحده در مسير اجراي برجام از اين 
توافق خارج ش�ده و از خير رفع محدوديت هاي 
تسليحاتي هم بگذرد. با اين همه ايران در شرايط 
سياسي، اقتصادي و امنيتي كه در  برجام پيش بيني 
ش�ده بود به اي�ن موعد نرس�يد و همين موضوع 
رسيدن به اين تاريخ را صرفا به دستاوردي سياسي 
تبديل كرد. با اين همه س�ينا عضدي، پژوهشگر 
روابط بين المللي در شوراي آتالنتيك در گفت وگو 
با »اعتماد« مي گويد، ايجاد ش�كاف ميان اروپا و 
اياالت متحده از دستاوردهاي دولت حسن روحاني 
است و نبايد آن را دس�ت كم گرفت. مشروح اين 

گفت وگو را در ادامه بخوانيد: 

   امروز ايران نخس�تين دستاورد باقي ماندن در 
توافق هسته اي به  رغم كارشكني هاي امريكا و البته 
ناتواني هاي اروپا در تامين منافع اقتصادي ايران را 
كه لغو محدوديت هاي تسليحاتي است به دست 
مي آورد. باتوجه به اقدام يكجانبه اياالت متحده 
در فعال سازي مكانيس�م ماشه همچنين صدور 
فرمان اجرايي براي نظ�ارت بر اجراي دقيق متن 
قطعنامه هاي پيشين شوراي امنيت عليه ايران، 
اهميت رس�يدن به اين تاريخ براي ايران را در چه 

مواردي مي دانيد؟
از دو جنبه داخل��ي و بين  المللي مي توان درباره اهميت 
اين تاريخ س��خن گفت؛ از نظر داخلي برجام مهم ترين 
دس��تاورد سياس��ت خارجي ايران در 20 سال گذشته 
است. حسن روحاني در كارزار انتخاباتي خود وعده داده 
بود كه مسائل هسته اي و اختالف هاي ديپلماتيك ايران 
را با جامعه جهاني به خصوص قدرت هاي بزرگ حل كند 
و البته كه برجام اين كار را انجام داد. اما از بدحادثه، دونالد 
ترامپ در سال 2016 برنده انتخابات شد و دولت روحاني 
اين فرصت را پيدا نكرد كه دستاوردهاي اقتصادي برجام 
را وارد مملكت كند. با اين همه رسيدن به اين تاريخ هنوز 
براي روحاني يك پيروزي محسوب مي شود، چراكه به هر 
حال از روز 18 اكتبر به بعد، تحريم هاي تسليحاتي شوراي 
امنيت سازمان ملل پس از چند سال لغو مي شوند. در سال 
2023 كه اروپا نيز تحريم هاي تسليحاتي خود عليه ايران 
را پايان بدهد باز هم اين مساله دستاورد و پيروزي سياسي 
براي ايران خواهد بود. جنبه بين المللي اين مساله هم اين 
است كه حسن روحاني با خداحافظي از رياست جمهوري 
كمتر از يك س��ال فاصله دارد و اين در حالي است كه در 
همين بازه زماني ايران به موضوع اختالف اساسي ميان 
اروپا و اياالت متحده امريكا تبديل شده است. اروپايي ها 
با اينكه در نگراني از لغو تحريم تسليحاتي ايران با امريكا 
هم نظر هستند اما درباره بازگشت قطعنامه هاي پيشين 
شوراي امنيت عليه ايران با واشنگتن اختالف نظر دارند. 
در حالي كه واش��نگتن ادعا مي كند تحريم هاي شوراي 
امنيت بازگش��ته، اروپا مي گويد امريكا حق قانوني براي 
بازگرداندن اين تحريم ها را ندارد. اين مساله به دكترين 

سارا معصومي 

گروه ديپلماسي| پنجمين سال حصول توافق 
هسته اي ميان ايران و 1+5 وقت در حالي فرا رسيد 
كه اياالت متحده امريكا نه تنها ديگر در اين توافق 
حضور ندارد، بلكه هم�ه تالش هاي خود را براي 
تخريب آن نيز به كار گرفت و در ايستگاه آخر در 
20 سپتامبر اعالم كرد كه با استفاده از مكانيسم 
ماشه تمام تحريم هاي مندرج در قطعنامه هاي 
پيشين شوراي امنيت عليه ايران را بازگردانده 
اس�ت. با وجود تمام تالش ه�اي اياالت متحده 
براي تمديد محدوديت هاي تس�ليحاتي ايران 
از امروز عمال اين محدوديت ها به تاريخ سپرده 
ش�ده اند، اما اينكه ايران بتواند با توجه به حجم 
تحريم ه�اي اياالت متحده در عرص�ه تجارت 
تسليحات كاري از پيش ببرد را زمان و البته ميزان 
مقاومت كشورهاي خريدار يا فروشنده تسليحات 
از يا به ايران تعيين خواهد كرد. مشروح گفت و 
گو با كوروش احمدي، كارش�ناس ارشد مسائل 

سياست خارجي را در ادامه بخوانيد. 

   ب�ا فرارس�يدن 27 مه�ر يعن�ي روز لغ�و 
محدوديت هاي تسليحاتي ايران به نحو مقرر 
در ضميمه B قطعنامه 2231، آيا محدوديت هاي 

مربوطه را بايد خاتمه يافته تلقي كنيم؟ 
به لحاظ سياسي و حقوقي مي توان گفت كه تالش امريكا 
براي تمديد تحريم هاي تس��ليحاتي عليه ايران از طريق 
ش��وراي امنيت به شكس��ت انجاميده اس��ت. چه در 14 
آگوست كه امريكا پيش نويسي براي تمديد اين تحريم ها 
به ش��وراي امنيت ارايه كرد و تنها دو راي مثبت به دست 
آورد و چه زماني كه امريكا كوشيد مكانيسم ماشه را فعال 
كند و از اين طريق كليه قطعنامه هاي ضد ايراني شورا، به 
شمول قطعنامه 1929 حاوي تحريم تسليحاتي را احيا 
كند. درمورد اخير نيز 13 عضو از 15 عضو شورا به روشني 
مخالفت خود را با اقدام امريكا به دليل اينكه امريكا ديگر عضو 
برجام نيست، ابراز كردند و به اين دليل اساسا نپذيرفتند 
كه ماشه مورد اشاره در بندهاي 11 و 12 قطعنامه 2231 
چكانده شده است. اين در حالي است كه اگر امريكا همچنان 
عضو برجام  بود، روند اعاده قطعنامه هاي ضد ايراني بنا به 
خواست امريكا مي توانس��ت اتوماتيك و قطعي باشد. به 
لحاظ حقوقي مهم است كه شوراي امنيت دست به اقدامي 
براي احياي سازوكارهاي تحريم ايران نزد. يعني اگر مثال 
قطعنامه 1737 احيا ش��ده تلقي مي شد، كميته تحريم 
1737 بايد مجددا تش��كيل و رييس آن تعيين مي شد يا 
احياي قطعنامه 1929 بايد الزاما به احياي پانل كارشناسي 
مقرر در آن مي انجاميد. مي بينيم كه هيچ يك از اين كارها 
نشده و اين يعني اينكه از نظر شوراي امنيت و بر خالف ادعاي 

امريكا قطعنامه ها رسما احيا شده تلقي نمي شوند. در نتيجه 
مي توانيم بگوييم كه به لحاظ حقوقي ادعاي امريكا مبني بر 

احياي قطعنامه ها نادرست است. 
   آيا امريكاي ترامپ از تالش بي وقفه براي تمديد 
محدوديت هاي تسليحاتي ايران بيشتر به دنبال 
ممانعت از خريد و فروش تس�ليحات توسط ايران 
بود يا آن پروس�ه هم در حقيقت تقاليي بود براي 
وادار كردن ايران به خروج از برجام كه عمال با انزواي 

امريكا در سطح شوراي امنيت ناكام ماند؟
فكر مي كنم تي��م ترامپ هر دو ه��دف را دنبال مي كند. 
قطعا يكي از اهداف امريكا جلوگيري از ورود ايران به بازار 
معامالت تسليحاتي اس��ت، اما غيرقابل برگشت كردن 
برجام نيز هميشه مدنظر عناصر تندرو در دولت و كنگره 
امريكا بوده است. تمديد نامحدود تحريم هاي تسليحاتي 
توسط ش��وراي امنيت به هر شكل مي توانست لطمه اي 
كاري به برجام باشد؛ چراكه در صورت چنين تحولي امريكا 
مي توانست با استفاده از حق وتو مانع لغو اين تحريم ها در 
آينده شود و در چنين صورتي براي ايران دشوار بود كه با 
فرض عدم امكان لغو تحريم تسليحاتي چند جانبه همچنان 
در برجام بماند. در واقع دليل اصلي مخالفت اروپا با امريكا در 
اين زمينه همين بود. اروپايي ها، حتي انگليس چون مصمم 
به حفظ برجام هستند، مجدانه با تالش امريكا براي تمديد 
نامحدود تحريم هاي تسليحاتي عليه ايران مخالفت كردند. 
كما اينكه تحريم تسليحاتي اروپا عليه ايران فعال تا 2023 
برقرار است و آنها با تحريم تسليحاتي محدود و موردي ايران 

نيز مشكل ندارند. 
 در ش�رايطي كه ما عم�ال با تحريم هاي ش�ديد 
يك جانبه اياالت متحده روبه رو هس�تيم و همين 
مساله به عالوه نبود نقدينگي در كشور براي خريد 
سالح، اهميت رسيدن به اين تاريخ را در چه مواردي 

مي دانيد؟ 
اينكه در عمل چه اتفاقي ممكن است بيفتد، سوال بجا و 
مهمي است. اين موضوع از ابعاد مختلف قابل بحث است. 
از بعد خريد تسليحات پيش��رفته از خارج، چند مشكل 
وجود دارد كه در صورت غلبه بر آنها خريد تس��ليحاتي از 
شمار معدودي از كشورها مي تواند عملي باشد؛ مشكل اول 
مشكل مالي است. بايد ديد كه آيا به رغم تحريم ها و از جمله 
مسدود شدن حدود 40 ميليارد دالر دارايي هاي ايران در 
شماري از كشورهاي و نيز نياز مبرم به ارز خارجي در ديگر 
حوزه ها، آيا دولت از منابع مالي كافي براي خريد تسليحات 

برخوردار خواهد بود يا خير. مشكل دوم اين است كه آيا در 
صورت امكان تامين مالي، فروشندگان بالقوه سالح به ايران 
امكان و تمايل الزم براي معامله با ايران را خواهند داشت يا 
خير. گفته مي شود كه حدود 20 ميليارد از 40 ميليارد دالر 
مسدود شده ايران در چين مسدود است. اين بدان معناست 
كه حتي شركت ها و بانك هاي عمدتا دولتي چيني، به رغم 
تمايل دولت آن كشور به كار با ايران، در عمل قادر به عبور 
موثر از سد تحريم هاي فراملي امريكا نيستند. شركت ها 
و بانك هاي چيني و روس��ي طي سال هاي گذشته نشان 
داده اند كه معموال و حداقل به نحو رسمي و علني حاضر به 
كار با ايران در حوزه هاي مشمول تحريم مانند بهره برداري 
نفت و پروژه هاي هسته اي نيستند، چراكه نمي خواهند 
دسترسي بالفعل يا بالقوه به بازار امريكا را از دست بدهند. 
اگر صنايع نظامي اين دو كشور نيز همين رويه را در پيش 

بگيرند، كاري نمي  تواند انجام شود. مشكل سومي نيز گويا 
وجود دارد كه برمي گردد به البي كش��ورهاي منطقه در 
روسيه و شايد چين و تالش اين كشورها براي جلوگيري 
از فروش سالح به ايران. ضمن اينكه اين كشورها بودجه 
نظامي خيلي بيشتري دارند و بازار بسيار پرسودتري براي 
چين و روسيه هستند. شايد عمدتا به همين دليل بود كه 
در قضيه فروش سامانه موشكي اس 300 ديديم كه روسيه 
به رغم اينكه فروش سامانه هاي دفاعي به ايران مغايرتي با 
قطعنامه هاي شوراي امنيت نداشت، تحويل اين سامانه به 
ايران را با تاخير بسيار انجام داد و نهايتا اينكه ممكن است 
خريد سالح هاي پيشرفته فعال در دستور كار ايران نباشد، 
چراكه استراتژي دفاعي ايران عمدتا بر موشك و دوستان 

منطقه اي استوار است. 
    در حال حاضر با توجه به قابليت صنايع نظامي 

در داخل، ايران را كشوري مي دانيد كه بتواند به 
فكر فروش سالح باشد؟

ايران داراي صنايع نظامي نسبتا پيشرفته اي است و طي 
سال هاي تحريم به خاطر نياز نيروهاي مسلح و عدم امكان 
خريد از خارج، صنايع نظامي ما توسعه يافته و موفقيت هاي 
قابل توجهي حتي در حوزه ساخت سامانه هاي پيشرفته 
دفاع هوايي، از جمله خانواده سوم خرداد، طبس و صياد، 
انواع اژدرها، موشك هاي ضد زره، راكت، موشك بالستيك، 
پهپاد، تانك، نفربر و ... داشته اند. تا آنجا كه اين صنايع مازاد 
توليد دارند كه بايد در فكر فروش آن به ديگر كشورها باشند. 
با اين حال، در اين حوزه هم با مشكالتي كم و بيش مشابه 
مشكالت در حوزه خريد تس��ليحات و شايد مشكالتي 
بزرگ تر مواجه هستيم. بازار تسليحات بين المللي بازاري 
رقابتي و ويژه اس��ت و داراي حساسيت هاي باال. مشكل 
مي توان تصور كرد كه دولت ها به طور سيستماتيك حاضر 
به خريد سالح از يك كشور تحت تحريم باشند؛ به ويژه 
آنكه آموزش و خدمات پس از فروش در ارتباط با س��الح 
و تجهيزات نظامي از اهميت بيش��تري برخوردار است. 
به عالوه، بازاريابي براي سالح پروسه زمانبري است و در آن 
شناخته شدن سالح بسيار مهم است. قبال برخي كشورهاي 
غربي ايران را متهم به تالش براي فروش تسليحات به برخي 
گروه ها در آفريقا كرده اند و اين اتهام منجر به بازداش��ت 
برخي از ايرانيان در آفريقا شده است. اين تجربيات گوياي 
حساسيت مساله است. ترديد نيست كه در صورت رفع 
تحريم ها صنايع نظامي ما مي تواند شكوفا شده و به عنوان 

فروشنده سالح در سطح جهاني مطرح باشد. 
   در افكار عمومي اين ابهام وجود دارد كه قرار بود با 
برجام، تحريم هاي اقتصادي برداشته شده و معيشت 
مردم آسان تر شود اما عمال در دو سال گذشته اين 
مساله با كارشكني هاي امريكا و ساير بازماندگان 
در برجام با چالش جدي روبه رو شد و ايران ترجيح 
داد به توافق هسته اي به عنوان پلي براي رسيدن به 
دستاوردهاي ديپلماتيك كه تاثيري بر سفره مردم 
ندارد، نگاه كند. فكر نمي كنيد كه اگر امروز به مردم 
بگوييم نان شما كمتر اما تحريم تسليحاتي شما لغو 

شده با استقبال چنداني روبه رو نشود؟
اين قضي��ه واقعا حكايت آفتاب آمد دليل آفتاب اس��ت. 
در اين معادله همواره باي��د فاكتوري را در نظر گرفت كه 
خارج از اراده ايران و ديگر اعض��اي برجام بوده و آن روي 
كار آمدن دولتي در امريكاس��ت كه از بسياري جهات در 

تاريخ آن كشور بي سابقه است، به طوري كه حتي متحدان 
اروپايي امريكا نيز با اين دولت مشكل حاد دارند. برجام در 
ظرف زماني خود توافقي بود كه كامال به س��ود ايران بود 
و مهم تر اينكه با اجماع كام��ل در داخل مذاكره و نهايي 
ش��د. اما پيروزي ضعيف ترامپ در 2016 از طريق كالج 
انتخابات��ي كه با شكس��تش در آراي عمومي همراه بود، 
محاسبات را به هم ريخت. البته اگر هيالري كلينتون هم 
رييس جمهور مي ش��د، باز هم مشكالتي ايجاد مي شد؛ 
البته نه در حد مش��كل با ترامپ. بعد از اين هم اگر بايدن 
روي كار آيد، بازگشت امريكا به برجام اتوماتيك و آسان 
 نخواهد بود. علت اصلي هم اين است كه برجام توافقي است 
تك موضوعي. يعني تنها و تنها متمركز بر برنامه هسته اي 
اس��ت. يعني به رغم حل اين مشكل در برجام، مشكالت 
عديده ديگر، به ويژه مسائل منطقه اي، هر آن مي توانند به 
داخل برجام سرريز كنند و كار از كنترل خارج شود. به عالوه 
بايد توجه داش��ته باش��يم كه اوال دولت اوباما يك دولت 
استثنايي بود و ثانيا توافق در يكي، دو سال پاياني آن دولت 
حاصل شد، يعني فرصت نشد تا در عمل اين توافق ريشه 
بدواند. ضمن اينكه در همين يكي، دو سال نيز ما هرگونه كار 
اقتصادي حتي غير مستقيم با امريكا را قويا رد كرديم. يعني 
برجام در سطح سياسي باقي ماند و ريشه هاي اقتصادي 
پيدا نكرد. در چنين شرايطي اينكه ايران ترجيح داد اين 
دستاورد ديپلماتيك، يعني انزواي سياسي دولت ترامپ را 
حفظ كند، كار شايسته بود، چون در غير اين صورت نه تنها 
تحريم باقي بود، بلكه بين المللي هم مي شد. در اين شرايط 
تنها يك راه حل ديگر وجود داشت و اينكه ايران عالوه بر 
عدول گام به گام از برجام، نسبت به قطع همكاري با آژانس، 
خروج از ان پي تي و حركت به سمت غني سازي 90درصد 
هم اقدام مي كرد. بديهي است كه در چنين صورتي نه تنها 
تحريم  لغو نمي شد، بلكه از طريق سازمان ملل بين المللي 
هم مي  شد. بعيد مي دانم در چنين صورتي كسي تصور 
كند كه نان مردم بيش��تر مي شد. بگذريم از اينكه به نظر 
من آثار س��وءمديريت مزمن بر نان مردم بسيار بيشتر از 

آثار تحريم است. 
    فكر مي كنيد با رسيدن ايران به اين تاريخ از 
اين پس ما شاهد رفتارهاي تند و تيزي از سوي 
تهران درقبال رفتارهاي مخرب امريكا يا حتي 

اروپا باشيم؟
بعي��د مي دانم. رفت��ار تند و تيزي كه باقي اس��ت قطع 
همكاري با آژانس و خروج از ان پي تي اس��ت. باتوجه به 
احتياط منطقي كه جمهوري اسالمي در برخي بزنگاه ها 
نشان داده، بعيد مي دانم كه چنين گزينه اي در دستور كار 
باشد. فكر مي كنم اين بحران نهايتا از طرق ديپلماتيك 
برطرف خواهد ش��د و اين مهم هر چه زودتر انجام شود 

بيشتر به سود حال و آينده كشور و مردم خواهد بود. 

كوروش احمدي در گفت وگو  با »اعتماد«:

اقدام ايران در حفظ انزواي سياسي دولت ترامپ عاقالنه بود 

حسن روحاني بازمي گردد كه سال ها پيش در كتابش نيز 
به آن اشاره كرده و نوشته بود كه ايران نمي تواند همزمان 
با اروپا و امريكا درگير باشد و بايد سياست ايجاد اختالف 
ميان اين دو را دنبال كند. رسيدن به اين تاريخ پيروزي 
براي روحاني هم در سطح داخلي و هم بين المللي است كه 
توانسته با صبر راهبردي وضعيت را به گونه اي پيش ببرد 
كه هر چند اروپايي ها به وعده هاي اقتصادي داده شده در 
برجام عمل نكردند اما از نظر سياسي در كنار اياالت متحده 

هم قرار نداشتند. 
   فكر مي كنيد در شرايطي كه ايران پس از تاريخ 
18 اكتبر اقدام به تجارت تسليحاتي اعم از خريد 
يا فروش كند، واكنش دولت دونالد ترامپ به اين 

اقدام چه خواهد بود؟
مساله اين است كه آيا دولت ترامپ همچنان سر كار خواهد 
بود يا خير. اگر دولت دونالد ترامپ همچنان سر كار باشد 
تالش مي كند با تهديد، ارعاب و البته تطميع ساير كشورها 
به خصوص چين و روس��يه را كه احتماال فروشنده هاي 
اصلي اسلحه به ايران خواهند بود از تجارت تسليحاتي با 
ايران منع كند. من فكر نمي كنم در شرايط فعلي تا زماني 
كه ترامپ در قدرت باشد، امريكا بگذارد كه تجارت اسلحه 

با ايران به راحتي انجام شود.
   در چن�د م�اه اخير برخ�ي مقام هاي روس�يه 
تاكيد داش�ته اند كه اگر ايران پ�س از اين تاريخ 
درخواستي براي خريد سالح داشته باشد، مسكو 
اين درخواس�ت را بررس�ي كرده و آماده فروش 
سالح به ايران اس�ت. اين در حالي است كه ما در 
گذشته س�ابقه تعلل روس ها در واگذاري سامانه 
دفاع موشكي اس 300 به ايران را شاهد بوديم. فكر 
مي كنيد باتوجه به تحريم هاي اياالت متحده عليه 

ايران، روسيه ريسك چنين تجارتي را بپذيرد؟
دولت ترامپ تالش خواهد كرد با تهديد مانع فروش سالح 
به ايران شود و حتي ممكن است به سمت تطميع و بده  
بستان هاي پشت پرده با چين و روسيه هم شود تا در قبال 
عدم فروش سالح به ايران، امتيازي به آنها داده شود. اينكه 
روسيه و چين تا چه اندازه به خواسته هاي دونالد ترامپ تن 
بدهند به نوع روابط آنها با امريكا در صورت پيروزي مجدد 
ترامپ بازمي گردد. همان طور كه شما هم اشاره كرديد 
در پرونده فروش سامانه دفاع موشكي اس 300 روسيه 
به ايران ش��اهد بوديم كه روس ها با وجود قرارداد با ايران 
اين تسليحات را تا پس از حصول برجام به تهران تحويل 
ندادند. چيني ها هم معموال رفتار مشابه روس ها دارند و با 
اينكه حرف هاي زيبايي مي زنند اما حاضر نيستند از منافع 
ملي خود بگذرند. پاسخ به اين سوال به اين بازمي گردد كه 
رابطه روس��يه با امريكا در آن مقطع در چه سطحي قرار 
داشته باشد. اگر روابط خوب باشد احتمال اينكه ريسك 
تجارت تسليحاتي با ايران را به جان بخرند بسيار كم خواهد 
بود، اما اگر روابط حسنه نباشد يا در سطح پرتنشي باشد 
احتمال اينكه مثال روس ها با فروش سالح به ايران به دنبال 
قدرت نمايي در برابر امريكا باشند، وجود دارد. مساله مهم 
ديگر وضعيت اقتصادي ايران است. حتي اگر قراردادي 

بسته شود، ايران بايد بتواند پول اين قراردادها را پرداخت 
كند. اين سيستم ها گران هستند و به عنوان مثال هر فروند 
س��وخو 30 كه ايران ظاهرا به آن عالقه مند است، ميان 
30 تا 35 ميليون دالر قيمت دارد و البته هزينه قطعات، 
نگهداري و آم��وزش را هم بايد به اين رقم اضافه كرد. در 
شرايطي كه بهاي ارز در ايران هر روز باالتر مي رود بايد ديد 
كه آيا ايران از نظر اقتصادي، توانايي پرداخت اين مبلغ ها 

را دارد كه من در شرايط فعلي بعيد مي دانم. 
   ش�ما به مس�اله همراهي روس�يه با امريكا در 
جريان تحويل دادن سامانه اس 300 اشاره كرديد 
اما مساله اينجاس�ت كه در آن مقطع تحريم هاي 
ش�وراي امنيت عليه ايران برقرار بود و پس از 18 
اكتبر اين تحريم ها عمال وجود نخواهند داش�ت. 
در اين صورت همراهي روس�يه با امريكا به معني 
همراه شدن با تحريم هاي يكجانبه امريكا خواهد 
بود. فكر مي كنيد روسيه يا چين عليه ايران تا اين 

اندازه پيشروي خواهند كرد؟
روسيه يا هر كشور ديگري مي تواند قراردادهاي تسليحاتي 
با اي��ران را امضا كند ام��ا در تحوي��ل دادن تجهيزات يا 
تس��ليحات تعلل كرده و امروز و ف��ردا كنند. اين قبيل 
اتفاق ها در سطح بين المللي زياد رخ مي دهد و به عنوان 

مثال يك بار روسيه از فرانسه ناو هلي كوپتربر خريداري 
كرده بود اما فرانسوي ها با بهانه تراشي زمان خريدند و پس 
از مدتي هم اعالم كردند كه ناو را به شما تحويل نخواهيم 
داد. اين نكته درست است كه از نظر روسيه، چين و ساير 
كشورها تحريم هاي تسليحاتي ايران لغو شده اند اما اين 
كشورها مي توانند با بهانه تراشي قراردادهاي احتمالي را 
صرفا در مرحله امضا نگه داشته و از تحويل محموله ها به 
ايران خودداري كنند. شرايط به  گونه اي است كه همه  چيز 

بستگي به رويكرد روسيه نسبت به اياالت متحده دارد. 
   با توجه به حساسيت بازيگران منطقه اي مانند 
عربستان سعودي و برخي كشورهاي عضو شوراي 
همكاري خليج فارس به توانايي نظامي و تسليحاتي 
ايران، فكر مي كنيد لغو اين محدوديت ها و حركت 
تهران به س�مت تج�ارت تس�ليحاتي منجر به 

تحوالت جديدي در منطقه شود؟ 
رقباي ايران در منطقه در هر ص��ورت و همين االن هم 
خريدهاي عظيم تسليحاتي دارند. امارات متحده عربي 
پس از عادي سازي رابطه با اسراييل هواپيماهاي اف 35 
امريكا را تحويل خواهد گرفت. عربس��تان از بزرگ ترين 
واردكننده هاي اسلحه در منطقه ماست، بنابراين ممكن 
اس��ت كه آنها احس��اس ناامني كنند اما در هر صورت 

خريدهاي تسليحاتي آنها به قوت خود باقي است، ادامه 
خواهد داشت و ممكن است كمي بيشتر هم شود. اگر ايران 
سيستم تسليحاتي را از روسيه خريداري كند اين احتمال 
وجود دارد كه امريكا در قبال آن به عربس��تان سيستم 

تسليحاتي را كه تاكنون نداده، بدهد. 
   تحريم هاي تسليحاتي اروپا عليه ايران تا سال 
2023 همچن�ان به قوت خود باق�ي خواهد ماند. 
مي دانيم كه كش�ورهاي اروپايي در لزوم تمديد 
تحريم تس�ليحاتي ايران از كانال شوراي امنيت 
هم با امري�كاي ترامپ موافق بودن�د اما درج اين 
مطالبه ايران در برجام و قطعنامه 2231 عمال مانع از 
مخالفت عملي آنها با لغو اين محدوديت ها شد. فكر 
مي كنيد پس از لغو اين معافيت، اروپايي ها در مسير 
خريد و فروش تسليحاتي ايران كارشكني كرده يا 
تالش�ي تازه براي اعمال مجدد اين محدوديت ها 

را رقم بزنند؟
اين مساله به رفتار ايران و سياست خارجي ايران در چند 
 سال آينده بستگي دارد. اگر رفتار سياست خارجي ايران

 به گونه اي باشد كه اروپايي ها را به سمت امريكا هل بدهد 
در اين صورت اروپايي ها نه تنها محدوديت هاي خود را 
تمديد خواهند كرد بلكه حتي در مس��ير خريد اسلحه 
ازسوي ايران هم كارشكني خواهند كرد. اما اگر سياست 
خارجي ايران همان گونه كه در اين 4 سال بوده ادامه پيدا 
كند، اروپايي ها طبيعتا تسليحاتي به ايران نمي فروشند 
اما در مسير خريد و فروش تسليحاتي ايران هم كارشكني 

نخواهند كرد. 
   محدوديت هاي تس�ليحاتي ايران در آس�تانه 
انتخابات اياالت متحده برداش�ته مي شوند. فكر 
مي كني�د در صورت پي�روزي دونال�د ترامپ در 
انتخابات، استراتژي او در مقابل ايران چه تغييراتي 
كند؟ به هر حال سياست فشار حداكثري نتوانست 
ايران را تا اين ب�ازه زماني پاي ميز مذاكره مد نظر 

ترامپ بكشاند. 
دونالد ترامپ در صورت پيروزي، سياست فشار حداكثري 
عليه ايران را ادامه و س��اير بخش هاي اقتصادي ايران را 
كه از تحريم جا مانده در ليس��ت تحريم قرار خواهد داد. 
ترامپ از اين تحريم ها به دنبال مذاكره با ايران اس��ت اما 
مساله اي كه وجود دارد اين است كه عمال سياست امريكا 
 در قبال ايران به »تحريم براي تحريم« تبديل شده است.

 12 هدفي ك��ه مايك پمپئو، وزير خارجه اياالت متحده 
براي ايران ترس��يم كرده عمال به معناي تسليم بي قيد 
و ش��رط ش��دن ايران اس��ت و محقق نخواهد شد. من 
اعتقاد دارم كه دونالد ترامپ واقعا عالقه  مند به مذاكره با 
تهران است اما اين عالقه به اين دليل نيست كه او تمايل 
خاصي به حل و فصل مس��اله ميان ايران و امريكا داشته 
باش��د بلكه عالقه دارد بگويد كه م��ن رييس جمهوري 
بودم كه توانستم يكي از مسائل عمده امريكا را حل كنم. 
او در پرونده ايران هم مانند كره ش��مالي درس��ت مانند 
بهره برداري از يك نمايش است. در پرونده كره شمالي هم 
ترامپ و كيم جونگ اون با هم عكس يادگاري گرفتند و 

تاترامپهست،تجارتاسلحهبرايايرانآساننميشود
گفته شد كه پيونگ يانگ خلع سالح هسته اي را پذيرفته سينا عضدي، پژوهشگر روابط بين المللي  در شوراي آتالنتيك: 

است اما در عمل چنين مساله اي نه تنها محقق نشد كه 
فناوري هسته اي كره شمالي پيشرفت هايي هم داشته 
اس��ت. ترامپ به دنبال توافق با تهران است اما اطرافيان 
او به هيچ وجه چنين توافقي را نمي خواهند. اكنون جان 
بولتون ديگر نيست اما افرادي مانند مايك پمپئو و كساني 
هستند كه به داليل ايدئولوژيك با ايران مخالف هستند. 
در حال حاضر هم در ايران و هم در امريكا تندروها براي 
تخريب هر چه بيشتر رابطه ميان دو كشور با هم مسابقه 
گذاشته اند. به اعتقاد من »سياست حداكثري« ترامپ 
ادامه پيدا مي كند تا جايي كه يكي يك مقدار كوتاه بيايد؛ 
يا واشنگتن در مقابل تهران يا ايران در برابر خواسته هاي 

امريكا كوتاه بيايد. 
   مهم ترين سوالي كه اين روزها در ايران حتي در 
ميان مردم عادي نيز پرس�يده مي شود اين است 
كه آيا پيروزي دونالد ترامپ به نفع تهران خواهد 
بود يا جو  بايدن؟ طبيعتا منظور از نفع در اين مقطع 
حركت دو كش�ور به س�مت تنش زدايي و كاسته 
شدن از فشار اقتصادي بر مردم و دور كردن منطقه 
از خطر منازعه نظامي است. شما پيروزي بايدن را 
باتوجه به شروطي كه براي تنش زدايي از رابطه با 
تهران گذاشته تا چه اندازه در راستاي كاهش تنش 

ميان دو كشور مي دانيد؟
جو بايدن در صورت پيروزي به سمت تامين منافع ايران 
نخواهد رفت و او هم منافع اياالت متحده را درنظر خواهد 
گرف��ت، اما برخورد جو بايدن و دونالد ترامپ در اين بين 
متفاوت اس��ت چون بايدن به گروهي از سياستمداران 
امريكا تعلق دارد كه درك مي كند، كشورهايي كه با امريكا 
تخاصم دارند هم منافع مشروعي دارند كه بايد تامين شود. 
بر اساس همين ديدگاه بود كه در دوره باراك اوباما، دولت 
امريكا به اين نتيجه رسيد كه ايران منافع مشروعي دارد 
كه بايد در سايه هر توافقي برآورده شود و بر همين اساس 
پس از چندين سال مخالفت، باراك اوباما غني سازي در 
ايران را قبول كرد و پذيرفت كه در اين غني سازي منافعي 

براي ايران وجود دارد كه بايد تامين شود. 
جو بايدن مي داند تا زماني كه منافع مشروع ايران تامين 
نشود، ايران حاضر نخواهد ش��د به قرارداد جديد برسد. 
دونالد ترامپ و اطرافيان او چنين رويكردي در سياست 

خارجي و در قبال ساير كشورها ندارند. 
نكته مهم ديگر اين است كه مسلما در زمان بايدن تنش ها 
ميان ايران و امريكا كمتر خواهد شد، چراكه بايدن وعده 
بازگش��ت به برجام را مطرح كرده و البته گفته مذاكرات 
بايد ادامه پيدا كند كه اين مساله جدايي است. برجام يك 
نكته مهم داشت و آن هم اين بود كه از تنش ها ميان ايران 
و امريكا كاسته و خط مستقيم ارتباطي را ميان دو كشور 
ايجاد كرد كه در كاهش تنش نقش مهمي داشت. چند ماه 
پس از برجام زماني كه نيروهاي امريكايي در خليج فارس 
بازداشت شدند اينكه جان كري و جواد ظريف مي توانستند 
با هم به طور مستقيم مكاتبه كنند، نقش مهمي در كاهش 
تنش و به اصطالح برطرف كردن مساله داشت. در دوره 
ترامپ ايران و امريكا دو بار تا پرتگاه جنگ رفتند؛ يك بار 
پس از سرنگون كردن پهپاد امريكا و يك بار هم پس از ترور 
سردار سليماني. انتظار نداشته باشيم كه بايدن منافع ايران 
را تامين كند بلكه او هم منافع امريكا را در نظر مي گيرد اما 
منفعتي كه براي ايران خواهد داشت اين است كه خطر 

برخورد ميان ايران و امريكا را بسيار كمتر خواهد كرد. 

ايران ترجيح داد اين دس�تاورد ديپلماتيك، يعني انزواي سياسي دولت ترامپ را حفظ كند، كار 
شايسته بود، چون در غير اين صورت نه تنها تحريم باقي بود، بلكه بين المللي هم مي شد. در اين 
شرايط تنها يك راه حل ديگر وجود داشت و اينكه ايران عالوه بر عدول گام به گام از برجام، نسبت به 
قطع همكاري با آژانس، خروج از ان پي تي و حركت به سمت غني سازي 90 درصد هم اقدام مي كرد. 
بديهي است كه در چنين صورتي نه تنها تحريم  لغو نمي شد، بلكه از طريق سازمان ملل بين المللي 
هم مي  شد. بعيد مي دانم در چنين صورتي كسي تصور كند كه نان مردم بيشتر مي شد. بگذريم از 

اينكه به نظر من آثار سوءمديريت مزمن بر نان مردم بسيار بيشتر از آثار تحريم است.

  صبر راهبردي ايران نتيجه داد .
  در تجارت تسليحاتي، مقاومت روسيه و چين در برابر امريكا مهم است.

  دولت ترامپ تالش خواهد كرد با تهديد مانع فروش سالح به ايران شود و حتي ممكن است 
به سمت تطميع و بده بستان هاي پشت پرده با چين و روسيه هم برود تا در قبال عدم فروش 

سالح به ايران، امتيازي به آنها داده شود.
  »سياس�ت حداكثري« ترامپ ادامه پيدا مي كند تا جايي كه يكي يك مقدار كوتاه بيايد؛ يا 

واشنگتن در مقابل تهران يا ايران در برابر خواسته هاي امريكا كوتاه بيايد.
  رقباي ايران در منطقه در هر صورت و همين االن هم خريدهاي عظيم تسليحاتي دارند. امارات 
متحده عربي پس از عادي سازي رابطه با اسراييل هواپيماهاي اف 35 امريكا را تحويل خواهد 

گرفت. عربستان از بزرگ ترين وارد كننده هاي اسلحه در منطقه ماست.



گزارش جهان

گروه جهان | ي��ك هفته بعد از آتش بس موقت ميان 
جمهوري ارمنس��تان و جمهوري آذربايجان در مسكو، 
نبردها ميان دو طرف نه تنها فروكش نكرد، بلكه با شدت 
بيش��تر ادامه پيدا كرده اس��ت. در طول هفته گذشته، 
نيروهاي جمهوري آذربايجان بارها از پيشروي در مناطق 
قره باغ كوهستاني خبر مي دادند و از ادامه نبرد در خطوط 
تماس با نيروهاي ارمني مي گفتند، اما بامداد شنبه خبر 
شليك يك فروند موشك بالستيك اسكاد بي  به مناطق 
مسكوني شهر گنجه در عمق خاك جمهوري آذربايجان 
و كشته شدن چندين غيرنظامي، نشان از شدت گرفتن 
درگيري ها در ابعادي بزرگ تر از گذشته  داشت. به گفته 
مقام هاي جمهوري آذربايج��ان 13 غيرنظامي در اين 
حمله موشكي كشته  شده اند. مقام هاي باكو و آنكارا اقدام 
ارمنستان را »جنايت جنگي« توصيف كرده اند. گنجه در 
3۶۸ كيلومتري غرب باكو، دومين شهر بزرگ جمهوري 

آذربايجان است.
سخنگوي مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا روز 
ش��نبه با صدور بيانيه اي، حمله موشكي به شهر گنجه 
را محكوم كرد. پيتر اس��تانو تصريح ك��رد كه حمله به 
غيرنظاميان و ساختمان هاي متعلق به آنها از سوي هر 
دو طرف )آذربايجان و ارمنس��تان( بايد متوقف شود. او 
خواستار احترام به توافق آتش بس هفته گذشته، بدون 
فوت وقت شد. خبرگزاري ريانووستي از نشست شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد درباره بحران قره باغ خبر داده 
است. بر اس��اس اين گزارش، اعضاي شوراي امنيت روز 
دوشنبه )2۸ مهر ماه( بحران در منطقه قره باغ كوهستاني 
كه به تنش هاي نظامي شديد ميان جمهوري آذربايجان 
و ارمنستان منجر شده است را مورد بررسي قرار خواهد 
داد. اين نشست به درخواست فرانسه، روسيه و امريكا كه 
از اعضاي گروه مينسك براي حل و فصل بحران قره باغ 

هستند برگزار خواهد شد.
بر اساس گزارش ها روز ش��نبه مقام هاي قره باغ از وقوع 
انفجارهايي در شهرهاي »اس��تپاناكرت« و »شوشي« 
و زخمي شدن دس��ت كم دو نفر خبر دادند، مقام هاي 
باكو نيز از كشته شدن دست كم 13 نفر و زخمي شدن 
بيش از ۴۰ نفر ديگر در حمله موشكي نيروهاي مسلح 
ارمنستان به ش��هر گنجه خبر دادند. به گزارش ايسنا، 
حكمت حاجي يف، مشاور رياست جمهوري آذربايجان 
در پيامي توييتري نوشت: 13 غيرنظامي كشته شدند و 
حدود ۴۰ نفر هم زخمي و عمليات هاي نجات ادامه دارد. 
سياست ترور دولتي ارمنستان بايد متوقف شود. اين مقام 
جمهوري آذربايجان حمله با موشك بالستيك به شهر 
گنجه را از اراضي ارمنستان دانست. او گفت: موشك هاي 
بالس��تيك از اراضي ارمنستان عليه شهر گنجه شليك 
شدند. اين منطقه از منطقه درگيري بسيار فاصله دارد. 

هيچ ضرورت نظامي وجود نداشت.
دفتر دادس��تان كل جمهوري آذربايج��ان هم با تاييد 
كشته شدن ش��ماري در گنجه از وارد آمدن خساراتي 
به تاسيس��ات غيرنظامي و خودروها خبر داد. بر اساس 
گزارش ها، ارتش ارمنس��تان همچنين به شهر مينگه 
چوير هم حمله موشكي كرده اما پدافند هوايي جمهوري 
آذربايجان آنها را دفع كرده است. سازمان ملل با صدور 
بيانيه اي از طرفي��ن درگير خواس��ت از غيرنظاميان و 
زيرساخت هاي غيرنظامي بر اساس قوانين بشردوستانه 

بين المللي حفاظت كنند.
اتهام جنايت جنگي به ايروان

در پي انتش��ار گزارش هايي از حمله نيروهاي مس��لح 
ارمنستان به شهر »گنجه« جمهوري آذربايجان و كشته 
شدن دس��ت كم 12 نفر و زخمي شدن بيش از ۴۰ نفر 
ديگر، »الهام علي اف« رييس جمهور آذربايجان هشدار 
داد كه از ايروان انتقام خواهند گرفت. خبرگزاري روسي 
»اس��پوتنيك« در اين خصوص گزارش كرد، به دنبال 
هشدار علي اف به گرفتن انتقام از ارمنستان به دليل حمله 
به گنجه، وزارت دفاع جمهوري آذربايجان از ساقط كردن 
يك جنگنده »سوخو- 2۵« ايروان خبر داد. وزارت دفاع 
جمهوري آذربايجان در بيانيه اي اعالم كرد: »در تاريخ 
1۷ اكتبر )2۶ مهر ماه( در ساعت 11:11 صبح، نيروهاي 

پدافند هوايي )جمهوري( آذربايجان، يك فروند جنگنده 
سوخو- 2۵ نيروهاي مسلح ارمنستان را كه قصد حمله به 
مواضع ارتش )جمهوري( آذربايجان در منطقه جبرئيل 
داشت، ساقط كرد.« از طرف ديگر، علي اف در اظهاراتي 
مدعي شد كه ارتش جمهوري آذربايجان، كنترل شهر 
»فضولي« در قره باغ كوهستاني را به دست گرفته است. 
رييس جمه��ور آذربايجان امروز طي س��خناني گفت: 
»شهر فضولي تحت كنترل ارتش )جمهوري( آذربايجان 
درآمده است.« او همچنين مدعي شد كه نيروهاي مسلح 
جمهوري آذربايجان شماري از روستاها در منطقه فضولي 

را نيز »آزاد« كرده است.
تركي��ه نيز در حماي��ت از جمه��وري آذربايجان اتهام 
جنايت جنگي عليه ايروان را تكرار كرده اس��ت. مولود 
چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه روز ش��نبه در صفحه 
توييتر خود نوشت: ارمنستان همچنان جنايت جنگي 
و كشتار غيرنظاميان را مرتكب مي شود، افراد بي گناه از 
جمله كودكان را مي كشد. سكوت در برابر اين وحشيگري 
مساوي با شريك شدن در مسووليت اين قتل هاست. او 
در ادامه نوشت: كساني كه هيچ انسانيتي ندارند، براي 
اين جرايم مسوول شناخته خواهند شد. هميشه در كنار 

)جمهوري( آذربايجان )كشور( برادر خواهيم ايستاد. 
محكوميت حمله به گنجه توسط سفارت ايران  

در باكو 
سفارت جمهوري اس��المي ايران در باكو روز شنبه در 
بيانيه اي حمله موشكي نيمه شب گذشته به شهر گنجه 
كه ده ها كشته و زخمي از غيرنظاميان به جا گذاشت را به 
 شدت محكوم كرد. در بيانيه سفارت ايران در جمهوري 
آذربايجان آمده است: »سفارت جمهوري اسالمي ايران 
ضمن ابراز همدردي با خانواده هاي داغدار و آرزوي شفاي 
عاجل ب��راي مجروحان، مجددا تاكيد مي كند حمله به 
ش��هرها و مردم بي گناه خالف هم��ه موازين حقوقي و 
هنجارهاي شناخته شده بين المللي و در زمره جنايات 

جنگي است كه هر چه سريع تر بايد متوقف شود.«
 واكن�ش اي�ران ب�ه اصاب�ت تس�ليحات نظامي 

دو طرف به خاك ايران
س��عيد خطيب زاده، س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه 
جمهوري اس��المي ايران روز پنجش��نبه در واكنش به 
اصابت چندين فق��ره راكت جنگي ب��ه مناطق مرزي 
كشورمان اظهار داشت: متاسفانه اخبار نگران كننده اي 
در اين زمينه طي روز جاري گزارش ش��ده است كه به 
هيچ  وجه قابل پذيرش نيس��ت. او ضمن تكذيب برخي 
شايعات مبني بر اقدام متقابل از سوي نيروهاي مرزباني 
جمهوري اسالمي ايران، تاكيد كرد: حفظ امنيت و آرامش 
ش��هروندان ايراني س��اكن در مناطق مرزي خط قرمز 
نيروهاي مسلح كشورمان به شمار مي رود و در صورت 
تكرار اين گونه گلوله پراكني ها، جمهوري اسالمي ايران 

بي تفاوت نخواهد ماند.
اعتراض ارمنس�تان به دخالت تركيه در مناقشه 

قره باغ
س��فير ارمنس��تان در فرانس��ه دولت تركيه را متهم به 
دخالت نظامي در مناقش��ه قره باغ كرد. به گزارش ايرنا، 
»هاسميك تولماجيان« روز شنبه در مصاحبه با شبكه 
تلويزيوني فرانس2۴ گفت: »توسعه طلبي تركيه بر همه 
روشن شده است. اين توسعه طلبي در سوريه آغاز شده 
و در قبرس، يونان، ليبي و ش��رق مديترانه ادامه يافته و 
اكنون به قفقاز جنوبي رسيده است و من متقاعد شده ام 
كه در اين نقطه هم متوقف نخواهد شد.« اين ديپلمات 
ارمنستاني اشاره كرد كه انتقال تروريست هاي افراطي از 
سوريه به جمهوري آذربايجان توسط تركيه و از طريق 
خاك اين كشور مورد تاييد فرانسه، روسيه و امريكاست. 
خان��م تولماجيان بيان كرد كه عم��ال به جهت دخالت 
هواپيماه��اي اف - 1۶ و پهپاده��اي تركيه، جمهوري 
آذربايجان توانسته است به برتري هوايي در نبرد نظامي 
با ارمنس��تان دس��ت يابد؛ هر چند در نبرد زميني هيچ 
موفقيتي نداشته است. اين هواپيماهاي اف - 1۶ توسط 
دولت امريكا به تركيه فروخته شده اند و به طور پيوسته 

حريم هوايي ارمنستان را نقض مي كنند.

»حاج آقا شدن« دكتر توس��لي نه از سر احترام به حج 
و زيارت بود بلكه براي متحجر نش��ان دادن ايش��ان و 
افراد مذهبي بود. دكتر توس��لي اين خاط��ره را براي 
نش��ان دادن س��طح و ميزان دش��مني و كينه توزي 
كمونيست هاي علوم اجتماعي نسبت به او كه مذهبي 
بود و از روشنفكري ديني دفاع مي كرد، بازگو كرد، زيرا 
او هم مي دانست كه علم در ايران با ايدئولوژي گرايي و 
راست و چپ ش��دن پيش نمي رود. بدين لحاظ دكتر 
توس��لي به نقد دقيق نقش مخرب گروه راست گرايان 
و چپ گرايان راديكال مذهبي و كمونيس��ت در علوم 

اجتماعي مي پرداخت. 
اس��تاد توس��لي برخالف مخالفان هم دوره اي نس��ل 
دومي اش كه بيشتر راديكال باقي مانده بودند و به طور 
خاص از فهم تح��والت اجتماعي ايران به دور بودند، به 
فكر حذف گروه و جريان موثر و موفقي نبود بلكه تالش 
عمده اش بر اساس روحيه سازگارانه و عمل گرايانه اش، 
ارتقابخشي به دانش و بينش جامعه شناسي براي فهم 
جامعه ايراني بود. بدين لحاظ اس��ت كه دكتر توسلي 
راديكاليسم و بنيادگرايي ديني و سياسي و حزبي را موانع 
عمده در شكل گيري دانش و بينش جامعه شناسانه در 
ايران مي دانست. در ادامه كار حرفه اي اش، دكتر توسلي 
به عنوان معلم و مدرس و بنيانگذار بسياري از عرصه هاي 
جامعه شناس��ي در ايران در مي��ان معركه منازعه هاي 
دانشگاهي و روشنفكري باقي ماند تا زماني كه به واسطه 
بعضي از شاگردان راديكالش خانه نشين شد. يادم مي آيد 
زماني كه يكي از شاگردان تازه به قدرت رسيده اش براي 
قبولي در يكي از مقاطع تحصيل��ي با ارفاق 2۵ صدم از 
درس استاد صاحب كرسي ش��د، ولي قدرت به دست 

آمده او در موقعيت جديد ب��ه او آموخت كه  بايد دكتر 
توسلي از دانشگاه حذف شود. در نتيجه، فرد رفوزه اي 
كه با ارفاق به موقعيتي جديد رسيده بود، حضور استاد 
توسلي را مانع بقايش مي دانست و در نهايت زمينه صدور 

خروجش را فراهم كرد. 
دكتر توس��لي با ذكر خاطره نحوه »حاج آقا ش��دنش« 
به جاي »اس��تاد ناميده ش��دنش« تا بازنشس��تگي و 
خ��روج از درس و كالس و دانش��كده اش در س��تيز با 
بنيادگراي��ان و راديكال هاي اش��غالگر علوم اجتماعي 
بود و هزينه مبارزه اش را هم داد. اگر دكتر توس��لي در 
اين معركه ميانداري نمي كرد، اثري از علوم اجتماعي و 
جامعه شناسي موجود باقي نمي ماند. همه جامعه شناسي 
و چه بسا علوم اجتماعي در ايران به تاريخ ايده و انديشه 
و فلسفه اجتماعي و داستانسرايي و قصه گويي در مورد 

افراد و حوادث و ايده ها تبديل مي شد.
بدين لحاظ ميانداري او در زماني كه همه هم نسلي هايش 
ب��راي »پاك جلوه ك��ردن« غرب را پناهگاه ش��ان قرار 
دادن��د و از راه دور در چندين س��ال اول بع��د از انقالب 
پاي اعالميه هاي فروپاش��ي را امض��ا مي كردند و بعد از 
مدتي كوتاه به مش��اور اجتماعي شبكه ها و رسانه هاي 
خارج نشين تبديل ش��دند در ميان حوادث و منازعه ها 
باقي ماند. دكتر توس��لي از جامعه شناس��ي براي فهم 
جامعه ايراني دفاع كرد و در اين راه در كمترين ارزيابي 
كه مي توان كرد منش��ا توليد و حضور نس��لي شد كه با 
خودش مجموعه اي از مناقش��ه ها و فهم ه��ا را در مورد 
ايران به  طور كلي و جامعه و فرهنگ به طور خاص طرح 
و بس��ط و مفهوم پردازي كرد. ياد استاد مسلم و مياندار 

جامعه شناسي ايران براي ابد گرامي باد.

آتشبسبياثر
مناقشهقرهباغباحملهموشكيارمنستانبهگنجهواردمرحلهجديديشد
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ب��ا تش��ديد اختالفات بر س��ر 
برنامه هسته اي ايران، در سال 
2۰۰۶ ميالدي، شوراي امنيت 
سازمان ملل اولين تحريم خود 
براي محدودس��ازي بخشي از 
فعاليت هاي تس��ليحاتي ايران 
مرب��وط ب��ه پرت��اب كالهك 
هس��ته  اي و فناوري مرتب��ط به بعضي س��الح هاي 
متعارف را آغاز كرد. س��ال بعد، با ادامه روند، قطعنامه 
1۷۴۷»تجهيز، فروش يا انتقال مستقيم و غيرمستقيم 
هرگونه سالح و تسليحات متعارف ثبت شده در سازمان 
ملل« و همچنين »حق آموزش، سرمايه گذاري، كمك 
مالي يا ساير خدمات مرتبط با اين موارد« را از كشورها 
سلب نمود. متعاقبا، در سال 2۰۰۸، طي يك قطعنامه 
فصل هفتمي ديگر، شوراي امنيت محدوديت در حوزه 
تسليحاتي را به برخي اقالم با »مصرف دوگانه« و حتي 
نهادها و افراد گسترش داد و در نهايت  در سال 2۰1۰  
طي قطعنامه  1929  با گسترش دامنه اقالم تحريمي و 
تاكيد بر ممنوعيت فعاليت هاي موشكي - با تندترين و 
الزام آورترين لحن - محدوديت هاي سخت و جديدي 
در اين زمين��ه ابالغ كرد؛ به نحوي كه همه دولت هاي 
 عضو س��ازمان ملل را به اتخاذ »هم��ه اقدامات الزم« 
- All necessary measures - براي جلوگيري از 

توسعه برنامه موشكي/تسليحاتي ايران »ملزم« ساخت. 
اما در س��ال 2۰1۵  ب��ا انعقاد توافق برج��ام و تدوين 
قطعنامه 2231 - با ابتكار عم��ل تيم مذاكره كننده 
ايران - عمال محدوديت هاي ايران در حوزه موش��ك 
بالستيك - با تغيير يك عبارت »دستوري« در قطعنامه 
به يك عبارت »تشويقي« - بالفاصله برداشته شد و از 
امروز نيز )1۸ اكتبر 2۰1۸(-به رغم تمام تالش هاي 
دولت امريكا-  ساير محدوديت ها، مطابق زمان بندي 

مورد توافق طرفين در برجام  لغو شده است .
 حال  اينكه لغ��و اين محدوديت ها چه منافع و فوايدي 
براي صنعت نظامي و قدرت سخت افزاري ايران دارد 

محل بحث ديگري است. اما يك نكته استثنايي درمورد 
تحريم هاي تسليحاتي ايران وجود دارد كه قابل تامل 
اس��ت؛ آن هم اينكه تا كنون - به اس��تثناي عراق )در 
مقطع دو جنگ با امريكا( و كره شمالي )كه پيرو خروج 
از ان.پي.تي و آزمايش هاي هس��ته اي تحريم ش��د( - 
تمام تحريم هاي تس��ليحاتي سازمان ملل غالبا عليه 
كشورهايي اعمال شده كه عمدتا درگير جنگ داخلي 
و نزاع هاي مزمن و الينحل مرزي و قومي با همسايگان 
بوده اند. اين كشورها نيز - همگي به استثناي لبنان - 
كش��ورهاي آفريقايي )عمد تا  تحت پوشش نيروهاي 
حافظ صلح س��ازمان ملل( بوده و هستند كه در آنها 
شبهه نظاميان و »بازيگران غيردولتي« نقش و فعاليت 
گسترده اي دارند و بعضا محدوديت هاي تسليحاتي نيز 
براي ممانعت از دسترسي اين گروه ها و حاميان شان به 
ادوات نظامي است. در موارد ديگر نيز، محدوديت هاي 
تسليحاتي در چارچوب توافقاتي است كه در راستاي 
برقراري آتش بس و استقرار صلح اعمال شده اند. حتي 
بعض��ا، اجراي برخي از اين تحريم هاي س��ازمان ملل 
محدود به بخشي از مناطق درگير در اين كشورها - و نه 

كليت آن  سرزمين ها - مي شود.
حال، در اينجا اين پرس��ش پيش مي آيد كه چگونه 
ايران در فواصل س��ال هاي 2۰۰۶ تا 2۰1۰ - آن هم 
ب��ا راي مثب��ت چين و روس��يه به عنوان دو كش��ور 
متحد - تحت تحريم هايي قرار گرفت كه نه تنها فاقد 
توجيه امنيتي اس��ت، بلكه غالبا مختص به مناطق و 

وضعيت هاي خاص مذكور بوده است؟ 

به بيان ديگر، پرسش اين است كه موفقيت »حقوقي« 
دولت امريكا و رژيم هاي متخاصم در آن زمان در شوراي 
امنيت مرهون چه بسترس��ازي و پيش زمينه اي بوده 
است؟ پاسخ به اين پرسش، طبيعتا پاسخ چند اليه و 
پيچيده اي است. اما قطعا يكي از وجوه اين پاسخ اين 
اس��ت كه در حدفاصل اين سال ها، دولت ها، البي ها و 
دستگاه هاي تبليغاتي متخاصم موفق شدند - با مبادرت 
به »امنيتي سازي« ايران و پيوند زدن برنامه هسته اي آن 
با اتهامات جعلي و نيات نظامي برساخته - به يك اجماع 

فراگير عليه ايران در سطح بين المللي دست يابند.
 در واقع، طي اين س��ال ها، دولت هاي متخاصم موفق 
شدند - با بهره گيري از ش��بكه و زنجيره اي از البي ها 
و بنگاه ه��اي روابط عمومي كه تاريخ تاسيس ش��ان 
عمدتا با اوج گيري بحران هس��ته اي متقارن اس��ت - 
كارزار گسترده اي عليه ايران به راه بيندازند و طي آن 
تمامي اقدامات، اظهارات و موضع گيري هاي مقامات 
ايران را تفس��يربه مطلوب كرده و از فضاي پديد آمده 
بهره برداري سياسي و حقوقي نمايند. به عنوان مثال، 
تاكيد دولتم��ردان دولت نهم و دهم بر »هس��ته اي« 
شدن ايران و برگزاري جشن هايي تحت همين عنوان 
طرح برخي مباح��ث حساس��يت برانگيز و برگزاري 
س��مينارها و همايش هايي كه به غل��ط و به غرض به 
»يهودستيزي« تعبير ش��د؛ برخي اظهارات خارج از 
ُعرف ديپلماتيك رييس جمهور وقت؛ درك دولت وقت 
از تاثير و اهميت قطعنامه هاي شوراي امنيت )كه در 
آن زمان »كاغذپاره« خوانده شد( و بي اعتنايي آن به 

مقوله »اجماع جهاني« و همچنين رويكرد مذاكراتي 
آن، همگي فاكتورهايي بود كه باعث شد طرف مقابل 
در پيشبرد ايران هراسي و ايجاد اجماع حول محور آن 
به موفقيت هاي قابل مالحظ��ه اي در صحنه حقوقي 
دست پيدا كند. مضاف بر اينكه، طرف مقابل نيز از هيچ 
حربه و ترفندي براي پيشبرد اهداف خود - كه همان 
ممانعت از ايجاد كوچك ترين منفذ ديپلماتيك ميان 
ايران و غرب بود - دريغ نكرد. عزم اين جريان در ممانعت 
از حل وفصل مس��المت آميز نزاع هاي غرب با ايران در 
حدي بود كه برخي البي هاي ايران  ستيز در واشنگتن 
حتي مبادرت به استخدام افراد »اسالم شناس« كردند 
تا فتواي رهبر انقالب مبني بر حرام بودِن س��الح هاي 
كشتار جمعي را نيز براي افكار عمومي و سياستمداران 

غرب بي اهميت و با تاثيري »موقت« جلوه دهند.
حال كه اين دوران سخت به پايان رسيد و حاصل كار 
و فعاليت صدها البي و ميلياردها دالر هزينه براي نگه 
داشتن ايران در فهرست »كش��ورهاي تهديدآميز« 
نقش بر آب شد، وقت تامل و تجربه اندوزي فرا رسيده 
اس��ت: در اين راستا نيز اولين پرسش��ي كه به ذهن 
خطور مي كند اين اس��ت كه - اگر نگاهي به 1۵ سال 
گذشته بيندازيم - كدام رويكرد در سياست خارجي 
ايران در نهايت به نفع كش��ور و حتي به سود صنعت 
دفاعي و توان سخت افزاري كشور تمام شد؟ رويكردي 
كه در دوران اوباما، سازمان ملل را - آن هم با همراهي 
متحدين ايران در ش��وراي امنيت - به اتخاذ روش��ي 
نامتعارف واداشت و ايران را در فهرست تحريم شدگان 
تسليحاتي در كنار دولت هاي جنگ زده  مانند كنگو، 
س��ودان و آفريقاي مركزي نش��اند؛ يا رويكردي كه 
در دوران ترامپ موجب ش��د شوراي امنيت -به رغم 
تمام فش��ارها و تهديدات نامتعارف واشنگتن- ايران 
را به فهرس��ت دولت هاي متعارف و سازنده جهان بر 
صحنه  ديپلماسي قرار داد؟ پاسخ منصفانه به اين سوال 
مي تواند در ماه ها و سال هاي آينده راهگشاي بسياري 

از مسائل و چالش هاي بين المللي ايران باشد.

»تاملي بر تحريم  تسليحاتي«
يادداشت -6

دسترسي خواهد داشت و معامالت هم عمدتا شكل 
پنهان به خود خواهد گرفت كه مشخص نيست چه 

ميزان ارز آوري براي ايران به همراه دارد. 
عالوه براين حتي در صورت رفع تحريم ها افزايش 
خريد سالح از سوي ايران مي تواند رقابت تسليحاتي 
را در منطقه دامن بزند كه مي تواند دايما هزينه هاي 
دفاعي اي��ران را افزايش دهد كه مش��كالت جدي 
براي توسعه اقتصادي ايران به همراه خواهد داشت، 
آن هم براي كش��وري ۸۰ ميليوني كه مش��كالت 
توسعه اقتصادي اش را بايد دراولويت خود قرار دهد. 

ب - افكار عمومي و تحريم تسليحاتي 
در موقعيت فعل��ي كه امنيت بهداش��تي جامعه و 
امنيت معيش��تي اكثري��ت افرادجامعه تحت تاثير 
تحريم هاي امريكا و برخي ناكارآمدي هاي مديريتي 
با خطر مواجه شده است، خبر رفع تحريم تسليحاتي 
بر خالف نظري كه رييس جمهور اعالم كردند خبر 
خوش��حال  كننده اي براي افكار عمومي به ش��مار 
نمي رود و حتي با انتقادهاي جدي در رس��انه هاي 
اجتماعي روبه رو شد. در شرايطي كه رفع تحريم هاي 
دارويي و حياتي ايران انجام نگرفته براي مردم رفع 
تحريم هاي تسليحاتي در ليست اولويت هاي اوليه 
قرار ندارد. هر چند براي افرادي كه در بلوك قدرت 
مالحظات دفاعي دارند اين موضوع مهمي به شمار 
مي رود، اما شكاف ميان مالحظات افكار عمومي و 
مالحظات دولت در ح��وزه مقابله با تحريم ها و امر 

حكمراني مثبت نخواهد بود .

 ج -  رفع تحريم تسليحاتي و عوامل بازدارنده 
دفاعي 

س��الح و ابزارهاي نظامي نقش مهم��ي در عنصر 
بازدارندگ��ي در مع��ادالت دفاعي يك كش��ور ايفا 

مي كند ، اما اين به تنهايي نمي تواند عنصر بازدارنده 
محسوب ش��ود. توان توليد اقتصادي وتكنولوژي 
كش��ور، درجه همبس��تگي ملي و نيز نحوه تعامل 
درون بلوك قدرت و موقعيت بين المللي كش��ورها 
نيز از عوامل ديگري هستند كه مي توانند در حوزه 

دفاعي نقش بازدارندگي ايفا كنند. 
امروزه مي��زان نفوذ در بازار اقتص��ادي و توان توليدي، 
تكنولوژيكي و ديجيتالي يك كشور نيز مي تواند عنصر 
بازدارنده در حوزه دفاعي باشد. ايران در نحوه مديريت 
سياس��ي و اقتصادي خ��ود و در تنظي��م رابطه با نظم 
بين المللي هنوز نتوانسته به معادله اي دست پيدا كند 
كه بتواند از ظرفيت هاي انساني و منابع اقتصادي خود 
به خوبي بهره ببرد. عالوه براين صورتحساب هزينه هاي 
مالي چالش هاي بين الملل��ي ايران به خصوص در عدم 
امكان ف��روش مناب��ع گاز و نفت ايران و ني��ز صادرات 
صنعتي و  نيز خريد گران كاالهاي اقتصادي خود امكانات 
دفاعي ايران را تضعيف مي كن��د. در حوزه ديجيتال و 
تكنولوژي ه��اي اطالعاتي ايران قابليت ه��اي فراواني 
داشت كه در دوره آقاي خاتمي در حال شكوفايي بود كه 
چالش هاي غني سازي و تحريم هاي بين المللي مانع شد 
كه ظرفيت هاي انساني ايران در اين زمينه به ظهور برسد. 
همچنين بلوك سياسي و قدرت در ايران هنوز نتوانسته 
به يك انسجامي دست پيدا كند كه بتواند در حوزه هاي 
اساسي يك سياست واحد را با كمترين اصطكاك به پيش 
ببرد كه همين امر نيز در امر بازدارندگي و دفاعي موضعي 
تضعيف كننده به شمار مي رود. افزايش عنصر همبستگي 
و مشاركت سياسي نيز در گذشته مانند سال هاي آغازين 
جنگ با عراق و نيز در س��ال ۷۶ و خروج ديپلمات هاي 
اروپاي��ي از ايران و روي كارآمدن دولت خاتمي و نيز در 
آغاز حمله امريكا به عراق كه مشاركت سياسي با دولت 
مورد اقبال مردم افزايش يافته بود، نشان داد كه چقدر 

مي تواند نقش بازدارنده در تهديدات دفاعي ايفا كند. 

د- چالش هاي برجام 
در موقعيت كنوني هر رييس جمهوري كه در امريكا 
به قدرت برس��د اين موضوع مهم است كه برجام با 
مدل قبل چندان نمي تواند به روند خود ادامه دهد. 
بدون تنش زدايي گس��ترده با همس��ايگان عرب و 
نيز باز نگري در سياس��ت هاي منطق��ه اي و اولويت 
بخشيدن به واحد سياس��ي دولت - ملت به عنوان 
شاقول و معيار تصميم گيري بعيد است كه روند امور 
با گشايش عمده اي همراه شود. عالوه براين در توافق 
برجام تاييدهاي سه ماهه و شش ماه از سوي دولت 
امريكا براي تاييد رفع تحريم ها نياز اس��ت كه حتي 
در بازگشت امريكا به برجام امكان سرمايه گذاري در 
ايران را به شكل قابل توجهي كاهش مي دهد . بدون 
توجه به اين موضوعات دايما ايران در محيط تهديد 
دايمي قرار خواهد گرف��ت و هزينه هاي دفاعي اش 
افزايش خواهد يافت و رفع تحريم تس��ليحاتي نيز 
كمك موثري به عنصر بازدارندگي ايران در مقايسه 
با قبل رفع تحريم نمي تواند انجام دهد. در مذاكرات 
پيش رو ايران بايد به اولويت هاي توسعه اش اهميت 
بيش��تري بدهد. بدون امكان حضورعادي و معقول 
در فضاي بين المللي رفع تحريم هاي تس��ليحاتي 
در ح��وزه دفاعي الزام��ا نمي تواند ب��ه تنهايي خبر 

خوشحال كننده اي باشد. 

نتيجه گيري: 
در مجم��وع مي ت��وان گفت ك��ه چال��ش تحريم 
تسليحاتي هر چند گشايش��ي در حوزه دفاعي باز 
مي كن��د، اما بايد به مس��ائل دفاعي اي��ران به يك 
مجموعه همبسته نگاه كرد و با در نظر گرفتن عوامل 
همبسته ديگر رفع تحريم هاي تسليحاتي مي تواند 
به نيازهاي روزافزون دفاع��ي ايران و ثبات امنيتي 

كشور نيز كمك شاياني برساند.

نگاهيبهاماواگرهايپايانمحدوديتهايتسليحاتي

سايه روشن هاي تحريم تسليحاتي ايران 

توافق برجام جدا از ستايش ها 
و انتقادات��ي كه ب��ه آن انجام 
گرفت��ه و في المثل اين توافق 
نتوانس��ت تحري��م معامالت 
دالري را حل كند، اما در حوزه 
دفاعي گشايش هايي را براي 
جمهوري اس��المي به ارمغان 
آورد . جدا از كاهش س��طح تهديدات دفاعي عليه 
ايران كه روز به روز دامن��ه اش در آن زمان افزايش 
مي ياف��ت كه آن را متوقف س��اخت و در عين حال 
موقعيت منطق��ه اي ايران را ارتق��ا داد و همچنين 
امكاناتي براي انجام برخي معامالت در حوزه دفاعي 
مانند امكان خريد دف��اع ضدهوايي اس 3۰۰   براي 
ايران به همراه آورد كه به خاطرتحريم هاي قبل به 

صورت فريز در آمده بود .
در ف��از نهايی مذاکرات برج��ام مهم ترين مانع برای 
توافق مساله رفع تحريم تسليحاتی ايران بود که با لغو 
قطعنامه های قبلی شورای امنيت اين تحريم ها نيز لغو 
می گرديد . امريکا به خاطر حفظ سياست مهار ايران و 
نيزعدم تغيير  موازنه استراتژيک موقعيت ايران و نيز 
راضی نگه داشتن متحدان عرب و اسراييلی خود که با 
توافق برجام نيز مخالف بودند  به هيچ عنوان حاضر به 
رفع تحريم تسليحاتی ايران نبود و به حداقل تحريم 
1۰ ساله  تسليحاتی اصرار داشت . گروه مذاکراتی ايران 
که برای رسيدن به توافق اصرار داشتند وترجيح دادند 
داوطلبانه اين تحريم را به مدت پنج سال بپذيرند تا 
اختالل در حصول توافق ايجاد نشود. هرچند به نظر 
می رس��يد در بلوک قدرت ايران اف��رادی بودند که 
مالحظات دفاعی  برای شان اولويت داشت و چندان از 

انجام توافق راضی نبودند .
به هر حال رفع تحريم هاي تسليحاتي جدا از اينكه 
در حوزه دفاعي مي تواند گشايشي براي ايران ايجاد 
كند و نيز در صورتي كه بتواند اقالم تسليحاتي خود 
را بفروشد دسترسي به منابع مالي برايش به همراه 
دارد اما مالحظات ديگري هم هست كه بايد به آن 

پرداخته شو د. 

الف - محدوديت ها و تبعات 
در وهله نخس��ت بايد در نظر گرف��ت كه رفع فروش 
تحريم تس��ليحاتي نيز مرحل��ه اي اس��ت و در اين 
مرحله ايران حتي در شرايط عدم تحريم هاي بانكي 
نمي تواند هر سالحي را خريداري كند و في المثل ايران 
نمي تواند هواپيماهاي پيشرفته جنگي كه جزو نقاط 
ضعف دفاعي اش است خريداري كند و در حال حاضر 
ش��ايد هدف خود را افزايش توان دفاعي و  ضد هوايي 
و بازس��ازي زرهي و تجهيزاتي ني��روي زميني خود 
قرار ده��د و در صورتي كه روس��يه حاضر به فروش 
دفاع ضدهوايي اس ۴۰۰ شود كه آن هم بعيد به نظر 

مي رسد نسبت به خريد آن اقدام كند.
ام��ا در موقعي��ت فعل��ي رف��ع تحريم تس��ليحاتي 
صورتحس��اب هزينه اي جديدي ب��راي ايران ايجاد 
كرده اس��ت و آن تحريم هايي اس��ت ك��ه امريكا در 
حوزه هاي مختلف از جمله تحريم كامل بانكي پس از 
شكست در راي گيري شوراي امنيت در تمديد تحريم 
تسليحاتي عليه ايران اعمال كرده است. طبيعي است 
كه با پيروزي ترامپ اين صورتحساب ها موقعيت ايران 
را دشوار تر خواهد ساخت و بعيد است در حوزه دفاعي 
ايران بتواند معامالت استراتژيكي انجام دهد و بعيد 
است به جز روسيه كشور ديگري در اين زمينه با ايران 
معامله كند. عالوه براين در صورت رياست جمهوري 
بايدن همين حساسيت به نحو ديگري وجود خواهد 
داش��ت. جز آنكه ايران بتواند مذاك��رات كلي تري را 
س��امان دهد. عالوه براين فروش تس��ليحات نيز با 
مشكل جدي روبه روست و ايران به بازارهاي محدودي 

ادامه از صفحه اول

عليرضا نامور حقيقي

 رضا نصري

حال كه اين دوران سخت به پايان رس�يد و حاصل كار و فعاليت صدها البي و ميلياردها دالر 
هزينه براي نگه داشتن ايران در فهرست »كشورهاي تهديدآميز« نقش بر آب شد، وقت تامل 
و تجربه اندوزي فرا رسيده است: در اين راستا نيز اولين پرسشي كه به ذهن خطور مي كند اين 
اس�ت كه -اگر نگاهي به ۱5 سال گذشته بيندازيم- كدام رويكرد در سياست خارجي ايران 

درنهايت به نفع كشور و حتي به سود صنعت دفاعي و توان سخت افزاري كشور تمام شد؟



يادداشت جامعه شناسي دين
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نقد كتاب دكتر توسلي در حضور 
ايش��ان براي من تجربه جديدي 
اس��ت. مي خواهم بحث خود را از 
جهت تملك و نقد ميراث ايشان 
در جامعه شناسي دين و در جهت 
تكميل و ت��داوم پروژه تحقيقات 
جامعه شناختي دين در ايران طرح 

كنم كه ايشان از پيشگامان آن هستند. 
اولين ديدار من با دكتر توس��لي در پاريس بود. ايشان به 
مناس��بت دوس��االنه بين المللي جامعه شناسي دين به 
فرانس��ه س��فر كرده بودند و اين ديدار براي من كه طي 
سال هاي زندگي ام در پاريس از محيط علمي ايران كامال 
دور ب��ودم، تعيين كننده بود. با ايش��ان در لوكزامبورگ 
قرار گذاشتم. كتاب جامعه شناس��ي اديان ژان پل ويلم 
كه به تازگي انتش��ار يافته بود را تقديم كردم و ايشان هم 
كه اولين يا از اولين اس��اتيد جامعه شناسي دين در ايران 
بودند ساعت ها در مورد جامعه شناسي ايران، چهره ها و 
مباحث همچنين جايگاه مطالعات جامعه شناختي دين 
در ايران صحبت كردند. بعدها دريافتم كه نام دكتر توسلي 
با بسياري از اولين هاي جامعه شناسي ايران پيوند خورده 
است؛ از اولين رتبه اولي هاي دانشگاه، اولين رييس انجمن 
جامعه شناسي ايران، اولين كتاب در جامعه شناسي دين 
و... در بازگش��تم به ايران اطالع يافتم كه تنها در دانشگاه 
تهران و در دانشگاه آزاد كه دكتر توسلي تدريس مي كردند، 
درس جامعه شناس��ي دين ارايه مي ش��ود. در آن زمان 
جامعه شناسي و به  طور مش��خص جامعه شناسي دين 
با نام دكتر توس��لي پيوند خورده بود و هر جا كه به سراغ 
جامعه شناسي دين مي رفتيم با اين نام روبه رو مي شديم. 
ش��ركت در اين جلسه در ايران و س��خن گفتن در مورد 
جامعه شناسي دين در حضور ايشان، نقطه عطفي در اين 
مسير اس��ت، نقطه عطفي جهت تملك ميراث با نقد آن 
و نش��انگر حضور و تداوم پروژه ايشان در جامعه شناسي 

دين ايران. 
اين جلسه سومين جلسه اي  است كه به نقد و بررسي كتاب 
جامعه شناسي ديني اثر دكتر توسلي اختصاص يافته و اين 
خود نشان دهنده اهميت اين كتاب است. اين كتاب اولين 
متن درسي است كه در سال 1380 با نام جامعه شناسي 
ديني در ايران انتشار مي يابد. دكتر توسلي به كتاب عنايت 
به عنوان اولين كتاب با موضوع جامعه شناسي دين اشاره 
كردند كه من نمي ش��ناختم. تاريخ جامعه شناس��ي در 
ايران، تاريخي 80 س��اله اس��ت اما اولين كتاب آموزشي 
جامعه شناس��ي دين مربوط به 15 سال پيش است و در 
سال 1380 انتشار مي يابد. به نظر مي رسد جامعه شناسي 
دين جزو آخرين گرايش��اتي اس��ت كه وارد تصوير كلي 
جامعه شناس��ي در ايران شده و اين نكته خود قابل توجه 
و مطالعه است: چرا جامعه شناسي دين تا اين حد دير به 

كاروان جامعه شناسي در ايران پيوست؟ 
ترجمه مهم ترين متون كالس��يك جامعه شناسي 
به فارس��ي اغلب با تاخير همراه بوده و با حدود كم و 
بيش يك قرن پس از نگارش و انتشارشان به فارسي 
برگردانده ش��ده اند. ص��ور بنياني دوركيم در س��ال 
1382 توس��ط صالح آزاده و در س��ال 1383 توسط 
باقر پرهام منتشر شده است. اخالق پروتستانتيسم 
كه قديمي تر هست توسط انصاري در سال 1371 و 
توسط رشيديان و كاشاني هم درسال 1373 انتشار 
يافته و دين زيمل نيز در س��ال 1388 منتش��ر شده 
اس��ت. ترجمه جامعه و اقتصاد ماكس وبر كه دكتر 
منوچهري، دكتر ترابي نژاد و دكتر عمادزاده ترجمه 
كرده اند باز شامل بخش مربوط به دين كتاب نمي شود 
و اصوال مي توان گفت كه در آثار كالسيك ها بخشي 
كه مربوط به دين است نيز ديرتر به فارسي ترجمه و 
معرفي شده اند. دكتر توسلي اين تاخير را به حاكميت 
تئوري هاي سكوالر در قبل از انقالب و مقاومت هايي 
كه نس��بت به خود جامعه شناسي دين بعد از انقالب 
وجود داشته اس��ت مربوط مي دانند. به نظر مي رسد 
ورود جامعه شناسي دين به ايران كه به سال هاي پاياني 
70 و 80 مربوط است نيازمند شرايط مستعدي از نظر 
سياسي بود؛ شرايطي كه در دوره اصالحات به وجود 
آمد و زمينه را براي طرح بحث هاي جديد مهيا كرد. 

همين بحث را نيز مي توان در مورد سير تاليفات دكتر 
توسلي نيز پرسيد: دين به عنوان موضوع پژوهش به 
عنوان يك پروبلماتيك از چه دوره اي وارد مسير زندگي 
و فكري دكتر توسلي مي شود و از چه دوره اي موضوع 
پژوهش قرار مي گيرد؟ طبيعتا مقصودم پرس��ش از 
اعتقادات ديني ايشان نيست. پرسش از زماني است 
كه مطالعات جامعه شناختي دين ممكن مي شود و 
اين شرايط مس��تعد به جامعه شناس اجازه مي دهد 
دين را به عنوان يك موضوع پژوهش��ي انتخاب كند. 
امري ك��ه در دوره هاي ديگر چن��دان بديهي به نظر 
نمي رسد. پاسخ به اين سوال از منظر موقعيت دين در 
جامعه ايراني و ورود آن به جامعه شناسي ايران اهميت 
دارد. ايشان در مقدمه كتاب جامعه شناسي دين اشاره 
كرده اند كه از آن رو كه اسالم خصوصا جامعه يا جوامع 
اس��المي را مقدس و متعالي مي دانند، پرداختن به 
دين به عنوان موضوع پژوهش، مساله ايجاد مي كند 
و مي نويس��ند:»من دارم خطر مي كنم، ما دست مان 
نس��بت به اين مسائل خيلي باز نيس��ت.« 10 سال 
بعد در دوره ما، باز مي بينيم هش��دار دكتر توسلي در 
مقدمه كتاب، مناسبت مي يابد و جامعه شناسان دين 
در ايران از مسائل و حساسيت هايي سخن مي گويند 
كه در اين حوزه وجود دارد، محدوديت زاست و مانع 

تحقيقات مي شود. 
كتاب دكتر توس��لي، اولين كتابي اس��ت ك��ه با عنوان 
جامعه شناسي ديني در ايران به چاپ مي رسد. امروز پس 
از گذشت 15 سال از اين كتاب چند تن از اساتيد دانشگاه 
در اين حوزه تاليفاتي را منتشر كرده اند به عنوان نمونه دكتر 
شجاعي زند مجموعه اي را شروع كرده اند كه شماره يك آن 
تحت عنوان جامعه شناسي دين منتشر شده و شايد شماره 
دو نيز انتشار يافته باشد، دكتر محدثي كتابي تحت عنوان 
جامعه شناسي دين به روايت ديگر به چاپ رسانده اند، دكتر 
س��راج زاده نيز كتاب چالش هاي دين مدرنيته را منتشر 
كرده اند... اما جامعه شناس��ي دين هنوز جزو فقيرترين 
شاخه هاي جامعه شناختي در حوزه آثار تاليفي از جانب 

دكت��ر غالمعب��اس توس��لي، 
تحصيلكرده نزد برجس��ته ترين 
صاحب نظران دانش��گاه سوربن 
فرانس��ه ب��ود، عالوه ب��ر تاليف و 
ترجمه آثار گرانسنگ و فاخر در 
حوزه هاي مختلف جامعه شناسي 
و تربيت هزاران دانشجو كه بخشي 
از آنها اينك خود از جامعه شناس��ان برجس��ته كش��ور 
به حساب مي آيند، در سه مقطع حساس تاريخي، نقش 
و خدمات فوق العاده ماندگاري براي حفظ اعتبار و جايگاه 

جامعه شناسي و علوم اجتماعي در ايران ايفا كرد.
 اواخر دهه چهل و اوايل دهه پنجاه و در شرايطي كه علم 
جامعه شناسي و جامعه شناسان، عمدتا مظهر و نماد تقابل و 
تعارض علم و دين محسوب مي شدند، پرچمدار جرياني در 
فضاي آن روز جامعه دانشگاهي كشور به ويژه در حوزه علوم 
اجتماعي شد كه تعامل و همسويي يا الاقل سازگاري علم و 
دين را باور داشت و در ميان بهت و ناباوري و حتي تمسخر 
همكاران دانشگاهي خود در دانشكده علوم اجتماعي به 
حج مشرف شد و با رعايت همه جوانب مناسك نمادين، به 
صورت يك »حاجي« تمام عيار ظاهر شد و طلسم و تابوي 
نامأنوس جامعه شناس مسلمان و عامل بودن به مناسك 
ديني را شكس��ت و با مايه گذاش��تن از آبروي خويش به 
دانشجويان اين رشته براي ابراز دينداري و افتخار به آن، 
جرات و شهامت بخشيد و به اين ترتيب اين علم را عمال 
از انحصار خداناباوران و س��كوالر مسلكان نجات بخشيد 
و ش��مع وجودش محوري براي خود باوري دانشجويان 
مسلمان اين رشته كه در آن ايام بسيار منزوي و كم تعداد 
بودند، گرديد. البته در اين حركت مرحوم دكتر شريعتي 
بر او فضل تقدم و صراحت داشت با اين تفاوت كه شريعتي 
در مراحل آغازين، جايگاه و اعتبار رسمي و دانشگاهي در 
فضاي تخصصي جامعه شناسي ايران نداشت؛ ولي دكتر 
توسلي اين نقش را در شرايطي ايفا كرد كه مدرك دكتراي 
دولتي او از دانشگاه سوربن، اعتبار علمي خدشه ناپذيري 
داشت و در معتبرترين كانون جامعه شناسي دانشگاهي 
كشور  -يعني دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران -  به 
عنوان استاد مسلم اين رشته شناخته مي شد و همين اعتبار 

علمي بسيار كارساز بود.
دومين مرحله از نقش آفريني دكتر توسلي به سال هاي 
پ��س از انق��الب و تندباد هاي جري��ان انقالب فرهنگي 
بازمي گردد كه به علت تصوير نامأنوسي كه از ناسازگاري 
بنيان هاي اين عل��م با دين به وجود آم��ده بود و مواضع 
بسياري از چهره هاي دانشگاهي اين رشته نيز به آن دامن 
زده بود، اين رشته علمي در معرض فشارهاي همه جانبه 
قرار گرفت و از هر سو تحديد و مورد هجمه قرار مي گرفت، 
در اين شرايط اين دكتر توسلي بود كه هم به اعتبار وجاهتي 
كه به عنوان يك روش��نفكر ديني در همسويي با انقالب 
داشت و هم به اعتبار علمي و قوت استدالل هاي مومنانه 
خود، براي حفظ اعتبار و جايگاه اين علم توانست سينه 
سپر كند و با همفكري و مساعدت جامعه شناس مسلماني 
چون دكتر حس��ن حبيبي و همراهي ش��خصيت هايي 
چون مرحوم دكتر علي شريعتمداري، مرحوم دكتر احمد 
احمدي و دكتر عبدالكريم س��روش كه از اعضاي ستاد 
انقالب فرهنگي بودند، بنيان اين رشته در نظام دانشگاهي 
محفوظ ماند و برنامه ها و سرفصل دروس اين رشته، خود 

را با انتظارات جديد وفق داد و ماندگار شد.
موج سومي كه علم جامعه شناسي را تحت فشار قرارداد 
حركتي بود كه به ويژه پس از تسلط جريان هاي خاص بر 
اركان اجرايي كشور از سال 84 به بعد، تحت عنوان مقابله 
با مباني شرك آميز يا سكوالر علوم انساني برآمده از غرب 
به ويژه علومي چون جامعه شناسي شدت گرفت و بعضا با 
رويكردهاي افراطي، بي مهري هاي فراواني نسبت به اين 
رشته ها و روند رشد و توسعه آنها به وجود آمد. هر چند دكتر 
توسلي در اين مرحله به علت كهولت و بازنشستگي و فقدان 
نفوذ هاي مديريتي، نتوانست همچون ادوار گذشته به حد 
كافي در مقابله با بعضي افراط گري هاي اين دوره ايستادگي 
نمايد ول��ي باز هم به مدد نيروهايي كه پرورش داده بود و 
نهادمندي هايي كه به وجود آورده بود تا حدودي در كاهش 
فشار ها موثر واقع شد و جريان كلي اين علم توانست با افت 

و خيز هايي به حيات خود ادامه دهد.
دكتر توسلي عالوه بر اين نقش هاي كليدي كه شرح آن به 
اختصار گذشت، خود عالوه بر تدريس در باالترين مراجع 
و مراتب دانش��گاهي و تاليف و ترجمه ه��اي ماندگار، در 
فعاليت هاي نهادمند اين رشته در كشور هم نقش بي بديلي 
ايفا كرده است. او با مديريت گروه جامعه شناسي دانشگاه 
تربيت مدرس توانست دوره هاي تحصيالت تكميلي اين 
رشته را در دوره فترت فعاليت ساير دانشگاه ها راه اندازي 
كند و افتخار همراهي و همكاري و محوريت فعاليت هاي 
مربوط به تاسيس اولين دوره دكتراي جامعه شناسي در 
ايران را در اين دانشگاه نصيب خود بگرداند.اين خدمات 
عالوه بر تالش هايي است كه دكتر توسلي در كانون فعاليت 
خود در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و نيز در 
تاسيس و هدايت اين رشته در دانشگاه آزاد عهده دار بود. 

 دكتر توسلي در عرصه سياسي و كنشگري اجتماعي و 
حزبي هم فعال بود و به ويژه پس از سوگ ناباورانه درگذشت 
پر ابهام دكتر شريعتي، تا حدودي جاي خالي او را ال اقل در 
فضاي دانشگاهي و نزد دانشجوياني كه به شوق او به سوي 
علوم اجتماعي و جامعه شناسي گرويده بودند، پركرد. در ايام 
پرشور رقابت هاي سياسي جريان هاي مختلف مبارزاتي در 
برهه انقالب، توسلي سخنران محبوب مجامع دانشجوياني 
بود كه اس��الم گرايي را با مرام سياسي خود عجين كرده 
بودن��د. ارتباط و همنوايي تنگاتنگ او ب��ا بزرگاني چون 
مرحوم مهندس بازرگان و دكتر سحابي و ديگر افرادي كه 
امروز به جريان ملي مذهبي شهره اند، همچون پلي بود كه 
او را به دنياي سياست و فعاليت هاي حزبي متصل مي كرد 
و انصافا او از معدود افرادي بود كه هزينه هاي پرداختنش 
به سياس��ت به مراتب بيش از منافعي بود كه از آن برد و 
پاكدستي سياسي و سياست ورزي ميانه روانه، اخالقي، 
پيوسته و اصالح طلبانه بهترين وصفي است كه از اين وجه 

شخصيت او مي توان داشت.
بخشي از پيام  
انجمن اسالمي مدرسين دانشگاه ها

جامعه شناس ماندگار

متن سخنراني سارا شريعتي در جلسه نقد و بررسي كتاب »جامعه شناسي ديني« اثر دكتر توسلي٭

تداوم ميراث توسلي در جامعه شناسي دين ايران

علي محمد حاضري

جامعه شناسان ايراني اس��ت. اين خود نكته مهم و قابل 
توجه ديگري است. 

يكي از اولين نكات مطرح در اين كتاب، عنوان آن يعني 
»جامعه شناسي ديني« است كه در هر سه جلسه نقد، مورد 
بحث قرار گرفته است. دقيقا همان طور كه دكتر توسلي 
اشاره كردند اين حساسيت به دليل زمينه ملتهب فكري 
ايران اس��ت كه در آن مدام از نويسنده خواسته مي شود، 
تعيين كند عنوان اين كتاب، جامعه شناسي ديني است 
يا جامعه شناسي دين؟ رويكرد نويسنده خنثي و با فاصله 
علمي الزم است يا رويكرد مدافعانه و معتقدانه دارد؟ دين 
موضوع پر مناقشه اي است. در بحث دين، ناگزير رويكرد ها 
ارزش��ي و بحث هاي اخالقي طرح مي ش��ود و به سختي 
مي توان يك بحث علمي خنثي و ب��ا فاصله را طرح كرد 
و بدان پرداخت. اين حساس��يت نسبت به دين در همه 
زمينه ها وجود دارد اما در زمينه ايراني به دليل موقعيت 
سياسي دين، برجسته تر اس��ت. در فرانسه اين رشته از 
عنوان »جامعه شناسي ديني« به »جامعه شناسي دين«، 
»جامعه شناسي اديان« و امروزه به »جامعه شناسي امر 
ديني« تغيير نام داده است و در هر دوره با مالحظاتي، نام اين 
رشته تغيير كرده است؛ مالحظاتي كه در دهه گذشته در 
ايران چندان مطرح نبود و از اين رو دكتر توسلي نام كتاب 
را دقيقا با ترجمه تحت اللفظي جامعه شناسي دين معادل 

sociologie religieuse آورده اند.

-در بخش نخس��ت اين كتاب، دكتر توسلي به مباحث 
عمومي جامعه شناس��ي دين پرداخته ان��د و بخش دوم 
كه موضوع بحث امروز ماس��ت به جامعه شناسي اسالم 
اختص��اص دارد و ج��زو اولين متن هاي دانش��گاهي در 
حوزه جامعه شناس��ي اسالم اس��ت. موقعيت اسالم در 
جامعه شناسي دين چيس��ت؟ اين خود داستان مفصل 
ديگري است. برخي معتقدند كه اساسا جامعه شناسي دين 
مربوط به زمينه مسيحي است، جامعه شناسي دين درواقع 
همان جامعه شناسي مسيحيت اس��ت و اسالم و تشيع 
نمي توانند موضوع جامعه شناسي دين قرار بگيرند. از نظر 
ايشان اصوال جامعه شناسي دين متاثر از سكوالريزاسيون 
اس��ت و تئوري هاي سكوالريزاس��يون در دنياي اسالم 
مناس��بتي ندارند. از اي��ن رو آنچ��ه در كل كتاب دكتر 
توسلي مناقشه برانگيزتر است، نوآوري ايشان در بخش 
اسالم اس��ت و در اينكه بتوانيم زمينه اسالمي را موضوع 
مطالعه جامعه شناختي قرار بدهيم و اين كار از جانب يك 
جامعه شناس ايراني معتقد به اسالم يا حتي صرفا ساكن 
يك كشور اسالمي كامال نوآورانه است. پيش از اين و حتي 
در ح��ال حاضر اصلي ترين منابع مطالعات كش��ورهاي 
اس��المي، منابع خارجي اس��ت و از جانب كساني توليد 
مي شود كه نه ساكن اين مناطقند و نه حتي گاه موضوع 
اصلي كارشان به اين حوزه تعلق دارد با اين حال تحقيقات 
دوره اي و محدودشان به منابع اصلي پژوهش هاي ما بدل 
مي شود. اين موقعيت فرودستانه و گاه تحقيرآميزي است 
كه اطالعات جامعه اي كه در آن زندگي مي كنم را از جايي 
ديگر بگيريم و از اين روست كه محوريت قرار دادن زمينه 
ايراني و اسالمي و توليد پژوهش ها در اين حوزه مي تواند 
اين آثار را نه به عنوان تنها منبع بلكه دست كم به يكي از 

منابع تحقيقاتي اين زمينه بدل كند. 
كتاب جامعه شناس��ي دين دكتر توس��لي اولين كتاب 
دانشگاهي است كه به جامعه شناسي اسالم و تا حدودي 
تشيع مي پردازد. ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه تشيع 
در آن رسميت و تسلط دارد و اين موقعيت مي تواند جامعه 
ايراني را از ديگر كشور هاي مسلمان متمايز كند از اين رو 
جامعه شناس��ي عمومي ايران نمي تواند خود را بي نياز از 
جامعه شناس��ي دين، اسالم و تش��يع بداند. هر مطالعه 
اجتماعي به دليل نقش مرك��زي و محوري دين، ناگزير 
به پرونده اسالم و تش��يع برخواهد خورد. به اين ضرورت 
اغلب در خارج از دانشگاه پاسخ داده شده است. برخي آثار 
شريعتي در خصوص تشيع همچون جامعه شناسي امت 
و امامت، تش��يع علوي و صفوي، انتظار مذهب اعتراض 
و جهت گيري طبقاتي در اس��الم از نمونه هاي پيشگام 
مطالعات جامعه شناختي تشيع اند كه در خارج از دانشگاه 

طرح و تدريس شده اند و دكتر توسلي در كتاب 10 مقاله 
در جامعه شناسي ديني با تاملي در انديشه شريعتي به اين 
ميراث جامعه شناختي در حوزه دين مفصل پرداخته اند. 
در كتاب جامعه شناسي دين دكتر توسلي به تاريخ سياسي 
تشيع در ايران بعد از صفويه پرداخته مي شود و در بخش 
»مسلمانان در جهان« پرونده هاي مشخصي را مورد مطالعه 
قرار مي دهد. اينها از مهم ترين امتياز هاي اثر دكتر توسلي 
است كه به اين حوزه هاي جديد و سخت ورود پيدا مي كند 
و مباحث ن��و و ارجاعات جدي��دي را به مباحث عمومي 
جامعه شناسي دين مي افزايد به عنوان نمونه طرح مباحثي 
چون بنيادگرايي، دين عامه يا تقريب در متني كه مربوط به 

15 سال پيش است بسيار بديع و نوآورانه است. 
در بخش س��وم كتاب، دكتر توسلي اسالم را در نسبت با 
دو دموكراسي و س��رمايه داري مورد مطالعه قرار داده اند. 
دو موضوعي كه از اوايل قرن بيس��تم تاكنون همچنان از 
موضوعات ارجح مطالعه مسلمانان است. نخست قدرت 
سياس��ي. اصوال آنچه »بيداري اسالمي« در قرن بيستم 
مي نامند با الغاي آخرين خالفت در اس��الم و انديشيدن 
بديل هاي آن شكل گرفت. دومين پرسش از سرمايه داري 
اس��ت. دكتر توس��لي در اين بحث به كتاب »اس��الم و 
سرمايه داري« ماكسيم رودنسون اشاره مي كند كه متن 
مهمي است اما محل ارجاع نيست و كمتر خوانده مي شود. 
در بين كالس��يك ها نيز متن هايي هس��ت كه فراموش 
شده اند يا بدان بي توجهيم به عنوان نمونه مي توان به كتاب 
هآلبواكس در مورد جامعه شناسي طبقات اشاره كرد كه 
امروز در دانشگاه هاي ما مرجع نيست. انگار اين متن ها به 
جامعه شناسي ايران ورود پيدا كرده و معرفي شده اند اما 
بعد از يك دوره فراموش شده اند. چه عواملي باعث شده 
است كه متن يك متفكر مطرح شود، برجسته شود و بعد 

كنار گذاشته شود؟ سهم مدهاي فكري و عوامل زمينه اي 
چون فرهنگ اسالمي در پذيرش و طرد يك متن چيست؟ 
در اين بخش گاه ميان يك متن علمي با خصلت توصيفي و 
متن روشنفكري با خصلت هنجاري خود خلط مي شود و 

طبيعت دوگانه دانشمند و مومن را آشكار مي كند. 
جذابيت ديگر اين بخش، مساله شرق شناسي به معناي 
مطالعاتي اس��ت كه محققان غربي در مورد كشورهاي 
ش��رقي انجام داده اند. يكي از نقد هايي كه ژاك برك كه 
مورخ و جامعه شناس كشورهاي اسالمي است به دوركيم، 
موس و بس��ياري از جامعه شناس��ان فرانس��وي مطرح 
مي كند اين است، مي گويد در حالي كه فرانسه يك قدرت 
استعماري است و جامعه فرانس��ه با مسلمانان سر و كار 
دارند، جامعه شناسان ما ترجيح مي دهند در مورد قبايل 
استراليايي و حتي اسكيموها مطلب بنويسند اما مسلمان 
را موضوع مطالعه خود قرار نمي دهند. از طرف ديگر آنهايي 
هم كه در مورد مس��لمانان بحث مي كنن��د نه به عنوان 
جامعه شناس بلكه به عنوان اسالم شناس يا شرق شناس 
ش��ناخته مي ش��وند. به عبارت ديگر اسالم شناس��ي و 
شرق شناسي خود را خارج از علوم انساني تعريف مي كنند 
و به نوعي در آنچه »استثناي اسالمي« مي نامند، مشاركت 

مي كنند. انگار پژوهش��گران جوامع اس��المي به حوزه 
جامعه شناسي تعلق نداشته اند بلكه به عنوان شرق شناسي 
به اين حوزه ورود پيدا مي كنند. شرق و اسالمي كه استثنائا 
مشمول مطالعات جامعه شناسي عمومي نمي شود. دكتر 
توسلي در اين كتاب براي اولين بار بحث هاي شرق شناسي 
را در ربط با جامعه شناسي طرح و نقد كردند. طرح و نقد 
سنت شرق شناسي و اسالم شناسي در علوم انساني كاري 
است كه هنوز انجام نشده است. از اين رو الزم است متن هاي 
شرق شناسان در مورد كشورهاي اسالمي را به عنوان متون 
جامعه شناسي بخوانيم و مورد نقد و ارزيابي قرار دهيم. به 
عنوان نمونه مكاتبات گوبينو و توكويل در مورد اسالم و 

ايران بسيار قابل توجه است. 
در عين حال، كتاب با غيبت هايي نيز روبه روست. به عنوان 
نمونه سنت ماركسيستي در جامعه شناسي دين ايشان 
به سختي راه پيدا مي كند. در حالي كه مي دانيم در آغاز 
جامعه شناسي دين به عنوان يك رشته، دو سنت مسلط 
بوده و بدون پرداختن به اين دو سنت بنيانگذار نمي توان به 
تاريخ اين رشته پرداخت: يكي سنت كاتوليكي و كليسايي 
يا س��نت دين رس��مي مسيحي اس��ت و ديگري سنت 
ماركسيستي است. اولين همايش هاي جامعه شناسي 
دين را كشيش ها و كمونيست ها - كشيش ها براي اثبات 
و كمونيس��ت ها براي انكار - برگزار كردند. در نتيجه در 
تكوين جامعه شناس��ي دين يك س��نت قوي مطالعات 
كشيشي و مطالعات ماركسيس��تي وجود دارد كه قابل 

طرح و توجه است.
در طرح مباحث نيز مي توان به وجود غيبت هايي اش��اره 
كرد. از طرفي به مباحث جديد بس��ياري پرداخته شده 
است به عنوان نمونه، دين و خانواده، دين و قوميت، دين و 
مليت، دين و سياست، دين و دولت و... اما به دين و فرهنگ 

كه از مهم ترين پرونده هاي جامعه شناسي دين امروز است، 
اشاره اي نشده است. امروزه يكي از مهم ترين نظريات در 
توضيح ظهور بنيادگرايي همچنين افراط گرايي ديني، 
گسس��ت ميان دين و فرهنگ اس��ت. طبق اين نظريه، 
فرهنگ هميشه زمينه اي بوده كه دين در آن به »تعادل« 
مي رسد، با آن داد و س��تد مي كند، مذاكره مي كند و در 
اين تعامل انعطاف مي يابد. در بنيادگرايي، ما با دين بدون 
فرهنگ روبه روييم. ديني كه در آن گزاره هاي اعتقادي از 
متن فرهنگي جدا مي شود، با فرهنگ برخورد مي كند و به 

خشونت منجر مي شود. 
و اما در جمع بندي نهايي اين بحث مي خواهم به غايبان 
مطالعات اجتماعي دين در اين كتاب و در جامعه شناسي 
دين ايران اشاره كنم. موضوعات غايبي كه در زمينه ما توجه 
و احضار آنان مي تواند از طرفي جامعه شناسي دين ايران را 
از دو گانه فروكاستن به يك جامعه نگاري اعمال و مناسك 
ديني و از طرف ديگر تمركز بر نهاد رسمي و تاريخي دين و 
تبديل شدن به روحانيت پژوهي رها كند. دو حوزه اي كه به 
نظر مي رسد از مهم ترين حوزه هاي پژوهش جامعه شناسي 
دين در ايرانند: سنجش ميزان دينداري و مطالعه تحوالت 

تاريخي و سازماني روحانيت.

- دين رسمي و غيررسمي: ضرورت مطالعه نهاد تاريخي 
دين، دين رسمي، راست كيش��ي )ارتدوكسي( در ربط 
با دينداري هاي غيررس��مي، انش��عابي، دگرانديشانه و 
فرقه اي)هترودوكسي( ما در دوره دگرديسي دين، تجزيه 
و بازتركيب امر ديني هستيم. دوره دينداري هاي سيال، 
مركب و خ��ارج از نهاد. دينداري هاي��ي كه از نظر برخي 
جامعه  شناس��ان به عنوان محص��والت ديني مدرنيته 
شناسايي مي ش��وند. در اين حال ضروري است به ديگر 
اشكال دين در مدرنيته نيز بپردازيم. چنانچه در آغاز تكوين 
اين رشته در اروپا نيز جامعه شناسي دين به جامعه شناسي 
مسيحيت، كليسا و كاتوليسم رسمي اختصاص داشت اما 
بعدها فرقه ها، جنبش هاي نوين ديني و دين خارج از نهاد 

دين نيز موضوع پژوهش هاي علمي قرار گرفتند.
- مطالعات اجتماعي دين و بي ديني: مطالعات دين در 
عين حال مطالعات دين و بي ديني است، اگر بتوانيم از 
اين اصطالح استفاده كنيم. جامعه شناسي دين در ربط 
مستقيم با جامعه شناسي سكوالريزاسيون است. مطالعه 
اسالم در ايران نمي تواند خود را از مطالعه تحوالتي كه در 
نهاد رسمي دين كه روحانيت شيعي است بي نياز بداند. 
بنابراين نهاد رسمي دين يكي از مهم ترين بخش هاي 
جامعه شناسي دين در ايران است. اين درست اما در عين 
حال مطالعه بي ديني، الحاد و الادري گري نيز خود بخشي 
از مطالعات دين است. مطالعه جامعه شناختي آنهايي 
كه ب��اور دارند و خود را ديندار معرفي مي كنند و آنهايي 
كه خود را غيرباورمند معرفي مي كنن��د و از بي ديني، 
فروپاشي ايمان و سست شدن تعلقات صحبت مي كنند. 
دين و بي ديني يك زوج مطالعاتي در جامعه شناسي دين 
است و مطالعه سير تحوالت آن، تبديل يكي به ديگري و 
امتزاج اين دو تحت تاثير شرايط و موقعيت ها از مهم ترين 

پرونده هاي جامعه شناسي دين است. 
- معنويت ه��اي جديد: جنبش ه��اي جديد ديني نيز 
يكي ديگر از غايبان اين كتاب اس��ت. امروزه در جامعه 
ما معنويت گرايي، جريان مطرحي اس��ت. در نمونه اين 
جنبش هاي جديد ديني، معنويت گرايي با حوزه هايي 
چون مديريت و روانشناسي و درمان در هم مي آميزد و 
زمينه ساز جريانات و اجتماعاتي جديد مي شود. جرياناتي 
ك��ه در ايران نيز ظهور پيدا كردند و گاه به عنوان ش��به 
دين، كيش هاي نوظهور يا عرفان هاي جديد از آنها ياد 
شد و البته دوران اوج و افولي نيز داشتند اما همچنان از 

جريانات قابل توجه و مطالعه اند.
- اقليت هاي ديني: مطالعه جامعه شناختي اقليت هاي 
ديني نيز از ديگر پرونده هاي مهم و غايب جامعه شناسي 
دين است. يكي از پرونده هايي كه به شكل پارادوكسيكالي 
در موضوعات جامعه شناس��ي دين ايران غايب يا بسيار 
كمرنگ اس��ت. مي گويم پارادوكسيكال به اين دليل كه 
تشيع كه دين رس��مي در ايران است، خود به عنوان يك 
اقليت مذهبي در اكثر كشورهاي اسالمي قلمداد مي شود 
در نتيجه طبيعتا  بايد به اين مس��اله اقليت هاي مذهبي 
حساسيت ويژه اي داشته باشد. تشيع كه خود در اقليت 
است چگونه در ايران كه در موقعيت اكثريت قرار مي گيرد 
به اقليت هاي ديگر مي انديشد يا نمي انديشد؟ اين سوال 
مهمي اس��ت. به همين ترتيب مي توان از اس��الم نيز در 
موقعيت اكثريت و در موقعيت اقليت ديني پرسش كرد 
همچنين سياست هاي اقليت ساز، هم گرايانه و واگرايانه را 

مورد پژوهش قرار داد. 
- و درنهايت اشكل جديدي چون حوزه اسالم اروپايي از 
نظر اهميتي كه اروپا همچنين مسلمانان اروپايي در حوزه 
مطالعات اس��الم دارند، از غايبان اين دست مطالعات در 

زمينه اسالمي است. 
هر نقدي در تداوم يك پروژه سهيم است. احضار اين غايبان 
در غني سازي ميراثي كه دكتر توسلي براي نسل بعد به جا 
گذاشته اند، موثر است. ميراث را تملك مي كنيم و با به كار 
انداختنش، بدان حيات دوباره اي مي بخشيم. آقاي دكتر 

از آنچه براي ما به جا گذاشتيد، سپاسگزاريم. 
٭ ارايه شده در انجمن جامعه شناسي ايران و در 
حضور دكتر توسلي: 21 آذر ماه 1395

»دردا كه درين زمانه پر غم و درد
غبنا كه در اين دايره غم پرورد

هر روز فراِق دوستي بايد ديد
 هر لحظه وداع همدمي بايد كرد« 
)ابوسعيد ابوالخير( 
استاد پيشكس�وت جامعه شناس�ي، از نخستين 
اس�اتيد و مولفان اين حوزه، اولي�ن رييس انجمن 
جامعه شناسي ايران، يكي از چهره هاي نهضت ملي 
و همراه�ان مهندس بازرگان و  يار علي ش�ريعتي 
امروز با زندگي وداع گفت. فقدان دكتر توسلي را به 
خانواده آن عزيز، همسر و فرزندان ايشان و جامعه 

علمي ايران تسليت مي گوييم.
خانواده شريعتي

فراق دوست

دانشمند سياستمدار
 دكتر غالمعباس توس��لي را به عنوان استاد 
پيشكسوت دانشگاه مي شناسيم. زندگي او 
با تاريخ جامعه شناسي ايران درآميخته است 
و نامش با بس��ياري از اولين هاي اين رشته 
پيوند خورده اس��ت، جامعه شناس��ي ايران 
وامدار اوست و تا مدت ها او، شناخته شده ترين 
جامعه  ش��ناس ايراني در خارج از كشور بود. 
دكتر غالمعباس توسلي در ميدان سياست 
نيز چهره اي آشناست. چهره اي كه به جنبش 
مبارزاتي، مل��ي و آزاديخواهانه مردم تعلق 
داش��ت و در همه لحظه هاي س��خت و تلخ 
اين تاريخ، حاض��ر و همراه ب��ود. زندگي او 
روايتي ديگر از حديث نامكرر »دانش��مند و 
سياستمدار« است. سياستمداري همراه با 
جنبش ملي ايران و دانشمندي كه هيچ گاه از 

ابتال سياست در امان نبود. 

وداع

سارا شريعتي

امير جديدي / اعتماد
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مطابق آنچه معاون وزير راه و شهرسازي اواخر هفته 
گذش��ته مطرح كرد، هزينه س��اخت هر مترمربع 
مس��كن ملي 2.7 ميليون تومان برآورد شده است. 
محمود محم��ودزاده در ادامه گفته ب��ود كه »اين 
اختيار به استان داده شده كه قيمت ساخت مسكن 
ملي را با نوسان 5 درصد افزايش يا 10 درصد كاهش 

محاسبه و بر اساس اين معيار برنامه ريزي كند.«
برآورد هزينه س��اخت هر مترمربع مس��كن ملي 
حدود دو ميليون و 700 هزار تومان در حالي است 
كه حداقل دستمزد براي افراد مجرد و بدون سابقه 
كار در س��ال جاري دو ميليون و 500 هزار تومان 
و براي افراد متاه��ل دو ميليون و 900 هزار تومان 

اعالم شده است.
مقايسه هزينه ساخت يك متر مربع واحد مسكوني 
و حداق��ل دس��تمزد در س��ال ج��اري،  »تعادل« 
مناسبي با يكديگر ندارند، چراكه در شرايط ركود 
تورمي فعلي كه بنا بر نظرس��نجي ها، گزارش شده 
حدود 40 درصد خانواده هاي ايراني پس اندازي هم 
ندارند، مش��خص نيست افراد حاضر در دهك هاي 
درآمدي پايين چگونه قادرند هزينه هاي مس��كن 

ملي را تامين كنند. 

قيمت خانه 533 درصد افزايش داشته است
بر اس��اس گزارش بان��ك مركزي از »تح��والت بازار 
مس��كن در پايتخت« در شهريور سال جاري قيمت 
هر مترمربع واحد مسكوني به 24 ميليون و 290 هزار 
تومان رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال 98 افزايش 
91.7 درصدي داشته است. كمترين متوسط قيمتي 
كه معامله گران در بازار مسكن براي خريد هر مترمربع 
خانه پرداختند براي منطقه 18 بوده كه 10 ميليون و 

410 هزار تومان بوده است.
خيز قيمت مسكن در پايتخت آن هم در شرايطي كه 
ساير بازارهاي دارايي نيز به شيب قيمتي خود ادامه 
مي دهند، در س��ال هاي پس از بازگشت تحريم هاي 

نفتي شدت بيشتري يافته است.
بر اساس آمارهاي وزارت راه و شهرسازي، در سال 
92 متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در 
ته��ران حدود 3 ميليون و 834 هزار تومان اس��ت 
كه بيشترين متوس��ط قيمت در سال گفته شده، 
ح��دود 4 ميلي��ون و 300 هزار تومان ب��ود كه در 

خردادماه به ثبت رسيد. اما در ماه هاي بعد قيمت 
هر مترمربع واحد مسكوني افزايش زيادي نداشت؛ 
بر اساس آمارها قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 
در بهار 92 حدود 4 ميليون و 200 هزار تومان بود 
كه در زمستان همان سال به 4 ميليون و 500 هزار 

تومان رسيد.
ميانگين قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در سال 
گفته ش��ده حدود 4 ميليون تومان بود. هر چند در 
آن س��ال ها بازارهاي موازي تالطم هاي به  شدت از 
سال  97 تا سال جاري نداشته اند، اما مقايسه متوسط 
قيمت هر مترمربع واحد مس��كوني از س��ال 92 تا 
شهريور س��ال جاري نشان مي دهد كه قيمت خانه 

533درصد افزايش يافته است.
اين امر براي حقوق بگي��ران ثابت، خانه اولي ها و به 
خصوص اقش��ار ضعيف كه در دهك هاي درآمدي 
پايين ق��رار دارند، آس��يب زا خواهد ب��ود و موجب 
مهاجرت معكوس از ش��هرها به حاش��يه ش��هرها 

مي شود. 

ركورددار تورم مسكن در جهان
بر اس��اس آنچه يك��ي از وب س��ايت هاي داخلي از 
آمارهاي اخير بانك جهاني منتش��ر ك��رده، ايران 
داراي بيش��ترين تورم مس��كن ب��ا 91.7 درصد در 
جهان است. لوكزامبورگ، اسلواكي و پرتغال با 13، 
10 و 9.8 درصد بيش��ترين تورم يك سال اخير در 
حوزه مس��كن را در اختيار دارند و در رتبه هاي دوم 

تا چهارم قرار گرفته اند. نكته جالب در اين است كه 
قيمت مسكن در كشورهاي همسايه مانند امارات 
و قطر 7.2 و 9 درصد كاهش داشته است. بر اساس 
اين گزارش متوسط قيمت مسكن در جهان در يك 
دهه اخير به باالترين رقم از زمان بحران 2009 مالي 

در جهان برسد.
هر چند اين روند افزايش��ي در سال اخير و به دليل 
ش��يوع كرونا و نا اطميناني در خصوص »زمان غلبه 
بر اين بيماري« و همچنين باال رفتن قيمت مصالح 
ساختماني ش��دت گرفته اس��ت كه مي تواند زنگ 
خطري براي مستاجران باش��د. با وجود اينكه آمار 
دقيقي از تعداد مستاجران در كشور نيست )چراكه 
بعضي در خانه هايي زندگ��ي مي كنند كه اجاره اي 
بابت آن نمي پردازند يا توافق شفاهي با صاحب ملك 
دارند( اما گفته هاي هفته گذشته رييس كميسيون 
برنامه و بودجه نشان مي دهد كه حدود 7.7 ميليون 
نفر در كشور مستاجر هستند كه قيمت هاي مسكن 
مي تواند آنها را وادار به مهاجرت به حاش��يه شهر يا 

شهرهاي كوچك كند. 

 مسكن ملي، راهكار براي طبقه متوسط
برآوردهاي دي ماه سال گذش��ته نشان داده است 
كه قيمت هر مترمربع زمين براي س��اخت مسكن 
ملي 3.5 تا 4 ميليون تومان در نظر گرفته ش��ده كه 
متقاضيان در اقساط 10 سال پرداخت خواهند كرد. 
هر متقاضي براي گرفتن زمين نيز بايد 40 ميليون 

تومان آورده اوليه داشته باشد. از سوي ديگر بانك ها 
نيز » تا 100 ميليون توم��ان وام با نرخ 18 درصد با 
دوره مشاركت دو ساله و مدت بازپرداخت 10 ساله 
پرداخت مي كنند«. با وجود اينكه برخي مسووالن 
معتقدند با اي��ن اقدامات فرد متقاضي مي تواند يك 
واحد حدود 50 متري را بسازد، اما گشت و گذار در 
بانك هاي پرداخت كننده وام وديعه مس��كن نشان 
مي دهد ك��ه گرفتن وام براي همه ني��ز امكان پذير 
نيست و هر بانكي »شرايط خاص خودش« را براي 

پرداخت وام دارد.
به عن��وان مثال يكي از ش��روط »يك��ي از بانك ها« 
دريافتي حداقل دو ميليون و هش��تصد هزار توماني 
متقاضي وام مسكن به عالوه يك ضامن است. شرط 
بانك ديگري عالوه بر داشتن حداقل حقوق دو ميليون 
و 500 هزار توماني فرد متقاضي، يك ضامن و دادن 
چك يا سفته به ميزان سود و مبلغ وام به بانك است. 

مقصر كيست؟
طي يك سال منتهي به شهريور سال جاري متوسط 
قيمت هر مترمربع واحد مس��كوني با افزايش 91.7 
درصدي به بيش از 24 ميليون تومان رس��يد. اين در 
حالي است كه تورم نقطه به نقطه )شهريور98نسبت 
به ش��هريور 99( حدود 34.4 درصد و تورم يك سال 

منتهي به شهريور نيز 26 درصد بوده است.
با مقايسه تورم و متوسط قيمت مسكن در ماه مورد 
نظر مي توان به اين ادعا رس��يد ك��ه قيمت در بازار 
مسكن تابعي از نرخ ارز و تالطم هاي ريز و درشت در 
آن بازار اس��ت. هر زمان كه نرخ ارز افزايش شديدي 
پي��دا كند، به دلي��ل تضعيف ارزش ري��ال و تمايل 
افراد به حف��ظ ارزش دارايي هاي خود، قيمت ها نيز 
افزايش بيش��تري پيدا مي كنند تا جبران ارزش از 

دست رفته باشند.
 ب��ا وجود اينكه رييس كل بان��ك مركزي در آخرين 
يادداشت اينستاگرامي خود بر اهتمام بانك مركزي به 
ادامه دار شدن جريان نقدينگي اشاره كرد، اما به نظر 
مي رسد احساس افزايش تورم در »كف جامعه« از يك 
سو و مش��كالت اقتصادي كشور به دليل تحريم ها از 
سوي ديگر، نتواند خيز افزايش قيمت ها را كندتر كند. 
ش��ايد براي هر اقدامي در ابتدا الزم است »اقدامات و 
راهكارهاي« ثبات بخشي به اقتصاد در جامعه حس 
شود. در اين صورت است كه سياست ها براي بهبود 

وضعيت معيشت افراد مي تواند سودمند باشد. 

گروه اقتصادي

عباس آخوندي در گفت وگو ب��ا تجارت نيوز، وضع مالي 
دولت را وخيم توصيف مي كند و به كسري بودجه و بدهي 
بيش��تر از 600 هزار ميليارد توماني دولت اشاره كرده و 
مي گويد كه فرصت هاي زيادي از دست رفته و براي اصالح 
اقتصاد دير شده است. عضو سابق كابينه روحاني انتقادهاي 
اساسي به سياس��ت هاي دولت در قبال كنترل وضعيت 
اقتصادي دارد و مي گويد كه پيشنهاد دولت براي فروش 
اوراق س��لف نفتي يك خطاي بزرگ بود. دانش آموخته 
اقتصاد سياسي دانشگاه رويال هالووي لندن، اعتقاد دارد 
كه هم بايدن و هم ترامپ فشارهاي سنگيني عليه ايران 
اعمال مي كنند و مسووالن كشور بايد از امريكا عبور كرده و 
به دنبال راه سومي باشند. مسووالن ايران نبايد از اين خبري 
كه گفته ش��د 50 درصد س��رقت هاي اخير سرقت اولي 
هستند، به سادگي عبور كنند. اين جمله عباس آخوندي 
در ادامه يك جمله تاكيدي مي آيد: »در حال حاضر يكي از 
مسائل جدي حاكميت، گسترش فقر است.«او به معيشت 
دشوار مردم ايران اشاره مي كند و مي گويد در شرايطي كه 
تمام جهان براي عب��ور از كرونا به مردم خود كمك هاي 
مالي داشته اند، دولت ايران گرفتار كسري بودجه سنگين 
است و نتوانسته كمك موثري به مردم داشته باشد. وزير 
پيشين راه و شهرس��ازي ادامه مي دهد اين در شرايطي 
اس��ت كه دولت در چرخه باطلي افتاده و به دليل ناتواني 
در كس��ري بودجه، با خطر تورم باال و تشديد فقر مواجه 
است. »درآمدهاي ارزي ايران وضعيت ناگواري دارد.« اين 
جمله را وزير پيشين راه و شهرسازي مي گويد و توضيح 
مي دهد كه نه فقط فروش نفت س��قوط كرده كه شيوع 
كرونا موجب ريزش 40 درصدي صادرات غيرنفتي شده 
است. ضمن آنكه كوويد 19 هزينه هاي كشور را باال برده 
است. او مي گويد: » ما كسري بودجه مان قبل از داستان 
كرونا حدود 220 هزار ميليارد تومان بود و قبل از اين هم، 
دولت حدود 400 هزار ميليارد تومان به نظام بانكي بدهكار 
بوده است. اين بدهي خودش به اندازه كافي بزرگ است و 
اگر 220 هزار ميليارد تومان ديگر به آن اضافه شد چيزي 
بالغ بر 600 هزار ميليارد تومان مي شود. « به عقيده عباس 
آخوندي مدل تورمي كه دولت نهم و دهم با آن مواجه بود 
با مدل تورمي دولت يازدهم و دوازدهم متفاوت اس��ت. او 
درباره اين تفاوت توضيح مي دهد: تورم دولت احمدي نژاد 
مبتني بر رشد پايه پولي و برون زا بود و دولت تصميم گرفت 
كه پايه پولي افزايش پيدا كند اما در حال حاضر رشد پايه 
پولي درون زاست.استاديار اقتصاد دانشگاه تهران تاكيد 
مي كند كه در حال حاضر رشد پايه پولي به دليل افزايش 
بدهي دولت يا به دليل اضافه برداش��ت موسسات مالي و 
دولت است. به گفته او ميزان بدهي دولت به اقتصاد ايران 
از هزار هزار ميليارد تومان عبور كرده، اما در اين وضعيت 
مجلس هم به جاي آنكه باري از روي دوش دولت بردارد به 

دنبال ايجاد هزينه هاي جديد است.

بر اساس جديدترين آمار وزارت صنعت از وضعيت توليد 
كاالهاي منتخب صنعتي در 5 ماه امسال بيشترين حجم 
توليد در اين گروه هاي كااليي به الياف اكريليك با رش��د 
189.5درصد اختصاص دارد. عالوه بر اين در مجموع از 
28 گروه كااليي منتخب صنعتي، توليد دو كاالي ماشين 
لباسشويي58.0درصد و تلويزيون 78.7 درصد افزايش 
داشته و مابقي كاالها با رشد زير 40 درصدي توليد روبه رو 
شده اند. بر اس��اس اين گزارش متوس��ط رشد 28 گروه 

كااليي در 5 ماهه امسال حدود 15 درصد بوده است.

رشد متوسط ۱5 درصدي توليدات 
صنعتي كشور در 5 ماهه امسال

اكبر حيدري با بيان اينكه تا يك ماه آينده همه شركت هاي 
سرمايه گذاري سهام عدالت در بورس پذيرفته مي شوند 
و اف��رادي كه روش غيرمس��تقيم را انتخ��اب كرده اند، 
مي توانند سهام خود را بفروشند، افزود: از زمان آزادسازي 
سهام عدالت بارها به سهامداران تاكيد شده كه از فروش 
آن خودداري كنند، زيرا اين س��هام ارزنده است و مردم 
مي توانند در آينده از سود آن استفاده كنند. وي با بيان 
اينكه در هفته آينده مجمع افزايش س��رمايه 4 شركت 
برگزار مي ش��ود، گفت: از 19 ميليون س��هامدار سهام 
عدالت كه روش مستقيم را انتخاب كرده اند، 3 ميليون 
نفر اقدام به فروش سهام  خود كردند. اين  موضوع بيانگر 
اين است كه افراد مي خواهند س��هام خود را نگهداري 
كنند. حيدري تصريح كرد: شركت سرمايه گذاري استان 
خراسان جنوبي به عنوان نخس��تين شركت پذيرفته 
شده در بورس بود و سهامداراني كه روش غيرمستقيم 
را انتخاب كرده اند در اين اس��تان اقدام به فروش سهام 
خود نكردند بنابراين صفي براي فروش س��هام عدالت 

تشكيل نشد.

پذيرش همه شركت هاي استاني سهام 
عدالت در بورس تا يك  ماه آينده

ضايعات مواد غذايي در ايران معادل ٣٥ ميليون تن 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه در اتحاديه اروپا با ٢٧ 
كش��ور عضو، تنها ٩٠ ميليون تن مواد غذايي راهي 
زباله ها مي ش��ود. يك پژوهش علم��ي ارزش مادي 
ضايع��ات مواد غذاي��ي در اي��ران را ١٥ ميليارد دالر 
برآورد كرده كه اگر اين رقم را با درآمد نفتي در شرايط 
غيرتحريم مقايسه كنيم، متوجه مي شويم كه مردم ما 
معادل تقريبا 50 درصد درآمد نفتي كشور را با ضايعات 
غذا به سطل زباله مي ريزند. بيشترين ضايعات غذا در 

ايران مربوط به نان، ميوه، برنج و سبزيجات است.

ارزش ضايعات غذايي در ايران 
5۰ درصد درآمد نفتي كشور

متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني از سال 92 تا شهريور 99 حدود 533 درصد  رشد  كردآخوندي: به »بايدن« اميد نبنديد

مسكن ملي نيز دست نيافتني است
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قيمت مرغ، تقريبا 4 ماه پس از برگزاري جلسه ستاد تنظيم 
بازار براي قيمت گذاري، از ح��دود 13 هزار تومان به 26 
هزار تومان افزايش پيدا كرده است. رشد دو برابري فقط از 
مرداد تا مهر ماه سال جاري كه توليدكنندگان محصوالت 
پروتئيني مي گويند ب��ه دليل افزايش قيمت نهاده هاي 
دامي رخ داده اس��ت. ابتداي تير ماه بود كه ستاد تنظيم 
بازار قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ را از 12 هزار و 900 
تومان به 1۵ هزار تومان افزايش داد، اين تغيير نرخ درحالي 
رخ داد كه همان زمان هم مرغ در س��طح شهر حدود 3 
هزار تومان باالتر به فروش مي رف��ت. اما يك ماه پس از 
برگزاري جلسه س��تاد تنظيم بازار درخصوص نرخ مرغ 
 در بازار و در مرداد ماه به يك باره قيمت هر كيلو مرغ مرز 

20 هزار تومان را هم رد كرد و اواسط مهر ماه قيمت مرغ 
ب��ه 21 تا 22 هزار تومان رس��يد و در حال حاضر قيمت 
اين كاال در خرده فروش��ي هاي سطح ش��هر از 26 هزار 
تومان نيز گذشته اس��ت. اين افزايش قيمت ها در حالي 
رخ داده كه كاظم خاوازي، وزير جهاد كش��اورزي در تير 
م��اه اعالم كرده بود؛ در حال حاض��ر در حوزه توليد مرغ 
هيچ گونه كمبودي وجود ن��دارد و از ارتباط و همكاري 
خوب بين وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت در حوزه نهاده هاي دامي خبر داده بود و اينكه 
در بنادر كش��ور محموله هاي زيادي از محصوالت جو، 
ذرت و كنجاله س��ويا وجود دارد و با توزيع آنها مشكالت 

مرغداران مرتفع خواهد شد.  هر چند فعالين اين صنعت 
علت اين موضوع را كمبود نهاده دامي و عدم تخصيص 
ارز براي واردات نهاده عنوان مي كنند اما برخي مسووالن 
اختص��اص ارز 4200 توماني را علت كمبود نهاده دامي 
مي دانند. در اين خصوص چندي پيش نصراهلل پژمانفر 
نماينده مردم مشهد در مجلس به وزير جهاد كشاورزي 
به خاطر ناياب شدن نهاده هاي دامي وارد شده به كشور 
با ارز 4200 توماني تذك��ر داد و عنوان كرد؛ چرا بيش از 
80درصد نهاده هاي دامي مورد نياز كش��ور كه مي تواند 
در درون كش��ور توليد ش��ود و منجر به خود كفايي نيز 
شود با ارز 4200 توماني وارد شده و حاال حتي چند برابر 
قيمت هم در بازار سياه ناياب شده و ظرفيت توليد مرغ را 
به نصف كاهش داده اس��ت؟  در شرح تذكر اين نماينده 
گفته شده در يك دهه اخير مجموع ارزش واردات سويا، 
 كنجاله س��ويا و ذرت دامي از 2.3 ميليارد دالر به بيش از 
4 ميليارد دالر در س��ال 1398 رسيده اس��ت. از اين رو 
واردات اين نهاده  ها به ميزان 1.7 ميليارد دالر افزايش پيدا 
كرده و بازار نيز منحصرا دراختيار جوجه هاي وارداتي بوده 
است، بنابراين، بدون اينكه دستور كاري براي احياي مرغ 
داخلي وجود داشته باشد، اين افزايش قابل توجه در واردات 
نهاده اتفاق افتاده است و بررسي آمارها نشان مي دهد كه، 
متوسط رشد ساالنه ارزش واردات نهاده هاي دامي )ذرت 
و كنجاله سويا( در يك دهه اخير حدود 13درصد بوده، 
اما در همين دوره ميزان رشد ساالنه توليد گوشت مرغ 

تنها به ميزان ۵درصد بوده است.

 تنها ۳۰ تا ۴۰درصد نياز بازار از س�وي دولت 
تامين مي شود

حميد فاضلي، مدير عامل شركت مادر تخصصي توسعه 
صنعت طيور در اين باره به »اعتماد« مي گويد: باتوجه به 
كمبود نهاده براي طيور و افزايش قيمت مواد اوليه شاهد 
افزايش قيمت تمام شده مرغ و تخم مرغ در چند ماه اخير 
بوديم به گونه اي كه قيمت تمام شده مرغ زنده از كيلويي 
8 تا 9 هزار تومان در مدت مشابه سال گذشته به دو برابر 
رسيده و قيمت هر كيلو مرغ آماده طبخ در حدود 26 هزار 
تومان براي مصرف كننده است و با ادامه اين رويه احتمال 
افزايش بيش��تر هم وجود دارد. فاضلي در ادامه به قيمت 
نهاده هاي دام و طيور اشاره مي كند و توضيح مي دهد: نرخ 
كنجاله سويا و ذرت 4 تا ۵ برابر سال گذشته شده است و 
درحالي كه قيمت مصوب ذرت براي مرغدار در محدوده 
1۵00 تومان مصوب ش��ده بين 3200 تا 3۵00 تومان 
رسيده و قيمت كنجاله سويا هم كه بايد به قيمت مصوب 
2700 تومان عرضه شود بين 13 تا 14 هزار تومان در بازار 
آزاد عرضه مي شود ضمن آنكه عرضه و تقاضا هم در بازار 

متعادل نيست.
جوجه ريزي و وزن مرغ ها كاهش يافته است

مدير عامل شركت مادر تخصصي توسعه صنعت طيور با 
تاكيد بر اينكه تنها 30 تا 40درصد نياز بازار از سوي دولت 
تامين مي شود، ادامه مي دهد: حدود 70درصد نياز بازار 
را بازار آزاد تامين مي كن��د و اين گراني ها و كمبود نهاده 
بر ميزان جوجه ريزي و همچنين وزن مرغ ها اثر گذاشته 

ندا جعفري

بانك مركزي در گزارشي با عنوان »تحليل تحوالت 
اقتصاد كالن« به بررس��ي روند تورم در كشور طي 
ماه هاي گذش��ته و البته پيش بيني خ��ود از تورم 
هدف 22درصدي در پايان سال جاري پرداخته و 
اعالم كرده كه »متغيرهاي برون زا بيشترين اثر را بر 
تورم داشته اند.« و »عوامل متعددي شامل افزايش 
قيمت مسكن، ارز و... تورم هدف اعالم شده توسط 
بانك مركزي را تهديد مي كن��د.« از اين رو، بانك 
مركزي بايد »براي دس��تيابي به تورم هدف اعالم 
ش��ده، از كليه ابزارهاي سياس��تي دراختيار خود 

استفاده  كند.«
ابزارهايي كه بان��ك مركزي از آن صحبت مي كند 
»اوراق بدهي، تامين ارز موردنياز واردات و بازبيني 
در س��پرده قانوني« اس��ت كه تاكن��ون نيز مورد 

استفاده قرار گرفته است. 
همزم��ان با اين گ��زارش تفصيلي بان��ك مركزي 
درباره نرخ تورم، همتي رييس كل اين بانك نيز در 
تازه ترين »پست اينستاگرامي« خود از »بازگشت 
نرخ كنترل متغيرهاي نقدينگي به قبل از ش��يوع 

كرونا« خبر داده است. 
پس از ش��يوع كرونا بانك مركزي با هدف افزايش 
ق��درت »وام دهي بانك ه��ا« ب��راي جلوگيري از 
اث��رات تخريبي ش��يوع كرونا بر كس��ب و كارها، 
اقدام به كاهش نرخ س��پرده قانون��ي بانك ها كرد. 
با اين سياس��ت بانك ه��ا امكان وام دهي بيش��تر 
داشتند؛ اما مشكل بزرگ تر جايي رخ داد كه »نرخ 
ضريب فزاينده« پس از اين سياست افزايش قابل 
مالحظه اي پيدا كرد، طوري كه عدد ضريب فزاينده 
به باالترين حد خود در اين دوره رسيده بود. ضريب 
فزاينده پولي حاصل نسبت حجم نقدينگي به پايه 
پولي اس��ت كه ق��درت خلق پ��ول را در يك دوره 

نشان مي دهد.
اي��ن متغي��ر در مرداد م��اه مطابق با پاي��ه پولي و 
نقدينگي به عددي معادل 7.۵ واحد رسيده كه در 
دهه هاي گذشته بي سابقه بوده  و در واقع اين عدد 
به اين معناست كه براي جبران خسارت هاي شيوع 
كرونا از طري��ق تامين مالي كس��ب و كارها، نظام 
پولي ايران چه هزينه گزافي پرداخت كرده اس��ت. 
اثرات اين سياست را امروز نيز مي توان در افزايش 
نرخ تورم و كاهش قدرت خريد ريال مشاهده كرد. 
حال همتي خبر داده است باتوجه به انجام تعهدات 
بانك مركزي نرخ س��پرده قانون��ي به حالت عادي 
برگردانده شده اس��ت تا امكان كنترل نقدينگي و 

ضريب فزاينده فراهم شود.
اين موضوع را نيز بايد اش��اره كرد كه رشد 6  ماهه 
نقدينگي همچنان در مس��ير چند ماهه اخير خود 
قرار داشته و به رقم 17.1درصد در شهريور ماه سال 
جاري رسيده است. پايه پولي نيز در 6 ماهه ابتدايي 
س��ال 1399 معادل ۵.4درصد رشد داشته است 
كه نسبت به رقم مشابه س��ال قبل )11.1درصد( 
مع��ادل ۵.7 واحد درصد كاهش نش��ان مي دهد. 
همچنين رش��د 12  ماه��ه نقدينگ��ي و پايه پولي 
در پايان ش��هريور 1399 به ترتيب معادل 36.2 و 

26.1درصد بوده است.

بانك مركزي در نيمه دوم سال 
ترمز نقدينگي را مي كشد؟

ستاد مبارزه با قاچاق كاال طي سه سال اخير هيچ گزارشي 
از عملكرد خود و حجم قاچاق كاال و ارز منتشر نكرده است. 
طبق آن چيزي كه در وب سايت ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز مشاهده مي ش��ود، اين ستاد طي دو سال اخير هيچ 
گزارش��ي از عملكرد خود و حجم قاچاق كاال و ارز منتشر 
نكرده و آخرين گزارش قاچاق اين ستاد مربوط به سال 96 
است. اين ستاد كه زير نظر رياست جمهوري فعاليت مي كند 
هر ساله برآورد خود از ميزان قاچاق كاال و ارز را ارايه مي دهد؛ 

اما در سه سال اخير ترجيح داده در اين باره سكوت كند. 

سكوت سه ساله
ستاد مبارزه با قاچاق كاال

با بهره مندي از س��امانه اطل��س، مديريت كمي و كيفي 
فرآيند تبديل كروكي طرح ه��اي لوله گذاري هاي آب و 
فاضالب به پروفيل در سطح استان با استفاده از فناوري 
روز انجام مي ش��ود. مدير دفتر مطالعات و بررس��ي هاي 
فني فاضالب شركت آبفا اس��تان اصفهان گفت: يكي از 
مهم ترين درگاه هاي ارتباط مس��تقيم حوزه هاي فني با 
مشتركين و مراجعين، واحد طراحي نقشه و تهيه پروفيل 
به منظور اصالح يا توس��عه تاسيسات آبفا است.  محسن 
صالح اف��زود: با توجه به توس��عه روزافزون مناطق تحت 
پوشش خدمات شركت، افزوده شدن تراكم ساخت  و ساز 
در مناطق مختلف و اضافه شدن محدوده هاي روستايي 
به جوامع هدف خدمات آبفا استان، حجم مراجعات به اين 
واحد به صورت فزاينده اي در حال افزايش است.  وي ادامه 
روش هاي س��نتي تهيه پروفيل را موجب طوالني شدن 
روند رس��يدگي به درخواست ها دانس��ت و تصريح كرد: 
با هدف ايجاد رضايت بيش از پيش مش��تركين، سامانه 
اطلس در سطح استان راه اندازي شد و به اين ترتيب عالوه 
بر افزايش دقت در طراحي پروفيل ها، مدت زمان رسيدگي 
به درخواست ها به طرز چشمگيري كاهش يافته و امكان 
پيگيري درخواست هاي معطل مانده به صورت روزانه براي 

مديران سيستم فراهم شده است. 

راه اندازي سامانه اطلس
در شركت آبفا استان اصفهان

با گذش��ت حدود هش��ت ماه از ش��يوع ويروس كرونا و 
از س��رگيري برخي پروازه��اي مس��افري خارجي، به 
نظر مي رس��د طي روزها و هفته آتي پروازهاي اروپايي 
ايرالين هاي ايراني البته با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
مشترك افزايش پيدا كند. پس از گذشت حدود هشت 
ماه از شيوع و گس��ترش ويروس كرونا در كشور و در پي 
لغو شدن و از س��رگيري پروازهاي مس��افري خارجي 
ايرالين هاي داخلي در همين بازه  زماني، هر هفته خبري 
درباره مقاصد جديد خارجي ب��راي پروازهاي خارجي 
منتشر مي شد و نهايتا تركيه پس از ماه ها كش و قوس و 
لغو چند باره پروازهاي تهران – استانبول به برقراري آن به 
صورت يكي، دو پرواز در روز رضايت داد. بر اساس اطالعات 
به دست آمده اگر ش��يوع ويروس كرونا اجازه بدهد طي 
هفته جاري و هفته بعد چند مقصد جديد نيز به پروازهاي 
خارجي ايران اضافه خواهد شد كه اتفاقا چندين مقصد در 

اين ميان به پروازهاي خارجي برمي گردد. 

پروازهاي اروپايي بيشتر مي شود؟

وزن مرغ ها كم و قيمت ها باال مي رود 

در بازار محصوالت پروتييني چه خبر است؟

شركت نفت مناطق مركزي ايران
شركت بهره برداري نفت و گاز شرق 

فراخوان مجدد ارزيابی کيفی 
مناقصه عمومی يک مرحله ای  

1- شماره فراخوان :  9901142
2- موضوع فراخوان : آماده سازی محوطه چاه 18 خانگيران 

3- محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوی، سرخس ، منطقه عملياتی خانگيران به مدت 2 ماه
4- نام و نشانی مناقصه گزار: شركت بهره برداري نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخيام ، بلوارارشاد ، خيابان پيام ، نبش پيام 6 ، پالك 18 .

5- شرايط مناقصه گر : 
۵-1- دارابودن شخصيت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي .

۵-2- داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمينه موضوع قرارداد.
۵-3- دارا بودن گواهی نامه تائيد صالحيت ايمنی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۵-4- دارا بودن گواهی نامه صالحيت انجام کار حداقل رتبه 5 رشته ابنيه و ساختمان از سازمان برنامه و بودجه .
۵-۵- توانايي تهيه ضمانت نامه بانکی شركت در فرآيند ارجاع كار )مناقصه( به مبلغ  423.350.000  ريال ) و يا واريز وجه نقد ( .

6- کليه مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی در سامانه 
مذکور، مراحل ثبت نام و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه از طريق سايت سامانه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان و ساير اسناد مناقصه در سامانه ستاد ايران  1399/07/24  می باشد. 

7-گشايش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزيابی کيفی، از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( با اطالع رسانی قبلی انجام خواهد شد.
8- در صورت نياز به اطالعات بيشتر ، متقاضيان می توانند با تلفن های  319   و 37047318 -0۵1 تماس حاصل نمايند . ضمنا موضوع مناقصه در پايگاه اطالع رسانی مناقصات با شماره   19709746  ثبت شده است.

شماره مجوز : 1399/3922
نوبت دوم

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق

شركت ملي كاز ايران
شرکت گاز استان کرمانشاه )سهامي خاص(

تجديد فراخوان مناقصه عمومی)يک مرحله ای(
 شرکت گاز استان کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی به شماره2099001339000048   را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت تجديد نمايد.

موضوع مناقصه: اجرای عمليات گازرسانی به محور سيابان.
شماره مناقصه:2099001339000058

ش��رکتهای متقاضی دارای گواهی نامه صالحيت پيمانکاری در رشته های ابنيه و تأسيس�ات و تجهيزات و يا ابنيه و نفت و گاز و نيز گواهينامه صالحيت ايمنی پيمانکاران می توانند 
درصورت داشتن ظرفيت مجاز کاری ، کليه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها را، از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت 

)ستاد( پيگيری نمايند.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه: ۵.201.۵47.6۵3ريال.
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه:268.000.000 ريال.

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه99/07/21 می باشد.
مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت16:00روز شنبه مورخ99/08/03.

مهلت زمانی ارائه پيشنهاد :ساعت 16:00 روز يکشنبه مورخ99/08/18.
زمان بازگشايی پاکات:ساعت 9:30 روز دوشنبه مورخ99/08/19.

مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالعات بيشتر به آدرس:کرمانشاه، ميدان آزادی، ابتدای بلوار شهيد بهشتی شرکت گازاستان کرمانشاه طبقه اول اتاق 21۵ يا پايگاه اطالع رسانی الکترونيکی 
)WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمايند.

شماره مجوز: 1399-3959
نوبت اول

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

ســازمــانآگــهـيهــاي
روزنــامهاعتــمــاد

66124025
66429973 تلفن:

نظر به دس�تور مواد 1 و 3 قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
90/9/20 ملک متقاضی که در هيات موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد 
رسيدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح 
ذيل آگهی ميگردد: 952 فرعی از 5 اصلی واقع در قريه آيشبن بخش يک قشالقی دهستان کالرستاق به 
نام سيدسجاد موسوی و زهرا آب يار بالسويه نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با ساختمان به مساحت 
289.50 متر مربع خريداری مع الواسطه از محمد آقاجانپور گزافرودی مالک رسمی لذا به موجب ماده 3 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آيين نامه مربوطه 
اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه و محلی / کثيراالنتشار در شهرها منتشر و 
در روستاها رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
بايد از تاريخ انتش�ار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند . معترضين بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض ، گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت می نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نيست . بديهی است برابر ماده 13 آيين نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه 
ثبتی پذيرفته نش�ده ، واحد ثبتی با رای هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوی تحديد حدود ، مراتب را 
در اولين آگهی نوبتی و تحديد حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در 
جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود ، واحد ثبتی آگهی تحديد حدود را به صورت اختصاصی منتشر 

می نمايد . م الف 19905725
 تاريخ انتشار : 99/7/12 تاريخ انتشار : 99/7/27  

 آگهی اختصاصی قانون تعيين تکليف

 وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس 

نيکنام ازوجی سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس

شركت ملي پخش و پااليش فرآورده هاي نفتي ايران
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 

منطقه ايالم

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي 
مناقصه گزار: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ايالم 

شماره مجوز: 3969 . 1399
نوبت اول

توضيح اينكه كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د. بنابراين ضروري اس�ت كليه مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در س�ايت مذكور و دريافت گواهي ديجيتال 
الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند مضاف بر اين، پاكات )الف،ب و ج( به صورت فيزيكي نيز در مهلت مقرر قانوني به دفتر كميسيون مناقصات به نشاني: ايالم 
بلوار شهيد بهشتي، جنب صداوسيماي مركز ايالم، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ايالم، واحد امور حقوقي و پيمان ها ارائه گردد. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 
مورخ 99/7/27 مي باشد. همچنين محل برگزاري جلسه توجيهي، سالن جلسات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي واقع در بلوار شهيد بهشتي، جنب صداوسيماي مركز ايالم، 
تلفن تماس: 08432221322 مي باشد. الزم به توضيح است با توجه به اينكه امكان درج امضاي مناقصه گران در تاييد اسناد مناقصه به صورت الكترونيكي در سامانه ستاد فراهم 

گرديده است لذا مناقصه گران مي توانند اسناد دريافتي را به صورت الكترونيكي تاييد و امضا نمايند. 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: در آدرس سامانه www.setadiran.ir بخش »ثبت نام/ پروفايل تامين كننده مناقصه گر« موجود است. 

مدارك و مستندات مورد نياز: 
1. ارائه تصوير برابر با اصل كليه مدارك مرتبط شركت، شامل اساسنامه، ثبت شركت به همراه آخرين تغييرات در روزنامه 

2. ارائه تصوير برابر با اصل گواهينامه تائيد صالحيت ايمني از ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
3. ارائه تصوير برابر با اصل گواهينامه تائيد صالحيت پيمانكاري از ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

4. تكميل فرم هاي ارزيابي HSE و فرم شماره 2 حراست 
٭ قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد. )خريد كاالي خارجي كه مشابه توليد داخلي را دارد ممنوع مي باشد.( 

٭بازگشايي پاكات با هر تعداد شركت كننده ميسر خواهد بود. 
تاريخ چاپ آگهي نوبت اول: 99/7/27              تاريخ چاپ آگهي نوبت دوم: 99/8/1

كد فراخوان: 99/۰۳

مبلغ تضمين شركت در مبلغ پايه )ريال( موضوع مناقصه 
فرآيند ارجاع كار )ريال(

آخرين مهلت دانلود اسناد 
مناقصه از سامانه ستاد 

آخرين مهلت ارائه 
پيشنهاد 

تاريخ بازگشايي 
پاكات 

زمان برگزاري 
جلسه توجيهي 

مناقصه راهبري 
خودروهاي استيجاري 
منطقه و اياب و ذهاب 
كاركنان انبار نفت دره 

شهر 

ساعت 14:30 روز 11/805/371/136590/300/000
پنجشنبه مورخ 99/8/8

ساعت 14:30 روز 
سه شنبه مورخ 

99/8/20

ساعت 10 صبح 
روز چهارشنبه 
مورخ 99/8/21

ساعت 10 صبح 
روز چهارشنبه 
مورخ 99/8/14

توضيح: مناقصه راهبري خودروهاي استيجاري نرخ هر ساعت كاركرد به مبلغ 24900 ريال و براي هر كيلومتر 12000 ريال مبنا و نرخ پايه مي باشد. 
بنابراين خالص پرداختي به رانندگان توسط برنده مناقصه براي هر ساعت مبلغ 211650 ريال و براي هر كيلومتر 10200 ريال مي باشد هزينه هر نيم 

راه براي ميني بوس مبلغ 576/000 ريال مي باشد. 

است تا جايي كه امسال بين 20 تا 30درصد جوجه ريزي 
نسبت به سال گذشته كمتر شد و وزن مرغ ها كه در گذشته 
بين 2.۵ تا 3 كيلوگرم بود امروز به يك كيلو و 800 تا 2.۵ 

كيلوگرم رسيده است.
تزريق واكسن تقلبي طيور در بازار

فاضلي با بي��ان اينكه به جز موض��وع نهاده موضوع 
مهم ديگري نيز در اين مدت اتفاق افتاد، مي گويد: در 
اين مدت به دليل كمبود ارز متاس��فانه شاهد داروها 
و واكس��ن تقلبي هم در بازار بوديم و اين هم به عدم 
اطمين��ان مرغداران براي توليد اضاف��ه كرد و ضربه 
ديگري در توليدات به  شمار مي رود. اين فعال حوزه 
طيور درخصوص ص��ادرات مرغ نيز ادامه مي دهد: تا 
هفته گذشته صادرات انجام مي شد و عوارض صادراتي 
هم اعمال مي شد، اما به دليل آشفتگي بازار مرغ از روز 
چهارشنبه صادرات مرغ و تخم مرغ تا زماني كه بازار 
به تعادل برسد ممنوع شده است. او مي گويد: تمامي 
اين مش��كالت به دليل اين بود كه ح��دود 4 تا ۵ ماه 
براي نهاده ه��ا ارزي تعلق نگرفت و ترخيص نهاده ها 
هم در بنادر به مشكل خورد و در نتيجه مرغداران از 
ذخاير استراتژيك شركت پشتيباني امور دام استفاده 
كردند و تمام انبارها و ذخاير نيز خالي شدند. متاسفانه 
مس��ووالن با اختصاص ارز 4200 توماني به واردات 
نهاده، راه سودجويي و داللي را باز و براي عده اي رانت 
ايجاد كرده اند و باعث ش��ده اند ع��ده اي در اين بازار 
كاسبي كنند و توليدكنندگان واقعي نيز از بين بروند. 

تغيير الگوي مصرف
در ماه هاي اخير قيمت فرآورده هاي گوشتي نيز همسو با 
ديگر كاالها به شكل تصاعدي افزايش يافته است و علت 
آن نيز، افزايش قيمت مواد اوليه ازجمله گوشت، مرغ، سويا، 
ادويه جات و سايرتركيبات افزودني است كه اين مساله در 
ميزان فروش اين محصوالت نيز اثر گذاشته است. در حال 
حاضر قيمت هر كيلو گوشت گوسفند 143 هزار تومان و 
هر كيلو گوشت گوساله به 118هزار تومان رسيده است 
ضمن آنكه قيمت 300 گرم سوس��يس در بازار ۵6 هزار 
تومان و قيمت يك كيلو سوسيس 90درصد گوشت قرمز 
166 هزار و ۵00 تومان است، همچنين 300 گرم كالباس 
خش��ك 44 هزار و ۵00 تومان و يك بس��ته 600 گرمي 
كالباس خش��ك 92 هزار و ۵60 هزار تومان نرخ گذاري 
شده است و اين روزها ش��اهد آنيم كه باتوجه به افزايش 
قيمت گوشت قرمز اين محصوالت نقش پررنگ تري در 
سبد خريد مردم پيدا كرده اند. انعام شكري، مدير بازرگاني 
شركت تعاوني فرآورده هاي گوشتي در اين خصوص به 
»اعتماد« مي گويد: از ابتداي سال با تغييرات قيمت گوشت 
قرمز فرآورده هاي گوشتي نيز افزايش قيمت داشتند و در 
حال حاضر نسبت به سال گذشته ۵0درصد قيمت ها باالتر 
رفته است، البته موضوع مهمي كه باعث اين افزايش نرخ 
شده صعودي شدن نرخ دالر است زيرا بخشي از مواد اوليه 
براي توليدات فرآورده هاي گوشتي وارداتي هستند البته 
كارخانه هاي توليد فرآورده هاي گوشتي در تعيين قيمت 
آن نقشي ندارند، بلكه قيمت ها توسط سازمان حمايت 
مصر ف  كنندگان و توليدكنندگان تعيين و در بازار عرضه 
مي شود. شكري در مورد تغيير الگوي مصرف كنندگان 
ادامه مي دهد: باتوجه به شيوع ويروس كرونا و مراجعات 
كمتر م��ردم به رس��توران ها و اغذيه فروش��ي ها ميزان 
مصرف كنندگان خانگي نسبت به گذشته باالتر رفته اين در 
حالي است كه پيش از پاندمي كرونا ميزان خريد و مصرف 

ساندويچ فروشي ها بسيار باالتر بود.

ويژه

علي احمدوند/ آنا
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يادداشت گزارش

مدت هاس��ت تيم هاي بزرگ اروپا به پشتوانه طرفداران 
بيش��تر و درآمدهاي بزرگ تر تالش مي كنند، امتيازات 
بيش��تري در فوتبال داشته باش��ند.  از چند  سال پيش 
خانواده آنيلي)مالك باش��گاه يوونتوس( دنبال اجرايي 
كردن طرح جديدي براي ليگ قهرمانان اروپاس��ت كه 
در آن تيم هاي بزرگ اروپا از ليگ هاي شان خارج شوند و 
به صورت دايمي در يك رقابت دوره اي هر فصل شركت 
كنند. يك ليگ هميشگي بدون كم يا  اضافه  شدن تيم ها. 
بسياري از افرادي كه از اين طرح استقبال كرده اند چنين 
استدالل مي كنند كه غول هاي فوتبال اروپا عمدتا سهم 
بسيار بيشتري در توليد درآمد دارند پس چرا نبايد به همان 
ميزان برداشت كنند؟  همچنين آنها به خواست مردم اشاره 
مي كنند و اينكه بينندگان ترجيح مي دهند هر سال بازي 
منچستريونايتد با رئال مادريد را ببينند تا بازي يك تيم 
دانماركي با رئال مادريد. مخالفان اين طرح نيز اجراي آن 

را مساوي با مرگ فوتبال دانسته اند. 
مشابه همين طرح نه از لحاظ فرمي كه از لحاظ ذهنيتي 
هفته گذشته در فوتبال انگلستان به راي گذاشته شد. گروه 
فنوي اسپورت مالك باشگاه ليورپول با حمايت خانواده 
گليزرها مالكان باشگاه منچستريونايتد طرحي موسوم 
به »چش��م انداز بزرگ« را به اتحاديه فوتبال انگلس��تان 
ارايه كردند تا بعد از 28 سال)از سال 1992كه ليگ برتر 
انگلس��تان ش��كل گرفت( تغيير قابل توجهي در فرمت 
مسابقات و تقس��يم درآمدها ش��كل بگيرد. مهم ترين 

پيشنهادات اين طرح شامل موارد زير مي شود: 
كاهش تعداد تيم هاي حاضر در لي��گ برتر از 20 به 
18 اختص��اص مبلغ 100ميلي��ون پوند به تيم هاي 

غيرليگ برتري، تيم هاي زنان و پايه براي جبران ضرر 
و زيان ناش��ي از ويروس كرونا، اختصاص 2۵ درصد 
از درآمدهاي ليگ برتر به چمپيونش��يپ، اختصاص 
8.۵ درصد از درآمدهاي ليگ برتر به اتحاديه فوتبال 
انگليس براي پيش��برد طرح ها، اختصاص 6 درصد 
از درآمدهاي ليگ برتر براي نوس��ازي استاديوم ها و 
توسعه زيرساخت ها و حذف رقابت هاي ليگ كاپ  و 

كاميونيتي شيلد  از تقويم  مسابقات.
در عوض اين كمك ها   6 تيم بزرگ فوتبال انگلس��تان 
ش��امل ليورپول  ،  منچستريونايتد، آرس��نال، تاتنهام،  
منچسترس��يتي و چلس��ي انتظار دارند امتيازات زير 
براي آنها در نظر گرفته ش��ود: تغيير نسبت حق پخش 
تلويزيوني به ش��كلي كه تاپ س��يكس سهم بيشتري 
ببرد و تاثير ويژه نظرات اين 6 تيم در تصميم گيري هاي 
مربوط به فوتبال باشگاهي در انگلستان. هفته گذشته 
فوتبال انگلس��تان ش��اهد  بحث ه��اي داغ طرفداران 
تغيي��رات  و مخالفانش بود. به عن��وان مثال ريك پري 
ريي��س چمپيونش��يپ در مصاحب��ه اي از انجام طرح 
چشم انداز بزرگ حمايت  و در توجيه موافقتش به نجات 
تيم هاي كوچك از ورشكستگي اش��اره كرد. در سمت 
مقابل مخالفان از قبضه شدن قدرت در يد 6 تيم بزرگ 
انتقاد كرده و آن را نشانه انحصاري دانستند كه شايد فعال 
مساله بزرگي به چشم نيايد اما در آينده مي تواند بسيار 
ترسناك  شود. به هر حال اين طرح در بين تيم هاي ليگ 
برتر به راي گذاشته شد و با اكثريت قريب به اتفاق آرا رد 
شد تا چشم انداز بزرگ از دستوركار كنار گذاشته شود. 
با اين حال هنوز بحث ها پيرامون آن وجود دارد.  مالكان 
ليورپول هنوز اميدوارند طرح پيشنهادي با تغييراتي كه 
در آن داده مي شود مورد موافقت قرار بگيرد. همچنين 

بسياري از تيم هاي چمپيونشيپ معتقدند، باز شدن باب 
مذاكره در مورد اختصاص بخشي از درآمدهاي ليگ برتر 
به چمپيونشيپ نبايد بسته شود. آنها به خوبي مي دانند 
دريافت 2۵ درصد از درآمد چند ميلياردي ليگ برتر چه 
كمكي به آنها مي كند. مشكل اصلي اما همان است كه 
گفته شد. ايده رفع شكاف ميان ليگ برتر و چمپيونشيپ 
بسيار جالب توجه است اما اينكه چنين طرحي منوط به 
كنترل شديد ليگ توسط بيگ سيكس باشد، مساله را 

پيچيده  مي كند. 
نگاهي به درآمد ليگ برتر و چمپيونشيپ نشان مي دهد 
چرا مديران تيم هاي كوچك به انجام طرح چش��م انداز 
بزرگ عالقه دارند. حق پخش دوره اخير ليگ برتر با مبلغ 
8.6 ميليارد پوند به فروش رفته اس��ت. در حالي كه حق 
پخش چمپيونشيپ در 3 سال گذشته در مجموع 360 
ميليون پوند بوده اس��ت! اگر يك چهارم درآمد ليگ برتر 
فقط در حوزه پخش تلويزيوني به تيم هاي ليگ پايين تر 
داده شود آنها بيش از دو ميليارد پوند در سال درآمد خواهند 
داشت كه مي تواند در عرض چند سال فاصله بين دو ليگ 
را به شكل چشمگيري كاهش دهد و تيم هاي زيادي را از 
خطر ورشكس��تگي نجات  دهد. آن وقت تيم هايي كه از 
ليگ برتر به دس��ت پايين تر سقوط مي كنند از عرش به 
فرش نمي رسند و تيم هايي كه از دسته پايين تر به ليگ 
برتر مي رسند به ناگاه خودشان را در دنيايي كامال جديد 

نمي بينند  . 
6 تيم بزرگ ليگ برتر انگليس هيچ ابايي ندارند از اينكه 
اعالم كنند بخش اعظمي از درآمد ليگ برتر به واسطه آنها به 
دست مي آيد. آنها صراحتا مي گويند جذابيت ليگ برتر در 
سراسر دنيا  و جمع آوري طرفداران ميليوني نتيجه حضور 
آنهاست و به همين دليل آنها بايد كنترل بيشتري داشته 

باشند. همان طور كه برخي مديران تيم هاي بزرگ اروپا 
چنين تصوري دارند. اكثريت قريب به اتفاق اين طرح ها نيز 
ناشي از تفكرات اقتصادي مديران است. خانواده گليرزها به 
عنوان مالك منچستريونايتد تاجراني هستند كه چندان 
دل س��پردگي به فوتبال ندارند. آنها منچستريونايتد را با 
بيش از ۵00 ميليون پوند وام خريدند و با تغيير تعرفه هاي 
بليت فروش��ي و اقالم هواداري به نوعي تمام اين پول را از 
هواداران تيم دريافت كردند. هن��ري مالك گروه فنوي 
اسپرت هم كه يك ميلياردراست به خوبي از ارزش بالقوه 
دارايي خود در س��طح جهان آگاه است و همه تالشش را 

مي كند تا حداكثر بهره مالي را از سرمايه اش ببرد. 
واقعيت اين است كه چه طرح چش��م انداز بزرگ به اجرا 
دربيايد يا ن��ه 6 تيم  بزرگ ليگ برتر انگليس هر س��ال 
ثروتمندتر مي ش��وند و تيم هاي س��طح پايين فقيرتر. 
اين تاييدي اس��ت بر وضعيت نابرابر و متزلزل فوتبال در 
س��ال هاي اخير. در چنين شرايطي اس��ت كه تيم هاي 
كوچك تر حق انتخاب چنداني ندارند. آنها يا بايد با قدرت 
بالمنازع تاپ سيكس كنار بيايند و با دريافت 2۵ درصد 
از درآمد ليگ برتر احيا ش��وند ي��ا منتظر وام20 ميليون 
پوندي شوند كه ممكن اس��ت به آنها داده شود تا ضرر و 
زيان وحشتناك شان در سال گذشته را جبران كنند. به 
نظر مي رسد اتفاقي كه در فوتبال در حال وقوع است نمونه 
كوچكي است از آنچه در مناسبات قدرت بين كشورهاي 
بزرگ و كوچك در جريان اس��ت. مناسبات مالي باعث 
مي شود هيچ گاه فاصله بين كشورهاي قدرتمند و ضعيف 
پر نش��ود. فقيرها مجبورند يا با دادن امتيازات ديگري به 
كش��ورهاي ثروتمند از برخي حقوق خود چشم پوشي و 
رشد كنند يا استقالل خود را حفظ كرده و با خطر فروپاشي 

مواجه شوند. 

عليولياللهي

سازوكارهاي حاكم بر دنياي ورزش 
حرفه اي به  خصوص فوتبال، اصول 
و مولفه ه��اي اخ��الق س��نتي را 
تحت تاثير مولفه ه��اي مدرن قرار 
داده اس��ت. اخالق حرف��ه اي در 
چارچوب تعهدات متقابل باشگاه و 
كادراجرايي اعم از بازيكن و مربي و 
ساير عوامل تعريف مي شود. آنچه خارج از اين تعهدات اتفاق 
مي افتد چه از جانب باشگاه و عوامل ياد شده در مقوله حقوقي 
به نقض قانون و در مقوله عرفي به غيراخالقي تعبير مي شود. 
در اخالقيات سنتي عالوه بر اين چارچوب ها برخي پارامترها 
از جمله تعلق خاطر به رن��گ و زبان و بعضا قوميت دخيل 
هستند. به همين داليل گاه به  رغم نقض و تاخيرتعهدات 
باش��گاه كه اغلب به دليل تنگناهاي مالي است اما عوامل 
اجرايي به  واسطه همين تعلقات همچنان به تعهدات خود و 
به صورت يك طرفه پايبند مي مانند. آنچه در اين موارد اتفاق 
مي افتد همپوش��اني و اين هماني و به تعبيري همسويي 

نانوشته اخالقيات حرفه اي و سنتي است. 
نقل و انتقاالت فوتبالي در باالترين سطح باشگاهي در جهان 
و حتي تغيير مليت بازيكنان به دليل انتفاع بيشتر از آنچه 
حق مشروع تعبير مي شود از مهم ترين نمودهاي دگرگوني 
در اخالقيات سنتي و به سمت اخالقيات حرفه اي است. از 
اين منظر اصول اخالقي حاكم بر فوتبال در مقايسه با گذشته 
تابع متغيرها، به نوعي دادوستد و در چارچوب ساختارهاي 
اقتصاد ليبرالي و نوليبرالي تعميم پذير و قابل تعريف است. 
اصل اخالقي در اين رابطه اراي��ه كيفيت و كارايي بازيكن 
براساس تمام ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه است. در حالي كه 
اصول اخالقي در گذشته ولو به طور نانوشته بازيكنان را مقيد 
مي كرد كه تا انتهاي عمر ورزشي به پيراهن يك تيم و عواطف 
و احساسات تماشاگران آن وفادار بمانند. اين وفاداري اگرچه 
در صورت ظاهر با فوتبال موضوعيت پيدا مي كرد اما حداقل 
تجربه س��رخابي در ايران و برخي باشگاه هاي جهان نشان 
مي دهد، آنچه باعث وفاداري به باشگاه و درنتيجه محبوبيت 
مضاعف بازيك��ن نزد هواداران يك تيم ب��وده، زمينه هاي 
سياسي، اجتماعي، فرهنگي و حتي طبقاتي است. مانند آنچه 
امروزه در ايران به فلسفه شاهين تعبير مي شود. با اين حال 
خالف اين قاعده نانوشته عمل كردن هيچ تعارضي با اصول 
اخالقي متعارف جامعه نداشت. اما اينكه چنين مناسباتي 
از منظر هواداران فوتبال اخالقي يا غيراخالقي تعبير شود، 
موضوع جداگانه اي است كه البته تجربه ميداني و حداقل در 
يك مورد نشان از همسويي هواداران با اخالقيات حرفه اي 
دارد. اما سوال كليدي به  طور مشخص در مورد باشگاه هاي 
ايران به مثابه اصلي ترين ركن اين دادوس��تد اين است كه 
آنها براساس كدام يك از اخالقيات ياد شده عمل مي كنند؟ 
واقعيت در چندين سال اخير از انبوه شكايت عوامل اجرايي 
به دليل عدم پايبندي باشگاه ها به اخالق حرفه اي حكايت 
دارد. به نظر مي رسد اين وضعيت بيش از آنكه به توان مالي 
باشگاه ها مرتبط باشد به نوع نگرش آنها به مناسبات حرفه اي 
مربوط است. به زبان ساده بر عدم پايبندي اخالقي به اصول 
حرفه اي گري و تالش براي دور زدن، به بازي گرفتن اصول، 
ب��ازي با زمان براي فرار از تبعات و توس��ل به هرگونه دروغ 
داللت و تاكي��د دارد. دو مورد تنظيم رابطه مديران قبلي و 
سابق باشگاه پرسپوليس درخصوص برانكو و محمد انصاري 
و شايد بشار رسن و شجاع خليل زاده و... بر اين پارادايم تاكيد 
دارد. اما حداقل در دو مورد اول توامان شاهد رفتار غيراخالقي 
مبتني بر مولفه هاي حرفه اي و سنتي هستيم. در مورد برانكو 
عدم پرداخت مطالبات و معوقاتش همراه با سركار گذاشتن 
او به رنجش و جدايي و درنهايت به شكايت و دادگاه ختم شد 
و تا آستانه صدور راي پيش رفت. اين برخورد غيرحرفه اي 
در شرايطي اتفاق افتاد كه هيچ مانع و محدوديت مالي براي 

انجام تعهدات مالي باشگاه در كار نبود. و مهم تر اينكه برانكو 
مدت ها و به  رغم بدقولي مديران باشگاه به دليل تعلق خاطر 
به هواداران با پرسپوليس نصف و نيمه و محروم از نقل و انتقال 
ماند و به مطلوب ترين شكل ممكن رضايت همه را جلب كرد. 
به عالوه بيشترين درآمدزايي را براي پرسپوليس داشت. به 
بياني برانكو به  رغم اينكه مي توانست براساس اخالق حرفه اي 
پرسپوليس را در نيمه راه ترك كند اما معرفت به خرج داد 
و ماند. مورد ديگر طرز برخورد غيراخالقي باشگاه با محمد 

انصاري و قرار دادن نام او در ليست مازاد تيم است.
بازيكني كه به  رغم فراهم بودن شرايط به مراتب مطلوب تر از 
پرسپوليس چه به لحاظ مالي و چه اعتبار خارجي به واسطه 
تعلق به رنگ و هواداران تيم ماند. آن هم در ش��رايطي كه 
نيمي از تيم در انتخاب رنگ و هوادار حق مشروع خود را به 
احساسات تماشاگر و موقعيت متزلزل تيم ترجيح دادند. او 
به عشق هواداران در تيم ماند و چه بسا مصدوميت طوالني 
او نتيجه فش��ار ناش��ي از كمبود بازيكن در تيم را به عشق 
همين هواداران تحم��ل كرد تا درنهايت دچار مصدوميت 
و خانه نش��يني چندين س��اله و اكنون به س��مت درهاي 
خروجي باشگاه حواله مي شود. به گفته گرشاسبي، مدير 
وقت پرسپوليس همان زمان كه خيلي ها رفتند، انصاري 
پيشنهاد 16 ميلياردي السد براي دو فصل را به عشق هواداران 
و تعلق خاطر به پرسپوليس رد مي كند.  از اين منظر مي توان 
ادعا كرد، برانكو و انصاري ه��ر دو و به نوعي متضرر و تاوان 
اخالقيات سنتي خود را پس دادند. با اين تفاوت كه برانكو 
مي تواند درنهايت و بع��د از گذار چالش اخالقي با هواداران 
اين بار در چالش حقوقي با باشگاه، حقوق خود را احيا كند. 
اما اگر براساس شنيده ها خبر قرار دادن محمد انصاري در 
ليست مازاد صحت داشته باشد در اين صورت بايد فاتحه همه 
گونه اخالقيات مدرن و سنتي نزد مديران باشگاه را خواند. 
نكته جالب در اين ميان حمايت تمام قد هواداران سنت گرا 
و متعصب پرسپوليس از برانكو و انصاري است. آنها آن قدر 
انصاف نشان داده كه در مقابل مديران باشگاه قرار بگيرند و 
با همان مولفه هاي سنت مدارانه اخالقي مسببين رفتارهاي 
غيرحرفه اي و غيراخالقي را بر صندلي اتهام بنشانند. اينكه 
هواداران باش��گاه برخالف روال گذشته كه اغلب بازيكنان 
جدايي طلب را با تهمت خيانت و نامردي بدرقه مي كردند، 
امروز با بهترين آرزوها رفتني ها را بدرقه مي كنند، نشان از 
بلوغ و پذيرفتن حق و حقوق قانوني و فردي بازيكن به عالوه 
همراه شدن با اصول حرفه اي در فوتبال است. اين همسويي 
از پيشي گرفتن هواداران از باشگاه در پذيرفتن الزمات فوتبال 
حرفه اي حكايت دارد. دو مورد برانكو و انصاري نشان مي دهد، 
باشگاه در هيچ يك از موارد نه به الزامات اخالق حرفه اي و 
نه به مولفه هاي اخالق سنتي اهتمام و التزام داشته يعني 
همچون ساير عرصه ها و به  رغم شعر و شعار درباره اخالقيات 
و الزامات آن و بي توجه به تبعات اخالقي، قانوني، حقوقي و 
حيثيتي حاصل از نگرش و رفتار غيرحرفه اي و غيراخالقي 
ملتزم به همه نوع انتفاع مادي و معنوي اما نامشروع مقطعي 
عمل كرده. اين درحالي است كه به  رغم خشكي اخالقيات 
مدرن حاكم بر فوتبال اروپا و بعضا جهان كه بيش از هر چيز 
به انتفاع مالي و معنوي و البت��ه در چارچوب قراردادهاي 
قانوني التفات دارد به كرات مي بينيم در رابطه با بازيكناني كه 
در بازه عضويت در باشگاه دچار مصدوميت هاي درازمدت و 
ازكارافتادگي مي شوند، حمايت مالي و معنوي باشگاه شامل 
حال ش��ان مي ش��ود. اين رفتار اخالق مدارانه سنتي بعضا 
درخصوص بازيكناني كه عرق رنگ و تعصب باشگاهي دارند 
به شكل مضاعف و به خدمت گرفتن دايمي آنها در باشگاه 
مي انجامد. اين مقايس��ه از آن حيث حائز اهميت است كه 
تجربه هاي تلخي در مورد بازيكنان ايراني و خارجي در ليگ 
نه تنها از بي مهري باشگاه به اينگونه بازيكنان كه بدتر از آن 
امتناع از پرداختن حق و حقوق قانوني آنها را شاهد هستيم. 

توليدات محلي آن تاثيرگذار بر اقتصاد ملي. يادمان نرفته 
است كه تا ديروز و در دهه ۵0  و 60 هنر دستان زنان زمانه 
اين استان در بزرگ ترين رخدادهاي جهاني روشنابخش 
چشمان هنردوستان شد و عالقه مندان و دوستداران به 
فرهنگ و هنر غني و كهن اي��ران و ايراني. اما حال چه؟! 
زمانه دگر عوض ش��ده و روزگار دستخوش دگرگوني و 
روحيات نيز متناس��ب با آن در تغيير و تالطم؛ راه را گم 
كرده ايم گويا همه ما از اين يكي كه مردم باش��د، گرفته 
تا آن ديگري كه مسوول و مدير و مدبر باال و پايين دستي 
مي خواني��م آن را و در اي��ن ميان يكي ش��ان از قضا من 
نگارنده نيز باشم بي تعارف عرض مي كنم واهلل.  يا حتي 
آنكه وس��ع و تواني دارد و دستي گشاده بر كار خير براي 
كمك ب��ه همنوع خويش او نيز س��رگردان و بي هدف و 
حاصل چون همه ما دايره وار چرخي مي زند بر دور خود 
حتي نمي داند مقصدش كجا مي تواند باش��د و مرادش 
از كار خير، خير اس��ت يا كه نه ب��دون اينكه خود بداند 
شري را مروجي مي شود كه آن سرش ناپيدا خواهد بود! 
بله صحبت از دردي است س��رطان گونه همرنگ زمانه 
خويش كه اين روزها مثل خوره به جان مردم و فرهنگ 
غني بلوچان و سيس��تانيان افتاده و كس را ياراي مقابله 
با آن نيس��ت گويي، دردي نوظهور به نام ترويج فرهنگ 
فقرپروري و تن پروري! مي دانيد درد كجاست؟ و چگونه 
رنج اين سرطان فقرپروري و تن پرورانه مضاعف مي گردد 
و غيرقابل تحمل و عذاب آور و جانكاه؛ آنجا كه به قول ما 
بلوچان خواهيم ديد »انگش��ت را خود در چشم خويش 
مي نماييم فرو« و اينگونه است عده اي از هموطنان ناآگاه 
به فرهنگ، مرام، روحيات و خلق و خوي مردم سيستان 
و بلوچستان با سفر به اين استان و مشاهده نحوه زيست 
و سطح رفاه مردمان آن بالفاصله در قامت منجي به ظن 
خويش ظاهر مي شوند و ژستي خيرخواهانه مي گيرند و 
با »شوآف« و نمايش براي كاهش درد و رنج ايشان آستين 
باال مي زنند اما چگونه و به قيمت چه؟! طي سال هاي اخير 
كه سيستان و بلوچستان مقصد پر هيجان و شگفتي ساز 
و جذاب براي هموطنان از سراسر كشور گشته همزمان با 
باال رفتن شمار اين مسافرت ها كشيدن دست ترحم بر سر 
كودكان و نيز توزيع كنسرو، پتو، كفش، كيف، سانديس و 
غيره و غيره در بين نيازمندان رشدي نگران كننده يافته 

تا جايي كه بيم آن مي رود با تداوم اين وضعيت، فرهنگ 
مردمان اين پهنه دستخوش آسيب شود و استحاله.

در همين اثني عده اي از »م��ا« و »من« فعال اجتماعي 
و مس��وول و مدير و مدب��ر نيز از فرصت پي��ش آمده به 
خوبي بهره جس��ته و با افراد به ظاهر خيرخواه هم پياله 
گشته با نيت ديده ش��دن و يا ثبت و ضبط اين اقدامات 
ش��ق در عملك��رد اداري خويش و گ��زارش آن با فخر و 
سربلند به مقامات مافوق! پيش تر چندر غاز يارانه ماهيانه 
عده اي بسيار را تن پرور كرده بود و بيكار و كاهل و همين 
مستمري بي ارزش شد بالي جان توليد محلي و كشاورزي 
و دامداري و صنايع دستي روستاييان و عشاير اما اكنون 
يك پديده نوظهور ديگ��ر به نام خيرين گداپرور مردم را 
س��وق داده به ورطه كش��نده گداپروري و تكدي گري و 

نيازمندي؛  اهلل اكبر! 
اخيرا افراد يا گروه ها تا كه از راه مي رسند به ظن خويش 
قامتي منجي گونه و خيرخواهانه مي گيرند براي مردم اين 
استان و با توزيع اقالم غذايي كم ارزش و نشاندن نيازمندان 
جلوي دوربين و گرفتن فيلم و عكس و تهيه مستندات 
الزم و انتشار در شبكه هاي اجتماعي ضمن اينكه اقدام به 
تحقير افراد نيازمند مي كنند و در تشديد، عادي سازي 
و نهادينه كردن فرهن��گ فقرپروري و تن پروري از هيچ 
كوششي دريغ نمي نمايند براي خويش از اين ِقبل قبايي 
مي دوزند و جوالي و اس��م و رسم تازه اي به نام نيكوكار و 
خير! يادمان باشد تا چند سال پيش همين مردم به رغم 
چشيدن طعم تلخ خشكسالي هاي طوالني مدت، سيل و 
انواع دردها و رنج ها و امراض اما هرگز از پاي ننشستند و 
هر بار برخاستند و با كار و تالش و عزت نفس باال استوار 
ماندند بدون اينكه خم به ابرو بياورند، خود را از نو ساختند 

ولي هرگز دست نياز به سوي كسي دراز نكردند اينگونه!
با چه قيمتي عده اي براي اينكه در شبكه هاي اجتماعي 
به نام و نان و نوايي برسند با »شوآف« و نشاندن نيازمندان 
پاي دوربين هاي تحقير حتي از فرهنگ »آپ« يا همان 
آب خوردن مردم نيز نمي گذرند و همين را مستسمكي 
قرار مي دهند براي ساختن چهره اي خيرخواهانه و منشي 
نيكو گونه و قدسي از خويش و زمينه اي براي تخريب چهره 
و شخصيت و فرهنگ اين مردم مظلوم و نازنين؛ واقعا اين 
رسم خيرخواهي و نيكوكاري نيست هموطن! عزت زياد.

چالش هاي اخالقي و حقوقي فوتبال در ايران

»شوآف«  براي »آپ«!

مخالفت  تيم هاي كوچك با يكه تازي تيم هاي بزرگ

چشم انداز  بزرگي  در كار  نيست

رقابت ه��اي ش��طرنج س��وپرتورنمنت ن��روژ ك��ه 
نخستين رقابت حضوري بعد از ش��يوع پاندمي كرونا 
به حس��اب مي آم��د با قهرمان��ي مگنوس كارلس��ن 
 از كش��ور ميزبان ب��ه پايان رس��يد. در اي��ن رقابت ها

 6  شطرنج باز برتر دنيا حاضر بودند. البته كارلسن نروژي به 
عنوان بهترين شطرنج باز حال حاضر دنيا قبل از رسيدن 
دور نهايي مسابقات عنوان خودش را قطعي كرده بود. 
كارلسن در فاصله دو دور مانده به پايان مسابقات در رقابت 
با عليرضا فيروزجا شطرنج باز ايراني حاضر در مسابقات و 
نزديك ترين تعقيب كننده اش توانست خودش را 19.۵ 
امتيازي كند و درنهايت با همين امتياز فاتح رقابت ها شود. 
كارلسن در بازي آخرش مقابل لنون آرونيان ارمنستاني و 
نفر سوم رنكينگ دنيا بازي را واگذار كرد تا دومين باختش 
را در فاصله يك هفته تجربه كرده باشد. كارلسن قبل از 
باختن به آرونيان در همين تورنمنت به دودا از لهستان 
باخت و ركورد دو سال شكست ناپذيري اش در رقابت هاي 
كالسيك شطرنج را از دست داد. اما با اينكه تكليف قهرمان 
مسابقات مشخص بود، فيروزجا و آرونيان براي كسب 
جايگاه نايب  قهرماني با هم رقابت ش��ديدي داشتند. 
فيروزجا بعد از اينكه در نبرد آرماگدون توانست آرونيان را 
شكست دهد در 3 بازي بعدي خود يك برد و دو شكست 
به دست آورد. نابغه ايراني دنياي شطرنج ابتدا مقابل فابيو 
كاروانا نفر دوم جهان قرار گرفت و در بازي كالسيك با 
حريف امريكايي اش به تساوي دست يافت. فيروزجا در 
نبرد آرماگدون براي تعيين برنده مقابل كاروانو شكست 
خورد. فيروزجا در دورهاي ابتدايي رقابت ها اين حريف 
را در نبرد كالسيك شكست داده بود. با اين حال  شانسي 
كه عليرضا آورد اين بود كه نزديك ترين تعقيب كننده اش 
يعني آرونيان نيز در نبرد آرماگدون مقابل دودا شكست 
خورد. سپس در راند ماقبل آخر فيروزجا با مهره سفيد 
مقابل كارلسن تن به شكست داد و  آرونيان مقابل آريان 

تاري شطرنج باز ايراني االصل نروژي به تساوي رضايت 
داد س��پس در نبرد آرماگدون موفق شد اين حريف را 
شكست دهد.  تعيين نايب قهرمان به دور آخر كشيده 
ش��د. جايي كه فيروزجا بايد مقابل دودا قرار مي گرفت 
و در صورت پيروزي عنوان دومي اش مسجل مي شد و 
نتيجه بازي آرونيان مقابل كارلسن بي تاثير مي ماند. در 
صورت كسب هر نتيجه ديگري توسط عليرضا آرونيان با 
برتري مي توانست جايگاه او را به دست آورد. فيروزجا در 
بازي آخر با مهره سفيد توانست دودا با ريتينگ 27۵7 را 
شكست دهد و 18.۵ امتيازي شود. آرونيان نيز توانست 
كارلس��ن را از پيش رو بردارد و با 17.۵ امتياز به كارش 

پايان دهد. 
به  اين ترتيب عليرضا فيروزجا  نابغه 17ساله  دنياي شطرنج 
موفق شد بعد ازكارلسن عنوان نايب  قهرماني و جايزه 39 
هزار دالري رقابت ها را به دست بياورد. كارلسن با قهرماني 
74 هزار دالر برنده شد. بعد از فيروزجا آرونيان سوم شد 
و فابيو كاروانو با 14 امتياز چهارم ش��د. دودا با 9.۵ امتياز 
پنجم و طاري با 2.۵ امتياز ششم شد. در اين رقابت ها همه 
شركت كنندگان جايزه نقدي دريافت كردند به  طوري كه 

به نفر آخر 17هزار دالر داده شد. 
 از لح��اظ افزاي��ش يا كاه��ش ريتينگ كارلس��ن با 
۵.۵ واحد افزايش بهترين عملكرد را داشت و كاروانو 

با 2.9 واحد كاهش بيشترين سقوط را تجربه كرد.

نگاهي به كادر فني استقالل در فصل پيش رو شبيه نگاه 
كردن به فيلم هاي اونجرز س��اخته كمپاني مارول است. 
همان طور كه  در آن سري از فيلم ها موسوم به انتقام جويان 
تمام ابرقهرمان هاي دنياي سينما كنار هم قرار گرفتند در 
استقالل تحت هدايت محمود فكري هم چندين تن از 
بزرگ ترين بازيكنان  و مربيان سابق استقالل كنار هم جمع 
شده اند تا آبي ها را در فصل جديد به سمت موفقيت هدايت 
كنند. حضور 4 سرمربي سابق استقالل در كنار بهترين 
گلزن تاريخ اين باش��گاه و يكي از محبوب ترين مدافعان 
تيم و چند نف��ر ديگر از قديمي هاي اس��تقالل از جمله 
سوپرهيروهايي هستند كه براي كمك به استقالل آمده اند. 
پروزير مظلومي به عنوان سرپرست باشگاه، صمد مرفاوي 
به عنوان مربي و دستيار اول، نصراهلل عبداللهي به عنوان 
مديرفني هر يك قبال سابقه هدايت استقالل را به عنوان 
سرمربي داش��ته اند. محمود فكري هم كه حاال خودش 
سرمربي تيم است و پيش از اين هم در ليگ برتر و هم در 
دسته يك سابقه سرمربيگري داشته. برهاني و حنيف و 
دين محمدي هم سابقه حضور در كادرهاي فني تيم هاي 
مختلف را تجربه كرده اند.  همچنين گفته مي شود استقالل 
به دنبال آوردن اميد نمازي، دستيار سابق كي روش در تيم 
ملي و سرمربي سابق تيم ذوب آهن و سرمربي فعلي تيم 
زير 21 ساله هاي امريكاست. البته نمازي اعالم كرده تنها 
در صورتي به استقالل مي آيد كه دستيار اول باشد. شغلي 
كه فعال دراختيار صمد مرفاوي است. در چنين شرايطي به 
نظر مي رسد كنترل كادرفني در حد كنترل تمام رختكن 
استقالل از سرمربي وقت و انرژي بگيرد.  در سري فيلم هاي 
انتقام جويان همه ابرقهرمان ها با اينكه توانايي شان در حد 
ديگر نفرات است اما به  دليل انگيزه اصلي شان كه نجات 
زمين است، تصميم مي گيرند نظرات شخصي  و عاليق شان 
را ناديده بگيرند و فقط يك هدف مشترك را دنبال كنند. 
البت��ه در اين بين تعارض هايي هم به وج��ود مي آيد. در 

استقالل اين روزها هم نمي توان به اين فكر نكرد كه هر كدام 
از نفرات نامبرده مي توانستند در شرايط خاصي هدايت 
تيم را به عهده بگيرند كما اينكه قبال هم اين كار را كردند. 
با اين حال فعال همه آنها براي خوب كردن حال هواداران 
استقالل كه مدت هاست روز خوش نديده اند، جمع شده اند 
تا كار را پيش ببرند. سوال اصلي اينجاست كه هنگام بروز 
تنش آيا همه اين افراد مي توانند منافع استقالل را بر منافع 
شخصي ترجيح دهند؟ و آيا هدف مشترك و مشخصي به 
نام سربلندي استقالل درنهايت همه تعارض هاي احتمالي 

را در خودش حل مي كند؟ 
اولين تنش مي تواند همين آمدن نمازي باشد. بعد تقسيم 
مش��خص و مو به م��وي وظايف و حيط��ه اختيارات هر 
كس. بعد نتايج از راه مي رسد و نخستين باخت مي تواند 
نخس��تين بحران را ايجاد كند. در چنين شرايطي همه 
نگاه ها به محمود فكري س��رمربي تيم است كه تصميم 
گرفته چنين كادر فني بزرگ و سنگيني را كنار خودش 
قرار دهد. او احتماال بهتر از هر كس ديگري مي داند يكي از 
بزرگ ترين مشكالت استقالل در سال هاي اخير مشكالت 
درون خانوادگي بوده و حاال احتمال بروز اين مش��كل در 
يك قدمي اوس��ت. محمود فكري آدم با تجربه اي است و 
مي تواند با مديريت  همكارانش تهديد  را  به فرصت تبديل 
كند. اما بايد يادش بماند يك  اونجرز همان قدركه مي تواند 
كمك كننده باشد، مي تواند غيرقابل پيش بيني هم باشد.

وزن نيمكت استقالل روز به روز سنگين تر مي شوددر سوپرتورنمنت نروژ رقم خورد
اونجرز در استقاللفيروزجا بعد از كارلسن دوم شد

ديدگاه شطرنج

ابوالفضلنجيب

ادامهازصفحهاول
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يادداشت

نقد  

همزمان با اع��ام حضور »جنايت بي دق��ت« تازه ترين 
ساخته شهرام مكري در فستيوال ويناله؛ مجله سينمايي 
»ددالين« در امريكا از واگذاري حقوق پخش اين فيلم به 
كمپاني »تريگون فيلم«  خبر داد. در نوشتار اين نشريه آمده  
است: »بعد از فستيوال و نيز نخستين نمايش »جنايت 
بي دقت« در امريكاي شمالي و در فستيوال شيكاگو خواهد 
بود. اين فيلم به تهيه كنندگي نگار اسكندرفر و محصول 
موسسه فرهنگي - هنري كارنامه در قراردادي بين كمپاني 
»دريم لب« با مديريت نسرين ميرشب و »تريگون فيلم« 
براي نمايش در س��ه كش��ور آلمان، س��وييس و اتريش 
آماده مي شود.  والتر راگل، مدير ارشد »تريگون فيلم« در 
گفت وگو با اين نشريه مي گويد: »اين كمپاني افتخار پخش 
و توزيع »ماهي و گربه« را هم به كارگرداني شهرام مكري 
داشت؛ فيلمي كه بسيار هنرمندانه  و در يك نما فيلمبرداري 
شده بود و من آنجا، فيلمسازي را كشف كردم كه از فيلم 
براي روايتي نو در مدل زمان اس��تفاده كرده و به ما ثابت 
مي كرد سينما هنوز به  طور كامل كشف نشده است.  حاال 
او در »جنايت بي دقت« هم همين كار را كرده و اين بار با 
حركت در زمان، ما را به درون جهاني از دل سينما دعوت 
مي كند. چيزي كه ما اين روزها به آن نياز داريم.«  اين فيلم 
با سرمايه گذاري نگار اسكندرفر و فرح سلطاني توليد شده و 
بعد از پايان اكران جشنواره اي در سال ٢٠٢١ در سينماهاي 
اين سه كشور اروپايي به نمايش گذاشته مي شود.  به اين 
ترتيب بعد از كمپاني »دامندفيلم« در فرانس��ه؛ دومين 
شركت پخش اروپايي نمايش و توزيع فيلم را برعهده دارد.

وزارت ارشاد براساس مصوبه جديد ستاد مقابله با كروناي 
تهران از محدوديت هاي اعمال شده در پايتخت براي مقابله 
با بيماري كرونا تبعيت و تا پايان هفته جاري تعطيلي مراكز 
فرهنگي و هنري را تمديد كرد. به گفته استاندار تهران تمام 
محدوديت هاي اباغي در هفته گذشته از روز يكشنبه 27 
مهرماه تا پايان هفته جاري در استان تهران به قوت خود 
باقي است. با توجه به تصميم ستاد مقابله با كروناي تهران 
تعطيلي مراكز محل تجمع همچون سينماها، كتابخانه ها، 
سالن هاي نمايش، آموزش��گاه هاي هنري و.. براي يك 
هفته ديگر تمديد شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي نيز 
به منظور صيانت از سامت آحاد جامعه با توجه به اهميت 

موضوع از محدوديت هاي اعام شده تبعيت مي كند.

آيا تولي��د و نمايش اين تعداد 
فيلم منتسب به كمدي ابزورد 
در ط��ول يك دهه گذش��ته، 
تاش��ي اس��ت براي توصيف 
وضعيت بغرنج طبقه متوسط و 
سردرگمي ها و تنگ ناهايش؟ 
آن چنان ك��ه مثا در تعدادي 
از فيلم هاي عبدالرضا كاهاني به چش��م مي خورد، 
آيا طبقه متوسط در يك روند بي نتيجه گرفتار شده 
است؟ آيا اساسا مي توان اين تعداد ساخته سينمايي 
را با اين رويك��رد وصف كرد و تولي��د آنها را به يك 
وضعيت اجتماعي بس��ط داد؟ ش��ايد نه، اما به نظر 
مي رسد كه مي توان ردپاي يك وضعيت اجتماعي 
را در تعدادي از فيلم هاي كاهاني و ش��ايد جمعي از 
دنباله روي هايش ديد كه پس از موفقيت او به سراغ 

كمدي ابزورد رفته اند. 
آرش خوشخو، منتقد فيلم و سردبير روزنامه هفت 
صبح، در برنامه نقد سينما به تاريخ 28 شهريورماه 
براي توصيف »بي حسي موضعي« به سراغ منظري 
كم و بيش طبقاتي م��ي رود. هر چند او با مقايس��ه 
فيلم با ساخته هاي كاهاني امتياز باالتر را به كاهاني 
مي دهد، اما با استناد به گفته هاي او به نظر مي رسد 
كه قصد دارد »بي حس��ي موضعي« را به مثابه اثري 
تعبير كند كه مي كوش��د نس��بت ميان دو طبقه را 
توصيف كند. هر چند خوش��خو به وضوح دو طبقه 
مورد نظر را ج��دا نمي كند اما با مثال آوردن از چند 
فيل��م ديگر به طبق��ه اي كه روش��نفكر مي خواند، 
مي تازد. به باور او آدم هايي كه در انتهاي »بي حسي 
موضعي« در واكنش به مرگ شاهرخ  )پارساپيروزفر( 
رقص سرخپوستي مي كنند، خود را در موضعي باالتر 
فرض مي كنند و براي تاكيد بر ادعايش از چند فيلم 
ديگر مثل »مادر قلب  اتمي« )علي احمدزاده، 1393( 

هم مثال مي آورد.
اگر نگاه  آرش خوشخو به فيلم »بي حسي موضعي« 
را بپذيريم )كه به نظر مي رس��د دقيق ترين نگاه به 
فيلم اس��ت( آنگاه اين فرصت را خواهيم داش��ت تا 
به مدد اين ابزار س��ومين س��اخته حسين مهكام را 

بررسي كنيم. 
به هر حال به نظر مي رس��د كه سازندگان با انتخاب 
يك روايت مبتني بر خرده پيرن��گ، ارجاع به ژاك 
دريدا يا مواج��ه خودآگاهانه به نمايش��ي بودن اثر 
)سكانس س��ينما( مي كوشند يك موقعيت را خلق 
كنند و از طريق اين موقعيت )كه گاه موقعيت جفنگ 
خوانده مي شود( ما را در برابر تعبيري از زندگي قرار 
دهند. اين ه��دف را مي توان به عن��وان يك عنصر 
مركزي در تمامي آثار مشابهي جست وجو كرد كه 
كمدي ابزورد خوانده مي ش��وند.  پيش از هر چيز، 
»بي حس��ي موضعي« اين بخت را دارد تا از جمعي 

اكران فيلم   مكري  در  اروپا 

تمديد تعطيلي مراكز فرهنگي

جدول

متقاطع

سود        وكو

  افقی

عمودي

1- جهش ژنتيكي - رب
 2- از آيي��ن ه��اي تاريخ��ي م��ردم ژاپ��ن - درون - 

بزدل و كم جرات
3- واحد پول بنگادش - صاحبخانه - رگ حياتي مصر

4- ذهب - عدد حمام - چه وقت - خانه هاي شعري
5- سستي و سهل انگاري - زعفران - بوي ماندگي

6- كشور سعادتمند - شقايق وحشي - سود و فايده
7- سفره چرمي - حركت كردن باد - پسوند پاك كنندگي
8- آرزو و چشمداشت - از نزوالت جوي - چاقوي آشپزخانه

9- درخت جنگلي -  متخصص فني -  از انواع ماشين
10- شاعر تبريزي - شريك زندگي - قسمتي از چشم

11- برگ برنده - نژاد كشور چين - خباز
12- رانندگ��ي در زبان بيگانه - گوش��ت آذري - مخترع 

تلگراف - شيره خرما
13- دندان تيز حيوانات - پدر چنگيز - شهر آبي اروپا
14- ماهر و استاد - پارسنگ ترازو - واحد پول فناند

15- صنعت سفال سازي - از شهرهاي اردبيل

1- ورزش بوكس - سردار نامي رومي
2- آرزوانه - قابله - پر و لبريز

3- كم حجم و نازك - فكر - گل سرخ نقاشي
4- باج و خراج - عنصر شيميايي - نوعي ساعت - گاز

5- جهت - رهبر - نوميد
6- جاي روشنايي - ماه پيروزي - سيخ آهني

7- نهال خرما - ظرف آبخوري - همراه و ياريگر
8- ضخيم نيس��ت - فگار - از شهرهاي آذربايجان 

غربي

9- از اس��ماء حس��ني - از گلهاي خوش��بو - 
بيسواد

10- جاي بي هوا - كفگير - از انواع خط
11- جاهل و بي خرد - گوشه فوتبالي -

 ابر سطح زمين
12- همراه آشغال - ريسمان - اندك -

 انديشه شيطاني
13- روغن جا - حشره طوالني - عصب

14- فراموشي - مته - سنگ طلق
15- نام قديم شهر ماير - مزرعه

نگاهي  به  فيلم   بي حسي موضعي ساخته حسين مهكام

بر اين زندگي جفنگ، فقط بايد رقصيد
از بااس��تعدادترين عوامل سينماي ايران بهره ببرد؛ 
از عل��ي تبريزي )مدير فيلمب��رداري( گرفته تا آريا 
عظيمي نژاد )آهنگس��از( و ديگ��ران و البته حضور 
جماعت��ي از بازيگران كه پيش از اين نيز تبحر خود 
در كمدي را نمايش داده بودند؛ از بازيگري با سابقه 
مثل حس��ن معجوني گرفته تا چهره اي تازه تر مثل 
سهيل مستجابيان.  از اين منظر الاقل و از منظر اجرا 
سومين ساخته بلند سينمايي حسين مهكام اثري 
خوش ساخت است. هر چند مي توان به كارگرداني 
خ��رده گرف��ت و الاقل در م��ورد كيفي��ت انتخاب 
زاويه هاي دوربين ترديد كرد، اما نتيجه فيلم الاقل 
در زمان بندي شوخي ها خوشايند است و از اين منظر 
آن قدر موفق هست كه ضعف هاي گهگاه كارگرداني 
را پنهان كند.  اما به نظر مي رس��د كه »بي حس��ي 
موضعي« مي كوشد از وراي تصوير كردن دو رابطه 
عاشقانه معيوب كه درنهايت نيز ناموفق مي مانند به 

يك توصيف از رابطه ميان دو طبقه برسد؛ از يك سو 
ازدواج مريم يا ماري )باران كوثري( با شاهرخ )پارسا 
پيروزفر( با خودكش��ي ش��اهرخ به پايان مي رسد و 
تاش جال )حبيب رضايي( براي نزديك شدن به 
دختري به نام سما )كه او را تا پايان نمي بينيم ( تنها 
به رقص با ناصر )حس��ن معجوني( منتهي مي شود 

كه در همان صحنه پاياني ادعا مي كند پدر س��ماي 
غايب اس��ت. پس آيا اين رقص پاياني كه گويا نوعي 
س��وگواري بر مرگ شاهرخ اس��ت، بزمي طبقاتي 
در رث��اي مردي اس��ت ك��ه تاش ك��رده از طريق 
ش��رط بندي در فوتبال به نان و نوايي برسد )جهش 
طبقاتي كند(.  پس آيا مرگ او ناشي از ناممكن بودن 
اين جهش اس��ت؟ آيا ازدواجش ب��ا ماري در جهت 
رسيدن به اين جهش طبقاتي بوده است؟ ازدواجي 
كه بيش از خوشي برايش باعث دردسر بوده است. 

فيلم الاقل س��ه صحنه را خرج مي كند تا بر بي پولي 
جال تاكيد كند، پ��س آيا ازدواج ش��اهرخ را بايد 
جهش طبقاتي ناميد؟ جهش به طبقه اي كه بي عمل 
اس��ت و درنهايت بي پ��ول. آيا تمام��ي صحنه هاي 
ذكرش��ده تاكيد ه��اي متوالي ب��ر بي عملي جال 
هس��تند كه صرفا پس انداز پدرش را خرج مي كند، 
بي آنكه پولي داشته باشد؟ يا اوج افتخارش موفقيت 

در يك بحث بيهوده در دانش��گاه اس��ت؟ او تا پايان 
فيلم هم موفق به ديدار سما نمي شود. پس آيا رقص 
پاياني درنهايت مفهومي بغض آلود دارد؟ جايي كه 
آدم هاي بي عمل بر مرگ تنها شخصيتي مي رقصند 
كه الاقل كوشيده به مدد بخت و اقبال پولدار شود؟ 
پس آيا واكنشي است نسبت به آدمي كه اهل عمل 
است؟ حتي اگر اين عمل بر بخت و اقبال استوار باشد، 

چنان چه درنهايت هم بخت از او رو برمي گرداند. 
به نظر مي رسد كه اينها همگي ماده خام »بي حسي 
موضعي« بوده باش��ند. ب��ا اين  حال ن��وع طراحي 
موقعيت ها بيش از آنكه فرصت كافي را فراهم كند تا 
روابط ميان آدم ها قوام پيدا كند به خلق موقعيت ها و 
افزودن جزييات بيهوده منجر شده است. هر چند كه 
اجراي اين موقعيت ها عمدتا موفق از كار درآمده، اما 
تاثيرشان در روند قصه آن چنان نيست كه پايان فيلم 
را به وصف يك موقعيت جفن��گ از اين رقابت هاي 
طبقاتي تبديل كند.  شايد از آن رو كه شخصيت اتفاقا 
جذاب بهمن )سهيل مستجابيان( كم  و  بيش در اين 
ميانه كاركرد خاصي ندارد. يا موقعيت ناصر در اين 
وضعيت چندان مشخص نمي شود. به نظر مي رسد 
كه رابطه ماري و شاهرخ مهم تر از آن بوده كه صرفا در 
دو صحنه قابل وصف باشد و ازسوي ديگر سازندگان 
ب��راي صحنه هاي تراژيك مثل مرگ ش��اهرخ ايده 
روايي يا بصري قابل ماحظه اي نداش��ته اند و تنها 
به آوردن يك ش��خصيت تازه يعني مهناز )فرنوش 
نيك انديش( اكتفا مي كنند تا از اين طريق تكليف 
ماري را هم معلوم كنند.  درنهايت به نظر مي رس��د 
كه موقعيت جال براي س��ازندگان فيلم جذاب تر 
از بقيه بوده اس��ت و زمان نس��بتا طوالني را براي او 
گذاش��ته اند تا فرصتي براي حبيب رضايي باشد تا 
با شوخي هايش فيلم را پيش ببرد و به همين دليل 
آدم هاي ديگر قصه فرصت خودنمايي را از دس��ت 
مي دهند. اما عاوه بر خودنمايي، كم رنگ شدن ديگر 
آدم ها به معني از دس��ت رفتن فرصت هايي است تا 
آنها قصه هاي شان را تعريف و نقش شان را در روايت 
پيدا كنند. از اين منظر ساختار مبتني بر خرده پيرنگ 
روايت كه عمدتا در فقدان شخصيت مركزي شكل 
مي گيرد خدشه دار مي شود كه در نهايت بخشي از 

صحنه ها را ناكارآمد مي كند. 
اگ��ر بخش��ي از موفقيت يك فيل��م را ب��ه اجراي 
باكيفيتش منوط كنيم، »بي حسي موضعي« فيلم 
ناموفقي نيس��ت.  با اين حال تردي��د دارم كه فيلم 
در بيان مضمونش آن چنان س��ربلند بوده باشد. با 
اين  حال »بي  حس��ي موضعي« فرصتي است براي 
تماشاي توانايي بازيگران و عواملش و در عين  حال 
اين اميد را مي دهد كه شايد حسين مهكام باالخره 
راهش را پيدا كرده باشد، راهي كه شايد در آينده به 

نتايج بهتري برسد.

عليرض��ا معتم��دي، كارگردان 
»رض��ا« در گفت وگوي��ي گفته 
است كه س��ال ها فيلمنامه هايي 
كه دوست نداش��ته نوشته تا به 
رضا رسيده و موقعيت ساخت آن 
برايش پيش آمده. س��ابقه او در 
نوشتن و بودن در فضاي سينماي 
ايران اين امكان را به او مي دهد كه خاف بس��ياري فيلم 
اول خود را با تيم حرفه اي و حتي اسپانسري قوي شروع 
كند - بماند كه كم مانده بود به سبك برنامه هاي آشپزي 
اسپانسر در چشم فرو رود- اين امكانات معتمدي را براي 
ساختن فيلم شخصي اعتماد به نفس مي دهد، فيلمي كه 
هم به لحاظ فردگرايي اي كه دارد و هم خوانشش از عشق، 
در سينماي ايران آوانگارد اس��ت. رضا مردي ميانسال و 
مدرن اس��ت. مشخص اس��ت كه معتمدي ابعاد چنين 
مردي را مي شناسد. مردي كه در اصل معمار است اما خود 
را بيشتر نويس��نده و منتقد مي داند؛ جدال انسان مدرن 
ميان آنچه نظام پولي- اقتص��ادي از او مي خواهد با آنچه 
مي خواهد باشد. رضا به فرد احترام مي گذارد، به فرديت 
فرد. نمي خواهد خود را به گرده كسي آويزان كند، حتي 
اگر او همسر و عشقش باشد. اصول محكم اخاقي خودش 
را دارد. به گفتن حقيقت اص��رار دارد، حتي اگر كاما به 
ضررش تمام شود و آن هم وقتي كه مي تواند با پنهانكاري 
آن مسيري كه باب دلش است و برايش خوشايند، پيش 
ببرد. انگار پدرش تازه مرده اس��ت و نسبتش با مرگ هم 
بسيار عقاني است. اين را در گفت وگويي با يكي از اقوام 
درباره ناراحت بودن عمه خود از تنهايي اش پس از مرگ 
پدر متوجه مي شويم، مس��اله اي كه اگرچه براي عمه به 
عنوان فردي سنتي مهم ترين مساله است، اما براي رضا 
تنهايي و مرگ انگار كاما حل شده است و با همان لحن 

ش��وخي از مرگ پدرش مي گويد. معتمدي سعي كرده 
براي ساخت شخصيت رضا كه در واقع همه فيلم است از 
جزييات بسيار بهره بگيرد؛ چه در دكوپاژ، چه در اموري كه 
به نظر پيش پا افتاده هستند؛ مثل چگونگي نشستن براي 
صرف غذا و چه در انتخاب لوكيشن ها؛  لوكيشن هايي كه 
اگرچه مشخص است اصفهان است، اما شخصيت اصفهان 
بر شخصيت رضا فائق نمي شود، شهر جز كاركرد شهر، 
محلي براي پرس��ه زني و جايي كه رخداده��ا را به وجود 
مي آورد چيز ديگري نيست. با همه اينها  »رضا« آن طور كه 
بايد براي ما ساخته نمي شود، به چند دليل عمده؛ اول اينكه 
تمام رابطه هايي كه از رضا مي بينيم فقط با جنس مخالف 
است، آن هم در حالي كه مي خواهد با هر كدام از آنها جاي 
خالي فاطي را پر كند و مسكني باشند بر زخم نبود عشقش. 
تكليف شخصيت رضا در مواجهه با اينها مشخص نيست، 
مذبذب اس��ت. گاهي بس��ان يك »دون ژوان« بازنمايي 

مي ش��ود، مردي كه بس��يار راحت با ديگ��ر زن ها رابطه 
مي گيرد، از رفتن عشقش اگرچه ناراحت مي شود اما براي 
نگهداشت او تاش جدي اي نمي كند. گاهي به مثابه فردي 
اخاقي نشان داده مي شود كه ترك كام خود مي كند تا كام 
دوست برآيد. رفت و برگشت شخصيت او ميان دون ژوان و 
كسي كه رضاست به تقديرش تا آخر فيلم اتفاق مي افتد، به 
انضمام اين نكته كه رضا جز در گرفتن رابطه با زن ها پيشقدم 
مي شود در همه حاالت رها شده در دست اتفاقات است 
و منفعل. نكته ديگر كه شناخت ابعاد يك مرد ميانسال 
بي شناخت او از نسبتش با كار و مشغوليتش كاما ناقص 
است. مگر اينكه دون ژواني باشد كه اساسا كاروبارش در 
همان رابطه با زنان تعريف شود. رضاي قصه براي ما نه معمار 
است و نه نويسنده و منتقد. مجموع اينها باعث مي شود كه 
مخاطب نه با رضا همدل ش��ود و بتواند آن طور كه بايد به 

شخصيت او نزديك شود.

»رضا« لحظات سرگشتگي مردي ميان روابطش با محيط 
است، از زنان گرفته تا خود شهر. صحنه ابتدايي فيلم كه رضا 
لباس عوض مي كند به ما نشان مي دهد كه يك جاي كار 
مي لنگد. رضا لباس هايش را عوض مي كند. انگار رهايي 
را در بيرون از خانه جست وجو مي كند اما پس از چندي 
پشيمان مي شود و ش��لوار را دوباره عوض مي كند و روي 
كاناپه مي خوابد. اين صحنه عاوه بر وضع روحي رضا، بر 
شخصيت وي در طول فيلم نيز داللت مي كند. شخصي 
كه تصميم نمي گيرد و معلق در خيابان ها پرسه مي زند. 
او نمي تواند بين ويولت و فاطي انتخاب كند. فقط نظاره گر 
است و منفعانه قدم برمي دارد. رضا كه پادرهوا و معلق در 
روابط شخصي اش است همان قدر هم بين دنياي دروني 
و بيروني خود گيج مي زند. احتماال نمازخواندن، تنفس 
در معماري س��نتي در مقابل رابطه با دختر مس��يحي و 
دنياي شايد هنرمندانه غيرسنتي گوياي اين مساله است. 
جهاني كه رضا قادر به قطع پيوندهايش نيست و تصميم 

نمي گيرد و اينجا هم منفعل عمل مي كند.  همه اين تضادها 
به سرگشتگي رضا در شهر بروز پيدا مي كند؛ شهري كه 
انتخاب مكان هاي ناشناخته تر براي مخاطب جز چند مورد 
هوشمندانه است اما شخصيت مجزا به عنوان يك مكان 
مشخص به نام اصفهان عمل نمي كند و فيلم را وارد بازي رو 
و بدون ظرافت سنت و مدرنيته مي كند.  رضا همان طوركه 
بارها گفته ش��ده است، فيلم شخصي عليرضا معتمدي 
است. اما كارگردان اين دنيايي شخصي را به بيرون و جهان 
مخاطبش تعميم نمي دهد. رضاي فيلم كه مي توانست 
گريزي به دنياي فردي هر شخص بزند و او را درگير كند، 
درست مانند خودش در طول فيلم ناتوان مي ماند. منظور 
واقع گرايي عين به عين نيس��ت، فيلم در صحنه سكته و 
دختر اسب سوار با ما طي مي كند كه خيال را از ياد نبريم 
و داستاني كه رضا در طول فيلم مي نويسد اينجا به خود 
فيلم گره مي خورد. پس در جاي��ي كه قاب رضا بايد به 
مخاطب گير كند با حرف زدن زيادي و خودشيفتگي كه 
از او بيرون مي زند، موفق نيست مانند صحنه اي كه ويولت 
در حال ماهيگيري است و رضا حوصله اش سر رفته و مدام 

حرف مي زند. اين مساله زماني بيشتر به  چشم مي آيد كه 
ديگر كاراكترها هيچ وجهه خاصي را برما نمي كنند. حتي 
اگر به سبب اينكه پيمان فيلمساز با مخاطب را درك كرده 
باشيم و كاري به چرايي ترك كردن فاطي نداشته باشيم 
اما دقيقا از اينجا به بعد كنش و رفتارهاي او بايد به پيشبرد 
فيلم و مهم تر جريان زندگي فيلم كمك كند. اين ميل به 
درابهام بودن رضا ربطي به پرداخت نشدن كاراكترهاي زن 
ماجرا ندارد و اتفاقا اگر قرار است رضا را بفهميم بايد نسبت 
ديگر كاراكترها با او را نيز درك كنيم و تنها نس��بتي كه 
رضا با آنها برقرار مي كند كافي نيست. از طرف ديگر وقتي 
يك طرفه جهان ها را تعريف كنيم، داس��تان فيلم عوض 
مي شود و سوءتفاهمي كه فيلمساز با آن دست  به  گريبان 
است، اينجا آشكار مي شود. نه عشقي وجود دارد -هرچند 
يك طرفه از س��وي رضا به فاطي- و نه رابطه عاشقانه اي 
در جريان اس��ت. تنها چيزي كه مشخص است اعتياد و 
وابستگي رضا به رابطه با فاطي، زني كه هر زمان مي خواهد 
مي آيد و هر وقت مي خواهد مي رود. پس چيزي كه رضا را 
گير انداخته اين وابستگي به در رابطه بودن است و نه عشق!

رضاِي دون ژوان

ميل به در ابهام بودن

علي وراميني

حافظ  روحاني

آيا توليد و نمايش اين تعداد فيلم منتسب 
به كمدي ابزورد در طول يك دهه گذش�ته، 
تالشي اس�ت براي توصيف وضعيت بغرنج 
طبقه متوسط و سردرگمي ها و تنگ ناهايش؟ 
آن چنان كه مث�ال در تع�دادي از فيلم هاي 
عبدالرضا كاهاني به چش�م مي خ�ورد، آيا 
طبقه متوسط در يك روند بي نتيجه گرفتار 

شده  است؟

شاهين محمدي زرغان

محمد بدرلو
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همايش بين المللي داستان كوتاه و رمان نويس��ي در ايران)سال هاي ۱۹۴۰ 
تا ۱۹۷۹( از س��وي دانش��گاه دهلي برگزار مي ش��ود. بخش زب��ان و ادبيات 
فارسي دانشگاه دهلي اين همايش را در قالب وبينار بين المللي دو روزه اي به 
زبان هاي فارسي و انگليسي برگزار مي كند. همايش بين المللي داستان كوتاه 
و رمان نويسي در ايران در روزهاي ۱۹ و ۲۰ اكتبر ۲۰۲۰)۲۸و ۲۹مهر( برگزار 
مي ش��ود. در اين همايش ۲۵ مقاله از استادان ايراني، هندي، تاجيكستاني و 
بنگالدشي ارايه خواهد شد. دبير اين همايش پروفسور راجندر كمار، رييس 
بخش زبان و ادبيات فارس��ي دانشگاه دهلي است. عليم اشرف خان، حسين 

پاينده، چندر شيكهر، بهناز عليپور گسكري، سيدعلي كاشفي خوانساري، 
معصومه ميرابوطالبي و حسن ميرعابديني از جمله سخنرانان اين همايش 
هستند. در اين همايش آثاري از جالل آل احمد، مهدي اخوان ثالث، مهشيد 
اميرشاهي، بهرام بيضايي، گلي ترقي، سيمين دانشور، بزرگ علوي، ابراهيم 
گلس��تان، توران ميرهادي و صادق هداي��ت همچنين موضوعاتي همچون 
داستان هاي ديني كودك و نوجوان، فانتزي ها، گرايش هاي رمان نويسي و... 
مورد بررس��ي قرار مي گيرد. عالقه مندان مي توانند اين همايش را از طريق 
آدرس http://meet.google.com/okk-qhoq-gsp مشاهده كنند.

داستان كوتاه و رمان نويسي در ايران 
جلد اول »نظريه روان كاوي؛ هفت رساله از زيگموند فرويد« با ترجمه حسين 
پاينده منتشر شد. كتاب حاضر مجموعه ۷ اثر از زيگموند فرويد در تبيين نظريه 
روان كاوي است. در اين آثار، فرويد شالوده هاي نظري روان كاوي، سير تاريخي 
شكل گيري آن همچنين مفاهيم و اصطالحات اساسي اين نظريه را شرح 
مي دهد. مترجم نيز با افزودن زيرنوشت هاي توضيحي كوشيده است تا درك 
اصطالحات تخصصي را تا حد ممكن براي خواننده فارسي زبان تسهيل كند. 
جلد دوم با عنوان »كاربرد روان كاوي در نقد ادبي« كه آثار فرويد درباره  ادبيات 
و هنر را شامل مي شود به زودي از سوي انتشارات ياد شده منتشر خواهد شد.

نظريه روان كاوي

تيتر مصور|در حوالي روز جهاني غذا
دابروفسكي

امروز در تاريخ دنباله كار خويش شكايت به دوستان

به كاربردن القاب و اسامي 
غير از نام شخصيت هايي 
كه به هر دليل خبري از آنها 
در مطبوعات درج مي شود، 
الگوي معمول و سبك رايج 
روزنامه نگاري س��ال هاي 
اخير است. خبرنگار و نويسنده گزارش، لقبي را 
براي سوژه گزارش خود بر مي گزيند و ديگران 
آن را بي ش��مار تكرار مي كنند. چه كسي اولين 
بار نام استاد محمدرضا شجريان را به »خسروي 
آواز ايران« تغيير داد؟ چه كس��ي استاد شهرام 
ناظري را شواليه آواز ايران ناميد؟ اين تعبيرات 
خنك و لوس جز كاهش وزن اين بزرگان و رواج 

نوعي ادبيات زرد چه نتيجه اي داشته؟ 
در زمانه اي كه رس��م و روش فارسي نويسي به 
دليل غلبه ادبيات تلگرامي و اينس��تاگرامي به 
فراموشي سپرده مي شود، روزنامه نگاران براي 
جلب مخاطب و البته راحتي خودشان، بر همان 
سبك و سياق اينترنتي خبر و مقاله مي نويسند. 
هر صفحه و ستون روزنامه پر است از غلط هاي 
فاحش دستوري و تعابير سبك و زرد و مبتذلي 
كه خوانن��دگان را در قض��اوت تحت تاثير قرار 

مي دهند.
در اين وانفس��ا بعض كانال ها و وب سايت هاي 
خبري ب��راي خ��ود س��بك ن��گارش خاصي 
برگزيده اند و كلمات را در معاني دلخواه خود به 
كار مي برند. مثال كانال تلگرامي »روز-آ-روز« 
همه جا كلمه »بابت« را به جاي كلمه »دليل« 
به كار مي برد: »فالني بابت تخلفاتش دستگير 

شد.« 
به كار بردن فع��ل مفرد براي فاع��ل يا مفعول 
جمع به ش��دت رايج است و نشان از آن دارد كه 
نويسنده مطلب خود را براي بار دوم نخوانده تا 
اصالحي بكند، كافي اس��ت چند كانال يا يكي 
دو مطلب روزنامه ها را نگاهي گذرا كنيد، حتما 
چند نمون��ه پيدا خواهيد ك��رد: »مدارس فردا 
تعطيل است.« به جاي »مدرسه ها فردا تعطيل 

هستند.«
اما برگرديم به موضوع لقب دادن به سوژه هاي 
خبري. براي شخصيتي مثل استاد محمدرضا 
شجريان ش��ايد كس��ي از ش��دت عالقه لقب 
»خسرو آواز ايران«، يا در نمونه ديگر براي استاد 
ناظري لقب »شواليه آواز« - و شأن استاد البته 
كه از آن نش��ان و لقب ش��واليه هزار بار بيشتر 

است - ساخته باشد.
 اما همين تب لقب سازي گاهي به قيمت جان و 

آبروي كساني تمام مي شود.
براي مثال متهمي كه لقب »س��لطان س��كه« 
از مطبوع��ات مي گيرد، پي��ش از اينكه دادگاه 
با سير طبيعي و بررس��ي دقيق بتواند حكم به 
گناهكار بودن يا نبودن او بدهد، نزد مردم منفور 

و محكوم شده.
اگر فرض كنيم كه متهم در روند دادرسي تبرئه 
شود، ديگر او و خانواده اش نمي توانند در جامعه 
ايران زندگي عادي داشته باشند. تبرئه فرضي او 
براي دادگاه و حتي نظام شائبه نبود اراده براي 

مبارزه با مفاسد ايجاد مي كند.
در واق��ع يك خبرنگار ب��راي موفقيت زودگذر 
ش��غلي، خبري را عجوالنه درج مي كند و براي 
آنكه عنوان مطلبش گيرا ش��ود، لقبي ساخته و 
پرداخته و تيتر زده و دانسته يا ندانسته با عرض 

و آبرو و جان آدمي بازي كرده است.
تك��رار واژه »خس��رو آواز ايران« ب��ه جاي نام 
خوش آهنگ اس��تاد محمدرضا شجريان - كه 
حاوي بار معنايي عميق و عاطفي براي تمامي 
فارس��ي زبان ها و عالقه مندان به فرهنگ ملي 
اي��ران اس��ت - چن��ان از حد برون ش��د كه به 

ابتذال افتاد.
خوش اقبال ترين و محبوب ترين شخصيت ها در 
تاريخ ايران، نه به القاب ساختگي بلكه به اوصافي 
ش��ناخته مي ش��وند كه مردم، خود براي آنها 
برگزيده اند و اش��اره اي به آن يادآور شخصيت 
محبوب ش��ان اس��ت. بعضي از آنها فقط به نام 
كوچك شان شناخته مي ش��وند و گويي رفيق 

ديرين و نزديك مردم هستند. 
 براي بسياري از هم نسالن من، جناب محمدرضا 
ش��جريان با نام »استاد« ش��ناخته مي شدند/ 
مي شوند. اگر چه استادان بزرگي چون كسايي 
و ش��هناز و پايور و اسماعيلي و بهاري در همان 
روزگار مي زيس��تند، اما از سال هاي ۷۰ به اين 
س��و، در مكالمات وقتي صحبت از اس��تاد بود، 
همه مي دانس��تند كه منظور فقط »محمدرضا 
شجريان« است و بس. چنانكه شيخ اجل براي 

ايرانيان فقط سعدي است.
بعد التحرير: نقدي كه در س��طور باال به رسم و 
سياق خبرنويس��ي همكاران محترم نوشته ام، 
به معني مصون ماندن اين قلم از خطا و اشتباه 
نيست. اين حقير به دليل كمبود سواد و تجربه، 
غلط هاي فراوان دستوري در نوشته هايم دارم 

كه از خوانندگان مكرم عذر مي خواهم.

هم نس��لي هاي م��ن يعن��ي 
متولدين دهه 6۰ حاال بين 3۰ 
تا ۴۰ سال سن دارند. بعضي از 
آنها در آغاز راه تشكيل زندگي 
مش��ترك قرار دارند و بعضي 
هم چند سال بيشتر از متاهل 
شدن شان نمي گذرد. بسياري از آنها هنوز دارند قسط و 
قرضي را مي پردازند كه مراسم ازدواج روي دست شان 
گذاش��ته و بس��ياري از آنها در حال چرتكه انداختن 
هستند تا ببينند آيا مي توانند آستين باال بزنند يا خير؟ 
خيلي از آنها هم بعد از مقاومت چند ساله، خود را براي 
فرزنددارشدن راضي كرده اند و حاال دغدغه مسائل مالي 
فرزنِد آينده، رهاي شان نمي كند. درگيري هاي زندگي 
روزمره براي افراد متعلق به نسل من به سرعت در حال 
افزايش است. اوضاع اقتصادي درست در شرايطي كه 
آنها به دنبال محكم ك��ردن جاي پاي خود در زندگي 
جدي��د بودند، رو به وخامت گذاش��ته اس��ت. گراني 
روزافزون، ناامني شغلي، قيمت هاي سرسام آور مسكن 
و دورنماي نه چندان روشن اقتصادي، آنها را به شدت 
نگران كرده و مجبورند براي كس��ب درآمد حداقلي، 
شبانه روز تقال كنند. جدا از ش��رايط اقتصادي، روزي 
نيست كه خبري بد، ناگوار و نااميدكننده به گوش شان 
نرس��د و زندگي آنها را در ابعاد سياسي و اجتماعي در 
معرض تهديِد بيشتر، قرار ندهد. در چنين شرايطي، 
ما - من و هم نس��الن من- كارمان شده صبح تا شب 
كاركردن و دويدن و ذهن و روان مان انباش��ته است از 
استرس، نااميدي و افسردگي. نمي خواهم نسل خود را 
به صورت قربانياني مظلوم تصوير كنم و مي دانم كه همه 
مردم كم يا زياد با اين شرايط سخت دست و پنجه نرم 
مي كنند. اما ترجيح دادم از مشاهدات و دانسته هايم كه 
درباره افراد هم نسل خودم بيشتر است، صحبت كنم. 
در واقع نه فقط نسل من بلكه خيلي ديگر از افراد و اقشار 
جامعه، اين روزها درگير روزمّرگي هستند و راه گريزي 
از آن، پيش پاي خود نمي بينند. از مجالي براي پيگيري 
عاليق و پرورش اس��تعدادها، از لحظه اي فراغت براي 
پرداخت��ن به خود، از كمي آرام��ش و از فرصتي براي 
زيست اجتماعي س��الم محرومند. زندگي شان بين 
دو لبه قيچي قرار گرفته و از دو طرف تحت فش��ارند. 
تحريم خارجي و مشكالت داخلي، خباثت دشمنان 

و جفاي دوستان.
در چنين شرايطي، من فكر مي كنم هيچ چيز مهم تر از 
اين نيست كه زندگي ما انسان هاي پوست و گوشت و 
خون دار، از اين شرايط سخت و غير قابل تحمل خارج 
ش��ود. هيچ دعواي سياس��ي در خارج و داخل و هيچ 
اختالفي در عقايد و ساليق موضوعيت ندارد، اگر قرار 
باشد وضعيت زيست انساني ما را بهبود نبخشد. آدم ها 
عمري دارند و فرصتي محدود براي زندگي. نمي توان 
با ش��عار حال شان را خوب كرد. نمي توان به آنها گفت 
»اشكالي ندارد. اگر شما داريد زجر مي كشيد در عوض 
ايران مقتدر است و كش��ور در حال پيشرفت.« ايران 
ماييم. ملت و مردم ماييم. چيزي غير از ما انسان هاي 
پوست و گوشت و خون دار، جاي ديگري وجود ندارد. 
نمي شود انس��ان در سراس��ر زندگي غم نان بخورد، 
فرصتي براي پرداختن به خود نداشته باشد و در عين 
حال بتوان��د اخالقي زندگي كند و انس��انيت را اعتال 
ببخشد. فقر كه از يك در وارد شود نه تنها ايمان بلكه 
همه خوبي ها از در ديگر بيرون خواهند رفت. آرماني 
باالتر از مردم و انس��ان وجود ندارد. همه آرمان ها اعم 
از عدالت و آزادي براي اين اس��ت كه انسان در زندگي 
كوتاه خود به شادكامي برس��د و فرصتي براي رشد و 
تعالي به دست آورد. باقي شعارها و ادعاهاي عالمگير 
به قول خيام »هيچ است«. از اين رو بايد به هر سخن و 
عملي كه به آرماني به نام »انسان« بي اعتناست با شك 

و ترديد نگاه كرد.

س��ال ۱۹3۱ در چني��ن روزي، مج��رم 
مشهور، آل كاپون به جرم فرار مالياتي به 
۱۱ س��ال زندان و پرداخت ۸۰ هزار دالر 
جريمه نقدي محكوم شد. اين محكوميت 
نشانه س��قوط قطعي يكي از بدنام ترين 
خالف��كاران دهه ه��اي ۱۹۲۰ و ۱۹3۰ 
امريكا بود و پايان دوره اي از جرم و جنايت و فعاليت زيرزميني تعبير 
مي شد. آلفونسو گابريل كاپون اوايل دهه ۱۹۲۰ به شيكاگو رفت و 
زيردست مردي به نام جاني تريو شد كه يك تشكيالت غيرقانوني 
را اداره مي كرد. تريو چند س��ال بعد، يعني نيمه هاي دهه ۱۹۲۰ 
پس از سوءقصدي كه به جانش شد از خالف و كارهاي خطرناك و 
پردردسر كنار كشيد و جاي خودش را به كاپون داد. در آن سال ها 
)۱۹۲۰ تا ۱۹33( توليد و فروش مشروبات الكلي در سراسر اياالت 
متحده ممنوع و جرم بود و از اين رو كسب وكار كساني مثل كاپون 
كه اين فرآورده ها را پنهاني توليد و پخش مي كردند بسيار رونق 
داشت. البته اف بي آي از فعاليت هاي غيرقانوني كاپون بي خبر نبود 
و نامش در صدر فهرست »تحت تعقيب«هاي اين سازمان ديده 
مي شد، اما دس��تگيري او نه آسان بود و نه حتي تا مدتي ممكن. 
كاپون به بس��ياري از مقامات ريز و درش��ت شيكاگو رشوه هاي 
مستمر مي داد، ش��اهدان را با تهديد وادار به سكوت مي كرد و در 
مقاطع بحراني، مخفيگاه هاي امني براي پنهان شدن داشت. اما 
اليوت ِنس، مامور فس��ادناپذير اف بي آي سر راه او قرار گرفت و به 
كمك گروهي كه تسخيرناپذيران خوانده مي شد كسب وكارش را 
مختل كرد. دليل اشتهار نس و مامورانش به تسخيرناپذيران اين 
بود كه مي گفتند آنان نه رشوه مي گيرند و نه از ترس تهديد پا پس 
مي كشند. مبارزه تسخيرناپذيران و كاپون، با افت و خيز ادامه يافت 
و بخش بزرگي از شبكه فروش كاپون متالشي شد، اما خود او به دام 
قانون نيفتاد. تا اينكه پرونده فرار مالياتي او به دادگاه كشيده و براي 
آن به زندان و جريمه نقدي محكوم شد. كاپون مدتي در آتالنتا در 
حبس ماند، اما رييس زندان آنجا نگران از احتمال نقشه هاي اين 
مجرم خطرناك، مقدمات انتقال او را به زندان جزيره آلكاتراز فراهم 
كرد. كاپون تا ۱۹3۹ در زندان ماند. تقريبا در تمام اين مدت بيمار 
و در بيمارستان زندان بستري بود و از سفليس رنج مي برد. تشديد 
بيماري و خوش رفتاري او در طول دوران حبس، زمينه آزادي اش 

را مهيا كرد. او سال ۱۹۴۷ در خانه اش در فلوريدا از دنيا رفت.

دستگيري آل كاپون ايران ماييمرسم ناخوشايند روزنامه نگاري
مرتضي ميرحسينيمحمد خيرآبادينيوشا طبيبي

تنها صدا مي ماند

رناته برگمان، نام مستعار 
زنان��ه نويس��نده آلماني 
اس��ت، نامي ب��راي آقاي 
تورستن رهده. نخستين 
كتابش، رمان طنزي است 
كه خيلي زود در جرگه پر 
فروش ترين ها در آلمان درآمد: شيرين نيستم، 
فقط قند دارم. با خلق شخصيت هايي بر اساس 
جشن هاي خانوادگي و خود راوي آن است: بانوي 
هش��تاد و چند س��اله، با چهار ازدواج كه اگر به 
روي تان نياوريد، در سوداي ازدواج بعدي است. 
كه آدم هشتاد و دو ساله باشد. ديوار برلين را پشت 
سر گذاشته و چهار شوهر را در گوشه گوشه برلين 
خاك كرده باش��د و حاال به فكر خوب و بد براي 
پوكي استخوانش باشد. پنير و بروكلي بخورد و از 
خوردن ريواس امتناع كند: ميزان قند خونم كمي 
باالست. پوكي اس��تخوان را كمي در انگشتانم 

حس مي كنم.
البته اين ط��ور كه در آگهي ه��اي ازدواج عنوان 
مي شود، در مجموع سرحالم! نه اينكه حاال فكر 
كنيد من چنين چيزهايي را مي خوانم! حداقل 
به طور مرتب نمي خوانم. هي هي... آنچه مقصود 
من از نگاه به اين رمان آقاي برگمان كه حاال نقش 
بانوي چهار بار بيوه شده را در رمان بازي مي كند، 
دو نكته است. نخست آنكه، ما در ايران رمان طنز 
نداريم و اگر هم هست، بسيار اندك است. حال 
آنكه در ميان ما، طنز و مطايبه بيداد مي كند. نه 
كه امروز و حال، بلكه از ديرباز، انگار قلم مان، براي 
نوش��تن رمان طنز لنگ مي زن��د اما براي كوك 
كردن مضامين طنازانه، حتي براي مرگ و ميرها 

و فجايع بيداد مي كند.
جالب آنك��ه در ترجمه رمان ه��اي طنز هم تنبل 
هستيم. اين را هم بگويم كه اين رمان طنز آخري را 
حسين تهراني، به فارسي برگردانده آن هم از روايت 
آلماني هاي خشك و سرد و جدي. اين را هم يادم 
هست كه محمدعلي علومي طنزنويس و پژوهشگر، 
رماني طنازانه و شيرين دارد كه در صف نوبت است، 
اگر رمان هاي جدي بگذارند، نوبت به آن برس��د. 
بخش هايي را از آن خوانده ام، به راستي كه شيرين 
اس��ت، چون قند و البته جز او، تا دل تان بخواهد، 
نويسنده طنزنگار داريم. راستي تا يادم نرفته بگويم، 
اين جناب مستطاب س��يد علي ميرفتاح سردبير 
پيشين همين روزنامه اعتماد، رمان طنز خوشي 

دارد، از حضرات پيژامه پوش، پاي بساط.
نكته دوم آنكه همين رمان طنازانه مي گويد كه 
چگونه جماعت آن ور آب ها و چطور در سال هاي 
هشتاد زندگي تازه كبك شان خروس مي خواند 
و ما، در س��ال هاي بيس��ت زندگ��ي مي گوييم 
پير ش��ديم، رفت! »وينچنزو بيانكيني« نقاش 
ايتاليايي را در دهه پنجاه خورشيدي كه به ايران 
آمده بود به خاطر نقاشي هايش، به عنوان منتقد 
نقاشي، پاي خود و كارهايش نشستم. مي گفت: 
پس از آنكه بازنشسته شدم با خود گفتم، حاال بايد 
راه بيفتم توي جهان و براي خودم زندگي كنم. 
نقشه جهان را گذاشتم جلويم، ناشناخته ترين 
جا براي من، ايران بود. گفتم مي روم آنجا و آمدم.

راست مي گفت براي جمعيت آن ور آب، زندگي 
از زمان بازنشس��تگي آغاز مي شود. سير و سفر و 
كشف دنيا. يادم نيست مثل اينكه بيانكيني در 
سال هاي هفتاد زندگي تازه تجديد فراش كرد. آن 
وقت ما در اوج جواني مي گوييم، پير شديم رفت! 
»رناته برگمان« را بخوانيد تا از لذت هاي زندگي 
آن هم در سال هاي هشتاد زندگي، با خبر شويد.

 هم قند دارد و هم شيرين است.

شيرين نيستم
آلبرت كوچويي

#كاميون داروهشتگ روز

كشف ۱۹ كاميون دارو در عراق آن هم در زماني كه مردم 
با چالش هاي جدي براي پيدا كردن دارو مواجهند، شوكي 
را به جامعه ايران وارد كرد. كاربران توييتر فارسي با داغ 
كردن هش��تگ »كاميون دارو« به اين موضوع واكنش 
نشان دادند. آنچه مي خوانيد منتخبي از اين توييت هاست. 
»دنبال يه تعداد دارو مي گردم خيلي از جاها رو گش��تم 
پيدا نكردم، گفتن داروخونه ها دارن اگه مي دونيد كجا 
ميشه پيدا كرد بگين ممنون ميشم. تعداد زياد نمي خوام 
۱۹ كاميون باشه كفايت مي كنه!«، »تو عراق ۱۹ كاميون 
دارو گرفتن؟ يه زماني هم بود تركيه چند تريلي شمش 
طال از اينا گرفته بود. يادم نيست اون ماجرا به كجا رسيد.« 
»به نظرتون ۱۹ كاميون دارو پرواز كردن رفتن عراق؟ يا از 
مرز رد شدن؟ گمرك پس چيكاره بوده؟«، »اينها همه اش 
كار كولبرها هست كه كاميون هم كول مي كنن و از كوه ها 
ميبرن اون ور مرز«، »باور نمي كنيد كه كاميون از كولبر 
بزرگ تر است؟«، »چطور يك كولبر بيچاره براي نان از دل 
كوه بار مي برد از ديد ماموران پنهان نمي ماند و با شليك 
مستقيم ماموران كشته مي شود. اما ۱۹ كاميون پر از دارو 
از مرز بدون اينكه ماموران ببينند رد مي ش��وند«، »فكر 
كن داروخانه اي كه ماسك و الكل طبي توش پيدا نميشه 
قاچاقچي رفته داروخانه گفته داداش قرص تپش قلب 
و قرص فشار و... داري. گفته چند بسته بدم خدمتتون. 

قاچاقچي گفته ۱۹ تا كاميون مي خوام«، »سازمان غذا و 
دارو گفته ۱۹ كاميون مكشوفه در عراق داروهاي ايراني 
نبوده و صرفا از مرز ايران گذش��تند! يعني ۱۹ كاميون 
غيرقانوني از مرزهاي ايران)از كجا؟( وارد شده، غيرقانوني 
خارج شده، بعد اطالعات ارتش عراق آنها را در مرز ايران 
متوقف كرده!«، »براي اينك��ه ۱۹ تا كاميون دارو راحت 
قاچاق مي كنين ولي فرهاد خسروي كولبر براي يه لقمه 
نون يخ ميزنه!«، »۱۹ كاميون دارو از ايران داشته به عراق 
قاچاق مي شده توجه كنيد ۱۹ دستگاه خودرو كاميون 
حامل دارو«، »حاال ما خودمون مش��كل دارو داريم اين 
هيچ، ش��ما ۱۹ كاميون از هر چيزي بخواي از شهري به 
شهر ديگه ببري بايد به ۱۰۰۰ نفر جواب بدي«، »رفتم 
داروخانه يه آمپول ديكلوفناك بگيرم ازم نسخه خواست 
اون وقت ۱۹ كاميون دارو رو از كشور خارج كردن ميگن 
از داروخانه خريدن«، »۱۹ كاميون دارو قاچاق ش��ده را 
مي گويند از داروخانه هاي داخلي تهيه شده بايد قاچاق 
را بي خيال شد و دنبال اون دكتري گشت كه با يه نسخه 
۱۹ كاميون دارو نوش��ته«و »ما از تاثيرات تحريم توي 
زندگي مون مي نويسيم اما دليل نمي شه كه نپرسيم اون 
۱۹ تا كاميون دارو چطور س��ر از عراق درآورده؟ وقتي ما 
براي تهيه هر دارو بدبختي مي كشيم كي داره روي خون 

ما قدم مي زنه و دارو مي بره اون ور مرز؟«.

باور نمي كنيد كاميون از كولبر بزرگ تر است؟
عكس نوشت 

خبرگزاري تسنيم با انتشار 
مجموعه عكس��ي از »فواد 
اشتري« گزارش داد:»برج 
آزادي يكي از نمادهاي شهر 
تهران است و تقريبا در همه 
جاي دنيا، ايران را با اين نماد 
مي شناس��ند. اين برج سال 
۱3۴۹ توسط حسين امانت، 
معمار ايراني طراحي و توسط 
محمد پورفتحي س��اخته 
ش��د. معماري برج تلفيقي 
از معم��اري هخامنش��ي، 
معماري ساساني و معماري 
اسالمي اس��ت. در محوطه 
زيري��ن برج چندي��ن تاالر 
نمايش، نگارخانه، كتابخانه 
و موزه قرار دارد.« تصويري 
كه مي بينيد از اين مجموعه 

انتخاب شده است.

از س��ال ۱3۷۱ كه به دانش��كده 
علوم اجتماعي دانشگاه تهران پا 
گذاشتم، براي اولين بار توسلي را 
كه با موها و ريش سفيدش ديدم، 
آرزو مي ك��ردم ك��ه زودتر بتوانم 
كالس ها را با وي ب��ردارم. پس از 
آن كالس هاي متع��ددي با وي 
در هر س��ه مقطع تحصيلي داشتم. يكي از ويژگي هاي 
وي دايره اطالعات گس��ترده اش در حوزه هاي مختلف 
علوم اجتماعي و تسلطش در تدريس بود. او همچنين 
شخصيتي متواضع و فروتن داشت. توسلي با اين حال، 
شخصيتي چند بعدي بود، هم در عرصه سياست و هم 
در عرصه عمومي حضور داشت و هم فعاليت گسترده اي 
در عرصه دانشگاهي ايفا كرد. سهم وي در علوم اجتماعي 
ايران غيرقابل انكار است و به گونه اي كه وي را از جمله 
پدران علوم اجتماعي ايران مي توان به حس��اب آورد. از 
ميان نقش هاي مختلفي كه توسلي براي علوم اجتماعي 
ايران ايفا كرد در اين مجمل بهتر است بر نقش توسعه اي 
و تاسيسي وي در عرصه علوم اجتماعي كشور اشاره كنم. 
توسلي در تاسيس رشته هاي جامعه شناسي دانشگاه هاي 
مختلف سهم مهمي داشت، جداي از آن خودش شخصا 
كار تدريس دروس متفاوت را در دانشگاه هاي متفاوت از 
جمله در شهرستان ها بر عهده داشت. روزهايي را به خاطر 
دارم كه حتي پنجشنبه و جمعه به تدريس دروس علوم 

اجتماعي مشغول بودند. 
تاليف كتاب هاي درسي متعدد از جمله جامعه شناسي 
كار و ش��غل، پويايي گروهي، مباني جامعه شناس��ي، 
نظريه هاي جامعه شناسي، جامعه شناسي دين و... نشانه 
گستردگي حوزه اي است كه وي كار كرده است. وي را 
از جمله بنيانگذاراني مي توان دانست كه به توسعه علوم 
اجتماعي در ايران و شناساندنش آن در عرصه اجتماعي 
كمك كرده است. امروزه اين همه تنوع ممكن است ايراد 
به حسن به حساب نيايد، اما در زمان تاسيس چاره اي به 
معرفي قلمروهاي متفاوت نبوده است و وي اين كار را در 
شرايط دشوار سال هاي پس از انقالب كه علوم اجتماعي 
به حاش��يه رانده شده بود به خوبي انجام داد. دفاع وي و 
نقشي كه در حفظ علوم اجتماعي پس از انقالب فرهنگي 
داشته است نيز بايد بخشي از همين نقش تاسيسي در 

نظر گرفته شود.
فعاليت ه��اي مديريت��ي وي در س��مت مدي��ر گروه 
جامعه شناس��ي دانش��گاه تهران و برخي دانشگاه هاي 
ديگر، دوره اي رياست دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه 
تهران، نقش مهم در تاس��يس انجمن جامعه شناسي 
و بعد رياس��ت دوره هاي اوليه انجمن جامعه شناس��ي 
ايران از جمله مسووليت هاي اجرايي است كه در عرصه 
علوم اجتماعي داش��ته است. توس��لي يكي از معدود 
چهره هايي بوده است كه در دهه هاي اوليه بعد از انقالب 
در مطبوعات كشور و در سخنراني هاي عمومي از علوم 

اجتماعي دفاع كرده است. او اگرچه چهره منتقد بوده 
اما نقش ميانه روانه اي در عرصه سياست داشته و همين 
امر در حفظ و بقاي علوم اجتماعي در سال هاي توفاني 

انقالب ياري رسان بوده است.
و آخر اينكه بايد به نقش پيوندي وي در اتصال نسل هاي 
مختلف اشاره كرد. وي در تربيت نسل هاي مختلفي در 
علوم اجتماعي ايران كه در حال حاضر در دانشگاه هاي 
مختلف در كسوت استادي هستند سهم ارزنده اي داشت، 
با دانشجويان متعدد و با ساليق متفاوت در ارتباط بود و 
بدين طريق توانسته بود نسل هاي مختلف را در كنار خود 

نگه دارد. ياد و خاطره اش گرامي باد.

غالمعباس توسلي و تكوين علوم اجتماعي در ايران
نگاه آخر
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