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گروه سیاست: اســحاق جهانگیری در بیانیه ای اعالم 

کــرد که به خدا پنــاه می برم و عدم احــراز صالحیت 
بســیاری از شایستگان را تهدیدی جدی برای مشارکت 
همگانــی و رقابــت عادالنه گرایش هــا و جریان های 

سیاسی به ویژه اصالح گرایان می دانم...

گروه جامعه: روز قبل از این مصاحبه، فضا جور دیگری 

بــود. قرار به ردصالحیت های گســترده نبــود و هنوز 
اصالح طلبان در شــوک فــرو نرفته بودنــد. صبح روز 
سه شــنبه، در حالی به منزل زهرا شــجاعی رفتیم که 

تصورش این بود که...

می گویند مگر می شود یک زن 
رجل سیاسی باشد؟

به خدا
 پناه می برم

گفت وگو  با  زهرا شجاعی اسحاق جهانگیری:

 داستان از خود بیگانگی ما

از نظــر مارکــس بیگانگی به 
این معنا اســت کــه کارگر هرچه 
بیشتر محصول تولید می کند، کمتر 
صاحب آن می شــود و بیشــتر زیر 
نفوذ محصول خود یعنی سرمایه 

قرار می گیرد. رابطه کارگر با محصول کارش رابطه با 
شیء بیگانه اســت؛ زیرا براساس این فرض مشخص 
اســت که هرچه کارگر بیشتر در کارش تالش می کند، 
جهــان عینی بیگانــه ای می آفریند کــه ضد خودش 
قدرتمند تر می شــود. بیگانگی کارگــر از محصولش 
نه تنها به  معنای آن اســت که کارش به یک شــیء و 
یک وجود بیرونی بدل شــده  است؛ بلکه به این معنا 
نیز هست که کارش بیرون از او، مستقل از او و بیگانه 
بــا او وجود دارد و مانند قدرتی مســتقل در مقابل او 
قرار می گیرد. وود یکی از شــارحان مارکس بیگانگی 
را هــم به منزله فقــدان حس معنا و هــم به منزله 
فقدان حس خود ارزشمندی بیان کرده  است. اگر من 
درون خودم چندان چیز با قدر و ارزشــی نیابم، برای 
من خیلی ســخت خواهد بود کــه معنایی واقعی یا 
هدفی جدی در زندگی ام ببینم. برعکس، اگر زندگی ام 
را تهی از معنا احســاس کنم، برای من دشوار خواهد 
بود که ارزشی واال بر خودی که زندگی اش این است، 
بنهم. از نظر وود، مارکس ازخود بیگانگی را به  معنای 
فقــدان معنا یــا خود ارزشــمندی توصیــف می کند. 
کارگران در مناسبات اجتماعی سرمایه داری محروم از 
محتوای زندگی واقعی و بی ارزش و منزلت رهاشــده 
هســتند؛ چراکه فعالیت کاری آنان فقط وســیله ای 
برای هســتی آنان می شــود. علت نظام منــد این امر 
که مــردم در جامعه بورژوایی نمی توانند احســاس 
معنا یا خود ارزشــمندی را حفظ کنند، آن اســت که 
آنان خــود را در وضعیتــی می یابند که نیازشــان به 
خود فعلیت بخشــی برآورده نمی شــود و نمی توانند 
قابلیت های ذاتی انسانی شــان را پــرورش دهند و به  
کار گمارند. پس ازخود بیگانگی  که مارکس در جامعه 
سرمایه داری می یابد وضعیت ناتوانی فعلیت بخشیدن 
به خود و ناتوانی پروراندن و به کارگرفتن قوای متعلق 
به ذات انســانی خود است. این به آن معنی است که 
آیا زندگی من قوا و استعدادهایی را که به  طور عینی، 
در ذات انســانی من حضور دارد، فعلیت می بخشد؟ 
قوا و استعدادهایی که به  طور عینی، در انسان وجود 
دارد و چون به فعلیت نرســد، انســان حس بامعنا و 
خود ارزشــمندی ندارد. کار بنیادی ترین سرشت انسان 
و جامعه انســانی اســت؛ پس خود فعلیت بخشی و 
به کارگیری اســتعدادها و شــکوفایی سرشت انسانی 
در کار و تولید نهفته است؛ اما در دنیای سرمایه داری 
کارگــران هنگامی احســاس راحتــی می کنند که کار 
نکنند و فقط هنگامی کار می کنند که مجبور باشــند. 
فعالیــت کاری برآوردن یک نیاز نیســت؛ بلکه صرفا 
وســیله ای اســت برای برآوردن نیازهایی که نسبت 
به آن فعالیت بیرونی اســت. عمــق از خود بیگانگی 
کارگران و بی معنا بودن زندگی آنها از همه بیشتر با این 
واقعیت اثبات می شــود که بیشتر ساعت های بیداری 
زندگی خود را صرف کار شاِق ضعیف کننده می کنند، 
صرفا برای آنکه لوازم اساسی بقای جسمانی را فراهم 
کنند. چیزی در این زندگی وجود ندارد تا تالشی را که 
برای به دســت آوردن این وسیله ضروری است، معنا 
دهــد؛ بنابراین چنین زندگی ســختی برای مرد یا زنی 
که آن را ســپری می کنند، زندگی تباه شــده ای است. 
انســان در چنین جامعه ای از خــود، هم نوعان، کار و 
جامعه بیگانه می شود و احساس الف) بی قدرتی ب) 
بی معنایی ج) انزوا د) بیزاری  از خود می کند. مناسبات 
اجتماعی و تنظیمات اجتماعی در دنیای سرمایه داری 
مانع بزرگی بر ســر راه کارگران در فعلیت بخشــی به 

ذات انسانی خودشان است.

سرمقاله

حمزه نوذرى . جامعه شناس و استاد دانشگاه
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حرف اول

کار عجیب شورای نگهبان

روز گذشــته لیســتی از اشــخاص 
ســوی  از  احراز صالحیت شــده 
شــورای نگهبان برای کاندیداتوری 
ریاســت جمهوری به وزارت کشور 
ارســال شــد که به نظر می رســد 
پیشــاپیش نتیجه انتخابــات را نمایان کرده اســت. از 
لیست، سه نفر در جریان رقابت های انتخاباتی همسو 
و همراه آقای رئیســی خواهند بود و سه نفر دیگر اگر 
آقای رئیسی را در طول رقابت  همراهی نکنند، مانعی 
برای توفیق ایشــان در کسب جایگاه ریاست جمهوری 
ایجاد نخواهند کرد. آنچه حیرت انگیز اســت، عملکرد 
شورای نگهبان در عدم احراز صالحیت شخصیت هایی 
است که به نظر می رسید همواره در چارچوب حرکت 
کرده اند. این ترکیب، به نظر نگارنده، بیش از آنکه لیست 
افراد احراز صالحیت شده باشد، اعالم نتیجه انتخابات، 
پیش از برگزاری است . می دانیم که احراز صالحیت ها 
با رأی گیری در میان ۱۲ عضو شــورای نگهبان صورت 
می گیرد و هرکس حداقل هفت رأی را به دست آورد، 
مورد تأیید خواهد بود. اینجا چند نکته و ســؤال جدی 
مطرح است. علت مبســوط الیدبودن اعضای شورای 
نگهبان در تصمیم گیری این نیست که به هیچ مرجعی 
پاســخ گو نیســتند؟ هیچ مرجعی وجود نــدارد که از 
شورای نگهبان بپرسد مبنای شما برای این لیست چه 
بوده است؟ مطمئن هستم سخنگو و قائم مقام محترم 
دبیر شورای نگهبان، اســتاد ارجمند جناب آقای دکتر 
کدخدایی، گرچه بشــخصه ممکن است در مواردی با 
تصمیم شورا موافق نباشد، آمادگی دارد برای هرکدام 
از افــرادی که صالحیت آنها احراز نشــده، فرد به فرد 
علت عدم احراز را توضیح دهد؛ همان گونه که همواره 
از عملکرد و شــأن شــورای نگهبان دفاع کرده است. 
امــا آنچه نگارنــده از «زبان بدن» دکتــر کدخدایی در 
گفت وگوی عصر دیروز با صداوسیما و در ضمن اعالم 
پایان بررسی ها، ادراک کرد و با شناختی که از نقدپذیری 
و منطقی بــودن او دارد، بر این باور اســت که خود این 
استاد حقوق دانشگاه تهران نیز توضیحی منطقی برای 
چنین لیســتی ندارد! گرچه می توان حدس زد و درک  
کرد که چرا مصطفی تاج زاده، عباس آخوندی، محمود 
صادقی، محسن هاشمی، اسحاق جهانگیری، مسعود 
پزشــکیان، محمد شــریعتمداری، مصطفی کواکبیان، 
محســن رهامی یا شــخصیتی همچون علی مطهری 
را اعضــای شــورای نگهبان برای تصدی مســئولیت 
ریاست جمهوری مناســب تشخیص نداده اند، اما عدم 
احراز صالحیــت دکتر علــی الریجانــی نه تنها برای 
تحلیلگران، بلکه به نظر بنده برای ســخنگوی محترم 

شورای نگهبان نیز چندان قابل تبیین نیست.

علیرضا غریب دوست
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آغاز فصل
 مقلدین سیاسی

اصولگرایان هم شوکه شدند
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واکنش تند 
 عضو شوراى نگهبان به 
عملکرد شوراى نگهبان

اسلحه پنهان تیم ملی 
از انگلیس می آید

یادداشت

برجام و دموکرات ها؛ فرصتی برای مدیریت دشمنی

 چرا در شــرایط کنونی کشــور نیازمنــد مدیریت 
دشــمنی با آمریکاســت و چرا احیای برجام و دولت 

بایدن می تواند در این راستا یک فرصت تلقی شود؟
۱- احیــای برجــام اجتناب ناپذیر اســت: ایران در 
آســتانه برجام، از نظــر اقتصــادی در وضعیتی قرار 
داشــت که مبتنی بر منطق عقالنیــت در دقیقه نود 
اســت کــه ناگزیر از مذاکــره و توافق بــود. وضعیت 
کنونــی ایران نیز متأثــر از خروج یک جانبــه آمریکا و 
سیاست فشــار حداکثری در کنار سایر عوامل داخلی 
وضعیتی غیرقابل تداوم اســت که احیای برجام را به 
شکل مشابهی توجیه می کند. موفقیت در دیپلماسی 
همواره تابعی از سایر منابع قدرت در کنار هنر مذاکره 
اســت و با توجه به منابع و ظرفیت های در دسترس، 
باورم این اســت که برجام بهترین دســتاورِد ممکن – 
نه لزوما مطلــوب– بوده و بنابرایــن احیای آن یعنی 
بازگشــت به نقطه صفــر با توجه به وضــع موجود، 
دســتاوردی بزرگ تــر و البته اجتناب ناپذیر محســوب 

می شود.
۲- برجام گواهی اســت بر اینکه آمریکا، مهم ترین 
مســئله سیاســت خارجــی جمهــوری اســالمی و 
در عین حال راه حل مسائل آن نیز هست: برجام زمانی 
شــکل گرفت که آمریکا در قالب  گروهی با ایران وارد 
تعاملی هدفمند شد و زمانی که بی قاعده از آن خارج 
شــد برجام در آســتانه مرگ قرار گرفت و هیچ یک از 
طرفین نتوانســتند آن را ســر پا نگه دارند؛ اما امروز با 
بازگشــت دوباره آمریکا فرایند احیای محتضر در حال 
اجراســت. این در نظریه رژیم هــای بین المللی مورد 
اجماع نســبی اســت که بدون حضور و اراده قدرت 
هژمونیک هیــچ رژیم همــکاری شــکل نمی گیرد و 
در صورت تعــارض رژیم ها با منافــع قدرت هژمون، 
همکاری ناممکن خواهد بــود. توافقاتی که بر مبنای 
رژیم هــای همــکاری در موضوعــات قدرت ســخت 
شــکل می گیرند، بدون حضور و اراده آمریکا بی ثبات 

خواهند بود.

۳- مسئله دشمنی جمهوری اســالمی با آمریکا، 
دائمی اســت: هویت جمهوری اســالمی در فرهنگی 
تعارضــی و در قالبی دگرمحور مبتنی بر دشــمنی با 
آمریکا -اســتکبار جهانی- بنا شــده است و این قاعده 
تکوینی همه قواعــد تنظیمی و هنجارهای ســاختار 
معنایی جمهوری اسالمی را شــکل داده و به تبع آن 
سلســله مراتبی از اقتدار سیاســی در درون جمهوری 
اســالمی مبتنی بــر آن شــکل گرفته کــه متصلب و 
تغییرناپذیر اســت؛ به عبــارت دیگر این دشــمنی به 
یک جبر ســاختاری بدل شــده که با تصمیم کارگزاری 
تغییریافتنــی نخواهد بود. میزان دسترســی به منابع 
تخصیصــی و اقتــداری در درون این ســاختار تابعی 
مستقیم از میزان تعهد به قاعده تکوینی استکبارستیزی 
اســت و هر شــکلی از تعدیل یا تغییــر در این قاعده 
می تواند به جابه جایی هایی در سلســله مراتب اقتدار 
بینجامد که قطعــا به مقاومت های عملی از ســوی 
طرفــداران وضع موجــود خواهد انجامیــد. عالوه بر 
نقش محوری به عنوان دگر  هویت ســاز، آمریکا سرشار 
از ظرفیت برای فرافکنی ناکارآمدی ها و ناکامی ها بوده 
اســت. هرچه دولت در تولید کاالهای عمومی و ارائه 
خدمات رفاهی به شهروندان ناتوان تر و ناکام تر بوده، بر 
نقش توطئه استکبار جهانی و متقابال بر دشمنی با آن 
تأکید بیشتر کرده است. کنش متقابل و اقدامات آمریکا 
نیز در تثبیت این دشــمنی مؤثر بــوده و دال بر تأیید و 
تصدیق دشمنی جوهری آمریکا با ایران در نظر گرفته 
شده است؛ از جمله محور شرارت خواندن ایران از سوی 
بوش پسر در مقابل همکاری محدود ایران با آمریکا در 
جنگ های افغانستان و عراق و خروج یک جانبه ترامپ 
در مقابل همراهــی ایران با آمریــکا در برجام. در هر 
دو مورد که از ســوی یک دولت جمهوری خواه اتفاق 
افتاد، بخش هایی در داخل ایران که خواســتار تعدیل 
دشــمنی ها بودند، به شــدت تضعیف شــدند. در این 
موضوعات ما اســیر فرایند «هویت یابی فرافکنانه» نیز 
شده ایم و با همان قواعدی بازی کردیم که آمریکا پیش
نهاده اســت. به عنوان مثال پس از اینکه بوش ایران را 
محور شــرارت خواند، سیاست خارجی ایران به ایفای 
همان نقــش و هویتــی پرداخت که آمریــکا برایش 

ساخته بود.

 غالمرضا حداد
 عضو هیئت علمى دانشگاه

یادداشتیادداشت

 ارقام نجومي، اطالع رساني اندك!

 در روزهــای اخیر و در بحبوحــه انتخابات، 
تفاهم نامــه ای به ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد تومان 
بیــن وزارت صمت و پنج شــرکت بزرگ (مس، 
ایران رادیاتور)  زر مــاکارون،  گل گهر، گهر زمیــن، 
به امضا رســید. تفاهم نامه ای کــه در چارچوب 
«اقتصــاد مقاومتی» و در ادامه تفاهم نامه قبلی 
به ارزش ۱۵۲ هزار میلیارد تومان است که آن هم 
با پنج شــرکت دیگــر (چادر ملو، ماشین ســازی 
ســپاهان،  نفــت  المهــدی،  آلومینیــوم  اراك، 
شیرین عسل) در اســفندماه به امضا رسیده بود. 
یعنی در مجموع ۴۵۰ هــزار میلیارد تومان یا ۲۲ 
تا ۲۳ میلیارد دالر تفاهم نامه ســرمایه گذاری در  
حــدود دو تا ســه ماه! در بزرگی ایــن رقم کافی 
اســت بدانیم که کل بودجه عمرانی کشــور در 
ســال جاری حــدود ۱۲۰ هــزار میلیــارد تومان 
اســت. همچنین این رقم تقریبا بیش از یك سوم 
بودجه جاری امسال کشور است. رقم ۴۵۰ هزار 
میلیــارد تومان تفاهم نامه برای ســرمایه گذاری 
در بخش های معــدن و صنایع معدنی و غذایی 
و پتروشــیمی و... در شــرایطی اســت کــه کل 
ســرمایه گذاری در کشورمان در سال ۱۳۹۸ کمتر 
از  صد هزار میلیارد تومان (به قیمت ثابت ســال 
۱۳۹۰) بوده که ۷۶ هزار میلیارد تومان آن توسط 

سهم بخش خصوصی انجام شده بود.

اشغال سیونیک محکوم و مردود است

در کمتر از پنج ماه پس از پایان جنگ ۴۴ روزه 
قره بــاغ، در روزهای اخیر، شــاهد نقض مرزهای 
رسمی شناخته شده بین المللی ارمنستان به دست 
نیروهــای نظامی باکو در عمــق ۳٫۵ کیلومتری 
مرزهای استان ســیونیک بوده ایم که این حرکت، 
برخالف قوانین شناخته شده و حقوق بین الملل، 
نه تنها اقدامی است تجاوزکارانه علیه یک کشور 
عضو سازمان ملل، بلکه زنگ خطری است جدی 
بــرای ایران که به طــور مســتقیم امنیت ملی و 
تمامیت ســرزمینی ایران را هم در معرض تهدید 

قرار داده است.
۱- ایران با داشــتن مرز مشــترک با ۱۵ کشور، 
در مقام ســوم جهان پس از کشــورهای پهناور 
روســیه و چین قرار دارد که در این میان مرز ایران 
و ارمنســتان به طول ۴۵ کیلومتر، کوتاه ترین و در 
عین حــال، امن ترین مرز ایران اســت که به مرز 
صلح و دوســتی مشهور شده اســت. مرز ایران 
با اســتان سیونیک ارمنســتان، به عنوان تنها مرز 
اتصال ارمنســتان به خلیج فارس و قاره آسیا، به 
عنــوان بدیل راهگذر ایران به اروپا از طریق ترکیه 
که همواره تحت تأثیر روابط پرنوســان و ناپایدار 
دو کشــور قرار دارد، تنها راهگــذر اتصال امن و 
بی دردسر ایران به گرجستان و دریای سیاه و اروپا 

محسوب می شود.

 میرمهرداد میرسنجرى*

 حسین حقگو
 کارشناس اقتصادى

ادامه در صفحه  ۲

ادامه در صفحه  ۴ادامه در صفحه ۸
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در آزادسازي معادن حبس شده
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 ایجاد توسعه متوازن
با طرح آزادسازی معادن غیرفعال کشور 

آغاز فصل نوین در فعالیت 
معدن کاري کشور

ویژه آزادسازي معادن غیرفعال کشور

نتیجه بررسی صالحیت ها در انتخابات از حذف اصالح طلبان از عرصه سیاسی حکایت داردویژه معدن

بدرود اصالحات؟
از نظــ

ن معنا اس
شتر محص
صاحب آن
فوذ محص
رار می گیر
شیء بیگان
ســت که
جهــان عی
درتمند تر
ه تنها به  م
ک وجود
هست ز

ـا او وجو
رار می گیر
هــم به

قدان حس
رون خود
خیلی ن
دفی جد
 تهی از م
ود که ارز

هم. از نظ
قــدان مع
در کارگران

و ز

این
بیش
ص
نف
قر
ش
اس
ج
قد
نه

یک
نیز
بــ
قر
را

فق
در

من
هد

را
بو

بنه
فق
کا

 

روزنامه شرق منتشر کرد
تقویم جامع ترین 

 فرهنگ ، هنر  و  رسانه
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شورای نگهبان اسامی نامزد های تأیید صالحیت شده را   اعالم کرد
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برجام  و  دموکرات ها
 فرصتی برای مدیریت دشمنی

...در مجمــوع می توان گفت هدف غایی سیاســت 
خارجــی جمهوری اســالمی کــه همــه رویکردها و 
اســتراتژی ها ذیــل آن و در راســتای آن تعریف شــده 
اســت؛ یعنی استکبارستیزی تغییرناپذیر است . من این 
سلســله مراتب اقتدار را حداقــل در میان مدت باثبات 
می بینم؛ پس راهکار را باید با فرض ثبات وضع موجود 

جست وجو کرد.
۴- مدیریت دشمنی با آمریکا اجتناب ناپذیر است: 
آمریــکا تنها هایپرپــاور موجود در جهان اســت که 
مشخصا در حوزه های امنیتی و نظامی بی بدیل است. 
با توجه به وزن، دامنه و برد نســبی قدرت آمریکا به 
ایران، دشمنی عملی با این کشور برای ایران پرهزینه 
است. جبر ســاختاری در تداوم دشــمنی به موازات 
هزینه های بســیار باالی آن، مدیریت کنترل شــده این 

دشمنی را اجتناب ناپذیر می کند.
۵- برای مدیریت این دشمنی، دولت های دموکرات 
در آمریــکا برای جمهوری اســالمی مزیــت و فرصت 
محســوب می شــوند: نخســت اینکه دموکرات ها در 
سیاســت داخلی و خارجــی لیبرال هایــی آزادی خواه 
هســتند؛ اما جمهوری خواهان به ویــژه در گرایش های 
راســت افراطی عمدتا رویکردی رئالیســتی به سیاست 
خارجی دارند. لیبرال ها میان سیاست داخلی و خارجی 
ماهیتا تمایزی قائل نیســتند و ارزش های لیبرالی یعنی 
آزادی و حقوق بشر را جهانی و مبتنی بر حقوق طبیعی 
انســان ها می دانند؛ درحالی که رئالیست ها میان داخل 
و خــارج تفاوتی جوهــری مفروض دارنــد؛ آنها داخل 
را عرصــه آزادی، حقوق بشــر و اخــالق می دانند؛ اما 
در خارج، محیطی آنارشــیک را تصویــر می کنند که بر 
قواعدی غیرمدنی و مبتنی بر روابط قدرت استوار است. 
این باعث شده است که جمهوری خواهان آزادی عمل 
بیشتری برای درگیر شدن نظامی و امنیتی در بحران های 
بین المللی داشته باشند و با دولت هایی برهم زننده نظم 
مستقر، آشکارا به موازنه سخت بپردازند؛ اما دموکرات ها 
بنا بر مبانی فکری شان بســیار دشوار می توانند ورود به 
تنش هــای نظامی و امنیتی را توجیه کنند و از این منظر 
در مقایســه با جمهوری خواهان بسیار اهل مماشات و 
کمتر حاضر به هزینه پرداختن هستند. آنها مشخصا در 
دوران افول هژمونی، در دوراهی بین امنیت و حقوق بشر 
و نیز در زمانی که از نتایج مداخله مستقیم مردد هستند، 
مماشــات را به مداخله مســتقیم و انفعال را به اقدام 
ترجیح می دهند. آنها ترجیح می دهند ارزش های لیبرالی 
را بیشتر از طریق الگوسازی و دیپلماسی فعال پیش ببرند 
تا مداخله مستقیم. دوم اینکه جمهوری خواهان مبتنی بر 
رویکردی رئالیستی دولت را موجودیتی یکپارچه می بینند 
و تعبیرهایی انســان انگارانه از آن دارنــد. آنها از اطالق 
اوصاف شــخصیتی به دولت ها پرهیز ندارند؛ مثال ایران 
را دولت یاغی یا محور شــرارت معرفی می کنند؛ مانند 
اصولگرایان که آمریکا، ملتی متنوع و متکثر را موجودیتی 
یک دســت می دانند؛ اما در مقابل دموکرات ها مبتنی بر 
رویکرد لیبرالی دولــت را مجموعه ای از افراد، نهادها و 
سازمان ها با منافعی متنوع می دانند و این یعنی پذیرش 
انعطاف بیشتر در مواجهه با جمهوری اسالمی. در خالل 
این ســال ها دولت های دموکرات همــدل با دولت های 
اروپایی همواره از یکپارچه دیدن جمهوری اســالمی با 
تندروها پرهیز داشته اند. از منظر آنان جمهوری اسالمی 
ترکیبــی از تندروها و میانه روهاســت؛ پس اگر به دنبال 
تغییر رفتار ایران هستیم، باید میانه روی ها را تقویت کنیم. 
این برای جمهوری اسالمی فرصت بسیار مغتنمی ایجاد 
کرده بود که بتواند از هر دو چهره در جای مناسب و گاه 
مکمل استفاده کند؛ اما جمهوری خواهان همواره تالش 
کرده اند از ایران تصویری یکپارچه ارائه دهند و دوگانگی 
سیاسی در ایران را نمایشی تلقی کرده و بی اعتبار کنند. 
ترامپ در سپتامبر ۲۰۱۹ در جریان تروریستی اعالم کردن 
سپاه پاســداران از این حربه استفاده کرد؛ اما جمهوری 
اسالمی این امکان را دارد که در مواجهه با دموکرات ها 
با حفظ دو چهره، انعطاف و آزادی عمل بیشتری داشته 
باشــد. ســوم اینکه جمهوری خواهان از آنجا که تعهد 
نظــری و عملی به حقوق بشــر و آزادی در سیاســت 
خارجی ندارنــد، همواره برای موازنه کــردن ایران هیچ 
مانعی در همکاری استراتژیک با رقبای منطقه ای ایران 
نداشته اند؛ اما دموکرات ها آزادی عمل جمهوری خواهان 
را در همــکاری با امثال عربســتان ســعودی نخواهند 
داشــت؛ اما همه اینها بستگی به این دارد که جمهوری 
اســالمی بتواند در دشمنی کج  دار و مریز کند؛ چون این 
دشمنی اگر بخواهد در عمل پیش رونده و فزاینده باشد، 
پایانی مبهم خواهد داشــت. برای نگه داشــتن حداقل 
تهدیــد امنیتِی الزم در مهار دموکرات هــا برای پرهیز از 
مداخله جویی های حقوق بشری چه بسا برجام بهترین 
امکان باشد؛ ایران ظرفیتی مشروط در توانمندی هسته ای 
دارد کــه آن را در قبال همکاری محدود با جهان موقتا 
متوقف کرده است و همواره می تواند مجددا آن را فعال 
کند. دولت می توانــد در کالم «همه چیز علیه آمریکا» 
بگوید؛ اما در عمل «همه چیز بدون آمریکا» را پیش ببرد 
و شاید هوشــمندانه بتواند در میان مدت همکاری های 
موردی و محدود با آمریکا مبتنی بر پاداش را پی بگیرد؛ 
اما این مستلزم مدیریت یکپارچه سیاست خارجی است، 
درحالی که منزلت و جایگاه برخی از گروه های داخلی در 
گرو فزاینده کردن دشــمنی ها در عمل است و متأسفانه 
آنها توان کافی بــرای تحمیل ترجیحات خود به هزینه 
عمومی بر سیاســت خارجی را دارند. آنان همان هایی 
هستند که در ناکام گذاشتن برجام از هیچ تالشی فروگذار 
نکردند و اکنون نیــز در مقابل احیای آن ایســتاده اند و 
پس از احیای آن نیز برای مجددا بی اثر کردنش کوتاهی 
نخواهنــد کرد. چنین راهکاری تنها در صورت مهار آنها 

ممکن است که کاری بسیار دشوار است.

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 4011 چهارشنبه   5  خرداد 1400

شرق: آش عدم تأیید صالحیت های شورای نگهبان و انتخاب تنها هفت 

نفر برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری چنان شور شده است که 
صدای عضو برجســته آن را نیز درآورد. آیت اهللا آملی الریجانی، رئیس 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و یکی از شش فقیه شورای نگهبان، 
در رشــته توییتی به انتقاد از این شــورا پرداخــت و عنوان کرد هیچ گاه 

تصمیمات شورای نگهبان را تا این حد غیر قابل دفاع نیافته ام».
او نوشــت: «از اولین حضور این جانب در شــورای  نگهبان در ســال 
۱۳۸۰، قریب به بیســت ســال می گذرد. در تمام این مدت، از شــورای 
نگهبان دفاع کرده ام، حتی در ســال هایی کــه در قوه قضائیه بودم؛ اما 
هیچ گاه تصمیمات شورا را تا این حد غیر قابل دفاع نیافته ام؛ چه در تأیید 

صالحیت ها و چه در عدم احراز صالحیت ها».
او ادامه داد: «ســبب این نابســامانی ها تا حد زیــادی، دخالت های 

فزاینــده دســتگاه های امنیتی از طریــق گزارش های خــالف واقع، در 
تصمیم ســازی برای شورای نگهبان است؛ به ویژه اگر عضو مسئولی که 
باید گزارش های محققانه به شــورا ارائه کند، خــود عامدانه چیزی بر 
آن بیفزایــد! چنان که از وزارت اطالعــات با قاطعیت تمام مطلبی نقل 
می کنند، حال آنکه با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطالعات به 

صراحت این مطلب تکذیب می شود».
آیت اهللا آملی الریجانی افزود: «گالیه بنده از سر دغدغه ای است برای 
حفظ شــأن و اعتبار شــورای نگهبان. این فقیر وقتی با چنین وضعیتی 
مواجه شــدم و اســتدالل هایم را بی تأثیر یافتم، این کالم حق متعال را 
بر همکاران عزیزم در شــورا تالوت کردم: «یا ایها الذین آمنوا اتقوا اهللا و 
لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا اهللا ان اهللا خبیر بما تعملون». در میانه 
این زمانه غریب و رفتارهای عجیب به خدا پناه می بریم و به محضر او 

عرضه می داریم؛ اعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون».
در میان کســانی که از شورای نگهبان عدم تأیید صالحیت گرفتند، 
نام چند اصولگرا مانند علی الریجانــی، برادر آیت اهللا آملی الریجانی 
که تا یک ســال پیش ریاســت مجلس را بر عهده داشــت، به چشم 
می خــورد. او اکنون مشــاور مقام معظــم رهبری و عضــو حقیقی 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز هست. عزت اهللا ضرغامی دیگر 
اصولگرایی است که سابقه ریاست بر سازمان صداوسیما را داشته؛ اما 
صالحیت او برای نامزدی در انتخبابات ریاســت جمهوری تأیید نشده 
است. علی مطهری، اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان، مصطفی 
تاجزاده، عباس آخوندی، محمود صادقی و محمد شــریعتمداری نیز 
از چهره های اصالح طلبی هســتند که شورای نگهبان صالحیت آنان 

را تأیید نکرده است.

واکنش تند  عضو شورای  نگهبان به عملکرد شورای نگهبان

غیر قابل دفاع

ماحصل تأیید صالحیت های شــورای نگهبان برای 
انتخابــات ۱۴۰۰ نه تنها روی اســتراتژی سیاســت ورزی 
اصالح طلبان اثر خواهد گذاشــت، بلکــه به طور قطع 
بخشی از جریان قدرت در اصولگرایی و بدنه حامی شان 
را هم بــه فکر فروخواهد برد. اعتراضاتی که از ســوی 
برخی چهره های اصولگرایی، فعاالن رســانه ای و بدنه 
حامــی این جریان به خروجی شــورای نگهبان شــده، 
حاکی از این اســت که آنها نیــز از وضعیت پیش آمده 
راضی نیستند و انتخابات را دیگر حتی به اندازه گذشته 
هم رقابتــی نمی داننــد. برخی از آنهــا بخش هایی از 
گفته هــای امام یا رهبری را درباره حق انتخاب بازنشــر 
می کنند. یک کاربر اصولگرا در توییتر نوشــته است: «آیا 
می دانید انقالبی گری نقطه مقابل محافظه کاری است؟ 
آیــا می دانید دفاع از وضع موجــود به هر قیمتی یعنی 
محافظــه کاری؟ کاش دســت از دفاع هــای مذبوحانه 
بردارید و امکان ســؤال را الاقل برای خودتان گشــوده 
نگه دارید! آن وقت شــاید بشــود اســمتان را گذاشت 
انقالبی». کیان عبداللهی، سردبیر خبرگزاری تسنیم نیز 
در توییتی نوشــته بود: «انتخابــات مطلوب یعنی همه 
ســالیق مختلف داخل نظام در رقابت باشــند و مردم 
انتخــاب کنند. تصمیمتان باید به لحــاظ عمومی قابل 
توجیه باشد، نه اینکه بخش مهمی از بدنه حزب اللهی 
هم قانع نشــوند. اولی برگرفته از تأکید آقا در ســال ۸۴ 
اســت و دومی به لحاظ عقلی بدیهی است. حاال خود 
دانید...». محمدصالح مفتــاح، عضو حزب اصولگرای 
پیشــرفت و عدالت هم که قبال از منتشر کنندگان لیست 
جعلی تأیید صالحیت ها خواسته بود عذرخواهی کنند، 
دیروز که متوجه شــد لیست درست بوده است، گفت از 
اینکه انتظار بیشــتری داشتم، عذرخواهی می کنم! یا به 

نقل از رهبری نوشته است: « مصیبت آن روزی است که 
مردم پشــت کنند به صندوق رأی . این مصیبت است و 
دشــمن این را می خواهد...». او یک کلیپ وایرال شده را 
که بخشــی از یک فیلم درباره حــق انتخاب بین دوغ و 
نوشابه است، در حساب توییتری خود منتشر کرده است؛ 
کلیپی که پیش تر منتقدان جدی عملکرد شورای نگهبان 
منتشر می کردند. اگرچه ابراهیم رئیسی خروجی شورای 
وحدت و شــورای ائتالف اصولگرایان بود، اما این اجماع، 
لزومــا ماحصل یک توافق صد درصد فکری - سیاســی 
نبود. بخش مهمی از آن، توافقی ســلبی بود. نگرانی از 
چند پارگی و زیر میز بازی زدن از ســوی برخی جریان های 
متأخر با توجه به تجربه سال های گذشته، باعث شده بود 
ســنتی ها و متقدمان کوتاه بیایند و اصراری بر گزینه های 
دیگر نکنند؛ ســراغ چهره ای برونــد که قبال امتحان پس 
داده و تنها عامل انتخابش، اجماع حداکثری باشد. همین 
ســلبی بودن اجماع اســت که باعث می شود در جلسه 
جامعه اســالمی مهندســین هم خود باهنر و هم خود 
رؤسای دفاتر اســتانی  از انحصار در ستادهای انتخاباتی 
رئیســی گالیه کنند؛ اینکه فقط به جریــان یا جریان های 
خاصی از اصولگرایی در این ستادها میدان داده می شود. 
مشــخص است علت این اتفاق چیســت. اصوال فعاالن 
ســتادهای انتخاباتی، مدیران و سمت گیران بالقوه دولت 
احتمالی نامزد برنده اند. طبیعتــا هر جریان یا طیفی که 
نفوذ و قدرت بیشــتری در ســتادهای یک نامزد داشــته 
باشــد، در آینده هم امکان اینکه سهم بیشتری از قدرت 

و اثرگذاری گفتمانی قوی تری داشته باشد، بیشتر است.
«شرق» در گزارشی در ســالنامه ۹۹ با عنوان «۱۴۰۰ 
پایان کلیشــه اصولگرایی»، به این اشــاره کرده بود که 
این انتخابات فصل جدیدی را در بروز  می دهد و زایش 
طبقه جدیدی از اصولگرایان را آغاز می کند؛ همان ها که 
خودشان را انقالبی می دانند نه اصولگرا؛ جریان متأخر. 
حذف علی الریجانی از رقابت ها اگرچه شــاید در ظاهر 
ادامه همان روند حــذف الریجانی ها از قدرت به عنوان 
حلقه آخر تعبیر و تفسیر شود، اما در یک نمای بزرگ تر، 
نماینده خروج طیفی از اصولگرایان اســت که با آمدن 
مجلس یازدهم آغاز شــد؛ روندی که با دولت های نهم 
و دهم آغاز شــده بود، اما به تعبیر خودشان به انحراف 

رفت و با آمدن دولت روحانی متوقف شد.
کنارماندن الریجانــی از دور رقابت ها، ادامه روندی 
است که در سال های اخیر شــاهدش بوده ایم؛ از بدون 
اثــر سیاسی شــدن احزابی همچون مؤتلفــه و جامعه 
روحانیــت و کناره گیری ناطق در ســال های گذشــته تا 
حاشیه نشــینی امثال احمد توکلی، محمدرضا باهنر و 
حتی جایگاه امثال مصطفی میرســلیم، نــادران و... در 
نهادهای انتخاباتی. حمایت شورای وحدت اصولگرایان 
متشکل از همین جریان های متقدم مانند حزب مؤتلفه 
و جبهه پیــروان خط امام و رهبری و جامعه اســالمی 
مهندســین از رئیســی هم دقیقا ناظر بــر همین احیای 
سیاســی دوباره است. آنها عامدانه با حمایت از رئیسی 
که مــورد وفاق جریان هــای متأخر اســت و دور کردن 

اتهامی مانند حمایــت از الریجانی از خود (جریان های 
متأخر به ویژه شورای ائتالف اصولگرایان در ابتدا شورای 
وحــدت را متهم به حمایــت از علــی الریجانی کرده 
بودند)، به دنبال تثبیت موقعیت در حال از دســت رفتن 

خود در جریان اصولگرایی هستند.
انتخابات ۱۴۰۰ به معنــی تثبیت یک پارادایم جدید 
در جریان قدرت اصولگرایی اســت. در پارادایم جدید، 
متقدمانی که حکم مجتهدان سیاســی را در این جریان 
داشــتند، جای خود را به مقلدان سیاسی خواهند داد 
و این یک آزمون ســخت گیرانه از ســوی نســل جدید 
اصولگرایانی اســت که وارد میدان شده اند و آن طورکه 
مشــخص اســت، عنان کار را هم در دست گرفته اند و 
گفتمان سیاسی شان حتی بر شــورای نگهبان به ظاهر 
کهن ســال نیز غلبه دارد؛ بــرای نمونه، اخبــار مرتبط 
با رد صالحیت هــا، به ویژه رد صالحیــت جهانگیری و 
الریجانــی، در این چنــد روزه از کانال یک جریان خاص 
درون اصولگرایی به بیــرون درز می کرد. آن زمان اینها 
شــایعه و غیر قابل باور به نظر می رســید؛ اما حاال که 
خروجی شــورای نگهبان بــه تأیید وزارت کشــور هم 
رســید، معلوم می شــود این اخبار چندان هم شایعه 
نبوده اســت. به طور مشــخص، اخبــار رد صالحیت از 
کانال رسانه های نزدیک به جریان جبهه پایداری، یکی 
از طیف های متأخر اصولگرایی، به بیرون درز و نشــت 
کرده بود. تأیید صالحیت علی الریجانی می توانســت 
یا محتمل بود که در صف اصولگرایان انشــقاق ایجاد 
کند؛ در صورتی که مناظره ها به سمتی پیش می رفت که 
الریجانی در آن دســت باال را پیدا می کرد، این احتمال 
قوی تر می شد و این اتفاقی نبود که خوشایند جریان های 

متأخر اصولگرایی باشد.

اصولگرایان هم شوکه شدند

آغاز فصل مقلدین سیاسی

مهرشــاد ایمانی: روز گذشته نتیجه بررســی صالحیت  نامزدهای انتخابات 

منتشــر شــد و همه نیروهــای اصالح طلبان ردصالحیت شــدند. شــورای 
نگهبان صرفا صالحیت محســن مهرعلیزاده را تأیید کرد که او اصال در میان 
گزینه های اصالح طلب مطرح نبوده است و حتی در سال ۸۴ نیز به صورت 
انفــرادی و جدا از هماهنگی با جبهه اصالحات وارد انتخابات شــد. به هر 
روی، تا اینجای کار هرچه بحث بر ســر نامزد نهایی اصالح طلبان می شــد، 
بــه پایان آمد و دیگــر اصالح طلبان نامــزدی در انتخابات ندارنــد که بر او 
اجماع کنند یا نه. شــورای نگهبان حتی علی الریجانی را که بخش اندکی از 
اصالح طلبان می گفتند در صورت خالی ماندن دست اصالحات از او حمایت 
می کنیم، رد کرد تا تیر آخر خود بر امید جریان اصالحات به رقابت انتخاباتی 
را زده باشد. شــاید بدبین ترین افراد هم تصور نمی کردند یک جبهه سیاسی 
در کشــور به این شکل از عرصه انتخابات کنار زده شود و عمال پیش از ورود 
رســمی به انتخابات، از امکان رقابت باز بماند. در بین ردصالحیت شــدگان 
نام های مهمی به چشــم می خورد؛ مهم از جهت آنکه ایشــان همین حاال 
مسئولیت های رسمی دارند؛ مشــخصا اسحاق جهانگیری و علی الریجانی 
که اولی اکنون معاون اول دولت است و دومی نماینده ویژه رهبر انقالب در 
امور چین و اتفاقا هر دو با همین قوانین موجود، «رجل سیاســی» محسوب 
می شــوند و هر دو ســابقه زیادی در حوزه اجرائی و تقنینــی دارند. فارغ از 
آنکه شــاید آنها هم نمی توانســتند آن طور که باید و شاید رأی آور باشند، این 
موضوع دلیل بر رجل سیاســی نبودنشان نیست. سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری به شدت شــبیه به انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ۹۸ 
شــده اســت؛ در آن انتخابات نیز تمام اصالح طلبان شــاخص کنار گذاشته 
شــده و حتی به صورت بی سابقه، نمایندگان اصالح طلب مجلس دهم که 
متصل بــه انتخابات مجلس یازدهم نمایندگــی می کردند هم ردصالحیت 
شــدند. حاال هم انگار همان روش البته در ابعادی مهم تر رخ داده اســت و 
اصالح طلبان که بیش از هر دوره ای نامزد در اختیار داشتند، حتی نامزدهای 
کم اثر، نتوانســتند حتی یکی از نامزدهای خود را در عرصه انتخابات داشته 
باشند. همه اینها ذکر واضحات است و شاید آنچه باید امروز مورد بحث قرار 

بگیرد، جایگاه جبهه اصالحات در عرصه سیاسی بعد از این است.
اصالح طلبان به ویژه بعد از ســال ۸۸ دچار انزوای شدید سیاسی شدند؛ 
تعــداد درخــور توجهــی از اصالح طلبان به حبــس رفتنــد و دیگران هم 
مجالی برای سیاســت ورزی نداشتند. مشخصا تشــکیل مجلس نهم و نبود 
اصالح طلبان در صحنه، حکایت از انزوای شــدیدی داشــت. اصالح طلبان 
چهار ســال به طورکامل از قدرت سیاســی دور بودند تا آنکه توانســتند در 
انتخابات سال ۹۲ با حمایت از حسن روحانی که یک نامزد غیراصالح طلب 
محســوب می شــد، به نوعی وارد عرصه سیاســت رســمی شــوند. در آن 
انتخابــات، هاشمی رفســنجانی ردصالحیت شــد تا شــورای نگهبان همه 
اصالح طلبــان را غافلگیر کنــد؛ اما در عین حال که صالحیت هاشــمی رد 
شــده بود، دو نیــروی دیگر، یعنی عارف و روحانی حضور داشــتند. خاتمی 
به اصرار هاشــمی از روحانی حمایت کرد و عارِف اصالح طلب کنار گذاشته 
شــد؛ تا حدی که او هم از این تصمیم ناراحت شــد و بــدون قید حمایت از 
روحانــی، نامــه انصرافش را منتشــر کــرد. دولت روحانی شــکل گرفت و 
اصالح طلبان کم و بیش وارد دولت شدند و معاون اولی دولت نیز بزرگ ترین 
سهم سیاســی اصالح طلبان بود که به اســحاق جهانگیری رسید. مجلس 
دهــم و نقش آفرینی بی مثال خاتمی با ذکر جملــه «َتکرار می کنم»، باعث 
شــد لیســت انتخاباتی اصالح طلبان (لیســت امید) با اقبال عجیبی همراه 

شــود. اصالح طلبان ۳۰ بر هیچ، اصولگرایان را در تهــران بردند تا به نوعی 
این برد به پای اعتبار سیاســی خاتمی نوشته شود. همین خیزش انتخاباتی 
در ۹۶ هــم رخ داد و روحانــی با رأیی بیش از ســال ۹۲ بر ابراهیم رئیســی 
پیروز شــد. تصور آن بود که با توجه به توفیق دولت در زمینه دپیلماســی و 
انعقاد برجام، اصالح طلبان دوباره به طور جدی به سیاســت بازگشــته اند و 
دیگر به همه شکل از انزوای ناشی از حوادث ۸۸ خارج شده اند؛ اما ناگهان 
همه چیز تغییــر کرد؛ دولت روحانی دیگر خــود را متعهد به اصالح طلبان 
ندانســت، ترامپ از برجام خارج شد، فقر به طرز بی سابقه ای بر سفره مردم 
ســایه افکند، دولت خود را در قبال مردم پاســخ گو نمی دانســت و در تمام 
این احوال طیف هایی از اصالح طلبان شیفته استمرار قدرت سیاسی، نه تنها 
انتقادی به دولت نمی کردند، بلکه اعتراض های فرودســتان را هم محکوم 
می کردند؛ موضعی که حتی اصولگرایان نیز پیشــه نکردند و دست کم آنها 
از سر بهره برداری سیاســی در نقد دولت، اعتراض های مردم را به رسمیت 

شناختند، ولی برخی اصالح طلبان نه.
انتقادها افزایــش می یافت و آرام آرام اصالح طلبان هم زبان به انتقاد از 
دولت گشــودند؛ اما هم دیر بود و هم مشکالت آن قدر گسترده شده بود که 
مردم دیگر حوصله شــناختن مقصر را نداشــتند و اصال برایشان مهم نبود 
باعث فقر گســترده ترامپ اســت، روحانی است یا دلواپســان داخلی. این 
وضعیــت ادامه یافت تا انتخابات مجلس یازدهم ســر رســید. معلوم بود 
انتخاباتی حداکثری در پیش نیســت و مــردم رغبتی به حضور در انتخابات 
ندارند. اصالح طلبان در این مقطع ســعی کردند با واردکردن تمام نیروهای 
سرشناس خود به عرصه رقابت، یخ انتخابات را بشکنند؛ اما تقریبا همه آنها 
ردصالحیت شدند. پس از ردصالحیت های گسترده، شورای سیاست گذاری 
اصالح طلبــان اعالم کرد لیســتی ارائه نمی دهــد و اگر قرار باشــد احزاب 
اصالح طلب لیســت بدهند، نباید به صفت اصالح طلبــی این کار را بکنند. 
انتخابات برگزار شــد و اصولگرایــان اکثریت مجلــس را در اختیار گرفتند. 
اصالح طلبــان بعد از آن، فعالیت خود را برای انتخابات ریاســت جمهوری 
۱۴۰۰ آغاز کردند. نهاد اجماع ســاز آنها تشــکیل شــد و بســیاری از احزاب 
اصالح طلب به عضویــت آن در آمدند و تعدادی از نیروهای شناخته شــده 
نیــز به عنوان اعضای حقیقی آن انتخاب شــدند. در ادامــه ۱۴ نفر به عنوان 
نیروهای در معرض انتخابات از سوی این تشکیالت انتخاباتی معرفی شدند 
که در نهایت عارف و ظریف نامزد نشــدند و روز گذشته هم صالحیت بقیه 

آنها رد شد.
حاال باید دید اصالحات که روزگاری نماینده بی رقیب طبقه متوسط بود، 
به چه سرنوشــتی دچار می شود؟ حتما این گزاره درست است که حال وروز 

اصالح طلبان از دوران انزوای ۸۸ تا ۹۲ هم بدتر اســت؛ زیرا از یک  سو دیگر 
ســرمایه اجتماعی گذشته را ندارند و از ســوی دیگر نهاد نظارتی هم بدون 
هیچ توضیحــی تمام اصالح طلبان را ردصالحیت می کنــد که البته این دو 
بــه هــم ارتباط دارند؛ به این معنــا که گرچه در ســال ۹۲ آخرین خاطره از 
اصالح طلبــان رخدادهای ســال ۸۸ بود و انتظار می رفــت آنها در معرض 
حــذف قرار بگیرند، ولــی به دلیل پایگاه اجتماعی گســترده عارف به عنوان 
یک نیروی کامال اصالح طلب و روحانی به عنوان نیروی نزدیک به هاشــمی 
و به نوعی نزدیک به اصالح طلبان، صالحیتشــان تأیید شــد؛ اما حاال با آنکه 
اصالح طلبان کمتر از آن ســال ها مشــکالت امنیتی دارند، به دلیل ناامیدی 
مردم، ردصالحیت می شــوند. اصالح طلبان هم برای ترمیم این شرایط کار 
ویژه ای نکردند و در تمام این  ســال ها به جای آنکه قدری به مناسبات عینی 
و روز جامعــه توجه کنند و یادشــان نرود که اصالحــات پیش از یک جبهه 
سیاســی، جریانی اجتماعی-سیاسی بوده اســت، مدام کوشیدند اصالحات 
در ایــران را به مثابــه گروهی پراگماتیســت معرفی کنند؛ به ایــن معنا که 
اصالح طلبــان بــا طرح این گزاره کــه اصالح طلبی یعنی کنش سیاســی و 
اصالح طلب با هر شــرایطی خود را وفق می دهد، عمال پایگاه روشــنفکری، 
دانشــگاهی و به صورت عام تر طبقه متوسطی خود را از دست داد تا حدی 
که از مقطعی به برخی اصالح طلبان، اســتمرارطلب گفته می شــد. طبقه 
متوسط نیز که به دلیل مشکالت مالی نحیف و نحیف تر می شد، دیگر توانی 
برای پیداکردن راهی برای مفاهمه با نمایندگان سیاسی سابق خود نداشت.
اصالح طلبــان در تمام این  ســال ها هیچ گاه ســعی نکردنــد نیروهای 
تازه نفــس که از  قضا هــم دارای گفتمان اصالح طلبی باشــند، هم در میان 
مردم شناخته شــده باشــند و هم ردصالحیت نشــوند، تربیت کنند و در هر 
بزنگاه با همان نیروهای ســابق وارد میدان می شــدند. از ســوی دیگر، آنها 
حتی نتوانســتند یا نخواستند که در همه سال هایی که گذشت، گفتمان خود 
را به روز  کرده و عمال به بخشــی از بازی های سیاسی تبدیل شدند و در نگاه 
عمومی، وجه مردمی بودن را از دست دادند؛ تا حدی که در سال های اخیر این 
پرســش مهم وجود داشت که تفاوت اصالح طلبان با اصولگرایان چیست؟ 
حتــی اصالح طلبان به این پرســش ســاده و در عین حال مهم هم پاســخ 
روشــنی ندادند. همه اینها، حاال و بعد از ردصالحیت تمام اصالح طلبان در 
انتخابات، رنگ جدی تری به خود گرفته اســت؛ به نحوی که قدرت سیاسی 
در کشــور هم دیگر بی هیچ لکنت زبانی، اصالحات را از مناســبات سیاســی 
کنار می زند و این اطمینان را هــم دارد که جامعه حمایتی از اصالح طلبان 
نمی کند. در این شــرایط به  نظر می رسد تنها راه برای اصالح طلبان که حاال 
راهی ناگزیر هم هست، بازگشت به جامعه است؛ موضوعی که مدت هاست 
شــخصیت های دلسوز جریان اصالحات به آن اشــاره می کنند؛ بازگشتی که 
می تواند دوباره بازوی مردمی بودن اصالحات را فراهم کند تا با تمســک به 

آن مانند گذشته بازوی قدرت سیاسی هم شکل بگیرد.
البته در پایان گفتنی اســت که حذف جبهه اصالحات از چرخه سیاسی 
فقــط به ضرر نیروهای اصالح طلب نبوده، بلکه تحقق مشــارکت حداقلی 
اولین و بزرگ ترین آسیب به منافع کالن ملی است. از طرفی تاریخ نشان داده 
است که اصالح طلبان امانت داران بهتری از بخش هایی از اصولگرایان برای 
نظام بوده اند؛ چنان که وقتی محمود احمدی ن ژاد و جناح راســت در ســال 
۸۴ خود را بدیل خاتمی و اصالحات معرفی می کردند، کســی فکر نمی کرد 
کــه روزگاری همان احمدی نژاد که در دامــن اصولگرایان پرورش یافت، به 

عنصری مخالف اصول نظام تبدیل شود.

نتیجه بررسی صالحیت ها در انتخابات از حذف اصالح طلبان از عرصه سیاسی حکایت دارد

بدرود اصالحات؟

 نگاهی به گذشته این ۷ نفر
رضایــی،  � محســن  جلیلــی،  ســعید  شــرق: 

ســیدابراهیم رئیســی، علیرضا زاکانی، امیرحســین 
قاضی زاده هاشمی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر 
همتی هفت نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری 
۱۴۰۰ به عنوان خروجی شــورای نگهبان اند. نگاهی 

داریم به سوابق این نامزدها:
ســعید جلیلی دبیر سابق شــورای عالی امنیت 
ملی برای دومیــن بار در جمــع کاندیداهای نهایی 
انتخابات ریاســت جمهوری حضور دارد. او در سال 
۹۲ نیز کاندیدا بود که با چهار میلیون و ۱۶۸ هزار رأی
 (۱۱٫۳۶ درصد) نفر ســوم شــد. جلیلــی یکی از دو 
نماینده رهبر انقالب در شــورای عالی امنیت ملی و 
عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. 
تــا پیش از اعــالم تأیید صالحیت هــا، از او به عنوان 
نامــزد پوششــی ابراهیم رئیســی نام برده می شــد 
کــه برای کمک به او در مناظره هــا به ویژه مقابله با 
علــی الریجانی به میدان آمده اســت. او این مقابله 
را در فضــای مجازی با قدرت هم شــروع کرده بود 
که با خروج علی الریجانــی از دور رقابت ها به نظر 
می رسد این حضور دیگر بالمحل شده است. جلیلی 
در انتخابات سال ۹۶ به حمایت از رئیسی پرداخت و 

برای او تبلیغ و سخنرانی کرد.
محســن رضایی دبیــر کنونی مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام با ۶۷ سال ســن، مسن ترین کاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ است. او در سال های 
۸۴، ۸۸ و ۹۲ نیز در جمع کاندیداهای نهایی انتخابات 
قرار گرفت؛ اما در سال ۸۴ پیش از برگزاری انتخابات 
انصراف داد و در ســال های ۸۸ و ۹۲ به ترتیب با ۶۸۱ 
هــزار (۱٫۷۳ درصــد) و ســه میلیون و ۸۸۴ هزار رأی 
(۱۰٫۵۹ درصد) ســوم و چهارم شــد. رضایی هم که 
در روز آخــر ثبت نام کرد، پس از ثبت نام در واکنش به 
نطق های الریجانی و جهانگیری گفت: اقتصاد پادگان 
یا دادگاه نیســت؛ اما جای فلســفه بافی هم نیست. 
اقتصاد از فلسفه بافی آسیب جدی دیده است؛ اقتصاد 
یک علم اســت؛ اما متأســفانه برخی علم اقتصادی 
ندارند... . بســیاری از افرادی که اینجا آمدند، تراژدی 

همراه با اجرای یک نمایش نامه کمدی بودند.
ســیدابراهیم رئیســی، رئیس کنونی قوه قضائیه 
برای دومین بار اســت که در بیــن کاندیداهای نهایی 
انتخابات ریاســت جمهوری قرار می گیرد. او پیش از 
ریاست دســتگاه قضا، عهده دار مسئولیت هایی مانند 
تولیت آســتان قدس رضوی، دادســتانی کل کشــور، 
معاونت اول قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور 
بوده اســت. رئیســی عضو حقیقی و حقوقی مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس خبرگان 
رهبری اســت. او در نطق پس از ثبت نام در انتخابات 
ریاست جمهوری مدعی شد که مستقل وارد انتخابات 
شده است. این در حالی اســت که او نامزد اجماعی 
جریان اصولگراســت و هم از سوی شورای وحدت و 
هم شورای ائتالف اصولگرایان برگزیده شده و شانس 

نخست پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ است.
علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس 
در سال های ۹۲ و ۹۶ نیز در انتخابات ریاست جمهوری 
ثبت نام کرد؛ اما صالحیتش رد شــد. زاکانی ۱۳ سال 
سابقه نمایندگی مجلس و ریاست بسیج دانشجویی را 
دارد. زاکانی مؤسس جمعیت رهپویان انقالب اسالمی 
است و ســه دوره دبیر کلی آن را بر عهده داشت که 
اکنون دبیر کل این جمعیت مالک شــریعتی نماینده 
مردم تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس است. از 
زاکانی هم به عنوان یکی از نامزدهای پوششی رئیسی 
برای مقابله با الریجانی نام برده می شد؛ چرا که زاکانی 
از مخالفان سرسخت الریجانی در مجلس نهم بود. با 
کنار ماندن الریجانی از دور رقابت ها، حضور زاکانی هم 

کارکرد اصلی اش را از دست می دهد.
جوان تریــن  قاضی زاده هاشــمی  امیرحســین 
کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ اســت. 
ســابقه نمایندگی مجلس و یک ســال نایب رئیسی 
مجلــس یازدهــم مهم تریــن پیشــینه ایــن نامزد 
اصولگــرای انتخابات اســت. قاضی زاده ۵۰ ســاله 
پســرعموی وزیر سابق بهداشت و برادر سیداحسان 
قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون بررسی تبلیغات 
انتخابات ریاست جمهوری است. او که پزشک است 
و مدتی نیز رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی سمنان 
بــوده، از اعضای اولیــه جبهه پایداری اســت و در 

سال های ۹۲ و ۹۳ سخنگوی این حزب بود.
محســن مهرعلیــزاده در دولــت اول خاتمــی 
استاندار خراســان و در دولت دوم او رئیس سازمان 
تربیت بدنی بود. با آغاز دولت دوازدهم، مهرعلیزاده 
از ســوی دولت روحانی به عنوان استاندار اصفهان 
انتخــاب شــد؛ اما تنها یک ســال بعد بــه موجب 
اینکه مشــمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
می شــد، مجبور شــد از سمت خود اســتعفا دهد. 
مهرعلیزاده در انتخابات سال ۸۴ همراه با مصطفی 
معین از ســوی شــورای نگهبان رد صالحیت شد؛ 
امــا به موجب حکــم حکومتی به بــازی رقابت ها 
بازگشت. نام مهرعلیزاده امسال در میان کاندیداهای 

پیشنهادی جبهه اصالحات قرار نداشت.
عبدالناصــر همتــی ســابقه مدیریــت بانکــی و 
رســانه ای دارد. در سال ۹۷ و پس از سیف رئیس کل 
بانک مرکزی شــد. در کارنامه او ریاست بیمه مرکزی 
ایران، مدیرعاملی بانک های ملی و ســینا و معاونت 
صداوسیماست. او پس از ثبت نام در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: با برنامه مشخص و برای اصالح حکمرانی 
اقتصــادی وارد شــده ام. درباره گرایش سیاســی او 
اختالف نظرهایی وجود دارد. برخی او را اصالح طلب 
و برخی دیگر او را مســتقل می دانند. همتی به طیف 

دولت و کارگزاران نزدیک تر است.
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بــه تعبیــری می توان گفــت حاال ســؤال اصلی در 
صحنه سیاســت خارجی ایران این است که دولت آینده 
با چه پرونده هایی مواجه خواهد بــود؛ پرونده هایی که 
همیــن حاال در دولت فعلی باز هســتند، تا دولت آینده 
به چه مرحله ای ممکن اســت برسند و بعد از آن با چه 
سرنوشتی مواجه خواهند بود و چه پرونده های جدیدی 
باز خواهند شــد؟ از میان این پرونده ها، مهم ترین پرونده 
را باید برجام به طور مشــخص و نحــوه تعامل و تقابل 
با غرب دانســت. این پرونده در یکــی از حالت های زیر 
به دولت بعدی خواهد رســید و با یکی از این سناریوها 

مواجه خواهد شد.
 اگر    برجام   احیا   نشود

مذاکرات وین، هنوز به نتیجه نرســیده اســت. البته 
تا اینجا همه نشــانه ها حاکی از وجود عزم، دســت کم 
تمایل سیاسی به کسب نتیجه در گفت وگوهای برجامی 
اســت؛ اما به هر حال موضوعــات اختالفی وجود دارد. 
درباره فرایند رفع تحریم، تحریم هایی که رفع می شــوند 
و ترتیــب اقدامات بین آمریکا و ایــران که عمال بازیگران 
اصلــی روند احیا خواهنــد بود، هنوز بــه نقطه تفاهم 
نرسیده اند؛ غیرممکن نیست که در همین نقطه اختالف 
بماننــد و نتوانند به نقطه توافق برســند. در این صورت 
بــا توجه به اتفاقاتی که پیش از ایــن رخ داده، غیرممکن 
نیســت که ایران تصمیم آخر را بگیرد و پرونده برجام در 
همین چند ماه باقی مانده دولت روحانی بسته شود. این 
مسئله به ویژه از آنجا موضوعیت پیدا می کند که در طرف 
آمریکایی برخی به این مسئله اشاره کرده بودند که دولت 

فعلــی در آخرین روزهای خود قرار دارد و منطقی تر این 
اســت که تکلیف با دولت بعدی روشــن شــود. مسئله 
دیگر نیز که از سوی برخی در واشنگتن مطرح شده بود، 
این اســتدالل بود: حاال که دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
پیشــین، البته به نادرســت این وضعیت را تحمیل کرده 
است، به دنبال اســتفاده از میراث ترامپ بروند و سعی 
کنند باز امتیاز بگیرند. این مســئله هــم می تواند باعث 
همان تصمیم در تهران شــود؛ امــا البته نزدیکی دولت 

بعدی، سناریوی دیگری را نیز محتمل می کند.
 اگر   برجام   هنوز    احیا  نشده   باشد

توافق ایران با آژانس بین المللی انرژی هسته ای البته 
تمدید شــده؛ اما فرایند اعالم این تمدید نشــان داد نوع 
تنظیم این توافق به شکلی است که برای تمدید چندان 
نیاز به مذاکره دوباره بین دو طرف نیســت. چنان که بعد 
از پایان مهلت این توافق، ســه روز بــه طول انجامید تا 

تمدیدش اعالم شود. دســت کم روی کاغذ این احتمال 
وجود دارد که همین وضعیت فعلی حفظ شود تا دولت 
بعــدی کار را به دســت بگیرد؛ یعنی همــان چیزی که 
برخی در واشنگتن نیز به آن تمایل داشتند. حتی ممکن 
است در صورت برهم خوردن توافق با آژانس هم دولت 
فعلی تصمیم خروج از برجــام را در روزهای پایانی کار 

خود اعالم نکند و کار را به دولت بعدی واگذارد.
 فروپاشی   بین   ۲   نیمه

در این سناریو، مســئله این است که دولت بعدی به 
چه شکل می تواند یا می خواهد وارد این پرونده شود. از 
طرفی، فرایند تشکیل دولت و کسب رأی اعتماد می تواند 
زمان بر باشد و چنان که در دوران آغاز کار دولت جو بایدن 
دیدیم، طرف های دیگر، احتماال باید منتظر جاگیرشــدن 
دولت جدید باشــند. از طرف دیگر، باز چنان که در دوره 
انتقال قدرت در آمریکا دیدیم، این مدت می تواند آبستن 
اتفاقاتــی نیز باشــد. مجلس ایران در همــان فاصله با 
تصویب طرحی، پیش از آنکه بایدن فرصت تصمیم گیری 
پیدا کند، تا لب مرز فروپاشــی برجام رفت و اخیرا نیز با 
مصوبــه جدیدی همان ایــده را دنبال کــرد. غیرممکن 
نیســت که در همین فاصله انتقالــی، همین مجلس یا 
کنگره آمریکا، اقدام مشــابهی را کلید بزند و ســنگی در 
مســیر گفت وگوها بیندازد که اندک تعامــل باقی مانده 
بین اعضای ایــن توافق زخم خورده بــرای همکاری در 

جابه جایی آن کافی نباشد.
 پاره کردن   برجام،  این  بار   از   این   طرف

حتــی اگر همــه چیــز در همین وضعیــت فعلی 
به دســت دســتگاه دیپلماســی دولت بعــدی پس از 
اســتقرار کامل برســد، همچنان تکلیف قطعی نیست. 
از طرفــی، در میان نیروهای محافظــه کار کم نبوده اند 
کســانی که صراحتا یا ضمنا مخالفــت خود را با اصل 
توافق هســته ای اعالم کرده اند و خواستار «پاره کردن» 
آن بوده انــد. از این میان برخــی از زاویه تقابل با دولت 
فعلــی این بحث را مطرح می کرده اند؛ اما برخی واقعا 
به این مســئله اعتقاد داشــته اند. اگر از میان این گروه 
کســی فرمان دیپلماســی را به دســت بگیرد، ممکن 
است خواســته این جریان را دنبال کند، چنان که دونالد 
ترامپ پــس از پیــروزی در انتخابات ۲۰۱۶ خواســته 

جمهوری خواهان در این زمینه را دنبال کرد.
 ناکامی   نه چندان   نامطلوب

البتــه تصمیمی در حد برجام تصمیمی نیســت که 
به تنهایی و صرفا به خواســت مقام دستگاه دیپلماسی 
در دولت بعدی گرفته شــود؛ در عین حال تجربه نشــان 
داده اســت که تغییر دولت ها و مســئوالن در این زمینه 
بر روند پیشــرفت یا پسرفت گفت وگوها و برنامه ها مؤثر 
اســت. با این نگاه بسیاری معتقدند اگر کار به دست تیم 
بعدی هم برسد، همچنان گفت وگو ادامه خواهد داشت؛ 
اما احتماال کســانی که به جای محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه و سیدعباس عراقچی، معاونش، کار را به دست 
بگیرند، بــا نگاه متفاوتی وارد گفت وگوها خواهند شــد 
و ایــن نگاه تأثیــر خود را در اتاق هــای مذاکرات خواهد 
گذاشــت. چنان که نــگاه حاضران در اتاق هــای مذاکره 

پیش از دولت حســن روحانی نیز تأثیر خود را داشــت. 
به این ترتیــب بدون اینکه صحبــت از پاره کردن برجام و 
خودداری از ادامه گفت وگو به میان بیاید، ممکن اســت 
صرفا در فرایندی طبیعی، گفت وگوها شکست بخورند و 

برجام به نقطه پایان برسد.
 کندن  قال  قضیه

در عین حال البته دیدگاه کسانی که می گویند برجام 
با تصمیم فرادســتی نظام پیگیری شــده و می شــود، 
نادرست نیست و ممکن است دولت بعدی هم فرایند 
احیا را به پایان برساند و باالخره شر ماجرای کهنه تقابل 
هســته ای را بکند تا بتواند به برنامه ها و خواسته های 
دیگر خود برسد. در چنین سناریویی البته باز تغییر افراد 
تأثیــر خود را خواهد گذاشــت و توافقی که تیم ظریف 
ممکن اســت به آن دست یابند، همان توافقی نخواهد 
بود که تیم بعدی ممکن اســت کســب کنند؛ اما به هر 
حال این می تواند نقطه ای باشــد که بحث ها را باالخره 

بعد از چندین سال به سر خط بفرستد.
برجام   اگر   احیا   شده   باشد

محتمل هم هســت که در همیــن فاصله مذاکرات 
احیای برجام به نتیجه برســد. تمدید یک ماهه احتماال 
در شــرایط شــائبه انتخاباتــی می توانســت معنادارتر 
شــود؛ اما در شــرایط فعلی احتماال نیاز چندانی نباشد 
که دولت بیش از آنکه الزم اســت برای تعیین تکلیف 
وقت بگــذارد. در چنین حالتی دولت آینده بدون اینکه 
با چالش های احیای توافق مواجه شود و نیز با چالش 
تصمیم گیری بــرای احیای توافقی کــه چندان همدل 
آن نبــوده اســت یا چالش پاســخ گویی به هــواداران 
مخالف برجامش مواجه باشــد، میــوه توافق را بچیند 
و به جای آشــوب و دردســر تحریم روند رفع تحریم ها 
را میراث خواری کند. در آن شــرایط البته باز هم چنین 
نخواهد بود که پرونده بســته و کار تمام شــده باشــد 
و دیگــر بحثی در کار نباشــد. در آن مرحله اســت که 

تصمیم دیگری پیش روی دولت آینده خواهد بود.
 فرابرجام   یا   پسابرجام؟

و مشــخصا  برجــام  بازیگــران  دیگــر  رویکــرد  از 
دموکرات های آمریکا، مشخص بوده که آمریکا در فضای 
برقراری برجام، مایل است شانس گفت وگو درباره دیگر 
مســائل را هم امتحان کند. با این نگاه، چه برجام در این 
دولت و چه در دولت بعدی احیا شــود، دولت بعدی با 
مسئله مواجهه با این خواســته در طرف مقابل روبه رو 
خواهد شــد که احتماال حمایت دیگــر بازیگران برجام 
را هــم خواهد داشــت. در آن صورت، نحــوه مدیریت 
این مســئله به توانایی نیروهایی مربوط اســت که قرار 
اســت به جای تیم ظریف کار را به دست بگیرند و البته 
احتماال هیچ کــدام به اندازه ظریف با زیروبم سیاســت 
آمریکا آشــنا نباشــند. در این فرایند ممکن است کار به 
جای تعامل به تقابلی دوباره بکشــد، تــا جایی که این 
توافق که البته در همین شکل هم مدت زیادی از برخی 
بندهای آن باقــی نمانده، دوباره به خطــر بیفتد. حتی 
ممکن اســت دولت بعدی در اجرای همین برجام هم 
مثل دولت فعلی مصمم یا جدی نباشــد و در مواجهه 
با چالش هــای احتمالی، مثل دولــت روحانی به دنبال 
راه های دیپلماتیک برای حفظ گزینه ها نباشند. در چنین 
حالتــی نیز توافق به خطر می افتد. در این ســناریو یا در 
دیگر ســناریوهایی که دولت با صحنه بی برجام مواجه 
اســت، گزینه ها و چالش های متعــددی از راه خواهند 
رسید. بدون وجود توافقی که به پشتوانه قطع نامه های 
ســازمان ملل اقدامات ایران را توضیح می دهد، گستره 
فعلی برنامه هسته ای فعلی ایران و سطح غنی سازی ها 
با مخالفت و اعتراض شدید دیگر بازیگران صحنه برجام 
مواجه خواهد شد. دولت بعدی احتماال در مقابل چنین 
رویکردی از در تقابل وارد خواهد شد. سابقه دولت پیش 
از روحانــی می تواند نشــان دهد مســیر تقابل در چنین 
شرایطی به چه شکل پیش می رود، با این تفاوت که این 
بار طرف ها نــه در فضای تقابل منتهی به مذاکره که در 
فضای تقابل پس از شکست توافق با هم مواجه خواهند 

شد و این، گزینه های شدیدتری را پیش خواهد کشید.

دیپلماسى
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 روح اله نخعى

ادامه از صفحه اول

اشغال  سیونیک
 محکوم و مردود است

 ... که قطع این اتصال به طور مســتقیم ســبب 
باالرفتن وزن و جایــگاه ژئوپلیتیک ترکیه در قفقاز و 
هم زمان، کنارگذاشتن همیشــگی ایران از معادالت 
قفقاز خواهد شــد که پیامد مســتقیم آن، می تواند 
وابسته شدن یک سویه ایران به ترکیه و تن دادن به هر 
خواسته نامعقول این همسایه توسعه طلب در آینده 

پیش بینی نشدنی باشد.
۲- شــعرخوانی اردوغــان دربــاره رود ارس در 
مراســم رژه نیروهای مســلح باکو در پنج ماه قبل، 
از نگاه بســیاری از تحلیلگران، خط و نشان کشیدن 
ترکیــه علیه تمامیت ســرزمینی ایران تلقی شــده 
اســت که گرچه با واکنش مقام های سیاسی ایران 
همراه بــود، ولی با اســتقبال جریان هــای واگرای 
ایران ستیز پان ترکیست مواجه شد و اشغال سیونیک 
یعنی تکمیل محاصره آذربایجان راســتین تاریخی 
ایران زمین از ســوی نیروهای تحت امــر ترکیه را از 

تریبون های مختلف توجیه می کنند.
۳- الهــام علــی اف، رئیس  حکومــت باکو، در 
سخنرانی خود در مراسم رژه ۱۰ دسامبر، به صراحت 
گفت که زنگزور (منظور اســتان ســیونیک کشــور 
ارمنســتان)، گویچه (منظور دریاچه سوان در قلب 
ارمنســتان) و ایــروان (پایتخت ارمنســتان) همه، 
ســرزمین های تاریخی آذربایجان بوده انــد! این در 
حالی است که کشــوری با نام آذربایجان تا پیش از 
۱۰۳ ســال پیش وجود نداشته که دولت باکو اکنون 
بخواهــد بر مبنــای آن ادعاهای ارضی نســبت به 
همسایگان داشته باشد؛ کشوری که با دست یازیدن 
به نام آذربایجان تاریخی ایران، در سال ۱۹۱۸ میالدی 
و در دوره فطــرت حکومت ناالیق قاجاری ایران، در 
سرزمین های اران و شروان تاریخی اعالم موجودیت 
کــرد و البتــه در همان ایــام، این نام گــذاری مورد 
اعتــراض ایرانیان و به ویژه اندیشــمندانی همچون 
ملک الشعرای بهار و عالمه دهخدا قرار گرفت. البته 
نکته بسیار بســیار قابل تأملی که شوربختانه کمتر 
مورد توجه و واکنش مسئوالن، نخبگان و رسانه های 
ایرانی قرار گرفته این اســت که در کتاب های درسی 
باکو به طوررسمی آموزش داده می شود که کشوری 
خیالی و بزرگ با نــام امپراتوری صفوی آذربایجان! 
در تاریخ وجود داشــته که ایران کنونی، افغانستان 
کنونی، بخشــی از عراق کنونی و تا ســواحل خلیج 
فارس را دربر می گرفته است! و پرچم شیروخورشید 
شاه اسماعیل صفوی را هم در موزه ها و کتاب های 
درســی باکو، متعلق به امپراتــوری خیالی صفوی 
آذربایجــان تبلیــغ می کننــد. همه بــزرگان ایرانی 
همچــون بابک خرمدین، شــاه اســماعیل صفوی، 
نادرشاه افشار و... را نه ایرانی، بلکه باکویی معرفی 
می کننــد و اصال وجود کشــوری به نام ایــران را در 
تاریخ قبول ندارند و جداشــدن باکو و ۱۷ شهر قفقاز 
از ایران در قرارداد های ننگین گلستان و ترکمانچای 
را در تاریــخ منکر می شــوند و مدعی اند فارس ها و 
روس ها کشور خیالی آذربایجان را در این قراردادها، 
بین خود تقسیم کرده اند! پس توهم تعلق ایروان به 
باکو شاید به این تحریف علنی تاریخ توسط مقام های 

باکو مربوط باشد.
۴- همگام با ماجرای بی تردید برنامه ریزی شــده 
شــعر ارس اردوغان در رژه نظامی باکو، با توجه به 
تحریکات و تبلیغات روزافزون قومی- نژادی ترکیه 
و دولت باکو باید انتظار داشــت و هوشــیار بود که 
گام بعدی پس از تصرف قره باغ و ســیونیک، ادعای 
ارضی علیه تمامیت ســرزمینی ایران و آذربایجان و 
تبریز باشــد که ترکیه به طور علنی با فضاسازی های 
رســانه ای و حتی بــا زبان شــخصیت های تاریخی 
سریال های ترکیه ای را آرزوی ترکیه اعالم کرده است 
و حضور علی اف با لبــاس نظامی در کنار پل مرزی 
خداآفرین در جنگ اخیــر قره باغ هم می تواند مؤید 
این تهدید بالقوه علیه تمامیت سرزمینی ایران باشد.

۵- ایجــاد اختالل در خطوط انتقــال انرژی گاز 
صادراتی ایران و تحمیل ضرر و زیان هنگفت از بابت 
قطع صــادرات گاز و برق از ایران، همچنین دورزدن 
ایران از طریق اتصال مســتقیم خطــوط انتقال گاز 
و نفت ترکمنستان و کاســپین از باکو و نخجوان به 
ترکیه از پیامدهای اشــغال ســیونک و قطع ارتباط 

زمینی ایران با ارمنستان خواهد بود.
۶- مســئوالن دســتگاه دیپلماســی جمهوری 
اسالمی باید به سخنان رهبری در اصل تغییرناپذیری 
مرزهــا و مخالفت با هرگونه تهدید و تغییر مرزهای 
بین المللی، به ویژه در کشــورهای قفقاز توجه کنند 
که به طریق اولی، اشــغال سیونیک ارمنستان که به 
معنــی تغییر و حذف مرز زمینی ایران با ارمنســتان 

است، مردود و محکوم است.
۷- با توجه به ســخنان بســیار خطرناک روزهای 
اخیر الهام علی اف که به طور علنی آغاز پروسه اشغال 
سیونیک را اعالم کرده و گفته جدای از اینکه این طرح 
برای برخی همســایگان ما (منظور ایران!) خوشایند 
نیســت، اما ما آن را گام به گام اجــرا می کنیم، ایران بر 
پایه منافع ملی خود و با توجه به این سخنان رهبری 
درباره منازعات قفقاز کــه تأکید کرده اند «به مرزهای 
بین المللی نباید تجاوز شــود و متجاوزان حق ندارند 
به مرزهای ما نزدیک شــوند و اگر نزدیک شوند قطعا 
برخورد خواهد شــد»، ضروری اســت با ارمنســتان، 
هرچه زودتر موافقت نامه نظامی امضا کند تا نیروهای 
نظامی ایران با اســتقرار در سیونیک، در کنار نیروهای 
نظامی ارمنستان، امنیت این تنها شاهراه اتصال ایران 
به قفقاز، دریای سیاه و اروپا را از خطر اشغال نظامی و 

تغییر مرزها توسط دولت باکو دور نگاه دارند.
* استادیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی و ژئوپلیتیک

 آگهي عمومي ارزيابي كيفي مناقصه گران   

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره ۹۹/۴۹۳ م م ت 

 "BRUSH" موضوع : خريد قطعات يدكي ترانسفورمر

منطقه دارخوين

شــرکت نفت و گاز اروندان (خریــدار) در نظر دارد خرید کاالی 
موضوع فوق را از طریق شرکت هاي تأمین کننده داخلی واجد 
صالحیــت تأمین نماید. لطفًا جهت کســب اطالعات بیشــتر و 
چگونگي حضور در این مناقصه به وب ســایت شرکت نفت و 

گاز اروندان به آدرس AOGC.ir مراجعه فرمایید.
 در صــورت نیــاز بــا شــماره تلفــن کمیســیون مناقصــات

 ۸۸۷۲۴۲۵۶-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

شناسه آگهی۱۱۳۹۱۲۰

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت و گاز اروندان

نوبت اول

نوبت دوم

شــرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در نظــر دارد فراخوان ارزیابی کیفی 
جهــت برگزاری مناقصه عمومی  (خریــد ۲۰ قلم انواع تایر و تیوپ خودروهای 
ســبک و ســنگین) به شــماره ( ۲۰۰۰۰۹۳۲۲۸۰۰۰۰۳۳ ) را از طریق ســامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی 
کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت 
سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد.  الزم اســت مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند.  تاریخ انتشار 
فراخوان در ســامانه ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ می باشد.  اطالعات و اسناد مناقصه عمومی 
پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به 
مناقصه گران ارسال خواهد شد.  حداقل امتیاز ارزیابی کیفی ۵۰ امتیاز می باشد.

مهلــت دریافت اســناد اســتعالم ارزیابــی کیفی : از ســاعت ۸ صبــح تاریخ 
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ساعت ۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : تا ساعت ۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : 

آدرس :  اســتان خوزستان - شهرستان امیدیه- بلوار نفت- شرکت بهره برداري 
نفت و گاز آغاجاري/اداره تدارکات و امور کاال فکس  : ۰۶۱۵۲۶۲۲۶۸۳                

 تلفکس : ۰۶۱۵۲۶۲۰۸۹۷
 تلفن : ۰۶۱۵۲۶۲۲۲۷۳ داخلي۳۵۰۴

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس :  ۰۲۱-۴۱۹۳۴

دفتر ثبت نام :  ۸۸۹۶۹۷۳۷- ۸۵۱۹۳۷۶۸ 

شناسه آگهی۱۱۳۸۲۶۹

شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري(سهامي خاص)

آگهى دعوت از بستانکاران شرکت برج پاکان نغمه در حال تسویه (با مسئولیت محدود) 
به شماره ثبت 524542 و شناسه ملى 14007495566 در اجراى ماده 215 اصالحیه 

قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت برج پاکان نغمه در حال تسویه (مسئولیت 
محدود)  به شماره ثبت 524542 به شناسه ملى 14007495566 آگهى انحالل آن 
در صفحه روزنامه رسمى کشور به شماره 21377 مورخ 1397/5/13 درج گردیده 

است دعوت به عمل مى آید تا ظرف مدت حد اکثر یک سال از تاریخ انتشار آگهى نوبت 
اول با ارائه مدارك مثبته ادعاى خود به مدیر تصفیه آقاى جالل رسولى به شماره همراه 

09127041047 مستقر در استان تهران -تهرانسر خیابان نفت شمالى کوچه محمدرضا 
حاج اکبرى (24) پالك 5 طبقه چهارم واحد 12 کد پستى 1388648815 مى باشد.

بدیهى است شرکت و مدیر تسویه در مورد هر گونه ادعاى احتمالى که خارج از مدت فوق 
به شرکت منعکس گردد و مسئولیتى نخواهد داشت.

مدیر تسویه شرکت برج پاکان نغمه در حال تسویه جالل رسولى

آگهى فراخوان ارزیابی توان اجرایى پیمانکاران
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس در نظر دارد عملیات 

اجرایی اسکلت موزه بین المللى استکبار ستیزى صحراى طبس  را با 
برآورد اولیه 150 میلیارد ریال به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید. لذا 
از کلیه پیمانکاران داراي صالحیت رتبه 3 و 4 در رشته ابنیه، دعوت 
می شود به مدت یک هفته از تاریخ درج آگهى جهت دریافت اسناد 

ارزیابى به نشانى زیر مراجعه نمایند . نشانی : تهران - خیابان شهید 
بهشتى - خیابان سرافراز- کوچه حق پرست - پالك -18طبقه دوم - 

سازمان امور موزه ها و یادمان ها

هر کشوری با نظام سیاسی ای که اداره می شود، به جهان پیرامونش معرفی 
می شــود. اکنون نظام های سیاسی مشخصی برای اداره کشورها وجود دارد و 
انتخابــات در عمده ایــن نظام ها جایگاه ویژه ای دارد. سیســتم های دموکرات 
د راین بین جایگاه ویژه ای دارند و تقریبا انتخابات در سیســتمی که مدعی اداره 
به روش دموکراسی یا جمهوری است، با دقت توسط دیگران بررسی می شود.

اکنون که نظام سیاســی جمهوری اســالمی ایران در تــدارک برگزاری یک 
انتخابات ریاست جمهوری دیگر است، طبیعی است که تمام مراحل آن توسط 
کشورهای دیگر بررسی می شود؛ به ویژه آنها که شریک سیاسی و تجاری ایران 
در این ســال ها شده اند. فکر کنید مقامات کشور چین که تا همین دو ماه پیش 
رسانه های ایرانی از دستیابی به سندی ۲۰ ساله با آنها پر از غلو بودند، با شنیدن 
خبر ردصالحیت علی الریجانی چه تصویری از ایران و نظام سیاســی اش پیدا 
می کنند؟ در حالی که چهار ســال پیش تر، او به عنــوان نماینده رهبری به چین 
رفت و مذاکرات دستیابی به این سند با جدیت آغاز شد. همین چندی پیش که 
شایعات درباره این سند و ادعای فروختن فالن نقطه و واگذاری بهمان منطقه 
به وفور در فضای عمومی منتشــر می شد، گفته شــد که چین می خواسته در 
این ســند با فردی به عنوان نماینده جمهوری اسالمی مذاکره کند، نه با فردی 
که نماینده دولت روحانی اســت و این شــد که ظریــف از مدیریت این پرونده 
محترمانه کنار گذاشته شد. حاال با این اوصاف علی الریجانی برای منعقد کردن 
ســندی برای ۲۵ سال دیگر کشــور مناسب تشخیص داده می شــود اما برای 

ریاست جمهوری چهار ساله بر کشور صالحیت ندارد.
دیگــر کاندیدای تأیید صالحیت شــده ای کــه حتما پیام مهمــی از تأیید او 
به جهان صادر می شــود، ســعید جلیلی اســت. مردی که مظهر ایستادن بر 
یک نقطــه و مذاکرات بی فرجام و بی نتیجه اســت، زیرا تجربه ریاســت او بر 
تیم مذاکره کننده در دوران دولت قبل، بر کســی پوشــیده نیست و تقریبا هیچ 
دســتاوردی که نداشت، مضرات زیادی هم برای کشور ایجاد کرد. قطع نامه ها 
و تحریم هایی که در آن دوران شاکله اقتصاد کشور را نشانه گرفت، آن گونه که 
هنوز خســارات آن بر جای مانده، نشــانه همان طرز تفکر است که بدون شک 

استمرار آن نگرانی های جدی ایجاد می کند.
رئیــس قوه قضائیه فعلی که به نظر می رســد جدی تریــن کاندیدا در این 
انتخابات باشــد، از پایگاه مشــخصی برمی آید که نزدیک با نگاه سعید جلیلی 

است که نگاه مشخصی به سیاست خارجی و برجام دارند.
به هر حــال، هر نگاهی که کاندیداها از آن برآمده باشــند، اکنون سیاســت 
خارجی ایران در نقطه ای است که نیازمند تعقل و توجه است. اولویت داشتن 
ارتباط با کشــورهای بزرگ و تأثیرگذار در روابــط بین الملل فعلی به خوبی در 
دولت های یازدهم و دوازدهم احساس شد و تالش شد سنگ بنای آن گذاشته 
شود، اما دســت انداز جدی ای که بر سر ادامه یافتن برجام ایجاد شد، نگذاشت 
تعامــالت ایران در جهان به خوبــی قوت بگیرد. البته مســائل منطقه ای هم 
در این بین تأثیرگذار بود که با همدستی ترامپ و شیوخ به ضرر ایران رقم خورد.
سیاست خارجی دولت های یازدهم و دوازدهم طبق بسیاری تحلیل ها در 
ادامه سیاســت خارجی وقفه افتاده  دولت اصالحات بود. سیاست خارجی که 
دنبال تعامل و شعار اصلی اش گفت وگوی تمدن ها بود. با این تفاوت که دولت 
اصالحات به دلیل برخی ویژگی های درونی اش با حمایت کشورهای منطقه نیز 
همــراه بود؛ اما وقفه ای که دولت احمدی نژاد در این حوزه ایجاد کرد، ایران را 

به جای یک بازیگر جدی به بازیگری تبدیل کرد که دنبال شو و نمایش مفاهیم 
پرطمطراق اما خالی از محتوا ســت. از غائله هولوکاســت تا عدالت جهانی و 
تغییر ساختار سازمان ملل تا ارتباط با کشورهای آفریقایی و فقیری که تجارت با 

آنها مفهوم ویژه ای نمی توانست داشته باشد.
با همــه اینها تکــرار و دور زدن یک روند در سیاســت خارجی نمی تواند 
منافــع ملی را به دنبال داشــته باشــد؛ به ویژه در شــرایط فعلی که تجارت 
بین  المللی یکی از اصلی ترین راه های رفع نیازمندی ها و مشکالت اقتصادی 
همه کشورهاســت  اما متأسفانه سیاســت خارجی در این سال ها به یکی از 
موضوعات جدال تبدیل شــده، اینکه الزم است با آمریکا به عنوان اصلی ترین 
عامل تحریم ها و قفل شــدن روابط اقتصادی ایــران با جهان، گفت و گو کنیم 
یا نه؟ در همه هشــت سال گذشــته محل مناقشه بود. اینکه به سمت شرق 
متمایل شــویم یا غرب، یا هر دو ســمت جهــان را در اولویــت برنامه ریزی 
دیپلماتیک خود بگذاریم نیز یکی از مسائل اصلی فکری کشور است. مهم  تر 
آنکه باالخره دستگاه دیپلماسی باید درمورد چنین چالش هایی صاحب فکر 
و اندیشــه باشد تا جناح های سیاسی آن را به هر ســو نبرند. نکته آخر آنکه 
نفوذ قابل توجه جمهوری اسالمی در کشورهای منطقه بدون شک به مذاق 
مردان میدان خوشایند اســت و آن را می ستایند اما دیپلمات ها می دانند که 
این نفوذ در دیگر شئون دیپلماتیک چه تبعاتی دارد. باالخره باید دولت آینده 
تصمیــم بگیرد که می خواهد این حضور در میــدان را تا کجا ادامه دهد و تا 
کجا این وجهه را پررنگ کند؟ ایران قوی در داخل مســائلی به دنبال دارد اما 
ایران قوی در منطقه بدون شک مسائلی به شدت پررنگ تر خواهد داشت که 
باید برای آن تدبیری اندیشیده شود. حتی اگر قرار باشد این حضور منطقه ای 
همچنان پررنگ ادامه پیدا کند، باید برای رفاه در داخل فکر جدی شود، وگرنه 

تناقض های جدی موجود در جامعه پررنگ تر می شود.

دولت آینده چه سیاست خارجی را دنبال می کند؟

تداوم  یا  انقطاع

برجام و سناریوهاى دولت بعد

 زینب اسماعیلى سیویرى

ادامه از صفحه اول

کار عجیب شورای نگهبان
 آیا این لیســت نشــان دهنده حذف جریان های درون حلقه 
اصلی اســت؟ آیــا رقابــت درون جناحی و یکدست شــدن 
حاکمیــت به ایــن حد رســیده و حلقه به ایــن میزان تنگ 
شــده که علــی الریجانی و علی مطهری را هــم باید مانند 
محمدجواد ظریف از سپهر سیاســت ایران حذف کرد؟ این 
ســوء تفاهم برای مخاطبان محترم حادث نشود که نگارنده 
از طرفداران آنهاســت، اتفاقا بنده در این مدت همواره باور 
داشــته ام که آقای رئیســی در این انتخابات توفیق خواهد 
داشــت. اما آنچه با حذف شــخصیت های شناخته  شده ای 
همچون مصطفی  تــاج زاده، محمــود احمدی نژاد و علی 
الریجانی از دســت رفته اســت، حضور و مشــارکت مردم 
پای صندوق های رأی اســت . برای هرس کردن یک درخت 
میوه، تا حدی می توان شــاخه های آن را قطع کرد، اگر شاخ 
و برگ های یک درخــت را بیش از حد متعارف هرس کنند، 
دیگــر آن درخت میوه و ثمره نخواهد داد. از ســوی دیگر با 
توجه به پایگاه رأی آقای رئیسی، می توان پیش بینی کرد که 
ایشان رئیس جمهور دولت سیزدهم خواهند بود؛ با این حال 
آیا شورای نگهبان نمی توانست سالیق و نگرش های بیشتری 
را وارد رقابت با آیت اهللا رئیسی کند تا «امید به تغییر از طریق 
صنــدوق رأی» را بــرای ملت زنده نگه دارد؟ چرا شــورای 
نگهبــان وظیفه ای برای خود در اقنــاع افکار عمومی قائل 
نیست؟ چرا اعضای شورای نگهبان به اصل پاسخ گو بودن به 
مردم باوری ندارند؟ آیا این مسیر به حفظ و تقویت جمهوری 
اسالمی منتهی خواهد شــد؟ در نهایت آنچه امروز بیش از 
گذشته فقدان آن مشهود می شود، لزوم ایجاد دادگاه قانون 
اساسی مانند بسیاری از نظام های حقوقی دنیا برای رسیدگی 
و فرجام خواهی نســبت بــه تصمیمات شــورای نگهبان و 
صیانت از اصل پاسخ گویی همه نهادها در برابر مردم است.

داستان از خود بیگانگی ما
 امــروزه بیگانگی را می توان در ســطوح مختلف روابط 
انسانی مانند کار، سیاست، خانواده و سایر عرصه ها رصد کرد. 
ازخود بیگانگی مسئله ای اســت که افراد روزانه با آن درگیر 
هســتند؛ مثل روابط روزمره خانوادگی و دوستانه. مسئله در 
نوع و میزان بیگانگی افراد اســت. بوروکراســی باعث شده 
گروه های اجتماعی مانند کارمندان، دانشــجویان و استادان 
و چه بســا مدیران نیز از خود، محیط کارشــان، همکاران یا 
بــا کاری که می کنند، بیگانه باشــند. رســانه های جمعی و 
مصرف گرایی مفهوم بیگانگی را به دنیای مصرف گســترش 
داده  اســت. رســانه های جمعی و مصرف گرایی انسان را از 
خود بیگانه می ســازد. برخی پژوهشــگران، اساس جامعه 
ســرمایه داری متأخر را آزادی می دانند؛ امــا آزادی مدیریت 
شــده و در قالب مصرف گرایی کــه در چنین جامعه ای افراد 
از نیازهای واقعی خود بیگانه می شوند. براساس این در اوج 
مصرف گرایــی، ازخود بیگانگی نیز در اوج خود قرار می گیرد. 
در جامعه جدید، افراد به سمت پذیرش تفریحات و مصرف 
در مجتمع های بزرگ تجاری و تفریحی کشــیده می شــوند 
کــه آنهــا را از درک زندگی واقعی بازمی دارد. براســاس این 
از خود بیگانگــی خــارج از فرایند تولیــد و در میان گروه های 
مختلف جامعه مانند دانش آموزان، دانشــجویان، استادان، 
هنرمندان، نویسندگان و کارکنان رو به گسترش است. دانشجو 
از درس و دانشگاه، استاد نسبت به فعالیت علمی و هنرمند 
و نویسنده نیز از فعالیتش بیگانه شده است. اقشار متوسط و 
تحصیل کرده جامعه نیز در شرایط فعلی احساس بی قدرتی، 
بی معنایــی و انزوا می کنند. بر این باوریم که در زمان کنونی، 
مســائل مهمی مانند مهاجرت های گسترده، رکود اقتصادی، 
افراط گری، تروریســم و جنبش های عدالت خواهانه جهانی 
باعث شــده توجه به مفهوم بیگانگی بیشتر شود. جنبش ها 
و اعتراضات جدید فقط اعتراض به دستمزد، تورم و بی کاری 
نیســت؛ بلکه به  همان اندازه ریشه در ازخود بیگانگی مانند 

نادیده گرفتن، به حاشیه راندن و بی تفاوتی مسئوالن دارد.
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۱-نام دستگاه مزایده گزار : اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
۲-موضوع مزایده: اداره کل راه و شهرســازی اســتان خوزستان در نظر دارد، تعداد  ( ۱ ) پالک زمین دولتی با کاربری تجاری جهت احداث هایپرمارکت 

واقع در شهرستان شوش را طبق مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده به صورت نقدی به فروش برساند.
 ۳-زمان، مهلت و  دریافت اســناد شــرایط مزایده : از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ لغایت  ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ از طریق ســامانه تدارکات دولت ( ســتاد) به آدرس

 www.setadiran.ir  دریافت نمایند.
۴- زمان و ارائه پیشــنهادها: از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ از ســاعت ۸ صبح تا ســاعت ۱۴/۳۰ پیشنهاد قیمت و بارگذاری فیش واریزی یا 

ضمانتنامه از طریق تدارکات دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  می باشد. 
۵- زمان و محل ارائه پاکت ( الف): روز ســه شــنبه مورخ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ از ســاعت ۸/۳۰ لغایت ۱۳ به آدرس امانیه- خ شــهید مدرس- اداره کل راه و 

شهرسازی خوزستان دبیرخانه تحویل گردد.
۶-  ( پاکت الف) حاوی اصل فیش واریزی و یا اصل ضمانتنامه بانکی و فرم تکمیل تعهدنامه منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی و کپی 

از کارت ملی می باشد.
۷- زمان و محل بررســی پیشــنهادها: روز چهارشــنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ســاعت ۸/۳۰ صبح به آدرس- امانیه خیابان شــهید پودات اداره کل راه و 

شهرسازی طبقه ۲ سالن جلسات
۸- تاریخ بازدید از محل: از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ساعت ۱۰ صبح اداره راه و شهرسازی شهرستان شوش

نشانی ملک شوش- کوی اندیشه- خیابان ۱۸ متری

اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

یکی از مهم ترین وظایف نهاد دولت برای حصول اهداف توســعه منطقه ای مندرج 

در ســند چشم انداز کشــور (برخوردار از ســالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، 

فرصت هــای برابر، توزیع مناســب درآمد، به دور از فقر، فســاد، تبعیض)، تدارک بهینه 

و متوازن کاالهای عمومی اســت که به دالیلی از قبیل منع ناپذیــر و رقابت ناپذیر بودن، 

بخش خصوصی تمایلی به تأمین و عرضه آنها ندارد. بر اســاس قانون بودجه، مجموع 

کاالهای عمومی که دولت موظف به تدارک و تأمین آنهاســت، در امور ۱۰  گانه خدمات 

عمومی، دفاعی و امنیتی، قضائی، اقتصادی، محیط زیســت، مســکن، عمران شهری و 

روستایی، سالمت، فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری، آموزش و پژوهش و رفاه اجتماعی 

طبقه بندی شده اند.

در یک تحلیل کلی، امور مندرج در قانون بودجه را می توان در دو گروه کاالهای عمومی 

دارای اثرات مستقیم بر محیط کسب و کار و فعالیت های اقتصادی (امور اقتصادی، مسکن، 

عمران شهری و روســتایی، فصل گردشگری امر ســالمت و فرهنگ) و کاالهای عمومی 

دارای اثرات غیرمســتقیم بر محیط کسب وکار و فعالیت های اقتصادی (خدمات عمومی، 

دفاعی و امنیتی، قضائی، محیط زیست، سالمت، فرهنگ، تربیت بدنی، آموزش و پژوهش 

و رفاه اجتماعی) دسته بندی کرد.

بدون تردیــد مســائل و چالش هــای مرتبــط با ایجاد یا توســعه کاالهــای عمومی 

مربوط به هر یک از دو دســته مورد اشــاره و متعاقبا تقاضاهای عامالن سیاسی، اداری 

و اقتصادی مناطق مختلف کشــور، متعدد و متنوع بوده اســت و بر اســاس این همواره 

رایزنی ها و پیگیری های مداومی از سوی نمایندگان و عامالن مناطق مختلف کشور برای 

برخورداری از ســهم بیشتری از اعتبارات ســرمایه ای (عمرانی) با هدف تدارک کاالهای 

عمومی وجود داشته است.

چالش ها و آسیب های کلیدی مربوط به توزیع اعتبارات سرمایه ای (عمرانی) برای تدارک 

و تأمین کاالهای عمومی را می توان از دو بعد مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

۱ - با توجه به ابالغ ســند چشم انداز کشور و مشخص شــدن اهداف توسعه ای در پهنه 

ملــی و منطقه ای، توزیع اعتبارات ســرمایه ای (عمرانی) با هدف تــدارک کاالهای عمومی 

در امور و مناطق مختلف کشــور، باید بر اســاس ســازوکار بهینه و کامال شــفاف، مبتنی بر 

شاخص ها و سنجه های کمی استوار باشد (مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۹ 

کتاب شــاخص های ارزیابی و پایش اهداف سند چشــم انداز کشور را منتشر کرده است)؛ به 

گونه ای که دســتیابی به اهداف مندرج در سند چشــم انداز در کمترین زمان ممکن، انجام 

شــود. در این زمینه توجه به این نکته دارای اهمیت فراوان اســت که بر اســاس مطالعات 

و تحقیقات انجام شــده بانک جهانی، نتایج تخصیص اعتبارات سرمایه ای (عمرانی) در دو 

دسته کاالهای عمومی دارای اثرات مستقیم و کاالهای عمومی دارای اثرات غیرمستقیم بر 

محیط کسب و کار و فعالیت های اقتصادی، به گونه معناداری متفاوت است. کشورهایی که 

در یک بازه زمانی نسبتا طوالنی و به طور هدفمند بخش درخور توجهی از توزیع و تخصیص 

اعتبارات سرمایه ای خود را بر تدارک کاالهای عمومی در امور و بخش های اقتصادی متمرکز 

کرده اند، به ســبب اثرات پیش برنده و انتشــاردهنده مســاعد حاصل از این سیاست، باعث 

قرارگرفتن این دسته از کشورها در مسیر پایدار توسعه شده اند؛ اما کشورهایی که در توزیع و 

تخصیص اعتبارات سرمایه ای نقش محوری امور و بخش های اقتصادی را نادیده گرفته اند، 

قادر به قرار گرفتن در مســیر پایدار توســعه ای نشــده اند. دلیل منطقی این تفاوت آن است 

که ارتباط میان میزان تأمین و عرضه کاالها عمومی دارای تأثیرات مســتقیم بر کســب وکار 

اقتصادی با رونق و رشد اقتصادی، کامال قوی و معنادار است؛ به  نحوی  که به هر اندازه نهاد 

دولت به تأمین و ایجاد این دسته از کاالهای عمومی اقدام کند، به گونه چشمگیری شرایط 

و زمینه ورود و فعالیت گســترده فعاالن و بنگاه های اقتصادی و متعاقبا کاهش بی کاری و 

بهبود اشتغال، سرمایه گذاری، تولید و صادرات را فراهم می کند. همچنین سیاست گذاری و 

برنامه ریزی بهینه دولت به  منظور تأمین و عرضه این دسته از کاالهای عمومی، نه تنها بهبود 

شاخص های اقتصادی مورد اشاره را به همراه خواهد داشت؛ بلکه توانمندی دولت جهت 

هزینه کرد و تخصیص منابع عمومی به امور غیراقتصادی، افزایش پیدا خواهد کرد.

با وجود آنکه در جدول شــماره شــش قانون بودجه کشــور، توزیع اعتبارات سرمایه ای 

(عمرانی) بر حسب امور و فصول مرتبط مشخص شده است، به سبب فقدان سازوکار بهینه 

و شفاف اولویت بندی (رتبه بندی) امور، فصول، بخش ها و برنامه های دارای بیشترین اثرات 

پیش برنده و انتشار دهنده مساعد و ارتقا دهنده شاخص های متناظر با اهداف توسعه ای سند 

چشم انداز، عمال توزیع اعتبارات مورد اشاره بر اساس یک سازوکار غیربهینه متکی بر چانه زنی 

عامالن سیاسی و اداری مستقر در نهادها و دستگاه های عهده دار امور ۱۰  گانه انجام می شود.

۲ - بر اســاس اصل ۴۸ قانون اساســی «در بهره بــرداری از منابع طبیعی و اســتفاده از 

درآمدهای ملی در سطح اســتان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق 

مختلف کشــور، باید تبعیض در کار نباشد؛ به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد 

رشد خود، ســرمایه و امکانات الزم در دسترس داشته باشد». بر اساس این یکی از مهم ترین 

مأموریت های نهاد دولت، توزیع بهینه، متوازن و شــفاف اعتبارات سرمایه ای (عمرانی) بین 

مناطق یا استان های کشور با هدف تدارک کاالهای عمومی متنوع است.

جدول زیر، میزان و ســهم اعتبارات ســرمایه ای (عمرانی) بودجه عمومی کشور در بازه 

زمانی ۱۳۸۴ -۱۳۹۹ را که بر اســاس جدول شــماره ۱۰ قانون بودجه به شــکل شفاف بین 

استان های کشور توزیع شده است، نشان می دهد.

بر اساس جدول باال:

• نسبت کل اعتبارات سرمایه ای (عمرانی) مصوب استانی به مجموع اعتبارات سرمایه ای 

(عمرانی) مصوب دســتگاه های اجرائی در بازه زمانی ۱۳۸۴ -۱۳۹۹ به ترتیب ۲۰، ۲۳، ۲۴، 

۲۲، ۲۱، ۱۸، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۱۷، ۱۸، ۱۸، ۳۱، ۳۳ و ۳۲ درصد اســت. بنابراین به طور میانگین، در 

بازه زمانی مورد اشاره از مجموع اعتبارات عمرانی مصوب دستگاه های اجرائی کشور، تنها 

۲۰ درصد به شکلی شفاف بین مناطق و استان های کشور توزیع شده است.

• سهم اعتبارات ابالغی (ملی متمرکز) از مجموع اعتبارات سرمایه ای (عمرانی) مصوب 

دستگاه های اجرائی کشور برای سال های ۱۳۸۴ -۱۳۹۹ به ترتیب ۸۰، ۷۷، ۷۶، ۷۸، ۷۹، ۸۲، 

۸۳، ۸۱، ۸۰، ۸۳، ۸۲، ۸۲، ۶۹، ۶۷ و ۶۸ درصد است.

• به ســبب نبود مکانیسم مشخص و برنامه ریزی شــده در خصوص تخصیص اعتبارات 

ابالغی (ملی متمرکز) بین دســتگاه های اجرائی استان های کشور، مناطق و استان هایی که 

به سبب داشتن عامالن سیاسی و اداری متعدد در ساختار تصمیم گیری کشور، دارای قدرت 

مدیریتی و چانه زنی بهتری هستند، قادرند سهم بیشتری از اعتبارات مذکور را جذب کرده و 

از این طریق گام های استوارتری در مسیر توسعه استانی بردارند.

۳ - عالوه بر اعتبارات سرمایه ای (عمرانی) مندرج در بودجه عمومی کشور، شرکت های 

دولتی که آمار و اطالعات کلی آنها در پیوست شماره سه قوانین بودجه سنواتی ارائه شده 

است، از اعتبارات سرمایه ای درخور توجهی برخوردار هستند. 

ادامه در صفحه ۱۰

توزیع اعتبارات و تدارک کاالهای عمومی چه خطاهایی دارد؟

سازوکار معیوب توزیع بودجه
قاسم ایزانلو . کارشناس اقتصادى

سال

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

مجموع اعتبارات سرمایه اى (عمرانى) 
مصوب دستگاه هاى اجرائى کشور 

(هزار میلیارد ریال)

113,0

156,6

184,4

244,6

284,0

316,9

349,7

397,5

564,4

412,5

508,9

574,8

627,1

752,3

805,0

879,8

مجموع اعتبارات سرمایه اى (عمرانى) 
مصوب استانی (هزار میلیارد ریال)

22,4

36,2

43,5

53,6

60,0

56,7

59,2

75,6

0,0

83,5

87,5

102,0

115,4

236,8

264,4

268,6

نسبت کل اعتبارات سرمایه اى (عمرانى) 
مصوب استانى به اعتبارات سرمایه اى 

(عمرانى) مصوب دستگاه هاى اجرائى

٪20

٪23

٪24

٪22

٪21

٪18

٪17

٪19

٪20

٪17

٪18

٪18

٪31

٪33

٪32

نسبت اعتبارات سرمایه اى (عمرانى) متمرکز 
مصوب به اعتبارات سرمایه اى (عمرانى) 

مصوب دستگاه هاى اجرائى

٪80

٪77

٪76

٪78

٪79

٪82

٪83

٪81

٪80

٪83

٪82

٪82

٪69

٪67

٪68

#دسترسى به آمار و اطالعات سال 1392 امکان پذیر نیست

استان

تهران

خوزستان

هرمزگان

فارس

مازندران

اصفهان

کرمان

سیستان و بلوچستان

خراسان رضوى

آذربایجان شرقى

آذربایجان غربى

مرکزى

کرمانشاه

زنجان

گیالن

بوشهر

یزد

خراسان شمالى

البرز

لرستان

اردبیل

سمنان

گلستان

کهگیلویه و بویراحمد

قزوین

کردستان

همدان

خراسان جنوبى

ایالم

چهارمحال و بختیارى

قم

جمع

اعتبارات سرمایه اى 
شرکت هاى دولت

1223,9

44,0

27,1

26,2

21,6

19,1

18,8

16,2

15,3

13,5

11,9

10,9

10,1

9,5

8,8

7,4

6,0

6,0

5,8

4,9

4,6

3,8

3,7

3,6

3,4

3,2

3,1

2,7

2,7

2,5

1,7

1542,2

سهم

٪79,4

٪2,9

٪1,8

٪1,7

٪1,4

٪1,2

٪1,2

٪1,1

٪1,0

٪0,9

٪0,8

٪0,7

٪0,7

٪0,6

٪0,6

٪0,5

٪0,4

٪0,4

٪0,4

٪0,3

٪0,3

٪0,2

٪0,2

٪0,2

٪0,2

٪0,2

٪0,2

٪0,2

٪0,2

٪0,2

٪0,1

٪100,0

استان

خوزستان

سیستان و بلوچستان

فارس

کرمان

خراسان رضوى

آذربایجان غربى

هرمزگان

لرستان

مازندران

کردستان

بوشهر

آذربایجان شرقى

گیالن

اصفهان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

تهران

خراسان جنوبى

خراسان شمالى

ایالم

همدان

اردبیل

یزد

مرکزى

البرز

زنجان

چهار محال و بختیارى

استان قزوین

استان سمنان

استان قم

جمع

اعتبارات سرمایه اى 
استانی

26,8

20,2

15,6

15,4

12,7

12,2

9,9

9,6

9,4

9,2

9,1

8,6

8,3

8,3

7,8

7,1

6,7

6,5

5,8

5,3

4,9

4,9

4,6

4,1

4,0

4,0

3,8

3,8

3,4

2,9

2,7

257,6

سهم 

٪10,4

٪7,8

٪6,1

٪6,0

٪4,9

٪4,7

٪3,9

٪3,7

٪3,7

٪3,6

٪3,5

٪3,3

٪3,2

٪3,2

٪3,0

٪2,8

٪2,6

٪2,5

٪2,2

٪2,1

٪1,9

٪1,9

٪1,8

٪1,6

٪1,6

٪1,5

٪1,5

٪1,5

٪1,3

٪1,1

٪1,0

٪100,0

استان

تهران

خوزستان

فارس

هرمزگان

سیستان و بلوچستان

کرمان

مازندران

خراسان رضوى

اصفهان

آذربایجان غربى

آذربایجان شرقى

کرمانشاه

گیالن

بوشهر

مرکزى

لرستان

زنجان

کردستان

خراسان شمالى

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

یزد

البرز

اردبیل

خراسان جنوبى

همدان

ایالم

قزوین

سمنان

چهارمحال وبختیارى

قم

جمع

جمع اعتبارات 
سرمایه اى 1398

1230,4

70,8

41,8

37,0

36,4

34,2

31,1

28,0

27,4

24,0

22,1

17,9

17,1

16,5

14,9

14,5

13,4

12,4

11,3

10,7

10,4

10,1

9,8

9,1

8,5

8,0

7,6

6,8

6,7

6,3

4,4

1799,8

سهم 

٪68,4

٪3,9

٪2,3

٪2,1

٪2,0

٪1,9

٪1,7

٪1,6

٪1,5

٪1,3

٪1,2

٪1,0

٪0,9

٪0,9

٪0,8

٪0,8

٪0,7

٪0,7

٪0,6

٪0,6

٪0,6

٪0,6

٪0,5

٪0,5

٪0,5

٪0,4

٪0,4

٪0,4

٪0,4

٪0,4

٪0,2

٪100,0

وضعیت توزیع بین استانى اعتبارات سرمایه اى (عمرانى) کشور در سال 1398 (هزار میلیارد ریال)

استان

تهران

خوزستان

اصفهان

فارس

کرمان

مازندران

خراسان رضوى

سیستان و بلوچستان

کرمانشاه

هرمزگان

آذربایجان شرقى

گیالن

مرکزى

آذربایجان غربى

البرز

خراسان شمالى

بوشهر

یزد

کردستان

زنجان

خراسان جنوبى

قزوین

لرستان

کهگیلویه و بویراحمد

سمنان

گلستان

اردبیل

ایالم

همدان

چهارمحال وبختیارى

قم

جمع

اعتبارات سرمایه اى 
شرکت هاى دولت

1702,1

39,7

32,1

23,9

21,3

21,2

20,5

16,2

14,3

13,9

13,0

11,9

10,9

10,4

9,0

7,7

7,6

7,3

5,9

5,3

4,8

4,8

4,7

4,4

4,3

4,0

3,6

3,3

2,9

2,7

2,4

2036,0

سهم

٪83,6

٪1,9

٪1,6

٪1,2

٪1,0

٪1,0

٪1,0

٪0,8

٪0,7

٪0,7

٪0,6

٪0,6

٪0,5

٪0,5

٪0,4

٪0,4

٪0,4

٪0,4

٪0,3

٪0,3

٪0,2

٪0,2

٪0,2

٪0,2

٪0,2

٪0,2

٪0,2

٪0,2

٪0,1

٪0,1

٪0,1

٪100,0

استان

خوزستان

سیستان و بلوچستان

فارس

کرمان

خراسان رضوى

آذربایجان غربى

مازندران

هرمزگان

لرستان

آذربایجان شرقى

اصفهان

گیالن

کردستان

تهران

کرمانشاه

بوشهر

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

خراسان جنوبى

خراسان شمالى

همدان

استان ایالم

اردبیل

البرز

مرکزى

استان یزد

چهار محال و بختیارى

زنجان

قزوین

سمنان

قم

جمع

اعتبارات سرمایه اى 
استانی

23,6

20,5

16,2

16,1

13,0

12,3

10,9

10,2

10,1

9,8

9,4

9,3

9,2

8,4

8,2

7,4

7,0

7,0

6,1

5,8

5,2

5,1

5,1

4,7

4,6

4,5

4,2

4,0

3,9

3,4

3,2

268,6

سهم 

٪8,8

٪7,6

٪6,0

٪6,0

٪4,8

٪4,6

٪4,1

٪3,8

٪3,8

٪3,7

٪3,5

٪3,5

٪3,4

٪3,1

٪3,1

٪2,7

٪2,6

٪2,6

٪2,3

٪2,2

٪2,0

٪1,9

٪1,9

٪1,8

٪1,7

٪1,7

٪1,6

٪1,5

٪1,4

٪1,3

٪1,2

٪100,0

استان

تهران

خوزستان

اصفهان

فارس

کرمان

سیستان و بلوچستان

خراسان رضوى

مازندران

هرمزگان

آذربایجان شرقى

آذربایجان غربى

کرمانشاه

گیالن

مرکزى

کردستان

بوشهر

لرستان

البرز

خراسان شمالى

یزد

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

خراسان جنوبى

زنجان

اردبیل

قزوین

ایالم

همدان

سمنان

چهارمحال وبختیارى

قم

جمع

جمع اعتبارات 
سرمایه اى 1399

1710,4

63,3

41,5

40,1

37,4

36,7

33,5

32,1

24,2

22,8

22,7

22,5

21,2

15,5

15,1

15,0

14,9

13,7

13,5

11,8

11,4

11,0

10,9

9,3

8,7

8,6

8,4

8,1

7,7

6,9

5,7

2304,6

سهم 

٪74,2

٪2,7

٪1,8

٪1,7

٪1,6

٪1,6

٪1,5

٪1,4

٪1,0

٪1,0

٪1,0

٪1,0

٪0,9

٪0,7

٪0,7

٪0,6

٪0,6

٪0,6

٪0,6

٪0,5

٪0,5

٪0,5

٪0,5

٪0,4

٪0,4

٪0,4

٪0,4

٪0,4

٪0,3

٪0,3

٪0,2

٪100,0

وضعیت توزیع بین استانى اعتبارات سرمایه اى (عمرانى) کشور در سال 1399 (هزار میلیارد ریال)



7 چهارشنبه   5 خرداد 61400 سال هجدهم    شماره 4011
ادبیات

پناهندگان و پیشگویی کرونا
مصائب روزگار ما در ادبیات مدرن جهان

شرق: از مجموعــه ادبیات مدرن جهان در نشر نگاه، اخیرا سه کتاب منتشر شده است: 

«آدم، گربه، مرگ» نوشــته زولفو لیوانلی، «چشمان تاریکی» نوشته دین کونتز و «دختر 
پرتقالی» نوشته یوستین گردر.

«آدم، گربــه، مرگ» نوشــته زولفــو لیوانلی، نویســنده اهل 
ترکیه، به مســئله مهم و به روِز جهانی مهاجرت و پناهندگی 
می پردازد. شــخصیِت اصلی کتاب، «ســامی باران» یکی از 
پناهنده هایی اســت که توفان ۱۲ مارس او را از استانبول به 
اســتکهلم پرتاب کرده اســت. باران در بیمارستانی بستری 
اســت و در همانجا با بیمار دیگری آشــنا می شود که او هم 
اهل ترکیه اســت و ازقضا در این کشــور مســئولیت سیاسی 
داشــته است. ســامی باران مســئوِل بالیا و مصیبت خود را 
همین وزیر سابق می داند و به این فکر می افتد تا از او انتقام بگیرد. او همراه دوستانش 
که از اهالی کشــورهای دیگری مثل شــیلی، ایران و اروگوئه هستند و شباهت شان این 
اســت که همگی به استکهلم پناهنده شده اند، نقشــه انتقام را می کشد. اما ماجرای 
انتقام به همین ســادگی حل وفصل نمی شــود و اجراکردن آن با مسائل دیگری پیوند 
می خورد، ازجمله مسئله زبان مشترک و وطن. سامی باران حتی به فکرش هم خطور 
نمی کــرد وقتی پای زبان مادری به میان بیاید دشــمنی معنــای دیگری پیدا می کند و 
همین زبان مشترک است که مانعی بر سر راه انتقام ایجاد می کند. زولفو لیوانلی که به 
خاطر ملیتش با مسئله مهاجرت و پناهندگی از نزدیک آشنا بوده است، در رمان «آدم، 
گربه، مرگ» به خوبی مصائب و دشــواری های مهاجرت اجباری و ترک وطن را شــرح 
می دهد. اما آنچه کتاِب او را در میان انبوه آثاری که به مســئله مهاجرت و پناهندگی 
یا به تعبیری بی خانمان شــدن می پردازد، خاص و جالب توجه کرده است، جدا از توان 
قصه گویــی و قلم ماهرانه اش در به تصویرکشــیدن واقعیــِت پناهندگی، یکی هم این 
اســت که او مفاهیمی همچون انتقام و بخشش را پیش می کشد. او بیش از آنکه به 
مهاجران به عنوان قربانیان نگاه کند، ازمنظر مسببان وضع موجود به مسئله مهاجرت 
می نگرد: اینکه چه کســانی و چرا این وضعیت را ساخته اند. در این رمان، وزیر سابق، 
یکی از این  دســت کســانی است که در رقم زدِن این اوضاع ســهم بسیار داشته است. 
زولفو لیوانلی متولد ۲۰ ژوئن ۱۹۴۶، عالوه بر نویســندگی و شــاعری به آهنگ سازی و 
فیلم ســازی نیز پرداخته اســت، او را در زمره نویســندگان معاصر آزادی خواِه سیاسی 
ترک تبار می شناســند که با هر اثرش جنجالی به راه می اندازد. رماِن «آدم، گربه، مرگ» 
نیز از آثار مطرح اوســت که به دلیِل نوع متفاوت روایتگــری و پایان بندی غیرمنتظره، 
تحسین منتقدان را برانگیخته و با اســتقبال مخاطبان مواجه شده است. یاشار کمال، 
نویسنده مطرح ترکیه، این رماِن لیوانلی را «یک شاهکار واقعی» و «بی نظیر در تکنیک 
و روان شناســی» خواند: «بهترین رمانی که دوراهِی بخشــیدن یا کشتن را روایت کرده 
اســت». چاپ نخسِت رمان «آدم، گربه، مرگ» که با ترجمه ایلناز حقوقی این طور آغاز 
می شــود: «پس از نه ســال پناهندگی سیاسی سامی باران به اســتکهلم، بعدازظهر 
سه شنبه، نطفٔه جنایت درونش بسته شد. یک هفته پیش از آن، روی جاده ای یخ بسته 
میــان جنگل   هــای تاریک، در حال رانندگی بود... ماشــین روی جادٔه باریِک یخ بســته 
می   لغزید و به ســختی تعادلــش را حفظ می  کرد. ُولوویی قدیمــی بود. کم مانده بود 
قراضه شــود... در بازار ماشین  های دست  دوم، این ماشین شاید دسِت هشتمی یا حتی 
دسِت دهمی به حساب می  آمد. خیلی درب وداغون شده بود. در اثر آسیب  های پیاپی 
زمســتان  های شــمالی، پوســیده بود. به خاطر نمک هایی که در زمستان  های طوالنی 
بر ســطح جاده می  پاشــیدند، حســابی زنگ زده بود. با  این  وجود، برای کســی که کار 
درست وحسابی نداشت، گاهی در ِازای ساعتی ۴۰ کرون ماشیِن زباله می  راند و عموما 
با کمک های مالی  که از شــعبه  های اجتماعی مهاجران دریافت می  کرد زندگی  اش را 
پیش می  برد، ماشین چندان بدی نبود... داخل شهر به خاطر گران بودن جای پارک، آن 
را نمی  راند. اما زمان  هایی که دلش می  گرفت و وجودش پر از مالل می  شد، برای اینکه 
از شهر خارج شود و در میان جنگل  ها و دشت  ها با دیوانگی 

رانندگی کند، وسیلٔه خوبی بود».
رمان «چشــمان تاریکی» نوشته دین کونتز که موضوع آن با 
مهم ترین دغدغه روز جهان، یعنی شیوع کرونا مرتبط است، 
در دهه هشــتاد میالدی منتشر شــد و در مدت کوتاهی بعد 
از انتشــارش به موفقیت چشمگیری دســت یافت و جالب 
آنکه این موفقیت همچنــان ادامه دارد و در روزگار کرونایی 
ما افزایش هم پیدا کرده اســت. دین کونتز، نویســنده مطرح 
آمریکایی که از رمان نویســان موفق معاصر به شــمار می رود، این رمان را با مضمونی 
دلهره آور و معمایی نوشــته و در آن با رویکردی انتقادی به کاربرد و گســترِش سالح  
بیولوژیکــی می پردازد. در بخشــی از کتــاب می خوانیم: «یک دانشــمند چینی به نام 
لی چن به دالیل سیاســی از کشــور خودش خارج شــد و با یک دیسک از مهم ترین و 
خطرناک ترین ســالح چین به آمریکا آمد: جدیدترین ســالح بیولوژیکی دهه. اسمش 
را ووهان ۴۰۰ گذاشــته بودند... یک ســالح بی نقصه. فقط انسان ها بهش مبتال میشن 
و هیــچ موجود زنده دیگه ای نمی تونــه اون رو در بدنش نگه داره. و ووهان ۴۰۰ مثل 
سیفیلیس می تونه بیشتر از یک دقیقه خارج از بدن انسان هم زنده بمونه که این یعنی 
نمی تونه مثل ســیاه زخم یا بقیه میکروارگانیســم ها به طور دائمی اشیا رو آلوده کنه». 
دین کونتز به نوشــتن رمان های سرشــار از هراس و تعلیق و رمز و راز شهرت دارد، اما 
هولناک ترین و عجیب ترین کتاب او، «چشــمان تاریکی» است، چراکه جدای از داستاِن 
ایــن رمان و خصوصیات آن، خبر از پیشــگویی غریبی می دهد: اینکــه کرونا یا به قوِل 
کونتــز «ووهان ۴۰۰» جهــان را درمی نوردد و عجیب تر آنکــه زادگاه این ویروس چین 
است و اطالعاِت دقیقی از این ویروس و عملکرد آن در کتاب وجود دارد. این بار رمان 
تخیلی-معمایی کونتز به واقعیت بدل شــده است. «چشــمان تاریکی» که با ترجمه 
زهره مهرنیا، چندی پیش روی پیشخوان کتاب فروشی ها قرار 

گرفت، بار دیگر بر خصلِت پیشگویانه ادبیات تأکید می کند.
«دختر پرتقالی» نوشــته یوستین گردر با ترجمه نازنین عرب، 
ازجملــه دیگر رمان های تازه چاپی اســت کــه آن را «کتابی 
فلســفی برای کودکان» توصیف کرده اند. رمانی که با وجود 
ســادگی مانند دیگر آثار گردر درون مایه فلسفی دارد. در این 
کتاب گردر، پســر نوجوانی به نام «جرج» را محور داســتان 
قرار می دهد. پدر جرج ســال ها پیش براثــر ابتال به بیماری 
صعب العالجی از دنیا رفته و تنها امکاِن پســر برای ارتباط با او همین نامه هاست که 
گفت وگو بین او و پدرش را شــکل می دهد و یک راز در نامه ها مبهم می ماند: «روایت 
آشــنایی پدر بــا دختر پرتقالی که به صــورت مرموزی تا انتهای نامه ها برای پســرش 
نامکشــوف باقی می ماند». در بخش هایی از کتاب آمده است: «پدرم یازده سال پیش 
از دنیا رفت وقتی تنها چهار ســال داشــتم. فکر می کردم دیگــر هیچ  وقت هیچ  چیزی 
دربارٔه او نخواهم شــنید، ولی حاال داریم این کتاب را با هم می نویســیم. این ها اولین 
ســطرهای این کتاب هستند و من دارم این ســطرها را می نویسم، نوشته های پدرم در 
ادامه می آیند. در واقع او بیشــتر از من حرف برای گفتن دارد. من مطمئن نیستم چقدر 
خوب پدرم را به خاطر بیاورم. احتماال تنها به این خاطر او را به یاد می آورم که بارها و 
بارها به عکس هایش نگاه کرده ام. تنها عکسی که خیلی خوب به  یاد می آورم، عکسی 
است که در آن با پدرم بیروِن خانه در تراس نشسته ایم و به ستاره ها نگاه می کنیم. در 
یکی از عکس ها، من و پدرم روی مبل چرمی زرد رنگ توی ســالن نشسته ایم... ما هنوز 
هم آن مبل را داریم فقط پدرم دیگر روی آن مبل نمی نشــیند... در فیلم دیگری من و 
پدرم زیر تابش خورشــید ماه آوریل و در تعطیالت عید پاک بیرون ویالی زمستانی مان 
در فیلستولن نشسته ایم... کمی بعد از همان تعطیالت عید پاک بود که پدرم بیمار شد. 
تقریبا یک ســال بیمار بود و از اینکه به مرگ نزدیک می شــد می ترسید. فکر می کنم او 
می دانست که به زودی می میرد... عکسی از پدرم دارم که در آن روی تخت بیمارستان 
دراز کشــیده و صورتش خیلی الغر شده  است. من روی زانوهایش نشسته ام ولی او با 
دســت هایش مرا نگه داشته تا روی او نیفتم. او در عکس سعی می کند به من لبخند 

بزند. عکس متعلق به چند هفته پیش از آن است که بمیرد».

شب کور
از سایه ها و آدم ها

شرق:  «یادداشت های سردبیر هایاتسک» نام رمانی است از 

روبرت صافاریان که در نشر مرکز منتشر شده است. آن طور 
که از عنوان رمان هم  برمی آید، راوی این داســتان ســردبیر 
ماهنامه ای با نام هایاتســک اســت که به زبــان ارمنی به 
معنای نگاه است. راوی، ژرژ هایراپتیان، سردبیر ماهنامه ای 
است که صاحب امتیاز و ســرمایه گذارش آدم ثروتمندی با 
نام ساهاک خاالتیان است که درواقع کارخانه پالستیک زنی 
دارد و در کارهــای ســاختمانی هم ســرمایه گذاری کرده و 
دســتی هم در واردات وسایل آشپزخانه دارد. اگرچه این فضا و آدم ها خیالی اند؛ اما 
یادآور بخشــی از فضای فرهنگی این سال ها هم هســت که سرمایه دارانی به دلیل 
آنکه موفقیت در کسب وکار ارضای شان نمی کند یا به دالیل دیگر، وارد فعالیت های 
فرهنگی و مطبوعاتی می شــوند. ســاهاک خاالتیان، در کنار مشغله های مختلفش، 
دلش می خواهد در جامعه ادبی ارمنی های ایران هم جایگاهی داشــته باشــد و به 
این خاطر شعر هم می نویسد که البته هیچ تعریفی ندارد؛ اما سردبیر ماهنامه مجبور 
اســت آنها را در مجله منتشــر کند و هر بار برای چاپ کردن یا نکردن این شعرها با 
خود کلنجار می رود. صافاریان در این رمان تصویری از دفتر مجله و آدم هایش و نیز 
بخشی از دغدغه ها و مسائل ارمنی های ایران به دست داده است. دفتر این مجله در 
ساختمان قدیمی ســه طبقه ای نبش یکی از شلوغ ترین چهارراه های شهر قرار دارد. 
ســاختمانی قدیمی با پله های کثیف که چندین واحد دیگر به جز دفتر مجله در آن 
قرار دارد و هرکدام به کاری مشغول اند. در بخشی از این رمان می خوانیم: «این چند 
روز بدترین روزهای حیات هایاتســک بوده اســت. صبح پریروز آب ساختمان را قطع 
کرده انــد و اخطاریه هایی هم داده اند که به علــت بی توجهی به اخطارهای قبلی و 
عدم مراجعه به سازمان آب باید ظرف ۴۸ ساعت برای تسویه حساب به آن سازمان 
مراجعه کنیم. برای دیگران علی السویه است. داروخانه انشعاب جدا دارد. سلمانی 
از داروخانــه آب می گیــرد. طبقه باالی ما که خالی اســت و چیزی که زیاد دارد آب 
اســت،  منتها کف اتاق هــا. دادخواه هم از واحد خودش در این ســاختمان به عنوان 
انباری اســتفاده می کنــد. می مانیم ما که آب نداریم و همین را کم داشــتیم. از یک 
طرف از سقف مان آب می چکد و سقف دارد می ریزد از آن طرف برای ظرف شستن و 
دستشویی رفتن آب نداریم. مجله شماره ویژه سالگرد انقالب را چند روز پیش با چند 
روز تأخیر به چاپخانه فرستادیم و حاال در فکر مطلب اصلی شماره بعد هستیم، یک 
شماره مانده به شماره مخصوص عیدمان. تا حاال هیچ مطلب مناسبی پیدا نکرده ام. 
مطلبی که هم زنده باشد و یک جور در ارتباط با جامعه و محیط دوروبرمان و هم از 

طرف دیگر تهیه و نوشتنش زیاد وقت گیر نباشد».
«شــب در ازمابهترانیه» عنوان مجموعه داســتانی است از 
حمیدرضا نجفی که مدتی پیش در نشــر چشــمه منتشــر 
شــد. نجفی داستان نویسی اســت که پیش تر داستان های 
کوتاهــی از او در چند مجموعه منتشــر شــده بودند که با 
اقبال خوبی هم روبه رو شــده بودند. «باغ های شنی» او در 
ســال ۱۳۸۵ برنده جایزه گلشیری شــده بود. کتاب بعدی 
او، «دیوانــه در مهتاب» نیز در اواخر دهه هشــتاد منتشــر 
شــده بود. بعد از چند ســال او مجموعه داستان «شب در 
ازمابهترانیه» را منتشــر کرده که شامل ُنه داســتان کوتاه است. در توضیحات پشت 
جلــد کتاب درباره داســتان های این مجموعه این توضیحات آمده که داســتان های 
این کتاب «باهم پیوســتگی ظریفی دارند و بــه همین خاطر جهانی پردامنه را مقابل 
روی مخاطب خــود قرار می دهند. مضمون اکثر داســتان ها تــرس، راز و البته یک 
اتفاق مرموز اســت که با ضربه ای همراه می شــود. اینکه ســایه ها و آدم ها نامتمایز 
می شــوند و صداهایی به گوش می رســد کــه انگار از اعماق یک تاریخ غیررســمی 
اســت. در این داستان ها، گاه راوی هم مبهوت سوژه ای می شود که در حال روایتش 
اســت. انگار از این جهان نیست و در عین حال به شــدت به روزگار ما نزدیک است». 
عناوین داســتان های این مجموعه عبارت اند از: «کلمات ترسناک»، «فقط یک قدم»، 
«صــدا»، «آهو در پیاده رو»، «اتاق ازمابهتران»، «تفنگ چوبی»، «یوم الکپور»، «شــب 
کور» و «یخ بندان». در بخشــی از داستان «شــب کور» می خوانیم: «نزدیک ظهر رخ 
داد. ناگهان دیدم چتربه دســت و بی شــلوار، حیران ایســتاده ام در مکانی زیر آفتاب. 
اینجا کجاســت؟ خورشیدی با درخشــش فوالد، در هوای گرم و سمی،  نه، سوزان و 
زهرآگیــن، من اینجا چه  کار می کنم؟ چمدانــم با امنیت و در کمال آرامش کنار پایم 
بر زمین اســت، زمینی که با سفال های چهارگوش پوشــیده شده، خشت های پخته. 
چهاردیــواری آجری، بلند و غم انگیز این زمین ناشــناس را احاطه کرده. اینجا دیگر 
کجاست؟ آسمان آبی و پر از ابر ساحال دریای نروژ که بادهای دریای بارنتز در آن به 
همراه فریاد مرغان دریایی پافین و نوروزی می وزید و تا دریای شمال می رفت. با چه 
جادویی این طور مثل آهنی تفته در کوره آتش سفید شده؟ من داشتم در کوچه های 
تمیز و خاموش و خنک وروِنژ قدم می زدم. اینجا کجاســت؟ هان! دو نفر به شــکل 
اجنه از دخمه ای تاریک از گوشه ای بیرون آمدند. با این خورشید خشن، همه داالن ها 
سیاه و سایه ها تیره است. چیزی را به وضوح نمی بینم. شاید این اجنه راه را بدانند و 
یاری ام کنند. من یک نروژی ام که خورشید لطیف نیمه شب افق های صورتی قطب را 

ساعت ها و روزها نظاره می کنم... ».
محمدآصــف  از  اســت  داســتانی  َزهــری»  «زمیــن 
سلطان زاده که در نشــر نی منتشر شده است. سلطان زاده 
نویســنده معاصر افغان اســت که پیــش از مهاجرت در 
دانشــگاه کابل داروسازی خواند و هم زمان با اوج حمالت 
شوروی به افغانستان به ایران مهاجرت کرد. او مدت هفده  
ســال در ایران زندگی کرد و عــالوه بر کارهای مختلفی که 
می کرد در جلسات داستان خوانی رضا براهنی هم شرکت 
می کرد. او بعدتر در جلســه های داستان نویسی هوشنگ گلشیری هم شرکت کرد و 
داستان نویســی را جدی تر دنبال کرد. اولین مجموعه داســتان او با نام «در گریز گم 
می شــویم» در اواخر دهه هفتاد در ایران منتشــر شــد و در اولین دوره جایزه ادبی 
گلشــیری در بخش بهترین مجموعه داستان انتخاب شد. ســلطان زاده از ایران به 
دانمارک رفته اســت؛ اما همچنان به داستان نویسی مشغول است و در این سال ها 
کتاب های دیگری از او منتشــر شده اند که آنها نیز با اقبال روبه رو بوده اند. «گاوهای 
برنزی» رمانی اســت که سلطان زاده چند سال منتشر کرد؛ رمانی که روایتی است از 
یك استحاله. «گاوهای برنزی»، داستان شــهری است که به ناگاه سروکله گاوهایی 
در آن پیدا می شــود که به دیگران هجوم می برند و شــهر را در ترس فرو می برند. 
تعداد این گاوها همین طور بیشتر می شــود و حضور ناگهانی شان در شهر تبدیل به 
یك بحران می شــود. در «زمیــن زهری»، رد تجربه های مختلف نویســنده، جنگ و 
بحران های مختلف اجتماعی و تاریخی که به ارث برده دیده می شــود. در بخشــی 
از داســتان می خوانیم: «از این پس دیگر در اینجا تنها نیستم و همراهی دارم؛ ولی 
روزانه ناچارم طنابی به پای او ببندم که به کوه و صحرا نزند، چون هنوز از تله های 
ماین پاک نشده اند. ولی قول داده ام که بهترین علف های کوه را برایش جمع کنم و 
بیاورم. قول دیگرم نیز این است که هرگز پاالن بر پشتش نخواهم نهاد. می توانیم با 
هم حــرف بزنیم. او حرف من را خواهد فهمید و من نگاه او را. علف و گیاه هم که 
فراوان است. عصر که می شود، وصیت نامه ام را تنظیم می کنم که اگر بر فرض روزی 
ماینــی مرا در هوا پرتاب کرد، هر مقدار دارایــی ای که از من به جا می ماند همه به 
این خرم برسد. نامش را گذاشته ام پتونی. مثل گل پتونیا بوی خاک می دهد. شب ها 
کابوس دوران جهان و پیشــاجهاد و پســاجهاد را می بیند. راهپیمایی های بی پایان. 
بارهای ســنگین به گواهی جای های زخم بر پشــتش. حتــی بفهمی نفهمی جای 
زخم گلوله هم دارد، ولی سطحی. چه بسا هم اثر َچره هاوان و خمپاره و توپ باشد. 
به هرحــال، از خواب می پرد و حتما مرا و این دره و کوهپایه را به یاد می آورد. حتما 
بســتگانی را که در جهاد شهید شــده اند در خواب به یاد می آورد. چه می شود کرد 

اینها از ذهن پاک شدنی نیستند».

مارکز در داســتان های خود به ویروس های همه گیر 
و از جملــه طاعون، وبا و... بعــدی متافیزیکی می دهد 
و آن را تقدیــری هولناک می داند که سرنوشــت مردم 
را در مقیاسی وســیع رقم می زند. از نظرش ویروس ها 
همچــون «...خطرهــای ناشــناخته مــردم را غافلگیر 
می کنند و کیفیتی سرنوشــت وار دارند و پدیده مرگ به 
مقیاس وســیع اند و عــالوه بر همه اینهــا طاعون های 
بزرگ همیشــه موجــد افراط های بــزرگ بوده اند، آنها 
مــردم را وامی دارند تــا عمر بیشــتر بخواهند و همین 

مسئله به ویروس بعدی متافیزیکی می دهد۱».
طاعون در «صد ســال تنهایی» به صورت بی خوابی 
ظاهر می شــود. در داســتانی دیگر از مارکز به صورت 
ویروســی درمی آید که همه پرنــدگان را نابود می کند. 
به نظــر مارکز آنچــه به ویــروس بعــدی متافیزیکی 
می دهد، اضطراب «زنده ماندن» است، چون مرگ بسیار 
نزدیک می شــود و آدمی بیش از هــر زمانی خود را در 
معرض نیست شــدن می بیند، تالش بــرای زنده ماندن 
به شــکل های مختلف بروز پیدا می کنــد. آدمی برای 
زنده مانــدن گاه خود را ایزوله می کنــد، رابطه اش را با 
جهان به حداقل می رســاند و «در خــود» فرو می رود 
و گاه نیــز «در خود» نمی ماند و می کوشــد در رابطه با 

دیگری اضطراب متافیزیکی مرگ را فرونشاند.
«عشــق ســال های وبا» از جمله نوشــته های مهم 
مارکز اســت که نویسنده آن را در آستانه شصت سالگی 
می نویسد. مارکز در این باره می گوید نمی توانستم آن را 
زمانی که جوان تر بودم بنویســم زیرا تجربه های بسیار 
الزم بود. «عشــق ســال های وبا» با مرگ آغاز می شود. 
خرمیا دوســنت آمور، عکاس شــهر در شصت سالگی 
خــود را می کشــد تا به پیــری نرســد. دکتــر اوربینو، 
نزدیک ترین دوســتش، قبل از شرکت در مراسم تشییع 
جنازه بر اثر ســانحه ای غیرمنتظره -باالرفتن از درخت 
برای گرفتن طوطی دســت آموزش- می میرد. داستان 
اگرچه با مرگ آغاز می شود اما با عشق پایان می پذیرد. 
تم اصلی و نیروی پیش برنده داستان عشق است. گویی 

میان عشق و مرگ رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد.
«عشق ســال های وبا» به زمانی برمی گردد که دکتر 
اوربینو عاشــق فرمینا، دختر زیبای شهر، می شود. او که 
از خانواده ای سرشناس است پزشکی خود را در پاریس 
به پایان رسانده و به شــهر خود در کارائیب بازگشته تا 
حرفه پدرش را که او نیز پزشــک بود،  پی بگیرد. عشق 
دکتر اوربینو در «ســال بد»، در ســال های شیوع وبا رخ 
می دهد. در همان ســال هایی کــه همه گیری وبا باعث 
مرگ پــدرش می شــود، دکتــر اوربینو عاشــق فرمینا 
می شــود تا در عین حال خــود را از تنهایی، اضطراب و 
درخودبودن رهایی بخشد. فرمینا پیشنهاد دکتر اوربینو 
را برای نزدیک به یک ســال نمی پذیرد اما سرانجام به 
ازدواج بــا وی رضایــت می دهد. عشــق واقعی اما در 
جایی دیگر بــه حیات خود ادامه می دهــد. فلورنتینو، 
شــخصیت دیگر رمان، شــخصیت اصلی رمان «عشق 
ســا ل های وبا» اســت. او که از جوانی عاشــق فرمینا 
است، عشــقش به خاطر مخالفت پدر فرمینا بی نتیجه 
می ماند اما عشــق درون فلورنتینو باقی می ماند، ریشه 
می دواند و شــعله می کشــد و حال پس از نیم قرن و یا 
دقیق تر گفته شود بعد از گذشت پنجاه  و یک  سال  و  نه 
ماه و چهار روز فرصتی پیــدا می کند تا آن را این بار در 
موقعیتی نامناسب، در مراسم عزاداری دکتر اوربینو، به 
فرمینا که عمیقا عزادار فوت نابهنگام همســر خویش 
است ابراز کند: «فرمینا، بیشتر از نیم قرن در انتظار چنین 
فرصتی بودم تا بار دیگر وفاداری ابدی و عشق جاویدان 
خــود را به تو ابراز کنم۲». گســتاخی فلورنتینو در بیان 
چنین جمالتی فرمینا را ســخت می رنجاند. فرمینا او را 
از خــود می راند و نفرینش می کند امــا ماجرا به پایان 

نمی رسد.
مارکز در «عشــق ســال های وبا» به دو مقوله مهم 
«عشــق» و «مرگ» می پردازد و رابطه میان آن دو را با 
«زمان» بررســی می کند. دکتر اوربینــو چند روز قبل از 
ســانحه ای که به مرگ وی منتهی می شود برای اولین 
بار حضــور مرگ را حس می کند و با خود می اندیشــد 
که زمان آن فرارســیده اســت: «پس از ســال ها تالش 
برای درمان بیمــاری و نجات دادن آنان از چنگال مرگ 
برای نخســتین بار مستقیم به مرگ نگریست و احساس 
کرد مرگ هم به او خیره شــده است. این امر به معنای 

هــراس از مرگ نبود، هرگز از مرگ نمی هراســید بلکه 
نگران حضور این پدیده بود۳». مرگ از نظر مارکز اگرچه 
به واسطه حوادثی چون شیوع غافلگیرانه ویروس ها و 
حوادثی مشــابه می تواند بعدی متافیزیکی پیدا کند اما 
به ندرت با تأمالتی وجودگرایانه –اگزیستانسیالیســتی- 
به «مرگ» می اندیشــد. به نظرش مرگ طبیعی تر از آن 
چیزی اســت که واجد ســویه های متافیزیکی باشد. از 
نگاه مارکز مرگ در هر حال امری طبیعی اســت که در 
چرخه زندگــی پیش می آید و از آن گریزی نیســت اما 
«عشــق» مقوله دیگری اســت. به نظر مارکز با عشق 
زمان کــش پیدا می کنــد و زندگی حیاتــی دوباره پیدا 

می کند.
«عشــق ســال های وبا» با مرگ دکتــر اوربینو آغاز 
می شــود و داستان سپس با رجعت به گذشته و روایت 
سرنوشت شخصیت های داستانی دوباره به نقطه آغاز 
بازمی گردد. فرمینا بعد از تب و تاب اولیه ناشــی از مرگ 
دکتــر اوربینو به تدریج به فقــدان وی عادت می کند و 
در عین حال به گذشــته و اتفاق های سپری شــده فکر 

می کند. 
کم کم خشم و انزجارش از فلورنتینو کمتر می شود. 
زمان دل فرمینا را نــرم می کند و او در خالل مالقات ها 
و مکاتباتی که بــا فلورنتینو انجــام می دهد، رابطه ای 
صمیمانه تــر بــا وی پیــدا می کنــد و در برابــر اظهار 
عالقه های پیاپی فلورنتینو می گوید  «بگذار زمان بگذرد 
تا ببینیم چه پیش می آید۴». فرمینا با خود می اندیشد که 
از همان ابتدا که دختری دبیرســتانی بوده به فلورنتینو 
کنجکاوی داشــته و نمی دانسته اســت که کنجکاوی 
می تواند نشانه ای از عشق باشد. فلورنتینو اگرچه روابط 
زیــادی با زنان داشــته اما هیچــگاه ازدواج نمی کند و 
فرمینا آن را نشانه ای از وفاداری صادقانه اش در اظهار 
عشق به خود تلقی می کند. عشق در داستان های مارکز 
همواره حضور دارد، اما مارکز در رمان «عشق سال های 
وبا» مســئله زمان و رابطه آن با عشق را مطرح می کند 
زیرا عشــق این دو زمانی تجدید می شــود که هر دو به 
پیری رسیده اند. آنها درســت از جایی آغاز می کنند که 
پایان اســت، زندگی جایی شروع می شــود که پایان آن 

است.
به نظر مارکز «عشق از اضطراب زمان می کاهد۵». به 
بیانی دیگر عشــق زمانی خاص می آفریند که تنها خود 
مســئولیت آن را به عهده می گیرد، این «ضد زمان» در 

درون زمان جاری رخ می دهد.
«عشق سال های وبا» اشــاره به همین مسئله دارد. 
مارکــز می گویــد طاعون های بــزرگ همیشــه موجد 
افراط هــای بزرگ بوده اند، عشــق ازجملــه افراط های 
بزرگ در زندگی اســت که اضطراب سپری شدن زمان را 

از بین می برد.
سرانجام فرمینا درخواســت فلورنتینو برای سفری 
دریایــی بــا یکــی از کشــتی های تحت مالکیــت او را 
می پذیرد. ســفر دریایی این دو آغاز می شود، سفری که 
ماهیتی عاشــقانه دارد. «این کشتی با الهام از نخستین 
کشــتی رودخانه ای، وفــاداری جدید، نــام گرفته بود. 
فرمینا نمی دانســت این نــام واقعا به خاطر ســالگرد 
واقعه تاریخی انتخاب شده یا فلورنتینو به خاطر احترام 

به سفر فرمینا آن را این گونه نامیده است۶».
«وفاداری جدید» نامی غیرمعمول است که می تواند 
یادآوری فلورنتینو به عشق و زنده نگه داشتن آن باشد.

در آخــر فرمینا معذب از مواجه شــدن با آشــنایان 
روی عرشه کشتی ترجیح می دهد تنها باشد. فلورنتینو 
موقعیت را درمی یابد و پرچم زرد را که عالمت شــیوع 
وبا اســت علم می کند تا مســافران از کشتی «وفاداری 
جدید» پیاده شــده و مســیر خود را با کشتی دیگر طی 

کنند. 
ناخــدا پیامدهای خالف قانــون فلورنتینو را به وی 
یادآوری می کنــد اما فلورنتینــو در تصمیم خود مصر 
اســت و از ناخدا می خواهــد راه را ادامه دهد. «ناخدا 
با لحنی خشــک و آرام می پرســد حرفی کــه می زنید 
جدی اســت؟ فلورنتینو پاســخ داد: از لحظه ای که به 
دنیا آمــده ام هرگز تا این حد جدی نبوده ام۷». ناخدا باز 
با حیرتی بیشــتر می پرســد تا چه زمانی می توانیم این 
راه بی مقصــد را ادامه دهیم. فلورنتینو که پاســخ این 
پرسش را از پنجاه و سه سال و نه ماه و چهار روز پیش 
می دانســت در پاســخی نمادین می گوید تا ابد! ناخدا 
خیلی دیــر اما باالخره متوجه می شــود که این زندگی 

است که حد و مرزی ندارد و نه مرگ.
پی نوشت ها:

۱. مصاحبه با مارکز، ترجمه محمدعلی صفریان
۲ تا ۷. «عشق سال های وبا»، ترجمه کیومرث پارسای

کلمبیا کشور بســیار جالبی است. هیچ کشور آمریکای 
التینــی تا این حــد درگیــر جنگ هــای داخلی نبــوده و 
درعین حــال، با قطعیت نیز می توان گفــت که هیچ یک از 
این کشورها در این دوران، آزادتر، متمدن تر و دموکراتیک تر 
از کلمبیا ســر نکرده اند. بروز خشــونت، هم زمان با جریان 
بوگوتازو۱، یعنی ترور خورخه الیِیسر گایتان۲، رهبر لیبرال ها، 
در آوریل ۱۹۴۸ آغاز می شود و کمابیش در همان زمان، در 
کوه ها و جنگل های سراسر کشــور، چریک ها و جنگ های 
چریکی سر برمی آورند. این جنگ های چریکی پنجاه سال، 
تا حدود پنج ســال پیش، کشــور را به آتش کشیده بودند. 
چریک ها ابتدا لیبرال، بعد سوسیالیست و سپس کمونیست 
شدند و کوبا، ونزوئال، اتحاد جماهیر شوروی و چین، منابع 
مالی و سالح های آنها را تأمین می کردند؛ چریک هایی که با 
قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی و اقدامات تروریستی مسبب 
مرگ هزاران نفر شــدند. درعین حــال در همین دوران، جز 
دوره کوتاه دیکتاتوری نظامی روخاس پینیا۳ بین سال های 
۱۹۵۳ و ۱۹۵۷، کلمبیای «متمدن» صاحب حیات سیاسی 
دموکراتیک، آزادی مطبوعات و انتخابات سالم بود. به این 
ترتیب، نظام کارآفرینی در کلمبیا بسیار کارآمد و مدرن بود 
و باعث پیشــرفت کشور در سطوحی شــد که رشک سایر 
کشــورهای آمریکای التین را برمی انگیخت. کلمبیا از قرن 
نوزدهم مأمن ادبای زبان شــناس و فیلسوفان برجسته ای 
بود که به لطف آنها زبان اســپانیایی در سطح بسیار خوبی 
در مدارس تدریس می شــد و کلمبیایی ها - به حق - خود 
را بهترین گویش وران اســپانیایِی آمریکای التین می دانند و 

به آن می بالند.
اکنون ایوان دوکه۴، رئیس جمهور کلمبیا، کار سترگی را 
آغاز کــرده که نمونه ای واقعی بــرای بقیه جهان و بیش 
از همه برای کشورهای آمریکای التین است: قانونی کردن 
اقامت یک میلیون ونزوئالیی بدون اسناد هویتی در کلمبیا. 
ایــن مهاجران از این پس تأمین اجتماعی و اجازه کارکردن 
خواهند داشــت و فرزندانشــان می توانند در مؤسســات 
آموزشــی کلمبیایی به تحصیــل بپردازنــد. در این مورد، 
نگرش دولــت کلمبیا تفاوت زیادی بــا دیدگاه های دولت 
شیلی دارد که به تازگی بســیاری از ونزوئالیی ها را اخراج 
کرده اســت. به قول خولیــو بورخس۵، سیاســت مداران 
ونزوئالیــی، از یــاد برده اند که ونزوئــالی دموکرات با چه 
کرامتی پذیرای شــیلیایی های فراری از دیکتاتوری پینوشه 

شده بود.
از زمانــی کــه فرمانــده چــاوز و نیــکالس مــادورو، 
رئیس جمهور فعلی که خود را پسرخوانده چاوز می داند، 
با اعالم طلیعه سوسیالیســم قرن بیســت ویکم، عالوه بر 
دستگیری، شــکنجه و ترور مخالفان و آغاز سلب مالکیت 
از شــرکت ها، نیروهای سیاسی حریص و بی لیاقت خود را 
جایگزین اشــخاص کاردان و آزمــوده کردند، تعداد زیادی 
از ونزوئالیی ها، از سر اســتیصال، وحشت از آینده مبهم و 
ترس از مرگ بر اثر گرســنگی و بیماری از سرزمین مادری 
خود گریختند. تعداد دقیق این فراریان معلوم نیســت، اما 
در آمارها آنهــا را پنج و نیم تا شــش میلیون نفر تخمین 
می زنند. این خانواده های فقیر هرچه داشتند در بسته ها و 
کیف های ســفری جای می دادند و مایملک و فرزندانشان 
را در جاده هــا بــه دنبال خود می کشــیدند و بی هدف، در 
جنگل ها مفقود می شدند یا با پای پیاده، به دل بیابان های 
آمریکای جنوبی می زدند. حدود یک میلیون نفرشان وارد 
پرو شدند، مانند بسیاری دیگر که به اکوادور، شیلی، برزیل 
و آمریــکای مرکزی رفتنــد و هزاران نفر هم در اســپانیا و 

ایاالت متحده ساکن شدند.
 فاجعه ونزوئال، یکی از ثروتمندترین کشــورهای جهان 
به لحــاظ گســتردگی، موردی اســتثنائی در تاریخ اســت؛ 
کشــوری که عالوه بر ســایر منابع، دریایی از نفت زیر پای 
خود دارد، به لطف ایدئولوژی زدگی افراط گرایانه و فســاد 
حاکمان (به ویژه طبقه نظامی)، دچار کمبودهای فراوانی 
شــده، تا حدی کــه اکنون یکــی از فقیرترین کشــورهای 
خودکامــه جهان به شــمار می آید. از ســوی دیگر، مورد 
ونزوئال مثال بسیار خوبی است برای کسانی که می خواهند 
بدانند چــه کاری نباید بکنند تا از توســعه نیافتگی خارج 
شــوند و واقعا پیشرفت کنند. تأســف آور است که از میان 
ســایر عوامل، مورد ونزوئال بود که ســبب شــد تــا اعتبار 
چریک ها و مبارزات انقالبی ای که زمانی بسیار موردتوجه 
جوانان آمریکای التین و ســایر کشورهای جهان سوم بود 
از دســت برود. اکنون چه کســی می خواهد از این کشــور 
ناراضی برای پیشرفت کشورش الگوبرداری کند؟ یا از کره 

شمالی، کوبا و نیکاراگوئه که آخرین بازماندگان مارکسیسم 
ـ لنینیسم هســتند. عالوه بر این، اکنون حتی کوبا نیز برای 
پیشــبرد اقتصاد بســیار ضعیف خود اعالم کرده است به 
کارآفرینــان بخــش خصوصی اجــازه می دهــد در حوزه 
دوهزار پیشه، که تاکنون منحصرا در اختیار دولت بوده اند، 
فعالیت کنند. ما که قبال اینها را می دانستیم، اما بهتر است 
کســانی هم که هنوز رؤیای تقلید از مارکس، لنین و فیدل 
کاســترو را در ســر می پرورانند بدانند: روسیه و جمهوری 
خلق چین این نظریه را پذیرفته اند که شــرکت های دولتی 
کشــور را ورشکســته و فقیــر می کنند و اکنــون یک نظام 
ســرمایه داری یکپارچه و غیرآزاد دارند: راهی بهتر از شیوه 
پیشــین، ولی درعین حال ناکارآمد برای توســعه و ارتقای 

دموکراسی واقعی.
از زمانــی که ایــوان دوکــه، رئیس جمهــور کلمبیا را 
شناختم دانستم که همواره نمونه ای برای سیاست مداران 
بقیه کشــورهای آمریــکای التین خواهد مانــد. در دوران 
مبارزات انتخاباتی، سیاســت مداران حرفــه ای غالبا برای 
به دســت آوردن رأی بــه عوام فریبــی روی می آورنــد و 
وعده های خالف واقع می دهنــد، اما دوکه «بی اغراق»، از 
روی اعتقاد قلبی و صداقتــش، این کار را نکرد. می گفت: 
«فقط چیزی را وعده دهید که بتوانید انجام دهید» و عیِن 
همین راه را هم از زمان رســیدن به قــدرت پیش گرفت؛ 
دقیقا به قانون احترام گذاشت، بدون اینکه آلوارو اوریبه۶، 
رئیس جمهور پیشــین بتواند در امور دولت جدید دخالت 
کند و محتاطانه از حکومت فاصله بگیرد. اوریبه خود یکی 
دیگر از قربانیان کارزار بی اعتبارکردن چپ افراطی از زمان 
رسیدن به قدرت بوده است؛ اما او هم همیشه به آزادی و 
قانون احترام می گذاشت و به آن اعتقاد داشت. هم او بود 
که جاده های عمومی را که چریک های فارک۷ اشغال آنها 
را فخری برای خود می دانستند بازپس گرفت، به خوبی از 
خود دفاع کرد و چندین بــار نیز ضرباتی به چریک ها وارد 
کرد. بســیاری از کلمبیایی ها از او و آنچه برای کشورشــان 
انجام داده است، با احترام یاد می کنند. اگر تمام ملت های 
آمریکای التین نگرش سیاسی ای مشابه آنچه مردم کلمبیا 
دارند می داشتند، سرنوشت دیگری در انتظار مردم آن قاره 
بود؛ اما سیاســت در آمریکای التین دچار سرنوشتی مشابه 
بقیه کشــورهای جهان شــده اســت: جوانانی که توانایی 
و آمادگی بیشــتری دارند، از سیاســت متنفرنــد و ترجیح 
می دهند بیشــتر به تجارت و حرفه هــای آزاد بپردازند. در 
خیابانــی در لیما، یکی از دوســتان قدیمــی ام را دیدم که 
رئیس دانشگاه سان مارکوس شده بود، دانشگاهی که من 
در آن تحصیل کرده بودم. وضع مدیریت و دانشگاه را از او 
جویا شــدم. به من گفت: «من آنچه در توان داشتم انجام 
دادم، اما اکنون ۲۰ کیفرخواست در دادگاه دارم که باید در 
سراســر کشور برابرشــان از خود دفاع کنم و تمام حقوقم 
صرف پرداختــن هزینه های این کار می شــود. دیگر هرگز 
خود را وارد چنین ماجراهایی نخواهم کرد. خوشــبختانه، 
یکی از محسنات ترک اینجا، رفتن به کلمبیاست که بهترین 

جا برای کارکردن در عرصه سیاست است».
کشــورهای آمریکای التین -به ویژه آنها که «گروه لیما» 
نامیــده می شــوند و فکر می کنــم با ونزوئــال رفتار خوبی 
داشــته اند- بایــد الگوی ایوان دوکــه را در پیش بگیرند و 
مانند او ســکونت ده ها هزار (یا میلیون هــا) ونزوئالیی را 
که به سواحل آنها رسیده اند، شکل قانونی دهند. با وجود 
ناپایداری ها و خطرات زندگی در کشورهای آمریکای التین، 
چنین بلیه ای ممکن اســت دامن هریــک از آنها را بگیرد: 
مــردم ونزوئال، به دلیل نبــودن کار، بینوایی و فالکتی که با 
آن مواجه اند، کمبود مدرسه و فقدان امکانات بیمارستانی 
در حد پرســتار یا حتی آب، که پزشــکان بیچــاره مدام در 
تلویزیــون از آن می نالنــد، مجبور می شــوند جالی وطن 
کنند. با این راهــکار رئیس جمهور، مهاجران قادر خواهند 
بــود کار قانونــی پیدا کننــد و به مراقبت های بهداشــتی 
دسترســی داشته باشــند و فرزندانشــان خواهند توانست 
در مــدارس دولتی تحصیــل کننــد. ونزوئالیی ها مردمی 
دالورند و به راحتی تســلیم شــرایط نمی شوند. اگر جز این 
بود، کشورشــان تــا حاال رو به زوال رفتــه و به طور مطلق 
فلج شده بود. ملتی هســتند که می دانند چگونه در برابر 
ســبعیت مقاومت کننــد و برای بازیابــی ونزوئالیی که در 
آینده ای نه چندان دور الگوی آزادی و دموکراسی آمریکای 

التین خواهد بود، دست از نبرد نکشند.
1. Bogotazo
2. Jorge EliécerGaitán
3. Rojas Pinilla
4. Iván Duque
5. Julio Borges
6. Álvaro Uribe
7. FARC

علی دشــتی زنی نداشــت - نه به 
اعتبــار برگ های ســجلی، کــه به گواه 
صفحــات تاریــخ- امــا در ســه جلد 
داســتانی اش زنانی اختیــار کرده همه 
فتان و فتنه! دل مشغولی اش در سراسر 
داستان ها، داستان واره ها و ناداستان ها؛ 
عقده و مســئلٔه «زن» است، و برخالف 
تصویــری که از چهــرٔه واقعی او مانده 
و نمایانگر «مرد سیاســت» اســت، رخ 
خیالی اش به ســتایش زندگی و روایت 
غوغای زنــان پرداخته تا او را در هیئت 
«مرد زندگــی» تصور کنیــم؛ و اگر زنی 
به همســری نگرفته آرزویش را به گور 
نبرده تا در خیال داســتان ها پیوســته با 
زنــان دلخواهش زندگی کنــد! خیالی 
به منزلــٔه تجربــٔه زیســته؛ تجربه هایی 
که چه بســا یک مکانیسم جبرانی برای 
کمبودهایی است که نویسنده در حیات 
خود داشــته، چــه بــرای «تجلیلی از 
زندگی روزمره»، یا در نقش ناپدرِی زنان 

جامعه ای پدرساالر.
«فتنــه»، «جادو» و «هندو»، ســه کتاب علی دشــتی در ادبیات 
داســتانی ایران، روایت متداول ترین حوادث زندگی بشری اند؛ عشق 
و هوس. واقعه ای «که به واسطٔه طرز فکر و کیفیت اخالقی طرفیِن 
این حادثٔه عادی شکل یک بحران روحی پیدا کرده و قدری تماشایی 
می شود». شــرح مجالس عیش و عشــرت، و پرده دری از رازهای 
نهان این و آن. این خاستگاِه داســتانی، طبقٔه اجتماعی-اقتصادی 
فرادســت جامعه و غالبًا ســاکنان تهراِن پهلوی و مسافران شرقِی 
مقیم غرب اســت. بستری که دشــتی در آن با عناوینی چون وکیل 
و وزیر و ســفیر و سناتور زیســته، تا به حکم برنستاین؛ همین طبقٔه 
اجتماعی امکانات زبانِی او را تعیین کند: «بیان شــخصی نویسنده 
لزومًا با معناهای اجتماعی ســاخته می شــود کــه به گزینش های 
بیانــی او پیونــد خورده اند». البتــه زمینٔه وقوع داســتان ها فضای 
اجتماعــی و وضع زنان در جامعه را نیــز روایت می کند، اوضاعی 
که حقیقت اقتصاد طبقاتی جامعه را منعکس کرده و نهاد قدرت 

را نمایان می کند.
آورده اند: «همان گونه [که] داســتان غم های ورتر جوان، نوشته 
گوته، آلمان را به تب عشــق مبتال می ســازد، فتنٔه دشتی نیز همه 
را دچار جنون عشــق و هــوس می کند. همه مــردان می خواهند 
دشــتی شــوند و همه زنان فتنه». غوغا پا می گیرد، شور و هیجانی 
کــه مخالفان و موافقــان را وامی دارد در مدح و ذم داســتان ها و 
نویســنده اش بگویند و بنویســند. شــاید تندترین انتقاد به محتوای 
داســتان های دشــتی نه از جانب نقادان که در سطور رمان سترگ 
«ســنگ صبور» صادق چوبک هویدا باشــد؛ آن جا کــه «احمدآقا» 
راوی چوبــک بی آن که نامی از دشــتی ببرد پیچانه اش را می بندد: 
«باالخره مملکت همه  جور آدم الزم داره، هم نویســنده متعینین و 
متعینات میخواد، هم نویسنده گدا. منم اگه خواّسم نویسنده بشم، 
میشم نویســنده گداها. این همه نویســنده داریم که دایم دسشون 
تــو پر و پاچــه متعیناته. یه شــب میرن به یکــی از مهمونی های 
متعینــات و زنکی رو تو تاریکی گیر میارن و باش چش و ابرو میان، 
صب که شــد پا میشــن و سرگذشت... خودشــون رو برشته تحریر 
در میــارن و تازه همین رو مایه دّس میکنن بــرای...  بازیای بعدی، 
و تخصصشــونم فقط در همین رشــته س. اونا نه از گوهر و جهان 
ســلطون خبر دارن، و نه میدونن یه همچو موجوداتی هم هّسن، و 

نه زبون اونا رو میدونن».
دشــتی اما انسانی ســنجیده و متفکری آزاداندیش بود که حرف 
حق را می شــنید و گاهی از نقد نمی هراسید؛ تا در پاسخی به چوبک 
نه (که ســال ها پس از انتشار داستان های دشتی، آن هم به شیوه ای 
رندانــه او و چــون او را نقد کرده) بلکه وقتــی کارو در مجله «امید 
ایران» با لهجه ای تند و تیز به وی می تازد، این چنین پاســخ می گوید: 
«متأسفانه وی را نیافتم تا بگویم من گاهی تحت تأثیر مشهودات قرار 
گرفته و آن را به ســبک داستان می نویسم و طبعًا مشهودات من در 
دایره ای ست که زندگانی می کنم و بنابراین اطالعات و مالحظاتی که 
خارج از آن دایره باشد در دسترس من نیست و چون کارم نویسندگی 
و داستان سرایی نیست نمی توانم در طبقات مختلف اجتماع گردش 
کنم تا مطابق ســلیقه ایشان به مطالب دیگر که منظور ایشان است 
دســت بزنم و خوب اســت آن موضوع های ناگفته را خود ایشان یا 
دیگران بحث کننــد... به خصوص آن که بــه تحقیق می توان گفت 
نود درصد برجستگان و به اصطالح طبقه اشراف امروزی ایران [نیز] 
از همان قشــر پایین و متوســط اجتماع در این قشــر اجتماعی قرار 
گرفته اند». به راســتی چوبک، کارو و دیگران نیز به خطا رفته اند اگر 
اندیشیده باشند تنها فرودســتان و «گداها» آدم های له شدٔه جامعه 
هستند؛ بی شک فرادســتان جامعه نیز داستان هایی دارند که دشتی 
راوی این داستان هاســت؛ داستان فرادستان. جستارهای نویسنده ای 
نقــاد که از سرگذشــت زنان پیرامــون خود قصه هــا پرداخته برای 
پرســش هایی که از زندگی دارد؛ نوعی زندگی انتزاعی در تجربه های 

واقعی!
این روایت ها به لحاظ عناصر داســتانی تنی نحیف دارند و عالوه 
بر عادی انگاری، عاری از خالقیت روایی هستند: غالب روایت ها تنها 
بــا نقالی یک نقال و یا خواندن و نوشــتن نامه ای شــکل می گیرند؛ 
وصف هــا در داســتان نظاره کننــده ای را می مانــد در حــال وصف 
وسواس گون ســیمای سحرانگیز زنی با چشــم های فتنه انگیز انگار 
ایستاده در تابلویی نقاشی و نه زنی که جنبش دارد و راز شیفتگی ها 
همین حرکت اوســت در لحظه ای و صحنــه ای؛ صحنه ها تکراری، 
بزم ها یک رنگ، کنش ها محسوس، واکنش ها پیش بینی شده، راوی ها 
تحلیل گر، پرگو، بی احتیاط -در همــٔه رخدادها آمده اند تا ذهن ها را 
ساختمند به گفتار آورده، ما را دیدگاهی معین بدهند- فارغ از آن که 
خود دمدمی مزاج اند و غیرقابل اعتماد! روایتگران پیدایی در حرکت 
مدام با شــخصیت های داستان، گاهی پشت سر، گاهی جلوتر، وقتی 
در جانب، موقعی درون ذهن و گاه نیز روی زبان شان. به نظر می رسد 
شخصیت های اصلی داســتان ها با دیگراِن پیرامون خود در صفات 
و معناها مشــترک اند و هیــچ آرمانی آنان را جــدا نمی کند از خیل 
خصلت های مشابه، و آن گاه که شخصیتی آرمانی و عمیق پردازش 
نشــود، نمادها و معناها شکل نمی گیرند. شخصیت ها مدام در حال 
قضاوت هســتند و داستان ها سراســر فضای قرائت رأی و دفاعیه و 
صدور حکم. داستان برای دشتی نه قلب که قالب است، نه اصل که 

وسیله است، بستری برای بیاِن اندیشه های یک روزنامه نگار اندیشمند 
و سیاســتمند. وی ابزارهای ارتباطی را خوب می شناسد، روزگاری با 
روزنامه نگاری شفقی سرخ اســت و حاال کوشیده با چنگ اندازی به 
داستان در این وادی دربارٔه «زن» بیاندیشد، و می داند که با مقاله ای 
آتشین هم شاید به اندازٔه یک داستان عاشقانه نتواند زن زمانه اش را 
نقد کند و آگاه؛ پس به جای اثری عقالنی به دنبال تأثیری عاطفی در 
خوانندگان است (اگر عاطفه دری به عقل بگشاید!)؛ رسانه ای برای 
دیدگاه جست وجوگر دشــتی از زندگی زیسته، با شکلی از زندگی که 
نزیسته! گرچه وی گاهی یادش می رود دارد داستان می نویسد نه یک 
مقاله یا جســتار، و روح یاغی و طاغی اش بر داستان پردازی او سایه 
انداخته؛ با این حال دامنٔه مخاطبان به واسطٔه پرداختن اش به «زن» 

بسیار وسیع است؛ نه نیمی از جامعه که دو نیم جامعه.
وی خــودآگاه -بلکــه هم ناخــودآگاه- از خــود و تجربه هایش 
می نویســد تا هر آن چه را اندیشــیده به ما نشان دهد و حرف هایش 
را گاه بر زبان مردان و گاهــی در دهان زنان می نهد تا یکی ش فریاد 
بزند، یکی ش آه بکشــد، یکی ش غصه گداز، یکی ش قصه پرداز ووو؛ 
مردان و زنانی از باالنشینان شهر، شهره و متعین و متشخص و زیبا و 
آگاه که زبان شان فاخر، نگاه شان جست وجوگر، کنش ها و واکنش ها 
در تعریف و تحلیــل فرهنگ، که این ویژگی ها و فرم های داســتانی 
متناسب اند با جایگاه دشتی در تاریخ! و شاید به همین خاطر «خود» 
را در داســتان هایش گنجانده -خودی که ســاختار نوشتار اوست- 
عرفی که شگرد دشتی در بیان بینش و تلقی اش محسوب می شود؛ 
تلقی اش از زیبایی شناســی زنان و شاهدی برای شناخت عادت ها و 

مناسباتش.
برازنده تریــن صفت برای علی دشــتی را واژٔه «منتقد» به وصف 
می آورد، وی چه در مقاالت تحلیلی-انتقادی خود در نقد سیاســت، 
فرهنگ و جامعه، چه در نقد ادبی با خوانشــی تازه از شــعِر خیام و 
موالنا و سعدی و ناصرخسرو و حافظ ووو همواره چهره ای پیشتاز و 
تأثیرگذار بوده و پیوسته در نگاه و نگرش، زبان و بیان و قلم رویکردی 
انتقادی داشته است. شــیوه ای ذوقی که بر ترسیم «صورت ذهنی» 
اســتوار بوده، چنان چه وی در نقد خواســتار نوعــی آفرینش هنری 
مبتنی بر ذهن و تحت تأثیر ذوق می بود و می دانســت که «ســلیقه 
و ذوق اشــخاص مانند قیافٔه آنها مختلف اســت، بلکه به مشــکل 
مهم تری هم اشاره می کند: مشکل [دیگر] ذوق و پسند خود شخص 
اســت که پیوسته بر یک قرار نمی ماند». دشــتی بر این باور بود که: 
«خواندن یک اثر تصوری از پدیدآورندٔه آن در ذهن ما ایجاد می کند» 
تا در نتیجه وظیفه منتقد را بازتاب «صورت ذهنی» از واقعیت خارج 
از ذهــن تعریف کند؛ تعبیــری که خود تعریفــی هرمنوتیکی از نقد 
اســت. «مهم ترین هدف او از نقد، «ترسیم صورت معنوی» شاعر یا 
نویسنده است و، به نظر او، شایسته توجه این است که هنگام ترسیم 
صورت معنوی یکی از بزرگان فکر و ادب اعتماد انســان باید بر آثار 
آنان قرار گیرد و در درجٔه دوم به روایات» و با تکیه به «ذات معنوِی» 
خالق اثر معتقد اســت وی «خارج از متن، و به طریق اولی، خارج از 
ذهــن مخاطب وجود ندارد. خواندن متــن مخاطب را دچار انفعال 
روحــی می کند و همین «انفعال روحی» اســت که صاحب اثر را در 
ذهن مخاطب پدید می آورد [و] می کوشــد برای نظر خود پشــتوانٔه 
فلسفی هم فرا آورد [که:] بسیاری از فالسفه، خارج از وجدان و ذهن 
انســان، عالمی و حقیقتی را نمی شناسند». یعنی واقعیت موجود را 
بــه نفع حقیقت وجود رها کرده می گوید: «[هدف،] شــناختن قیافٔه 
حقیقــی و بازیافتن روح و فکر صاحب اثر اســت». شــیوه ای که در 
آن متــن هم موضوعیت نداشــته و تنها ابزاری بــرای بیان «صورت 
ذهنی» شــاعر یا نویسنده است. به عبارتی دشتی «به خود متن هم، 
به عنوان یک وجود مســتقل و خارج از ذهــن، توجهی ندارد. آنچه 
برای او اهمیت دارد شکل ذهنی یا انتزاعی متن است: «من به همان 
قیاس کــه برای لذت می خوانم، نه کســب معلومــات، در نگارش 
هم به ترســیم صور ذهنی خودم می پردازم» و شــعارش این است: 
«هنرمند تابع موهبت و قریحه و تأثیرات روحی و فکری خود» است 
و اگر چنین نباشــد «بی شبهه هنر خواهد مرد». پس ارزش اثر هنری 
در نگاه دشــتی «کپیه کردن ظاهر طبیعت نیست بلکه بیرون افتادن 

اسراِر روح هنرمند است».
هنر دشــتی در نوشــته هایش، حضور ملمــوس «ذات معنوی» 
اوست؛ چه با نام  و امضاء مستعاِر «فاخته»، «ع-سوفار»، «مجهول»، 
«نویسنده مجهول» و «ش. ع. دشتی» پای مقاله ها و چه با قیافه های 
مســتعاری که در روایت های داســتانی اش او را نماینده اند. به قول 
یحیی خشــاب مورخ و دانشــمند نامی مصری: «هر کس دشتی را 

خوب بشناسد خصایص او را در کتابش خواهد دید». شبیه و شبحی 
که دشــتی خود چنین تعبیرش می کند: «هنگامی شبح نویسنده ای 
[در اثرش] ظاهر نمی شود که نوشتٔه او صرفًا نقل گفته های دیگران 
باشــد. ولی همین که پای درایت به میان آمد طبعًا شبح فکر و روح 

نویسنده کمابیش نیز با آن همراه می شود».
آشکارگِی این شبح در متن ها چنان هویداست که گاهی مرز میان 
نویســندٔه واقعی و نویسندٔه پنهان برداشته شده. «متن های روایتی با 
عبارت پردازی هــای خود به ناچار صــدای روایتگر را نمایان می کنند 
-لحن گوینده ای پنهان که نگاهی خاص به موضوع اش و جایگاهی 
ویژه نســبت به خواننــدگان اش دارد». نویســنده ای پنهان که «هم 
روایتگر [است] و هم شخصیت ها را اداره می کند». شاید تحلیلگران 
تاریخ سیاسی، شــخصیت پردازی زنان داستان های دشتی را به نفع 
سیاســت های نظام حاکمه تعبیر و علی دشــتی را نویســنده ای در 
خدمــت ایدئولوژی تجددگرای پهلوی به شــمار آورنــد؛ اما تحلیل 
ادبی با نگرش به متن، دشــتی بیرون از داستان ها را به تذکره نویسان 
می سپارد. با رد «واقعیت باورِی ساده اندیشانه» تاکید دارم که داستان 
هیچ تصویر راســتین و شــفافی از واقعیت عینی دشتی در اختیار ما 
نمی گــذارد، و آن چــه پدیدار اســت صورتی خیالی و یــا در تعریف 
حقیقت است، چراکه محتوای داستان ها را «فقط می توان همچون 

محتوایی بازنموده تجربه کرد».
لحن دشــتی برای هر که یک بار از او نوشــتاری خوانده باشــد را 
بــه راحتی می توان بازیافــت؛ حتی کتابی را که نــام وی بر آن نبود 
هم به واســطٔه همیــن لحن به قلمش منســوب کردنــد! این زبان 
دشتی اســت که او را واداشته چشم اندازهایش را بنویسد؛ زبانی گاه 
نیش زننده، گاه لیس زننده، گاه شــیرین، گاه تلخ، گاه دراز و گاه جویده 
جویده، که هر بار گفت وگویی را می سازد، گفتمانی نقاد یا شاعرانه یا 

فیلسوف مآبانه، تملق گو یا متعهد ووو.
وین بوت معتقد اســت: هیچ روایتی را نمی شــود صرفًا «نشــان 
داد»، یعنی آن را به طور مســتقیم و عینی و بدون دخالت نویســنده 
و توضیح هایــش عرضــه کرد. همیشــه گوینــده ای در داســتان ها 
حضور دارد، و «هنگامی که ســخن می گوییم یا می نویســیم، واژه ها 
و جمله هایــی کــه برمی گزینیم طنیــن خاصی برای شــنوندگان یا 
خوانندگان مــان دارند و معناهایی پنهان را منتقل می کنند که بخش 

عمدٔه آن از اختیار ما خارج است.»
بی شــک ســاختار متن ها، در رسیدن به پاســخ چرایی و ره یافت 
به چگونگی این پرســش که: علی دشــتی چرا و چگونه به «زن»ها 
پرداخته؟ و معرفی نویســنده اش ســهیم اســت. چهــرٔه نهان این 
«نویســندٔه پنهان» آشــکارا در راویان و شــخصیت های نر و ماده و 
صداهای بم و زیر آنان قابل رهگیری است. نویسنده ای صریح، پرگو، 
نغز و داســتان گو، کــه عقیده ها و عقده هایش را بــه قلم آورده چه 
بازنده چه برنده. او خواننده را وامی دارد همٔه «من» داســتان ها را او 
پنداشته، انگار صدای دیگر نقش ورزان را تقلید می کند! نقش ورزانی 
اســیر عشــق و هوس. «من»های عاشــق و به وصف معشوق دل 

خوش، چه در صورت چه به سیرت!
این حکایت ها را اگر به واسطٔه دیدگاه انتقادی نویسندٔه واقعی اش 
-ترســیم صورت ذهنــی- بازخوانی کنیم، وجوه حضور دشــتی به 

شکل های گونه گونی ظاهر می شود:
راوی به مثابــٔه شــکلی از حضــور دشــتی در روایت هــا یک 
«روایتگر اعترافگر» نیســت (جز در ناداســتان ها که اعتراف امری 
بدیهی ست.) راویان «داســتان گو» هستند و نمودش را در ساختار 
روایت ها شــاهدیم چنان که جمعی حاضر می شوند و نقالی آغاز 
می کنــد به گفتــن و پرداختن نقلی. آن ها گاهی فاصله شــان را با 

دشتی نویسنده حفظ می کنند.
صــدای «بالغ و فیلســوفانٔه» دشــتی نیز از طنیــن نازک اندیش 
دخترانه-زنانــٔه شــخصیت ها قابل تمیــز اســت؛ آن گاه که وصف 
احســاس های زنانه در لحــن روایت مردانٔه دشــتی تصنعی جلوه 
می کند -چه آن کــه نفوذ به درون آن ها و حتی نشســتن در دیدگاه 
و گفتمــان و اندیشــه ایشــان نیز افاقــه نمی کند- بــه همین دلیل 
شخصیت های دشتی به او وابسته اند و هیچ استقاللی از خود ندارند.
جستارنویسی و مقاله نویسی دشتی نیز شیؤه دیگر ظهور اوست. 
برخی داســتان ها با یک مقدمه -به سبک سرمقاله های روزنامه ای- 
به شــرح درون مایه یا داوری های وی دربارٔه معناهای نهفته در متن 

می پردازند.
نقــد و اعتراض نیز که ویژگی اصلی شــخصیت دشــتی اســت، 
جای جای روایت ها مشــروح و مشــهود آمده انــد در نقد مفهومی 

یا بســط موضوعی که شــرح شــعور 
تأثیر مطالعات  دشتی ســت. وی تحت 
خود گاهــی خیام گــون، گاه حافظانه، 
وقتی سعدی وار به بازآفرینی و بازگویی 
اندیشه های اندیشــمندان مورد نظرش 
در قالب بازخوانی شــعری و شــاعری 
پرداختــه، و این اســت همــان چهرٔه 
دشــتی در نقشــی از حافظ و سیری در 
دیوان شمس و دمی با خیام و در قلمرو 

سعدی.
تأثیر ادب فرانســه نیز در آداب دانی 
و نگرش هایــش در بــاب زن و آزادی 
زنان، مشهود اســت، و به جز واژه های 
وام گرفتــه از زبــان فرانســوی، در زبان 
اندیشــه های  از  متأثــر  نیــز  داســتان 
خصــوص  بــه  غربــی  اندیشــمندان 
آناتــول فرانس «پادشــاه نثــر» بوده و 
وجود ایشــان و اندیشه هایشان در نقل  

قول های دشتی پربسامد است.
صراحت در لهجه و لحنی نیش دار 
برای ابــراز عقیده -حتــی گاه با طعن 
حکومت و طعنه به شاه- ابزار ستودنی دیگری ست که به کار بسته 
و با آن که دشتِی سیاستمدار در جهان داستانی خود گرایش سیاسی 
نداشــته، گه گاه به دقیقه یا کنایه اشاراتی ایدئولوژیک دارد. گاهی نیز 
نویســندٔه پنهان متن ها در یک مواجهٔه آیرونیک مســتقیم در ماجرا 

ورود می کند.
با این حال تناقض ها در داوری شخصیت ها از سویی نیز می تواند 
نشــانٔه روح آزاداندیش دشــتی در بازتاب گوناگونی آرا باشــد، تا او 
هرگز نکوشــد هر آن چه را می خواهد به کرسی نشانده بلکه آن چه 
را ارزش پنداشــته گاه در نقض آن سخاوتمندانه بشنود، شنیدنی که 
برابر اســت با بازگفتن. همو که روزگاری در مجلس شورای ملی این 
منطــق را نطق کرده که: «... باید فکر کنیم که دختر را برای چه [به] 
مدرسه می فرستیم. برای این که وقتی بیرون می آید، بچه داری خوب 
بتواند بکند، خانه داری خوب بلد باشــد، معلومات داشــته باشد که 
آن معلومــات را از طفولیت و از شــیرخوارگی به بچه یک ســاله تا 
وقتی که مهیای مدرســه می شود، بیاموزد. برای اینهاست. مالحظه 
بفرمایید یــک دختر مثلثات و جبر و مقابلــه می خواهد چه کند؟ و 
فایده اش چیست و در عوض اگر مناژ (خانه داری) و طباخی به آنها 
خــوب یاد بدهند، لباس دوزی به آنها خوب یاد بدهند، موســیقی به 
آنها یاد بدهند، این خیلی به مراتب بهتر است». حال ذوق و پسندش 
بــر آن قرار نمانــده و بر حســب انفعاالت روحی یــا خواهش های 
نفسانی، بلکه هم روشنگری، موضعی سراپا مدافع بهره مندی زنان 
از حقوق حقه خود می گیرد، چرخشی در اندیشه و تغییری در سوی 
راه رفته، که خود چنین تعبیرش می کند در نقد حافظ: «بدیهی است 
تغایر در گفتار شــاعری [یا نویسنده ای]، نقص و عیب او نیست، بلکه 

دلیل بر کمال شاعری [یا نویسندگی] او تواند بود».
زنان علی دشــتی یک پرسش اساسی دارند: «ســرمایه زندگانی 
زن در دنیای ظالم و مادی و پر از شــهوت ما چیســت؟» جامعه ای 
پدرســاالر که در آن «مردها با تحمیل سلطه و اقتدار خود، ما [زنان] 
را به این گونه زندگانی عادت نداده اند» چه زندگانی؟ «زندگی با میل 
و اراده». آنان نمی خواهند بشــر شماره دو باشند، و مدام می پرسند: 
«[چرا] اراده مرد محترم است ولی اراده زن نه. عفت و پاکدامنی در 
زن الزامی است ولی در مرد تزیینی. مرد اگر حق و شأن زن را تحقیر 
کند عیبی ندارد ولی اگر زن این کار را کرد خطاکار و گناهکار و مجرم 
اســت... کوچکترین فــداکاری از طرف مرد به دیدٔه تقدیر نگریســته 
می شــود ولی بزرگترین فداکاری زن امر عادی و طبیعی است... اگر 
مردی دوســت بدارد معذور ولی زن ملوم... عشــق در مرد شریف و 
مقدس اســت و در زن، دون و خســیس و آلوده... [چرا مردها] هر 
غلطــی را از طــرف خود یــک کار عادی و قابل اغمــاض و از طرف 
زن گناه می دانند...» آنان نمی خواهند جزئی از متعلقات مرد باشند، 
نمی خواهند جاریه و برده باشــند، عصیان می کنند و فریاد می کشند: 
«جهنم! مگــر مردها از ما بهترند!؟» و به جامعــه ای که زن را تنها 
برای استیفای لذت و شهوت خود ساخته و پرداخته خیانت می کنند؛ 
تا تکرار غالب ماجراجویی های زناِن داستان های دشتی در «رابطه با 
دیگری» -به صورت پنهانی- نه فقط بــرای پرداختن به یک معضل 
اجتماعی در فرادستان جامعه به عنوان نمودی از آزادی بی بندوبار، 
بلکه نشــانه ای برای پرداختن به «خود» باشد؛ زنانی که می خواهند 
از مختصات محدوده ای که مردان برای شان ترسیم کرده اند بگریزند: 

نه ِملک، نه ُملک، که مالک باشند، مالک خود.
بخواهیــم اگــر پرتره نویســنده را کــه از خوانــش روایت های 
داســتانی اش انتزاع می شود ببینیم، علی دشــتی چنین می نماید: 
«بی تاب و بدگمان، آراســته و خوش لباس، رند و نظرباز، آداب دان 
و فرنگی مــآب، دادخواه، حقیقت جو و حقیقت گــو، مجبوِر مختار، 
خودنما و خودستا، هوسباز و جذاب، پرمایه و سنجیده، خوش قریحه 
و خوش اخــالق، متکبــر، منکــر به عوالــم معنوی، «حســاس و 
سریع التأثیر»، معتمد به نفس، رمانتیست، آزاد و آزاداندیش، متفکر 
و منتقد، همه چیزدان، نظریه پرداز، شــاکی، دمدمی مزاج، اهل قلم، 
شهرت طلب، زن دوست و زیبایی پرست، شعردوست و ایران پرست، 
عاشــق فرانسه و عشــِق آناتول فرانس، صریح و صادق، هنرمند و 
طالب هنر، بی قرار و خستگی ناپذیر، نقال و مجلس آرا، جدی، شوخ، 
زیرک، ادیب و اندیشمند و سیاست مند، دشمن تعصب و خشکی و 
نادانی و عاشق زندگی و زیبایی... جمع اضداد صفاتی که «صورت 

معنوی» خالقی در سیرت آفریده های خود است.
منابع:

- «پژوهشگران معاصر ایران»، هوشنگ اتحاد، فرهنگ معاصر، چاپ 
اول، تهران ۱۳۸۳

- «زبان شناســی و رمان»، راجر فاولر ترجمٔه محمد غفاری، نشر نی، 
چاپ اول، تهران ۱۳۹۰

- «متفکران بزرگ زیبایی شناسی»، گردآوری الساندرو جوانلی (گروه 
مترجمان)، نشر لگا، چاپ دوم، تهران ۱۳۹۸

- «فتنه»، علی دشــتی، ســازمان چاپ و انتشــارات جاویدان، چاپ 
هشتم، تهران ۱۳۵۱

- «جادو»، علی دشــتی، انتشارات کتابفروشــی ابن سینا، چاپ دوم، 
تهران ۱۳۳۳

- «کاخ ابداع»، علی دشــتی (به کوشــش دکتر مهــدی ماحوزی)، 
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران ۱۳۸۵

زناِن علی دشتی
خیال به منزلٔه تجربه زیسته

محسن حاجى پور

الگوى کلمبیایى

ماریو بارگاس یوسا و قانونی شدن مهاجران ونزوئالیی

 برگردان منوچهر یزدانى نادر شهریوري (صدقی)

شکل های زندگی: مارکز  و  سال های وبا

زمان کش مى آید
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ادبیات

پناهندگان و پیشگویی کرونا
مصائب روزگار ما در ادبیات مدرن جهان

شرق: از مجموعــه ادبیات مدرن جهان در نشر نگاه، اخیرا سه کتاب منتشر شده است: 

«آدم، گربه، مرگ» نوشــته زولفو لیوانلی، «چشمان تاریکی» نوشته دین کونتز و «دختر 
پرتقالی» نوشته یوستین گردر.

«آدم، گربــه، مرگ» نوشــته زولفــو لیوانلی، نویســنده اهل 
ترکیه، به مســئله مهم و به روِز جهانی مهاجرت و پناهندگی 
می پردازد. شــخصیِت اصلی کتاب، «ســامی باران» یکی از 
پناهنده هایی اســت که توفان ۱۲ مارس او را از استانبول به 
اســتکهلم پرتاب کرده اســت. باران در بیمارستانی بستری 
اســت و در همانجا با بیمار دیگری آشــنا می شود که او هم 
اهل ترکیه اســت و ازقضا در این کشــور مســئولیت سیاسی 
داشــته است. ســامی باران مســئوِل بالیا و مصیبت خود را 
همین وزیر سابق می داند و به این فکر می افتد تا از او انتقام بگیرد. او همراه دوستانش 
که از اهالی کشــورهای دیگری مثل شــیلی، ایران و اروگوئه هستند و شباهت شان این 
اســت که همگی به استکهلم پناهنده شده اند، نقشــه انتقام را می کشد. اما ماجرای 
انتقام به همین ســادگی حل وفصل نمی شــود و اجراکردن آن با مسائل دیگری پیوند 
می خورد، ازجمله مسئله زبان مشترک و وطن. سامی باران حتی به فکرش هم خطور 
نمی کــرد وقتی پای زبان مادری به میان بیاید دشــمنی معنــای دیگری پیدا می کند و 
همین زبان مشترک است که مانعی بر سر راه انتقام ایجاد می کند. زولفو لیوانلی که به 
خاطر ملیتش با مسئله مهاجرت و پناهندگی از نزدیک آشنا بوده است، در رمان «آدم، 
گربه، مرگ» به خوبی مصائب و دشــواری های مهاجرت اجباری و ترک وطن را شــرح 
می دهد. اما آنچه کتاِب او را در میان انبوه آثاری که به مســئله مهاجرت و پناهندگی 
یا به تعبیری بی خانمان شــدن می پردازد، خاص و جالب توجه کرده است، جدا از توان 
قصه گویــی و قلم ماهرانه اش در به تصویرکشــیدن واقعیــِت پناهندگی، یکی هم این 
اســت که او مفاهیمی همچون انتقام و بخشش را پیش می کشد. او بیش از آنکه به 
مهاجران به عنوان قربانیان نگاه کند، ازمنظر مسببان وضع موجود به مسئله مهاجرت 
می نگرد: اینکه چه کســانی و چرا این وضعیت را ساخته اند. در این رمان، وزیر سابق، 
یکی از این  دســت کســانی است که در رقم زدِن این اوضاع ســهم بسیار داشته است. 
زولفو لیوانلی متولد ۲۰ ژوئن ۱۹۴۶، عالوه بر نویســندگی و شــاعری به آهنگ سازی و 
فیلم ســازی نیز پرداخته اســت، او را در زمره نویســندگان معاصر آزادی خواِه سیاسی 
ترک تبار می شناســند که با هر اثرش جنجالی به راه می اندازد. رماِن «آدم، گربه، مرگ» 
نیز از آثار مطرح اوســت که به دلیِل نوع متفاوت روایتگــری و پایان بندی غیرمنتظره، 
تحسین منتقدان را برانگیخته و با اســتقبال مخاطبان مواجه شده است. یاشار کمال، 
نویسنده مطرح ترکیه، این رماِن لیوانلی را «یک شاهکار واقعی» و «بی نظیر در تکنیک 
و روان شناســی» خواند: «بهترین رمانی که دوراهِی بخشــیدن یا کشتن را روایت کرده 
اســت». چاپ نخسِت رمان «آدم، گربه، مرگ» که با ترجمه ایلناز حقوقی این طور آغاز 
می شــود: «پس از نه ســال پناهندگی سیاسی سامی باران به اســتکهلم، بعدازظهر 
سه شنبه، نطفٔه جنایت درونش بسته شد. یک هفته پیش از آن، روی جاده ای یخ بسته 
میــان جنگل   هــای تاریک، در حال رانندگی بود... ماشــین روی جادٔه باریِک یخ بســته 
می   لغزید و به ســختی تعادلــش را حفظ می  کرد. ُولوویی قدیمــی بود. کم مانده بود 
قراضه شــود... در بازار ماشین  های دست  دوم، این ماشین شاید دسِت هشتمی یا حتی 
دسِت دهمی به حساب می  آمد. خیلی درب وداغون شده بود. در اثر آسیب  های پیاپی 
زمســتان  های شــمالی، پوســیده بود. به خاطر نمک هایی که در زمستان  های طوالنی 
بر ســطح جاده می  پاشــیدند، حســابی زنگ زده بود. با  این  وجود، برای کســی که کار 
درست وحسابی نداشت، گاهی در ِازای ساعتی ۴۰ کرون ماشیِن زباله می  راند و عموما 
با کمک های مالی  که از شــعبه  های اجتماعی مهاجران دریافت می  کرد زندگی  اش را 
پیش می  برد، ماشین چندان بدی نبود... داخل شهر به خاطر گران بودن جای پارک، آن 
را نمی  راند. اما زمان  هایی که دلش می  گرفت و وجودش پر از مالل می  شد، برای اینکه 
از شهر خارج شود و در میان جنگل  ها و دشت  ها با دیوانگی 

رانندگی کند، وسیلٔه خوبی بود».
رمان «چشــمان تاریکی» نوشته دین کونتز که موضوع آن با 
مهم ترین دغدغه روز جهان، یعنی شیوع کرونا مرتبط است، 
در دهه هشــتاد میالدی منتشر شــد و در مدت کوتاهی بعد 
از انتشــارش به موفقیت چشمگیری دســت یافت و جالب 
آنکه این موفقیت همچنــان ادامه دارد و در روزگار کرونایی 
ما افزایش هم پیدا کرده اســت. دین کونتز، نویســنده مطرح 
آمریکایی که از رمان نویســان موفق معاصر به شــمار می رود، این رمان را با مضمونی 
دلهره آور و معمایی نوشــته و در آن با رویکردی انتقادی به کاربرد و گســترِش سالح  
بیولوژیکــی می پردازد. در بخشــی از کتــاب می خوانیم: «یک دانشــمند چینی به نام 
لی چن به دالیل سیاســی از کشــور خودش خارج شــد و با یک دیسک از مهم ترین و 
خطرناک ترین ســالح چین به آمریکا آمد: جدیدترین ســالح بیولوژیکی دهه. اسمش 
را ووهان ۴۰۰ گذاشــته بودند... یک ســالح بی نقصه. فقط انسان ها بهش مبتال میشن 
و هیــچ موجود زنده دیگه ای نمی تونــه اون رو در بدنش نگه داره. و ووهان ۴۰۰ مثل 
سیفیلیس می تونه بیشتر از یک دقیقه خارج از بدن انسان هم زنده بمونه که این یعنی 
نمی تونه مثل ســیاه زخم یا بقیه میکروارگانیســم ها به طور دائمی اشیا رو آلوده کنه». 
دین کونتز به نوشــتن رمان های سرشــار از هراس و تعلیق و رمز و راز شهرت دارد، اما 
هولناک ترین و عجیب ترین کتاب او، «چشــمان تاریکی» است، چراکه جدای از داستاِن 
ایــن رمان و خصوصیات آن، خبر از پیشــگویی غریبی می دهد: اینکــه کرونا یا به قوِل 
کونتــز «ووهان ۴۰۰» جهــان را درمی نوردد و عجیب تر آنکــه زادگاه این ویروس چین 
است و اطالعاِت دقیقی از این ویروس و عملکرد آن در کتاب وجود دارد. این بار رمان 
تخیلی-معمایی کونتز به واقعیت بدل شــده است. «چشــمان تاریکی» که با ترجمه 
زهره مهرنیا، چندی پیش روی پیشخوان کتاب فروشی ها قرار 

گرفت، بار دیگر بر خصلِت پیشگویانه ادبیات تأکید می کند.
«دختر پرتقالی» نوشــته یوستین گردر با ترجمه نازنین عرب، 
ازجملــه دیگر رمان های تازه چاپی اســت کــه آن را «کتابی 
فلســفی برای کودکان» توصیف کرده اند. رمانی که با وجود 
ســادگی مانند دیگر آثار گردر درون مایه فلسفی دارد. در این 
کتاب گردر، پســر نوجوانی به نام «جرج» را محور داســتان 
قرار می دهد. پدر جرج ســال ها پیش براثــر ابتال به بیماری 
صعب العالجی از دنیا رفته و تنها امکاِن پســر برای ارتباط با او همین نامه هاست که 
گفت وگو بین او و پدرش را شــکل می دهد و یک راز در نامه ها مبهم می ماند: «روایت 
آشــنایی پدر بــا دختر پرتقالی که به صــورت مرموزی تا انتهای نامه ها برای پســرش 
نامکشــوف باقی می ماند». در بخش هایی از کتاب آمده است: «پدرم یازده سال پیش 
از دنیا رفت وقتی تنها چهار ســال داشــتم. فکر می کردم دیگــر هیچ  وقت هیچ  چیزی 
دربارٔه او نخواهم شــنید، ولی حاال داریم این کتاب را با هم می نویســیم. این ها اولین 
ســطرهای این کتاب هستند و من دارم این ســطرها را می نویسم، نوشته های پدرم در 
ادامه می آیند. در واقع او بیشــتر از من حرف برای گفتن دارد. من مطمئن نیستم چقدر 
خوب پدرم را به خاطر بیاورم. احتماال تنها به این خاطر او را به یاد می آورم که بارها و 
بارها به عکس هایش نگاه کرده ام. تنها عکسی که خیلی خوب به  یاد می آورم، عکسی 
است که در آن با پدرم بیروِن خانه در تراس نشسته ایم و به ستاره ها نگاه می کنیم. در 
یکی از عکس ها، من و پدرم روی مبل چرمی زرد رنگ توی ســالن نشسته ایم... ما هنوز 
هم آن مبل را داریم فقط پدرم دیگر روی آن مبل نمی نشــیند... در فیلم دیگری من و 
پدرم زیر تابش خورشــید ماه آوریل و در تعطیالت عید پاک بیرون ویالی زمستانی مان 
در فیلستولن نشسته ایم... کمی بعد از همان تعطیالت عید پاک بود که پدرم بیمار شد. 
تقریبا یک ســال بیمار بود و از اینکه به مرگ نزدیک می شــد می ترسید. فکر می کنم او 
می دانست که به زودی می میرد... عکسی از پدرم دارم که در آن روی تخت بیمارستان 
دراز کشــیده و صورتش خیلی الغر شده  است. من روی زانوهایش نشسته ام ولی او با 
دســت هایش مرا نگه داشته تا روی او نیفتم. او در عکس سعی می کند به من لبخند 

بزند. عکس متعلق به چند هفته پیش از آن است که بمیرد».

شب کور
از سایه ها و آدم ها

شرق:  «یادداشت های سردبیر هایاتسک» نام رمانی است از 

روبرت صافاریان که در نشر مرکز منتشر شده است. آن طور 
که از عنوان رمان هم  برمی آید، راوی این داســتان ســردبیر 
ماهنامه ای با نام هایاتســک اســت که به زبــان ارمنی به 
معنای نگاه است. راوی، ژرژ هایراپتیان، سردبیر ماهنامه ای 
است که صاحب امتیاز و ســرمایه گذارش آدم ثروتمندی با 
نام ساهاک خاالتیان است که درواقع کارخانه پالستیک زنی 
دارد و در کارهــای ســاختمانی هم ســرمایه گذاری کرده و 
دســتی هم در واردات وسایل آشپزخانه دارد. اگرچه این فضا و آدم ها خیالی اند؛ اما 
یادآور بخشــی از فضای فرهنگی این سال ها هم هســت که سرمایه دارانی به دلیل 
آنکه موفقیت در کسب وکار ارضای شان نمی کند یا به دالیل دیگر، وارد فعالیت های 
فرهنگی و مطبوعاتی می شــوند. ســاهاک خاالتیان، در کنار مشغله های مختلفش، 
دلش می خواهد در جامعه ادبی ارمنی های ایران هم جایگاهی داشــته باشــد و به 
این خاطر شعر هم می نویسد که البته هیچ تعریفی ندارد؛ اما سردبیر ماهنامه مجبور 
اســت آنها را در مجله منتشــر کند و هر بار برای چاپ کردن یا نکردن این شعرها با 
خود کلنجار می رود. صافاریان در این رمان تصویری از دفتر مجله و آدم هایش و نیز 
بخشی از دغدغه ها و مسائل ارمنی های ایران به دست داده است. دفتر این مجله در 
ساختمان قدیمی ســه طبقه ای نبش یکی از شلوغ ترین چهارراه های شهر قرار دارد. 
ســاختمانی قدیمی با پله های کثیف که چندین واحد دیگر به جز دفتر مجله در آن 
قرار دارد و هرکدام به کاری مشغول اند. در بخشی از این رمان می خوانیم: «این چند 
روز بدترین روزهای حیات هایاتســک بوده اســت. صبح پریروز آب ساختمان را قطع 
کرده انــد و اخطاریه هایی هم داده اند که به علــت بی توجهی به اخطارهای قبلی و 
عدم مراجعه به سازمان آب باید ظرف ۴۸ ساعت برای تسویه حساب به آن سازمان 
مراجعه کنیم. برای دیگران علی السویه است. داروخانه انشعاب جدا دارد. سلمانی 
از داروخانــه آب می گیــرد. طبقه باالی ما که خالی اســت و چیزی که زیاد دارد آب 
اســت،  منتها کف اتاق هــا. دادخواه هم از واحد خودش در این ســاختمان به عنوان 
انباری اســتفاده می کنــد. می مانیم ما که آب نداریم و همین را کم داشــتیم. از یک 
طرف از سقف مان آب می چکد و سقف دارد می ریزد از آن طرف برای ظرف شستن و 
دستشویی رفتن آب نداریم. مجله شماره ویژه سالگرد انقالب را چند روز پیش با چند 
روز تأخیر به چاپخانه فرستادیم و حاال در فکر مطلب اصلی شماره بعد هستیم، یک 
شماره مانده به شماره مخصوص عیدمان. تا حاال هیچ مطلب مناسبی پیدا نکرده ام. 
مطلبی که هم زنده باشد و یک جور در ارتباط با جامعه و محیط دوروبرمان و هم از 

طرف دیگر تهیه و نوشتنش زیاد وقت گیر نباشد».
«شــب در ازمابهترانیه» عنوان مجموعه داســتانی است از 
حمیدرضا نجفی که مدتی پیش در نشــر چشــمه منتشــر 
شــد. نجفی داستان نویسی اســت که پیش تر داستان های 
کوتاهــی از او در چند مجموعه منتشــر شــده بودند که با 
اقبال خوبی هم روبه رو شــده بودند. «باغ های شنی» او در 
ســال ۱۳۸۵ برنده جایزه گلشیری شــده بود. کتاب بعدی 
او، «دیوانــه در مهتاب» نیز در اواخر دهه هشــتاد منتشــر 
شــده بود. بعد از چند ســال او مجموعه داستان «شب در 
ازمابهترانیه» را منتشــر کرده که شامل ُنه داســتان کوتاه است. در توضیحات پشت 
جلــد کتاب درباره داســتان های این مجموعه این توضیحات آمده که داســتان های 
این کتاب «باهم پیوســتگی ظریفی دارند و بــه همین خاطر جهانی پردامنه را مقابل 
روی مخاطب خــود قرار می دهند. مضمون اکثر داســتان ها تــرس، راز و البته یک 
اتفاق مرموز اســت که با ضربه ای همراه می شــود. اینکه ســایه ها و آدم ها نامتمایز 
می شــوند و صداهایی به گوش می رســد کــه انگار از اعماق یک تاریخ غیررســمی 
اســت. در این داستان ها، گاه راوی هم مبهوت سوژه ای می شود که در حال روایتش 
اســت. انگار از این جهان نیست و در عین حال به شــدت به روزگار ما نزدیک است». 
عناوین داســتان های این مجموعه عبارت اند از: «کلمات ترسناک»، «فقط یک قدم»، 
«صــدا»، «آهو در پیاده رو»، «اتاق ازمابهتران»، «تفنگ چوبی»، «یوم الکپور»، «شــب 
کور» و «یخ بندان». در بخشــی از داستان «شــب کور» می خوانیم: «نزدیک ظهر رخ 
داد. ناگهان دیدم چتربه دســت و بی شــلوار، حیران ایســتاده ام در مکانی زیر آفتاب. 
اینجا کجاســت؟ خورشیدی با درخشــش فوالد، در هوای گرم و سمی،  نه، سوزان و 
زهرآگیــن، من اینجا چه  کار می کنم؟ چمدانــم با امنیت و در کمال آرامش کنار پایم 
بر زمین اســت، زمینی که با سفال های چهارگوش پوشــیده شده، خشت های پخته. 
چهاردیــواری آجری، بلند و غم انگیز این زمین ناشــناس را احاطه کرده. اینجا دیگر 
کجاست؟ آسمان آبی و پر از ابر ساحال دریای نروژ که بادهای دریای بارنتز در آن به 
همراه فریاد مرغان دریایی پافین و نوروزی می وزید و تا دریای شمال می رفت. با چه 
جادویی این طور مثل آهنی تفته در کوره آتش سفید شده؟ من داشتم در کوچه های 
تمیز و خاموش و خنک وروِنژ قدم می زدم. اینجا کجاســت؟ هان! دو نفر به شــکل 
اجنه از دخمه ای تاریک از گوشه ای بیرون آمدند. با این خورشید خشن، همه داالن ها 
سیاه و سایه ها تیره است. چیزی را به وضوح نمی بینم. شاید این اجنه راه را بدانند و 
یاری ام کنند. من یک نروژی ام که خورشید لطیف نیمه شب افق های صورتی قطب را 

ساعت ها و روزها نظاره می کنم... ».
محمدآصــف  از  اســت  داســتانی  َزهــری»  «زمیــن 
سلطان زاده که در نشــر نی منتشر شده است. سلطان زاده 
نویســنده معاصر افغان اســت که پیــش از مهاجرت در 
دانشــگاه کابل داروسازی خواند و هم زمان با اوج حمالت 
شوروی به افغانستان به ایران مهاجرت کرد. او مدت هفده  
ســال در ایران زندگی کرد و عــالوه بر کارهای مختلفی که 
می کرد در جلسات داستان خوانی رضا براهنی هم شرکت 
می کرد. او بعدتر در جلســه های داستان نویسی هوشنگ گلشیری هم شرکت کرد و 
داستان نویســی را جدی تر دنبال کرد. اولین مجموعه داســتان او با نام «در گریز گم 
می شــویم» در اواخر دهه هفتاد در ایران منتشــر شــد و در اولین دوره جایزه ادبی 
گلشــیری در بخش بهترین مجموعه داستان انتخاب شد. ســلطان زاده از ایران به 
دانمارک رفته اســت؛ اما همچنان به داستان نویسی مشغول است و در این سال ها 
کتاب های دیگری از او منتشــر شده اند که آنها نیز با اقبال روبه رو بوده اند. «گاوهای 
برنزی» رمانی اســت که سلطان زاده چند سال منتشر کرد؛ رمانی که روایتی است از 
یك استحاله. «گاوهای برنزی»، داستان شــهری است که به ناگاه سروکله گاوهایی 
در آن پیدا می شــود که به دیگران هجوم می برند و شــهر را در ترس فرو می برند. 
تعداد این گاوها همین طور بیشتر می شــود و حضور ناگهانی شان در شهر تبدیل به 
یك بحران می شــود. در «زمیــن زهری»، رد تجربه های مختلف نویســنده، جنگ و 
بحران های مختلف اجتماعی و تاریخی که به ارث برده دیده می شــود. در بخشــی 
از داســتان می خوانیم: «از این پس دیگر در اینجا تنها نیستم و همراهی دارم؛ ولی 
روزانه ناچارم طنابی به پای او ببندم که به کوه و صحرا نزند، چون هنوز از تله های 
ماین پاک نشده اند. ولی قول داده ام که بهترین علف های کوه را برایش جمع کنم و 
بیاورم. قول دیگرم نیز این است که هرگز پاالن بر پشتش نخواهم نهاد. می توانیم با 
هم حــرف بزنیم. او حرف من را خواهد فهمید و من نگاه او را. علف و گیاه هم که 
فراوان است. عصر که می شود، وصیت نامه ام را تنظیم می کنم که اگر بر فرض روزی 
ماینــی مرا در هوا پرتاب کرد، هر مقدار دارایــی ای که از من به جا می ماند همه به 
این خرم برسد. نامش را گذاشته ام پتونی. مثل گل پتونیا بوی خاک می دهد. شب ها 
کابوس دوران جهان و پیشــاجهاد و پســاجهاد را می بیند. راهپیمایی های بی پایان. 
بارهای ســنگین به گواهی جای های زخم بر پشــتش. حتــی بفهمی نفهمی جای 
زخم گلوله هم دارد، ولی سطحی. چه بسا هم اثر َچره هاوان و خمپاره و توپ باشد. 
به هرحــال، از خواب می پرد و حتما مرا و این دره و کوهپایه را به یاد می آورد. حتما 
بســتگانی را که در جهاد شهید شــده اند در خواب به یاد می آورد. چه می شود کرد 

اینها از ذهن پاک شدنی نیستند».

مارکز در داســتان های خود به ویروس های همه گیر 
و از جملــه طاعون، وبا و... بعــدی متافیزیکی می دهد 
و آن را تقدیــری هولناک می داند که سرنوشــت مردم 
را در مقیاسی وســیع رقم می زند. از نظرش ویروس ها 
همچــون «...خطرهــای ناشــناخته مــردم را غافلگیر 
می کنند و کیفیتی سرنوشــت وار دارند و پدیده مرگ به 
مقیاس وســیع اند و عــالوه بر همه اینهــا طاعون های 
بزرگ همیشــه موجــد افراط های بــزرگ بوده اند، آنها 
مــردم را وامی دارند تــا عمر بیشــتر بخواهند و همین 

مسئله به ویروس بعدی متافیزیکی می دهد۱».
طاعون در «صد ســال تنهایی» به صورت بی خوابی 
ظاهر می شــود. در داســتانی دیگر از مارکز به صورت 
ویروســی درمی آید که همه پرنــدگان را نابود می کند. 
به نظــر مارکز آنچــه به ویــروس بعــدی متافیزیکی 
می دهد، اضطراب «زنده ماندن» است، چون مرگ بسیار 
نزدیک می شــود و آدمی بیش از هــر زمانی خود را در 
معرض نیست شــدن می بیند، تالش بــرای زنده ماندن 
به شــکل های مختلف بروز پیدا می کنــد. آدمی برای 
زنده مانــدن گاه خود را ایزوله می کنــد، رابطه اش را با 
جهان به حداقل می رســاند و «در خــود» فرو می رود 
و گاه نیــز «در خود» نمی ماند و می کوشــد در رابطه با 

دیگری اضطراب متافیزیکی مرگ را فرونشاند.
«عشــق ســال های وبا» از جمله نوشــته های مهم 
مارکز اســت که نویسنده آن را در آستانه شصت سالگی 
می نویسد. مارکز در این باره می گوید نمی توانستم آن را 
زمانی که جوان تر بودم بنویســم زیرا تجربه های بسیار 
الزم بود. «عشــق ســال های وبا» با مرگ آغاز می شود. 
خرمیا دوســنت آمور، عکاس شــهر در شصت سالگی 
خــود را می کشــد تا به پیــری نرســد. دکتــر اوربینو، 
نزدیک ترین دوســتش، قبل از شرکت در مراسم تشییع 
جنازه بر اثر ســانحه ای غیرمنتظره -باالرفتن از درخت 
برای گرفتن طوطی دســت آموزش- می میرد. داستان 
اگرچه با مرگ آغاز می شود اما با عشق پایان می پذیرد. 
تم اصلی و نیروی پیش برنده داستان عشق است. گویی 

میان عشق و مرگ رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد.
«عشق ســال های وبا» به زمانی برمی گردد که دکتر 
اوربینو عاشــق فرمینا، دختر زیبای شهر، می شود. او که 
از خانواده ای سرشناس است پزشکی خود را در پاریس 
به پایان رسانده و به شــهر خود در کارائیب بازگشته تا 
حرفه پدرش را که او نیز پزشــک بود،  پی بگیرد. عشق 
دکتر اوربینو در «ســال بد»، در ســال های شیوع وبا رخ 
می دهد. در همان ســال هایی کــه همه گیری وبا باعث 
مرگ پــدرش می شــود، دکتــر اوربینو عاشــق فرمینا 
می شــود تا در عین حال خــود را از تنهایی، اضطراب و 
درخودبودن رهایی بخشد. فرمینا پیشنهاد دکتر اوربینو 
را برای نزدیک به یک ســال نمی پذیرد اما سرانجام به 
ازدواج بــا وی رضایــت می دهد. عشــق واقعی اما در 
جایی دیگر بــه حیات خود ادامه می دهــد. فلورنتینو، 
شــخصیت دیگر رمان، شــخصیت اصلی رمان «عشق 
ســا ل های وبا» اســت. او که از جوانی عاشــق فرمینا 
است، عشــقش به خاطر مخالفت پدر فرمینا بی نتیجه 
می ماند اما عشــق درون فلورنتینو باقی می ماند، ریشه 
می دواند و شــعله می کشــد و حال پس از نیم قرن و یا 
دقیق تر گفته شود بعد از گذشت پنجاه  و یک  سال  و  نه 
ماه و چهار روز فرصتی پیــدا می کند تا آن را این بار در 
موقعیتی نامناسب، در مراسم عزاداری دکتر اوربینو، به 
فرمینا که عمیقا عزادار فوت نابهنگام همســر خویش 
است ابراز کند: «فرمینا، بیشتر از نیم قرن در انتظار چنین 
فرصتی بودم تا بار دیگر وفاداری ابدی و عشق جاویدان 
خــود را به تو ابراز کنم۲». گســتاخی فلورنتینو در بیان 
چنین جمالتی فرمینا را ســخت می رنجاند. فرمینا او را 
از خــود می راند و نفرینش می کند امــا ماجرا به پایان 

نمی رسد.
مارکز در «عشــق ســال های وبا» به دو مقوله مهم 
«عشــق» و «مرگ» می پردازد و رابطه میان آن دو را با 
«زمان» بررســی می کند. دکتر اوربینــو چند روز قبل از 
ســانحه ای که به مرگ وی منتهی می شود برای اولین 
بار حضــور مرگ را حس می کند و با خود می اندیشــد 
که زمان آن فرارســیده اســت: «پس از ســال ها تالش 
برای درمان بیمــاری و نجات دادن آنان از چنگال مرگ 
برای نخســتین بار مستقیم به مرگ نگریست و احساس 
کرد مرگ هم به او خیره شــده است. این امر به معنای 

هــراس از مرگ نبود، هرگز از مرگ نمی هراســید بلکه 
نگران حضور این پدیده بود۳». مرگ از نظر مارکز اگرچه 
به واسطه حوادثی چون شیوع غافلگیرانه ویروس ها و 
حوادثی مشــابه می تواند بعدی متافیزیکی پیدا کند اما 
به ندرت با تأمالتی وجودگرایانه –اگزیستانسیالیســتی- 
به «مرگ» می اندیشــد. به نظرش مرگ طبیعی تر از آن 
چیزی اســت که واجد ســویه های متافیزیکی باشد. از 
نگاه مارکز مرگ در هر حال امری طبیعی اســت که در 
چرخه زندگــی پیش می آید و از آن گریزی نیســت اما 
«عشــق» مقوله دیگری اســت. به نظر مارکز با عشق 
زمان کــش پیدا می کنــد و زندگی حیاتــی دوباره پیدا 

می کند.
«عشــق ســال های وبا» با مرگ دکتــر اوربینو آغاز 
می شــود و داستان سپس با رجعت به گذشته و روایت 
سرنوشت شخصیت های داستانی دوباره به نقطه آغاز 
بازمی گردد. فرمینا بعد از تب و تاب اولیه ناشــی از مرگ 
دکتــر اوربینو به تدریج به فقــدان وی عادت می کند و 
در عین حال به گذشــته و اتفاق های سپری شــده فکر 

می کند. 
کم کم خشم و انزجارش از فلورنتینو کمتر می شود. 
زمان دل فرمینا را نــرم می کند و او در خالل مالقات ها 
و مکاتباتی که بــا فلورنتینو انجــام می دهد، رابطه ای 
صمیمانه تــر بــا وی پیــدا می کنــد و در برابــر اظهار 
عالقه های پیاپی فلورنتینو می گوید  «بگذار زمان بگذرد 
تا ببینیم چه پیش می آید۴». فرمینا با خود می اندیشد که 
از همان ابتدا که دختری دبیرســتانی بوده به فلورنتینو 
کنجکاوی داشــته و نمی دانسته اســت که کنجکاوی 
می تواند نشانه ای از عشق باشد. فلورنتینو اگرچه روابط 
زیــادی با زنان داشــته اما هیچــگاه ازدواج نمی کند و 
فرمینا آن را نشانه ای از وفاداری صادقانه اش در اظهار 
عشق به خود تلقی می کند. عشق در داستان های مارکز 
همواره حضور دارد، اما مارکز در رمان «عشق سال های 
وبا» مســئله زمان و رابطه آن با عشق را مطرح می کند 
زیرا عشــق این دو زمانی تجدید می شــود که هر دو به 
پیری رسیده اند. آنها درســت از جایی آغاز می کنند که 
پایان اســت، زندگی جایی شروع می شــود که پایان آن 

است.
به نظر مارکز «عشق از اضطراب زمان می کاهد۵». به 
بیانی دیگر عشــق زمانی خاص می آفریند که تنها خود 
مســئولیت آن را به عهده می گیرد، این «ضد زمان» در 

درون زمان جاری رخ می دهد.
«عشق سال های وبا» اشــاره به همین مسئله دارد. 
مارکــز می گویــد طاعون های بــزرگ همیشــه موجد 
افراط هــای بزرگ بوده اند، عشــق ازجملــه افراط های 
بزرگ در زندگی اســت که اضطراب سپری شدن زمان را 

از بین می برد.
سرانجام فرمینا درخواســت فلورنتینو برای سفری 
دریایــی بــا یکــی از کشــتی های تحت مالکیــت او را 
می پذیرد. ســفر دریایی این دو آغاز می شود، سفری که 
ماهیتی عاشــقانه دارد. «این کشتی با الهام از نخستین 
کشــتی رودخانه ای، وفــاداری جدید، نــام گرفته بود. 
فرمینا نمی دانســت این نــام واقعا به خاطر ســالگرد 
واقعه تاریخی انتخاب شده یا فلورنتینو به خاطر احترام 

به سفر فرمینا آن را این گونه نامیده است۶».
«وفاداری جدید» نامی غیرمعمول است که می تواند 
یادآوری فلورنتینو به عشق و زنده نگه داشتن آن باشد.

در آخــر فرمینا معذب از مواجه شــدن با آشــنایان 
روی عرشه کشتی ترجیح می دهد تنها باشد. فلورنتینو 
موقعیت را درمی یابد و پرچم زرد را که عالمت شــیوع 
وبا اســت علم می کند تا مســافران از کشتی «وفاداری 
جدید» پیاده شــده و مســیر خود را با کشتی دیگر طی 

کنند. 
ناخــدا پیامدهای خالف قانــون فلورنتینو را به وی 
یادآوری می کنــد اما فلورنتینــو در تصمیم خود مصر 
اســت و از ناخدا می خواهــد راه را ادامه دهد. «ناخدا 
با لحنی خشــک و آرام می پرســد حرفی کــه می زنید 
جدی اســت؟ فلورنتینو پاســخ داد: از لحظه ای که به 
دنیا آمــده ام هرگز تا این حد جدی نبوده ام۷». ناخدا باز 
با حیرتی بیشــتر می پرســد تا چه زمانی می توانیم این 
راه بی مقصــد را ادامه دهیم. فلورنتینو که پاســخ این 
پرسش را از پنجاه و سه سال و نه ماه و چهار روز پیش 
می دانســت در پاســخی نمادین می گوید تا ابد! ناخدا 
خیلی دیــر اما باالخره متوجه می شــود که این زندگی 

است که حد و مرزی ندارد و نه مرگ.
پی نوشت ها:

۱. مصاحبه با مارکز، ترجمه محمدعلی صفریان
۲ تا ۷. «عشق سال های وبا»، ترجمه کیومرث پارسای

کلمبیا کشور بســیار جالبی است. هیچ کشور آمریکای 
التینــی تا این حــد درگیــر جنگ هــای داخلی نبــوده و 
درعین حــال، با قطعیت نیز می توان گفــت که هیچ یک از 
این کشورها در این دوران، آزادتر، متمدن تر و دموکراتیک تر 
از کلمبیا ســر نکرده اند. بروز خشــونت، هم زمان با جریان 
بوگوتازو۱، یعنی ترور خورخه الیِیسر گایتان۲، رهبر لیبرال ها، 
در آوریل ۱۹۴۸ آغاز می شود و کمابیش در همان زمان، در 
کوه ها و جنگل های سراسر کشــور، چریک ها و جنگ های 
چریکی سر برمی آورند. این جنگ های چریکی پنجاه سال، 
تا حدود پنج ســال پیش، کشــور را به آتش کشیده بودند. 
چریک ها ابتدا لیبرال، بعد سوسیالیست و سپس کمونیست 
شدند و کوبا، ونزوئال، اتحاد جماهیر شوروی و چین، منابع 
مالی و سالح های آنها را تأمین می کردند؛ چریک هایی که با 
قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی و اقدامات تروریستی مسبب 
مرگ هزاران نفر شــدند. درعین حــال در همین دوران، جز 
دوره کوتاه دیکتاتوری نظامی روخاس پینیا۳ بین سال های 
۱۹۵۳ و ۱۹۵۷، کلمبیای «متمدن» صاحب حیات سیاسی 
دموکراتیک، آزادی مطبوعات و انتخابات سالم بود. به این 
ترتیب، نظام کارآفرینی در کلمبیا بسیار کارآمد و مدرن بود 
و باعث پیشــرفت کشور در سطوحی شــد که رشک سایر 
کشــورهای آمریکای التین را برمی انگیخت. کلمبیا از قرن 
نوزدهم مأمن ادبای زبان شــناس و فیلسوفان برجسته ای 
بود که به لطف آنها زبان اســپانیایی در سطح بسیار خوبی 
در مدارس تدریس می شــد و کلمبیایی ها - به حق - خود 
را بهترین گویش وران اســپانیایِی آمریکای التین می دانند و 

به آن می بالند.
اکنون ایوان دوکه۴، رئیس جمهور کلمبیا، کار سترگی را 
آغاز کــرده که نمونه ای واقعی بــرای بقیه جهان و بیش 
از همه برای کشورهای آمریکای التین است: قانونی کردن 
اقامت یک میلیون ونزوئالیی بدون اسناد هویتی در کلمبیا. 
ایــن مهاجران از این پس تأمین اجتماعی و اجازه کارکردن 
خواهند داشــت و فرزندانشــان می توانند در مؤسســات 
آموزشــی کلمبیایی به تحصیــل بپردازنــد. در این مورد، 
نگرش دولــت کلمبیا تفاوت زیادی بــا دیدگاه های دولت 
شیلی دارد که به تازگی بســیاری از ونزوئالیی ها را اخراج 
کرده اســت. به قول خولیــو بورخس۵، سیاســت مداران 
ونزوئالیــی، از یــاد برده اند که ونزوئــالی دموکرات با چه 
کرامتی پذیرای شــیلیایی های فراری از دیکتاتوری پینوشه 

شده بود.
از زمانــی کــه فرمانــده چــاوز و نیــکالس مــادورو، 
رئیس جمهور فعلی که خود را پسرخوانده چاوز می داند، 
با اعالم طلیعه سوسیالیســم قرن بیســت ویکم، عالوه بر 
دستگیری، شــکنجه و ترور مخالفان و آغاز سلب مالکیت 
از شــرکت ها، نیروهای سیاسی حریص و بی لیاقت خود را 
جایگزین اشــخاص کاردان و آزمــوده کردند، تعداد زیادی 
از ونزوئالیی ها، از سر اســتیصال، وحشت از آینده مبهم و 
ترس از مرگ بر اثر گرســنگی و بیماری از سرزمین مادری 
خود گریختند. تعداد دقیق این فراریان معلوم نیســت، اما 
در آمارها آنهــا را پنج و نیم تا شــش میلیون نفر تخمین 
می زنند. این خانواده های فقیر هرچه داشتند در بسته ها و 
کیف های ســفری جای می دادند و مایملک و فرزندانشان 
را در جاده هــا بــه دنبال خود می کشــیدند و بی هدف، در 
جنگل ها مفقود می شدند یا با پای پیاده، به دل بیابان های 
آمریکای جنوبی می زدند. حدود یک میلیون نفرشان وارد 
پرو شدند، مانند بسیاری دیگر که به اکوادور، شیلی، برزیل 
و آمریــکای مرکزی رفتنــد و هزاران نفر هم در اســپانیا و 

ایاالت متحده ساکن شدند.
 فاجعه ونزوئال، یکی از ثروتمندترین کشــورهای جهان 
به لحــاظ گســتردگی، موردی اســتثنائی در تاریخ اســت؛ 
کشــوری که عالوه بر ســایر منابع، دریایی از نفت زیر پای 
خود دارد، به لطف ایدئولوژی زدگی افراط گرایانه و فســاد 
حاکمان (به ویژه طبقه نظامی)، دچار کمبودهای فراوانی 
شــده، تا حدی کــه اکنون یکــی از فقیرترین کشــورهای 
خودکامــه جهان به شــمار می آید. از ســوی دیگر، مورد 
ونزوئال مثال بسیار خوبی است برای کسانی که می خواهند 
بدانند چــه کاری نباید بکنند تا از توســعه نیافتگی خارج 
شــوند و واقعا پیشرفت کنند. تأســف آور است که از میان 
ســایر عوامل، مورد ونزوئال بود که ســبب شــد تــا اعتبار 
چریک ها و مبارزات انقالبی ای که زمانی بسیار موردتوجه 
جوانان آمریکای التین و ســایر کشورهای جهان سوم بود 
از دســت برود. اکنون چه کســی می خواهد از این کشــور 
ناراضی برای پیشرفت کشورش الگوبرداری کند؟ یا از کره 

شمالی، کوبا و نیکاراگوئه که آخرین بازماندگان مارکسیسم 
ـ لنینیسم هســتند. عالوه بر این، اکنون حتی کوبا نیز برای 
پیشــبرد اقتصاد بســیار ضعیف خود اعالم کرده است به 
کارآفرینــان بخــش خصوصی اجــازه می دهــد در حوزه 
دوهزار پیشه، که تاکنون منحصرا در اختیار دولت بوده اند، 
فعالیت کنند. ما که قبال اینها را می دانستیم، اما بهتر است 
کســانی هم که هنوز رؤیای تقلید از مارکس، لنین و فیدل 
کاســترو را در ســر می پرورانند بدانند: روسیه و جمهوری 
خلق چین این نظریه را پذیرفته اند که شــرکت های دولتی 
کشــور را ورشکســته و فقیــر می کنند و اکنــون یک نظام 
ســرمایه داری یکپارچه و غیرآزاد دارند: راهی بهتر از شیوه 
پیشــین، ولی درعین حال ناکارآمد برای توســعه و ارتقای 

دموکراسی واقعی.
از زمانــی که ایــوان دوکــه، رئیس جمهــور کلمبیا را 
شناختم دانستم که همواره نمونه ای برای سیاست مداران 
بقیه کشــورهای آمریــکای التین خواهد مانــد. در دوران 
مبارزات انتخاباتی، سیاســت مداران حرفــه ای غالبا برای 
به دســت آوردن رأی بــه عوام فریبــی روی می آورنــد و 
وعده های خالف واقع می دهنــد، اما دوکه «بی اغراق»، از 
روی اعتقاد قلبی و صداقتــش، این کار را نکرد. می گفت: 
«فقط چیزی را وعده دهید که بتوانید انجام دهید» و عیِن 
همین راه را هم از زمان رســیدن به قــدرت پیش گرفت؛ 
دقیقا به قانون احترام گذاشت، بدون اینکه آلوارو اوریبه۶، 
رئیس جمهور پیشــین بتواند در امور دولت جدید دخالت 
کند و محتاطانه از حکومت فاصله بگیرد. اوریبه خود یکی 
دیگر از قربانیان کارزار بی اعتبارکردن چپ افراطی از زمان 
رسیدن به قدرت بوده است؛ اما او هم همیشه به آزادی و 
قانون احترام می گذاشت و به آن اعتقاد داشت. هم او بود 
که جاده های عمومی را که چریک های فارک۷ اشغال آنها 
را فخری برای خود می دانستند بازپس گرفت، به خوبی از 
خود دفاع کرد و چندین بــار نیز ضرباتی به چریک ها وارد 
کرد. بســیاری از کلمبیایی ها از او و آنچه برای کشورشــان 
انجام داده است، با احترام یاد می کنند. اگر تمام ملت های 
آمریکای التین نگرش سیاسی ای مشابه آنچه مردم کلمبیا 
دارند می داشتند، سرنوشت دیگری در انتظار مردم آن قاره 
بود؛ اما سیاســت در آمریکای التین دچار سرنوشتی مشابه 
بقیه کشــورهای جهان شــده اســت: جوانانی که توانایی 
و آمادگی بیشــتری دارند، از سیاســت متنفرنــد و ترجیح 
می دهند بیشــتر به تجارت و حرفه هــای آزاد بپردازند. در 
خیابانــی در لیما، یکی از دوســتان قدیمــی ام را دیدم که 
رئیس دانشگاه سان مارکوس شده بود، دانشگاهی که من 
در آن تحصیل کرده بودم. وضع مدیریت و دانشگاه را از او 
جویا شــدم. به من گفت: «من آنچه در توان داشتم انجام 
دادم، اما اکنون ۲۰ کیفرخواست در دادگاه دارم که باید در 
سراســر کشور برابرشــان از خود دفاع کنم و تمام حقوقم 
صرف پرداختــن هزینه های این کار می شــود. دیگر هرگز 
خود را وارد چنین ماجراهایی نخواهم کرد. خوشــبختانه، 
یکی از محسنات ترک اینجا، رفتن به کلمبیاست که بهترین 

جا برای کارکردن در عرصه سیاست است».
کشــورهای آمریکای التین -به ویژه آنها که «گروه لیما» 
نامیــده می شــوند و فکر می کنــم با ونزوئــال رفتار خوبی 
داشــته اند- بایــد الگوی ایوان دوکــه را در پیش بگیرند و 
مانند او ســکونت ده ها هزار (یا میلیون هــا) ونزوئالیی را 
که به سواحل آنها رسیده اند، شکل قانونی دهند. با وجود 
ناپایداری ها و خطرات زندگی در کشورهای آمریکای التین، 
چنین بلیه ای ممکن اســت دامن هریــک از آنها را بگیرد: 
مــردم ونزوئال، به دلیل نبــودن کار، بینوایی و فالکتی که با 
آن مواجه اند، کمبود مدرسه و فقدان امکانات بیمارستانی 
در حد پرســتار یا حتی آب، که پزشــکان بیچــاره مدام در 
تلویزیــون از آن می نالنــد، مجبور می شــوند جالی وطن 
کنند. با این راهــکار رئیس جمهور، مهاجران قادر خواهند 
بــود کار قانونــی پیدا کننــد و به مراقبت های بهداشــتی 
دسترســی داشته باشــند و فرزندانشــان خواهند توانست 
در مــدارس دولتی تحصیــل کننــد. ونزوئالیی ها مردمی 
دالورند و به راحتی تســلیم شــرایط نمی شوند. اگر جز این 
بود، کشورشــان تــا حاال رو به زوال رفتــه و به طور مطلق 
فلج شده بود. ملتی هســتند که می دانند چگونه در برابر 
ســبعیت مقاومت کننــد و برای بازیابــی ونزوئالیی که در 
آینده ای نه چندان دور الگوی آزادی و دموکراسی آمریکای 

التین خواهد بود، دست از نبرد نکشند.
1. Bogotazo
2. Jorge EliécerGaitán
3. Rojas Pinilla
4. Iván Duque
5. Julio Borges
6. Álvaro Uribe
7. FARC

علی دشــتی زنی نداشــت - نه به 
اعتبــار برگ های ســجلی، کــه به گواه 
صفحــات تاریــخ- امــا در ســه جلد 
داســتانی اش زنانی اختیــار کرده همه 
فتان و فتنه! دل مشغولی اش در سراسر 
داستان ها، داستان واره ها و ناداستان ها؛ 
عقده و مســئلٔه «زن» است، و برخالف 
تصویــری که از چهــرٔه واقعی او مانده 
و نمایانگر «مرد سیاســت» اســت، رخ 
خیالی اش به ســتایش زندگی و روایت 
غوغای زنــان پرداخته تا او را در هیئت 
«مرد زندگــی» تصور کنیــم؛ و اگر زنی 
به همســری نگرفته آرزویش را به گور 
نبرده تا در خیال داســتان ها پیوســته با 
زنــان دلخواهش زندگی کنــد! خیالی 
به منزلــٔه تجربــٔه زیســته؛ تجربه هایی 
که چه بســا یک مکانیسم جبرانی برای 
کمبودهایی است که نویسنده در حیات 
خود داشــته، چــه بــرای «تجلیلی از 
زندگی روزمره»، یا در نقش ناپدرِی زنان 

جامعه ای پدرساالر.
«فتنــه»، «جادو» و «هندو»، ســه کتاب علی دشــتی در ادبیات 
داســتانی ایران، روایت متداول ترین حوادث زندگی بشری اند؛ عشق 
و هوس. واقعه ای «که به واسطٔه طرز فکر و کیفیت اخالقی طرفیِن 
این حادثٔه عادی شکل یک بحران روحی پیدا کرده و قدری تماشایی 
می شود». شــرح مجالس عیش و عشــرت، و پرده دری از رازهای 
نهان این و آن. این خاستگاِه داســتانی، طبقٔه اجتماعی-اقتصادی 
فرادســت جامعه و غالبًا ســاکنان تهراِن پهلوی و مسافران شرقِی 
مقیم غرب اســت. بستری که دشــتی در آن با عناوینی چون وکیل 
و وزیر و ســفیر و سناتور زیســته، تا به حکم برنستاین؛ همین طبقٔه 
اجتماعی امکانات زبانِی او را تعیین کند: «بیان شــخصی نویسنده 
لزومًا با معناهای اجتماعی ســاخته می شــود کــه به گزینش های 
بیانــی او پیونــد خورده اند». البتــه زمینٔه وقوع داســتان ها فضای 
اجتماعــی و وضع زنان در جامعه را نیــز روایت می کند، اوضاعی 
که حقیقت اقتصاد طبقاتی جامعه را منعکس کرده و نهاد قدرت 

را نمایان می کند.
آورده اند: «همان گونه [که] داســتان غم های ورتر جوان، نوشته 
گوته، آلمان را به تب عشــق مبتال می ســازد، فتنٔه دشتی نیز همه 
را دچار جنون عشــق و هــوس می کند. همه مــردان می خواهند 
دشــتی شــوند و همه زنان فتنه». غوغا پا می گیرد، شور و هیجانی 
کــه مخالفان و موافقــان را وامی دارد در مدح و ذم داســتان ها و 
نویســنده اش بگویند و بنویســند. شــاید تندترین انتقاد به محتوای 
داســتان های دشــتی نه از جانب نقادان که در سطور رمان سترگ 
«ســنگ صبور» صادق چوبک هویدا باشــد؛ آن جا کــه «احمدآقا» 
راوی چوبــک بی آن که نامی از دشــتی ببرد پیچانه اش را می بندد: 
«باالخره مملکت همه  جور آدم الزم داره، هم نویســنده متعینین و 
متعینات میخواد، هم نویسنده گدا. منم اگه خواّسم نویسنده بشم، 
میشم نویســنده گداها. این همه نویســنده داریم که دایم دسشون 
تــو پر و پاچــه متعیناته. یه شــب میرن به یکــی از مهمونی های 
متعینــات و زنکی رو تو تاریکی گیر میارن و باش چش و ابرو میان، 
صب که شــد پا میشــن و سرگذشت... خودشــون رو برشته تحریر 
در میــارن و تازه همین رو مایه دّس میکنن بــرای...  بازیای بعدی، 
و تخصصشــونم فقط در همین رشــته س. اونا نه از گوهر و جهان 
ســلطون خبر دارن، و نه میدونن یه همچو موجوداتی هم هّسن، و 

نه زبون اونا رو میدونن».
دشــتی اما انسانی ســنجیده و متفکری آزاداندیش بود که حرف 
حق را می شــنید و گاهی از نقد نمی هراسید؛ تا در پاسخی به چوبک 
نه (که ســال ها پس از انتشار داستان های دشتی، آن هم به شیوه ای 
رندانــه او و چــون او را نقد کرده) بلکه وقتــی کارو در مجله «امید 
ایران» با لهجه ای تند و تیز به وی می تازد، این چنین پاســخ می گوید: 
«متأسفانه وی را نیافتم تا بگویم من گاهی تحت تأثیر مشهودات قرار 
گرفته و آن را به ســبک داستان می نویسم و طبعًا مشهودات من در 
دایره ای ست که زندگانی می کنم و بنابراین اطالعات و مالحظاتی که 
خارج از آن دایره باشد در دسترس من نیست و چون کارم نویسندگی 
و داستان سرایی نیست نمی توانم در طبقات مختلف اجتماع گردش 
کنم تا مطابق ســلیقه ایشان به مطالب دیگر که منظور ایشان است 
دســت بزنم و خوب اســت آن موضوع های ناگفته را خود ایشان یا 
دیگران بحث کننــد... به خصوص آن که بــه تحقیق می توان گفت 
نود درصد برجستگان و به اصطالح طبقه اشراف امروزی ایران [نیز] 
از همان قشــر پایین و متوســط اجتماع در این قشــر اجتماعی قرار 
گرفته اند». به راســتی چوبک، کارو و دیگران نیز به خطا رفته اند اگر 
اندیشیده باشند تنها فرودســتان و «گداها» آدم های له شدٔه جامعه 
هستند؛ بی شک فرادســتان جامعه نیز داستان هایی دارند که دشتی 
راوی این داستان هاســت؛ داستان فرادستان. جستارهای نویسنده ای 
نقــاد که از سرگذشــت زنان پیرامــون خود قصه هــا پرداخته برای 
پرســش هایی که از زندگی دارد؛ نوعی زندگی انتزاعی در تجربه های 

واقعی!
این روایت ها به لحاظ عناصر داســتانی تنی نحیف دارند و عالوه 
بر عادی انگاری، عاری از خالقیت روایی هستند: غالب روایت ها تنها 
بــا نقالی یک نقال و یا خواندن و نوشــتن نامه ای شــکل می گیرند؛ 
وصف هــا در داســتان نظاره کننــده ای را می مانــد در حــال وصف 
وسواس گون ســیمای سحرانگیز زنی با چشــم های فتنه انگیز انگار 
ایستاده در تابلویی نقاشی و نه زنی که جنبش دارد و راز شیفتگی ها 
همین حرکت اوســت در لحظه ای و صحنــه ای؛ صحنه ها تکراری، 
بزم ها یک رنگ، کنش ها محسوس، واکنش ها پیش بینی شده، راوی ها 
تحلیل گر، پرگو، بی احتیاط -در همــٔه رخدادها آمده اند تا ذهن ها را 
ساختمند به گفتار آورده، ما را دیدگاهی معین بدهند- فارغ از آن که 
خود دمدمی مزاج اند و غیرقابل اعتماد! روایتگران پیدایی در حرکت 
مدام با شــخصیت های داستان، گاهی پشت سر، گاهی جلوتر، وقتی 
در جانب، موقعی درون ذهن و گاه نیز روی زبان شان. به نظر می رسد 
شخصیت های اصلی داســتان ها با دیگراِن پیرامون خود در صفات 
و معناها مشــترک اند و هیــچ آرمانی آنان را جــدا نمی کند از خیل 
خصلت های مشابه، و آن گاه که شخصیتی آرمانی و عمیق پردازش 
نشــود، نمادها و معناها شکل نمی گیرند. شخصیت ها مدام در حال 
قضاوت هســتند و داستان ها سراســر فضای قرائت رأی و دفاعیه و 
صدور حکم. داستان برای دشتی نه قلب که قالب است، نه اصل که 

وسیله است، بستری برای بیاِن اندیشه های یک روزنامه نگار اندیشمند 
و سیاســتمند. وی ابزارهای ارتباطی را خوب می شناسد، روزگاری با 
روزنامه نگاری شفقی سرخ اســت و حاال کوشیده با چنگ اندازی به 
داستان در این وادی دربارٔه «زن» بیاندیشد، و می داند که با مقاله ای 
آتشین هم شاید به اندازٔه یک داستان عاشقانه نتواند زن زمانه اش را 
نقد کند و آگاه؛ پس به جای اثری عقالنی به دنبال تأثیری عاطفی در 
خوانندگان است (اگر عاطفه دری به عقل بگشاید!)؛ رسانه ای برای 
دیدگاه جست وجوگر دشــتی از زندگی زیسته، با شکلی از زندگی که 
نزیسته! گرچه وی گاهی یادش می رود دارد داستان می نویسد نه یک 
مقاله یا جســتار، و روح یاغی و طاغی اش بر داستان پردازی او سایه 
انداخته؛ با این حال دامنٔه مخاطبان به واسطٔه پرداختن اش به «زن» 

بسیار وسیع است؛ نه نیمی از جامعه که دو نیم جامعه.
وی خــودآگاه -بلکــه هم ناخــودآگاه- از خــود و تجربه هایش 
می نویســد تا هر آن چه را اندیشــیده به ما نشان دهد و حرف هایش 
را گاه بر زبان مردان و گاهــی در دهان زنان می نهد تا یکی ش فریاد 
بزند، یکی ش آه بکشــد، یکی ش غصه گداز، یکی ش قصه پرداز ووو؛ 
مردان و زنانی از باالنشینان شهر، شهره و متعین و متشخص و زیبا و 
آگاه که زبان شان فاخر، نگاه شان جست وجوگر، کنش ها و واکنش ها 
در تعریف و تحلیــل فرهنگ، که این ویژگی ها و فرم های داســتانی 
متناسب اند با جایگاه دشتی در تاریخ! و شاید به همین خاطر «خود» 
را در داســتان هایش گنجانده -خودی که ســاختار نوشتار اوست- 
عرفی که شگرد دشتی در بیان بینش و تلقی اش محسوب می شود؛ 
تلقی اش از زیبایی شناســی زنان و شاهدی برای شناخت عادت ها و 

مناسباتش.
برازنده تریــن صفت برای علی دشــتی را واژٔه «منتقد» به وصف 
می آورد، وی چه در مقاالت تحلیلی-انتقادی خود در نقد سیاســت، 
فرهنگ و جامعه، چه در نقد ادبی با خوانشــی تازه از شــعِر خیام و 
موالنا و سعدی و ناصرخسرو و حافظ ووو همواره چهره ای پیشتاز و 
تأثیرگذار بوده و پیوسته در نگاه و نگرش، زبان و بیان و قلم رویکردی 
انتقادی داشته است. شــیوه ای ذوقی که بر ترسیم «صورت ذهنی» 
اســتوار بوده، چنان چه وی در نقد خواســتار نوعــی آفرینش هنری 
مبتنی بر ذهن و تحت تأثیر ذوق می بود و می دانســت که «ســلیقه 
و ذوق اشــخاص مانند قیافٔه آنها مختلف اســت، بلکه به مشــکل 
مهم تری هم اشاره می کند: مشکل [دیگر] ذوق و پسند خود شخص 
اســت که پیوسته بر یک قرار نمی ماند». دشــتی بر این باور بود که: 
«خواندن یک اثر تصوری از پدیدآورندٔه آن در ذهن ما ایجاد می کند» 
تا در نتیجه وظیفه منتقد را بازتاب «صورت ذهنی» از واقعیت خارج 
از ذهــن تعریف کند؛ تعبیــری که خود تعریفــی هرمنوتیکی از نقد 
اســت. «مهم ترین هدف او از نقد، «ترسیم صورت معنوی» شاعر یا 
نویسنده است و، به نظر او، شایسته توجه این است که هنگام ترسیم 
صورت معنوی یکی از بزرگان فکر و ادب اعتماد انســان باید بر آثار 
آنان قرار گیرد و در درجٔه دوم به روایات» و با تکیه به «ذات معنوِی» 
خالق اثر معتقد اســت وی «خارج از متن، و به طریق اولی، خارج از 
ذهــن مخاطب وجود ندارد. خواندن متــن مخاطب را دچار انفعال 
روحــی می کند و همین «انفعال روحی» اســت که صاحب اثر را در 
ذهن مخاطب پدید می آورد [و] می کوشــد برای نظر خود پشــتوانٔه 
فلسفی هم فرا آورد [که:] بسیاری از فالسفه، خارج از وجدان و ذهن 
انســان، عالمی و حقیقتی را نمی شناسند». یعنی واقعیت موجود را 
بــه نفع حقیقت وجود رها کرده می گوید: «[هدف،] شــناختن قیافٔه 
حقیقــی و بازیافتن روح و فکر صاحب اثر اســت». شــیوه ای که در 
آن متــن هم موضوعیت نداشــته و تنها ابزاری بــرای بیان «صورت 
ذهنی» شــاعر یا نویسنده است. به عبارتی دشتی «به خود متن هم، 
به عنوان یک وجود مســتقل و خارج از ذهــن، توجهی ندارد. آنچه 
برای او اهمیت دارد شکل ذهنی یا انتزاعی متن است: «من به همان 
قیاس کــه برای لذت می خوانم، نه کســب معلومــات، در نگارش 
هم به ترســیم صور ذهنی خودم می پردازم» و شــعارش این است: 
«هنرمند تابع موهبت و قریحه و تأثیرات روحی و فکری خود» است 
و اگر چنین نباشــد «بی شبهه هنر خواهد مرد». پس ارزش اثر هنری 
در نگاه دشــتی «کپیه کردن ظاهر طبیعت نیست بلکه بیرون افتادن 

اسراِر روح هنرمند است».
هنر دشــتی در نوشــته هایش، حضور ملمــوس «ذات معنوی» 
اوست؛ چه با نام  و امضاء مستعاِر «فاخته»، «ع-سوفار»، «مجهول»، 
«نویسنده مجهول» و «ش. ع. دشتی» پای مقاله ها و چه با قیافه های 
مســتعاری که در روایت های داســتانی اش او را نماینده اند. به قول 
یحیی خشــاب مورخ و دانشــمند نامی مصری: «هر کس دشتی را 

خوب بشناسد خصایص او را در کتابش خواهد دید». شبیه و شبحی 
که دشــتی خود چنین تعبیرش می کند: «هنگامی شبح نویسنده ای 
[در اثرش] ظاهر نمی شود که نوشتٔه او صرفًا نقل گفته های دیگران 
باشــد. ولی همین که پای درایت به میان آمد طبعًا شبح فکر و روح 

نویسنده کمابیش نیز با آن همراه می شود».
آشکارگِی این شبح در متن ها چنان هویداست که گاهی مرز میان 
نویســندٔه واقعی و نویسندٔه پنهان برداشته شده. «متن های روایتی با 
عبارت پردازی هــای خود به ناچار صــدای روایتگر را نمایان می کنند 
-لحن گوینده ای پنهان که نگاهی خاص به موضوع اش و جایگاهی 
ویژه نســبت به خواننــدگان اش دارد». نویســنده ای پنهان که «هم 
روایتگر [است] و هم شخصیت ها را اداره می کند». شاید تحلیلگران 
تاریخ سیاسی، شــخصیت پردازی زنان داستان های دشتی را به نفع 
سیاســت های نظام حاکمه تعبیر و علی دشــتی را نویســنده ای در 
خدمــت ایدئولوژی تجددگرای پهلوی به شــمار آورنــد؛ اما تحلیل 
ادبی با نگرش به متن، دشــتی بیرون از داستان ها را به تذکره نویسان 
می سپارد. با رد «واقعیت باورِی ساده اندیشانه» تاکید دارم که داستان 
هیچ تصویر راســتین و شــفافی از واقعیت عینی دشتی در اختیار ما 
نمی گــذارد، و آن چــه پدیدار اســت صورتی خیالی و یــا در تعریف 
حقیقت است، چراکه محتوای داستان ها را «فقط می توان همچون 

محتوایی بازنموده تجربه کرد».
لحن دشــتی برای هر که یک بار از او نوشــتاری خوانده باشــد را 
بــه راحتی می توان بازیافــت؛ حتی کتابی را که نــام وی بر آن نبود 
هم به واســطٔه همیــن لحن به قلمش منســوب کردنــد! این زبان 
دشتی اســت که او را واداشته چشم اندازهایش را بنویسد؛ زبانی گاه 
نیش زننده، گاه لیس زننده، گاه شــیرین، گاه تلخ، گاه دراز و گاه جویده 
جویده، که هر بار گفت وگویی را می سازد، گفتمانی نقاد یا شاعرانه یا 

فیلسوف مآبانه، تملق گو یا متعهد ووو.
وین بوت معتقد اســت: هیچ روایتی را نمی شــود صرفًا «نشــان 
داد»، یعنی آن را به طور مســتقیم و عینی و بدون دخالت نویســنده 
و توضیح هایــش عرضــه کرد. همیشــه گوینــده ای در داســتان ها 
حضور دارد، و «هنگامی که ســخن می گوییم یا می نویســیم، واژه ها 
و جمله هایــی کــه برمی گزینیم طنیــن خاصی برای شــنوندگان یا 
خوانندگان مــان دارند و معناهایی پنهان را منتقل می کنند که بخش 

عمدٔه آن از اختیار ما خارج است.»
بی شــک ســاختار متن ها، در رسیدن به پاســخ چرایی و ره یافت 
به چگونگی این پرســش که: علی دشــتی چرا و چگونه به «زن»ها 
پرداخته؟ و معرفی نویســنده اش ســهیم اســت. چهــرٔه نهان این 
«نویســندٔه پنهان» آشــکارا در راویان و شــخصیت های نر و ماده و 
صداهای بم و زیر آنان قابل رهگیری است. نویسنده ای صریح، پرگو، 
نغز و داســتان گو، کــه عقیده ها و عقده هایش را بــه قلم آورده چه 
بازنده چه برنده. او خواننده را وامی دارد همٔه «من» داســتان ها را او 
پنداشته، انگار صدای دیگر نقش ورزان را تقلید می کند! نقش ورزانی 
اســیر عشــق و هوس. «من»های عاشــق و به وصف معشوق دل 

خوش، چه در صورت چه به سیرت!
این حکایت ها را اگر به واسطٔه دیدگاه انتقادی نویسندٔه واقعی اش 
-ترســیم صورت ذهنــی- بازخوانی کنیم، وجوه حضور دشــتی به 

شکل های گونه گونی ظاهر می شود:
راوی به مثابــٔه شــکلی از حضــور دشــتی در روایت هــا یک 
«روایتگر اعترافگر» نیســت (جز در ناداســتان ها که اعتراف امری 
بدیهی ست.) راویان «داســتان گو» هستند و نمودش را در ساختار 
روایت ها شــاهدیم چنان که جمعی حاضر می شوند و نقالی آغاز 
می کنــد به گفتــن و پرداختن نقلی. آن ها گاهی فاصله شــان را با 

دشتی نویسنده حفظ می کنند.
صــدای «بالغ و فیلســوفانٔه» دشــتی نیز از طنیــن نازک اندیش 
دخترانه-زنانــٔه شــخصیت ها قابل تمیــز اســت؛ آن گاه که وصف 
احســاس های زنانه در لحــن روایت مردانٔه دشــتی تصنعی جلوه 
می کند -چه آن کــه نفوذ به درون آن ها و حتی نشســتن در دیدگاه 
و گفتمــان و اندیشــه ایشــان نیز افاقــه نمی کند- بــه همین دلیل 
شخصیت های دشتی به او وابسته اند و هیچ استقاللی از خود ندارند.
جستارنویسی و مقاله نویسی دشتی نیز شیؤه دیگر ظهور اوست. 
برخی داســتان ها با یک مقدمه -به سبک سرمقاله های روزنامه ای- 
به شــرح درون مایه یا داوری های وی دربارٔه معناهای نهفته در متن 

می پردازند.
نقــد و اعتراض نیز که ویژگی اصلی شــخصیت دشــتی اســت، 
جای جای روایت ها مشــروح و مشــهود آمده انــد در نقد مفهومی 

یا بســط موضوعی که شــرح شــعور 
تأثیر مطالعات  دشتی ســت. وی تحت 
خود گاهــی خیام گــون، گاه حافظانه، 
وقتی سعدی وار به بازآفرینی و بازگویی 
اندیشه های اندیشــمندان مورد نظرش 
در قالب بازخوانی شــعری و شــاعری 
پرداختــه، و این اســت همــان چهرٔه 
دشــتی در نقشــی از حافظ و سیری در 
دیوان شمس و دمی با خیام و در قلمرو 

سعدی.
تأثیر ادب فرانســه نیز در آداب دانی 
و نگرش هایــش در بــاب زن و آزادی 
زنان، مشهود اســت، و به جز واژه های 
وام گرفتــه از زبــان فرانســوی، در زبان 
اندیشــه های  از  متأثــر  نیــز  داســتان 
خصــوص  بــه  غربــی  اندیشــمندان 
آناتــول فرانس «پادشــاه نثــر» بوده و 
وجود ایشــان و اندیشه هایشان در نقل  

قول های دشتی پربسامد است.
صراحت در لهجه و لحنی نیش دار 
برای ابــراز عقیده -حتــی گاه با طعن 
حکومت و طعنه به شاه- ابزار ستودنی دیگری ست که به کار بسته 
و با آن که دشتِی سیاستمدار در جهان داستانی خود گرایش سیاسی 
نداشــته، گه گاه به دقیقه یا کنایه اشاراتی ایدئولوژیک دارد. گاهی نیز 
نویســندٔه پنهان متن ها در یک مواجهٔه آیرونیک مســتقیم در ماجرا 

ورود می کند.
با این حال تناقض ها در داوری شخصیت ها از سویی نیز می تواند 
نشــانٔه روح آزاداندیش دشــتی در بازتاب گوناگونی آرا باشــد، تا او 
هرگز نکوشــد هر آن چه را می خواهد به کرسی نشانده بلکه آن چه 
را ارزش پنداشــته گاه در نقض آن سخاوتمندانه بشنود، شنیدنی که 
برابر اســت با بازگفتن. همو که روزگاری در مجلس شورای ملی این 
منطــق را نطق کرده که: «... باید فکر کنیم که دختر را برای چه [به] 
مدرسه می فرستیم. برای این که وقتی بیرون می آید، بچه داری خوب 
بتواند بکند، خانه داری خوب بلد باشــد، معلومات داشــته باشد که 
آن معلومــات را از طفولیت و از شــیرخوارگی به بچه یک ســاله تا 
وقتی که مهیای مدرســه می شود، بیاموزد. برای اینهاست. مالحظه 
بفرمایید یــک دختر مثلثات و جبر و مقابلــه می خواهد چه کند؟ و 
فایده اش چیست و در عوض اگر مناژ (خانه داری) و طباخی به آنها 
خــوب یاد بدهند، لباس دوزی به آنها خوب یاد بدهند، موســیقی به 
آنها یاد بدهند، این خیلی به مراتب بهتر است». حال ذوق و پسندش 
بــر آن قرار نمانــده و بر حســب انفعاالت روحی یــا خواهش های 
نفسانی، بلکه هم روشنگری، موضعی سراپا مدافع بهره مندی زنان 
از حقوق حقه خود می گیرد، چرخشی در اندیشه و تغییری در سوی 
راه رفته، که خود چنین تعبیرش می کند در نقد حافظ: «بدیهی است 
تغایر در گفتار شــاعری [یا نویسنده ای]، نقص و عیب او نیست، بلکه 

دلیل بر کمال شاعری [یا نویسندگی] او تواند بود».
زنان علی دشــتی یک پرسش اساسی دارند: «ســرمایه زندگانی 
زن در دنیای ظالم و مادی و پر از شــهوت ما چیســت؟» جامعه ای 
پدرســاالر که در آن «مردها با تحمیل سلطه و اقتدار خود، ما [زنان] 
را به این گونه زندگانی عادت نداده اند» چه زندگانی؟ «زندگی با میل 
و اراده». آنان نمی خواهند بشــر شماره دو باشند، و مدام می پرسند: 
«[چرا] اراده مرد محترم است ولی اراده زن نه. عفت و پاکدامنی در 
زن الزامی است ولی در مرد تزیینی. مرد اگر حق و شأن زن را تحقیر 
کند عیبی ندارد ولی اگر زن این کار را کرد خطاکار و گناهکار و مجرم 
اســت... کوچکترین فــداکاری از طرف مرد به دیدٔه تقدیر نگریســته 
می شــود ولی بزرگترین فداکاری زن امر عادی و طبیعی است... اگر 
مردی دوســت بدارد معذور ولی زن ملوم... عشــق در مرد شریف و 
مقدس اســت و در زن، دون و خســیس و آلوده... [چرا مردها] هر 
غلطــی را از طــرف خود یــک کار عادی و قابل اغمــاض و از طرف 
زن گناه می دانند...» آنان نمی خواهند جزئی از متعلقات مرد باشند، 
نمی خواهند جاریه و برده باشــند، عصیان می کنند و فریاد می کشند: 
«جهنم! مگــر مردها از ما بهترند!؟» و به جامعــه ای که زن را تنها 
برای استیفای لذت و شهوت خود ساخته و پرداخته خیانت می کنند؛ 
تا تکرار غالب ماجراجویی های زناِن داستان های دشتی در «رابطه با 
دیگری» -به صورت پنهانی- نه فقط بــرای پرداختن به یک معضل 
اجتماعی در فرادستان جامعه به عنوان نمودی از آزادی بی بندوبار، 
بلکه نشــانه ای برای پرداختن به «خود» باشد؛ زنانی که می خواهند 
از مختصات محدوده ای که مردان برای شان ترسیم کرده اند بگریزند: 

نه ِملک، نه ُملک، که مالک باشند، مالک خود.
بخواهیــم اگــر پرتره نویســنده را کــه از خوانــش روایت های 
داســتانی اش انتزاع می شود ببینیم، علی دشــتی چنین می نماید: 
«بی تاب و بدگمان، آراســته و خوش لباس، رند و نظرباز، آداب دان 
و فرنگی مــآب، دادخواه، حقیقت جو و حقیقت گــو، مجبوِر مختار، 
خودنما و خودستا، هوسباز و جذاب، پرمایه و سنجیده، خوش قریحه 
و خوش اخــالق، متکبــر، منکــر به عوالــم معنوی، «حســاس و 
سریع التأثیر»، معتمد به نفس، رمانتیست، آزاد و آزاداندیش، متفکر 
و منتقد، همه چیزدان، نظریه پرداز، شــاکی، دمدمی مزاج، اهل قلم، 
شهرت طلب، زن دوست و زیبایی پرست، شعردوست و ایران پرست، 
عاشــق فرانسه و عشــِق آناتول فرانس، صریح و صادق، هنرمند و 
طالب هنر، بی قرار و خستگی ناپذیر، نقال و مجلس آرا، جدی، شوخ، 
زیرک، ادیب و اندیشمند و سیاست مند، دشمن تعصب و خشکی و 
نادانی و عاشق زندگی و زیبایی... جمع اضداد صفاتی که «صورت 

معنوی» خالقی در سیرت آفریده های خود است.
منابع:

- «پژوهشگران معاصر ایران»، هوشنگ اتحاد، فرهنگ معاصر، چاپ 
اول، تهران ۱۳۸۳

- «زبان شناســی و رمان»، راجر فاولر ترجمٔه محمد غفاری، نشر نی، 
چاپ اول، تهران ۱۳۹۰

- «متفکران بزرگ زیبایی شناسی»، گردآوری الساندرو جوانلی (گروه 
مترجمان)، نشر لگا، چاپ دوم، تهران ۱۳۹۸

- «فتنه»، علی دشــتی، ســازمان چاپ و انتشــارات جاویدان، چاپ 
هشتم، تهران ۱۳۵۱

- «جادو»، علی دشــتی، انتشارات کتابفروشــی ابن سینا، چاپ دوم، 
تهران ۱۳۳۳

- «کاخ ابداع»، علی دشــتی (به کوشــش دکتر مهــدی ماحوزی)، 
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران ۱۳۸۵

زناِن علی دشتی
خیال به منزلٔه تجربه زیسته

محسن حاجى پور

الگوى کلمبیایى

ماریو بارگاس یوسا و قانونی شدن مهاجران ونزوئالیی

 برگردان منوچهر یزدانى نادر شهریوري (صدقی)

شکل های زندگی: مارکز  و  سال های وبا

زمان کش مى آید
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روزنه

سیاست

اسحاق جهانگیری:

به خدا پناه می برم
ایسنا: اسحاق جهانگیری در بیانیه ای اعالم کرد که  �

به خدا پناه می برم و عدم احراز صالحیت بســیاری از 
شایستگان را تهدیدی جدی برای مشارکت همگانی و 
رقابت عادالنه گرایش ها و جریان های سیاسی به ویژه 
اصالح گرایان می دانم. متن بیانیه اسحاق جهانگیری 
به شــرح زیر اســت: هم وطنان عزیز، با اعالم اسامی 
نامزدهای نهایی انتخابات ریاســت جمهوری ازسوی 
شورای نگهبان، «عدم احراز صالحیت» این جانب نیز 
مشخص شد. به طور طبیعی مسئولیت این تصمیم و 
مبانی و معیارهای حقوقی و قانونی و نیز آثار سیاسی 
و اجتماعی مترتب بر آن متوجه شــورا اســت؛ اما بار 
بزرگ مســئولیت در پیشــگاه خداوند و تعهد در برابر 
شــما هم وطنان عزیز را از دوش من برداشت. من به 
قصد گشــایش در زندگی مردم، توســعه ایران و آغاز 
مرحلــه نوینی از اصالحــات وارد عرصــه انتخابات 
شــدم. به رغم میل و مصلحت شخصی، با توکل به 
خداوند بزرگ از قبول مســئولیت شانه خالی نکردم و 
آبــرو و تجربه ام را که متعلق به مردم اســت، تقدیم 
ملت کردم. من به درخواســت شخصیت های دلسوز 
اصالح طلب، تشــخیص «جبهه اصالحــات ایران» و 
اصرار بســیاری از جوانان و فعاالن سیاســی و مدنی 
که دغدغه امروز و فردای ایــران را دارند، با آگاهی از 
تنگناها و شرایط دشــوار پیش رو برای دور کردن خطر 
مشــارکت پایین و دفاع از صندوق رأی و حق مردم در 
پیشبرد دموکراسی و عدالت همه جانبه قدم در این راه 
نهادم. رأی و حقی که پایه جمهوریت نظام اســت و 
امام بزرگوار و رهبر معظم انقالب همواره بر آن تأکید 
داشــته اند. به خدا پناه می برم و عدم احراز صالحیت 
بسیاری از شایستگان را تهدیدی جدی برای مشارکت 
همگانی و رقابــت عادالنه گرایش هــا و جریان های 
سیاســی به ویــژه اصالح گرایان می دانــم و امیدوارم 
که جمهوریت نظام، مشــارکت مؤثر مردم در تعیین 
سرنوشت خود، منافع ملی و آینده ایران فدای مصالح 
آنی سیاسی نشود. اکنون تکلیف از من ساقط است و 
پایان فعالیت های انتخاباتــی خود را اعالم می کنم و 
از اقشــار مختلف مردم و نخبگان و فعاالن سیاسی و 
آشنا به مســائل کشور به ویژه از همفکران و جوانان و 
شخصیت های دلسوز و احزاب و تشکل های سیاسی 
و صنفی که در این روزها برای کاســتن از رنج مردم و 
کمک به ترسیم آینده ای بهتر و امید بخش برای ایران 
در همه جای کشــور مشــتاقانه و دلسوزانه به میدان 
آمدند و به این جانب اعتماد و ابراز لطف داشــته اند، 
کمال تشکر و قدردانی را دارم و عموم شهروندان را به 

مشارکت در انتخابات دعوت می کنم.

علی ربیعی:مشارکت حداقلی
به نفع هیچ کس نیست

شرق: علی ربیعی درباره توییت محمد مهاجری  �
در موضوع نامه حسن روحانی به مقام معظم رهبری 
پیرامون رد صالحیت های کاندیداها توســط شــورای 
نگهبان اظهار کرد: معموال آقــای رئیس جمهور، در 
موارد مهم نامه نگاری می کنند؛ من می پرسم و دقیق 
اطالع رســانی می کنم. علی ربیعی در نشست خبری 
این هفته خود با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: این روزها بحث های انتخابات ریاست جمهوری 
مطرح است. دولت نه فقط به عنوان یک وظیفه بلکه 
به عنوان یــک درک از وضعیت ایران و نیازمندی های 
فردای ایرانیان در جهان پر آشوب امروز، معتقد است 
مشــارکت حداکثــری در این دوره بیــش از هر زمان 
دیگــری، کارکردهای متعــدد برای ایــران و ایرانیان 
خواهد داشــت. او ادامه داد: مشــارکت حداقلی به 
نفــع هیچ کس نیســت و اولین زیان کننــده در نتیجه 
مشارکت حداقلی، مردم هستند و هیچ گروه سیاسی 
برنده مشارکت حداقلی نخواهد بود. ربیعی در پاسخ 
به ســؤالی درباره تمدید یک ماهــه توافق بین ایران و 
آژانــس و اینکه دالیل این فرصت یک ماهه چیســت، 
گفت: بعد از بررســی ها و ارزیابــی از روند مذاکرات، 
شــورای عالی امنیــت ملی پس از اخذ مشــورت در 
ســطوح عالی نظام نتیجه گرفت که مذاکرات مسیر 
رو به پیشــرفتی را طی می کند و به منظور نشان دادن 
حســن نیت و جدیت طرف ایرانی، با تمدید یک ماهه 
توافق میان ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته ای 
موافقت کرد. او اظهار کرد: این اقدام ســازنده ما پیام 
روشنی مبنی بر مصمم بودن جمهوری اسالمی ایران 
در به نتیجه رساندن هرچه سریع تر مذاکرات به دیگر 
طرف های ۱+۴ و همین طور آمریکا و آژانس اســت. از 
نظر ما تنها پاسخ مناسب و شایسته به این حسن نیت، 
تســریع مذاکرات و خاتمه دادن فوری به تحریم های 
یک جانبه و بازگشــت همه طرف ها به برجام و عمل 
به تعهــدات مطابق قطع نامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت 
ملل متحد اســت. سخنگوی دولت یادآور شد که این 
فرصت محدود است و دولت ایران طبق رهنمودهای 
مقام معظــم رهبری بنــا ندارد که فرسایشی شــدن 

مذاکرات را تحمل کند.

قالیباف  تنها  گزینه ریاست مجلس
تســنیم: رئیــس فعلــی مجلس تنهــا گزینه  �

فراکسیون برای ریاســت قوه مقننه برای اجالسیه 
ســال دوم پارلمان شد. جلســه فراکسیون جبهه 
نیروهای انقالب برای تهیه لیســت این فراکسیون 
برای انتخابات هیئت رئیســه اجالســیه سال دوم 
مجلس یازدهم در محل صحن علنی پارلمان آغاز 
شده است. در این جلسه محمد باقر قالیباف، رئیس 
فعلی مجلس، به عنوان تنها گزینه این فراکســیون 

برای پست ریاست مجلس انتخاب شد. 
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شــرق: شایعه ای که دوشنبه شــب در فضای مجازی 
پیچیــده بود، به حقیقت پیوســت و با اعالم اســامی 
نهایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مشخص 
شد شورای نگهبان تنها هفت نفر را برای رقابت تأیید 
صالحیت کرده اســت. شگفت آنکه در بین این هفت 
نفر، نام اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، 
علی الریجانی رئیس پیشین مجلس، مسعود پزشکیان 
نایب رئیس مجلس دهم، عــزت اهللا ضرغامی رئیس 
اسبق سازمان صداوسیما، علی مطهری نماینده سابق 
تهران در مجلس دهم، محمــود احمدی نژاد رئیس 
دولت ســابق و... به چشــم نمی خورد. خبر اســامی 
تأیید صالحیت شدگان، دوشنبه شب قبل از آنکه وزارت 
کشور تحویل نامه شورای نگهبان را اطالع رسانی کند، 
ابتدا از ســوی خبرگزاری فارس منتشر و حوالی عصر 
روز گذشته از سوی ســتاد انتخابات کشور اعالم شد. 
بر اساس اطالعیه ستاد انتخابات کشور، اسامی افراد 
تأیید صالحیت شــده از سوی شــورای نگهبان به این 

شرح است:
۱. آقای سعید جلیلی- فرزند محمدحسن- کد نامزد ۲۲

۲. آقای محســن رضایی میرقائــد- فرزند نجف- کد 
نامزد ۴۴

۳. آقای سیدابراهیم رئیس  الساداتی مشهور به رئیسی- 
فرزند سیدحاجی- کد نامزد ۳۳

۴. آقای علیرضا زاکانی– فرزند حسین- کد نامزد ۵۵
۵. آقــای سیدامیرحســین قاضی  زاده هاشــمی– فرزند 

سیدحسن- کد نامزد ۶۶
۶. آقای محسن مهرعلیزاده– فرزند رحیم- کد نامزد ۷۷
۷. آقای عبدالناصر همتی– فرزند احمدعلی- کد نامزد ۸۸

جالــب آنکه خبرگــزاری فارس، روز گذشــته میزان 
مشــارکت مــردم در انتخابات و همچنیــن درصد آرای 
ابراهیم رئیســی را نیز اعالم کرد. فــارس در توییتر خود 
نوشت: « بر اساس نتایج نظرســنجی یک مرکز معتبر تا 
تاریخ ســوم خرداد، میزان مشــارکت مردم در انتخابات 
۵۳ درصد اســت» و «از میان افرادی که گفته اند قطعا 
در انتخابات شــرکت می کننــد، ۷۲.۵ درصد گفته اند به 
ابراهیم رئیســی رأی می دهند». البته نامی از مرکزی که 

این نظر سنجی را انجام داده، برده نشده است.
علی الریجانی: عزمی راسخ داشتم

با اعالم رسمی نام تأیید صالحیت شده ها، واکنش ها 
به آن آغاز شد. برخی از نامزدهای رد شده بیانیه دادند و 
برخی سکوت پیشه کردند. علی الریجانی، رئیس پیشین 
مجلــس، بعد از ردصالحیــت در بیانیــه ای خطاب به 
مردم نوشت: «در این دوره از انتخابات، بر حسب وظیفه 
اســالمی، ملی و انقالبی و بر اســاس تأکید رهبر معظم 
انقالب اســالمی مبنی بر حضور حداکثری در انتخابات 
و توصیه مراجــع عظام تقلید و برخــی صاحب نظران 
دانشــگاهی و اقشــار مختلف مــردم، الزم دیــدم برای 
خدمتگزاری به ملت، به صحنه انتخابات وارد شــوم. با 
حمایت شــما عزیزان به خصوص نخبگان جامعه، برای 
رفع مشــکالت پیش روی ملت، عزمی راسخ داشتم؛ اما 
حــال آنکه رونــد انتخابات این گونه رقم زده شــد، بنده 

وظیفه خویش را در پیشــگاه الهــی و ملت عزیز انجام 
داده ام و راضی به رضای الهی هســتم و از همه کسانی 
که در این مدت کوتاه، ابراز لطف فرمودند، سپاسگزارم و 
امیدوارم برای اعتالی ایران اسالمی، در انتخابات حضور 

یابید».
علی مطهری: در حیرتم

علی مطهری، برادر همســر الریجانــی که خود نیز 
از ســوی شــورای نگهبان ردصالحیت شــده است، در 
توییتی بــه ردصالحیت الریجانی واکنش نشــان داد و 
نوشــت: «از ردصالحیت خودم با وجود آنکه می دانم 
دلیل قانع کننده ای ندارد، می گــذرم؛ اما از ردصالحیت 
آقای الریجانی که همیشــه گوش به فرمان نظام بوده 
و تجربه گران سنگی برای امروز نظام داشت، در حیرتم! 
استناد به مصوبه شــورای عالی امنیت ملی به اقامت 
یا تحصیل اقوام درجه یک مقامات عالی در کشــورهای 
دیگر پذیرفته نیســت؛ زیرا این شــورا حق قانون گذاری 
ندارد. قانون گذار فقط مجلس است». شایعه شده دلیل 
عــدم تأیید صالحیت علی الریجانــی به دلیل حضور و 
اقامت دخترش در آمریکا بوده اســت. با این حال حسین 
مطهــری در این باره توییت کــرد: «دختر عمه بنده خانم 
دکتر فاطمه الریجانی فارغ التحصیل پزشــکی دانشگاه 
تهران برای دوره تخصص همراه با همسرش به آمریکا 
رفتــه و نه تابعیت دارد نه اقامــت. برای یک انتخابات، 
دین و شــرافت خودمان را نفروشیم». با این حال، مهدی 
فضائلی، معاون اطالع رســانی دفتر حفظ  و نشــر آثار 
آیــت  اهللا  خامنه ای، در واکنش بــه عدم تأیید صالحیت 
علی الریجانی در توییتی نوشت: «ان شاءهللا از این آزمون 

سربلند بیرون بیایی».
رایزنی ابراهیم رئیسی

بعد از اعالم رســمی اسامی تأیید صالحیت شدگان و 
نبود نام برخی چهره های سرشناس، سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس قوه قضائیه که خود نامزد انتخابات نیز هست، در 
توییتی از رایزنی بــرای تأیید صالحیت کاندیداهای دیگر 
خبــر داد و نوشــت: «از دیروز عصر کــه از نتایج تعیین 
صالحیت ها مطلع شــدم، شــاید شــماها و خود آقایان 
هم خبر نداشته باشند، من تماس هایی گرفتم و در حال 

انجام رایزنی هایی هستم که صحنه انتخابات، رقابتی تر 
و مشارکتی تر شود». عبداهللا گنجی، مدیرمسئول روزنامه 
 جوان نیز در توییتی از رایزنی ها برای تأیید علی الریجانی 
خبر داد و نوشــت: «شــنیدم تالش های ابراهیم رئیسی 
ازطریق شورای نگهبان و بزرگان نظام برای تجدید نظر در 
صالحیت علــی الریجانی همچنان ادامه دارد». هر چند 
الریجانی در بیانیه خود نظر شورای نگهبان را پذیرفته و 

از انتخابات کنار کشیده است.
واکنش ضرغامی

انتخابات  نامــزدی  عزت اهللا ضرغامــی، داوطلــب 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰، در اینســتاگرام خــود بــه خبر 
عدم احــراز صالحیتش واکنش نشــان داد و نوشــت: 
«بخش هایی از طرح مســکن، برنامه های بدون بودجه، 
اصالح نظام بانکی، نظام مالیاتی، گمرک، تجارت خارجی 
و نظام یارانه ها در همین جا منتشــر شده است . با تشکر 
از دو ســال تالش شبانه روزی مشــاوران و کارشناسان و 
تیم های اقتصادی ام، به تدریج بقیه طرح های آماده شده 

را برای مدیران آینده ارائه خواهم کرد».
پزشکیان: رایزنی نمی کنم

مصطفی مولوی، از نزدیکان مســعود پزشکیان، خبر 
داد او به ردصالحیتش اعتراضی نخواهد کرد. به گزارش 

ایلنا او نوشت:
«چه مبارک سحری بود چه فرخنده شبی

ضمن تشکر از اقشار مختلف مردم از تمام استان ها، 
شــخصیت ها و احزاب که لطف و حمایــت خود را از 
آقای دکتر پزشــکیان اعــالم کرده اند، اعــالم می کنیم 
که ایشــان قصد اعتــراض به تصمیم شــورای نگهبان 
را نداشــته و هیچ گونه رایزنی جهــت احراز صالحیت 
خــود نکرده و نخواهد کرد؛ چــون اعتراض به تصمیم 

گرفته شده مؤثر نیست».
جنجال حامی احمدی نژاد

نماینده تبریز، آذرشــهر و اسکو نیز در صحن مجلس 
بــه دفاع از احمدی نژاد کــه صالحیتش مانند انتخابات 
۹۶ تأیید نشده اســت، پرداخت و فضا را متشنج کرد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، احمد علیرضابیگی که 
موقع ثبت نام احمدی نژاد در وزارت کشور در کنار او بود، 

در نطق خود در مجلس گفته احراز صالحیت او موجب 
حضور حداکثری مردم در انتخابات می شود. او همچنین 
دخالت مقام معظم رهبــری برای احراز صالحیت ها را 
خواســتار شد و عنایت ایشــان را باطل السحر یک نقشه 
شــوم خواند؛ سخنانی که باعث شــد جو پارلمان کمی 

متشنج شود.
انتقاد به عدم تأیید صالحیت ها

علی جنتی، فرزند آیت اهللا جنتی، دبیر شورای نگهبان، 
به اسامی کاندیداهای تأیید صالحیت شده واکنش نشان 
داد. او در اینســتاگرام خود عکسی از سخنگوی شورای 
نگهبان منتشــر کرد و نوشت: «ســرانجام پس از ۱۰ روز 
بحث و مناقشه شورای نگهبان نامزدهای مورد نظر خود 
را برای ریاســت جمهوری اعالم کــرد؛ یک ضرب المثل 
فارسی می گوید «کوه زایید، موش زایید!». بدیهی است با 
این تعداد کاندیدای پوششی از هم اکنون نتیجه انتخابات 
روشن است و آنچه در این میان با مشارکت اقلیت قربانی 
می شود، جمهوریت نظام خواهد بود». مهدی نصیری، 
روزنامه نگار و مدیرمسئول سابق روزنامه کیهان، با انتقاد 
به عــدم تأیید  صالحیت ها، در توییتی نوشــت: اگر ورود 
آیت اهللا رئیســی به انتخابات را حاصل یک سناریو برای 
بی اعتبار کردن او در افکار عمومی بدانیم، این ســناریو با 
این مدل مهندسی شورای نگهبان هم اینک به بار نشسته 

است. خداحافظ ابراهیم!
محمــد مهاجری، فعال رســانه ای اصولگــرا نیز در 
توییتی نوشــت: «از دیشب که لیست ۷نفره کاندیداهای 
مورد قبول شورای نگهبان بیرون آمده، بچه های نظام و 
انقالب، بیچاره شده اند در برابر سؤاالت فراوانی که حتی 
برای خودی ها ایجاد شــده. آقای کدخدایی! دو صفحه 
توضیح برایمان بفرســتید تا در برابر اعتراضات منطقی 
در گل نمانیــم مااصولگراها». ســخنگوی حزب اعتماد 
ملی نیــز در گفت وگو بــا اعتمادآنالین گفــت: «جبران 
مافات مشــارکت پایین در انتخابات و خسارتی که به بار 
می آورد، هزینه های زیادی می طلبد. انتخابات کم رأی اما 
برای جریان تندرو که به تحرکات افراطی اصرار و عادت 
دارد، بسیار مناسب است تا بتواند نهاد ریاست جمهوری 
را در اختیــار بگیرد و به همین دلیل، این گروه همواره از 
حضور پرشور مردم پای صندوق رأی ناخشنود بوده اند». 
اســماعیل گرامی مقدم ادامه داد: «در مناســبات میان 
شــورای نگهبان با الیه های متنوع حاکمیت، مِن نوعی 
نمی توانم قضاوت دقیقی داشــته باشــم، اما اینجا یک 
دوگانگی روشن است؛ یعنی رهبری تأکید بر مشارکت باال 
دارند و سخنگوی شورای نگهبان مشارکت پایین را اشکال 
و ایراد نمی داند؛ آن هم در شرایطی که کشور به مشارکت 
باال احتیاج مبرمی دارد. در واقع آقای کدخدایی و شورای 
نگهبان به کاهش مشارکت مشروعیت می دهند که این 
فی نفسه جای تأمل و تعجب دارد. همین کارهاست که 
باعث می شــود شــورای نگهبان خودش، خودش را زیر 
سؤال ببرد. در واقع اگر مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ پایین 
بیاید، یکی از متهمان و مســببان اصلی شورای نگهبان 
خواهد بود. رویکرد شــورای نگهبان مردم را بی اعتماد 

می کند».

شورای نگهبان اسامی نامزدهای تأیید صالحیت شده را اعالم کرد

این هفت نفر

شــرق: برخورد قضائی بــا قاضی صادرکننده دســتور 
فیلترینگ اینســتا گرام و معرفی او به دادسرای انتظامی 
قضــات یکــی از خبرهای مهــم دیروز نشســت خبری 
ســخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رســانه بــود. او در 
پاســخ به ســؤالی درباره اقــدام جاویدنیــا و فیلترینگ 
اینستاگرام گفت: در این حوزه اطالع رسانی شده است و 
اقدام شــخص مذکور خارج از حوزه وظایف و اختیارات 
اداری و قضائی ایشــان بود و به همیــن دلیل این اقدام 
کــه خــارج از ضوابط بــود، ملغی االثر اعالم شــد و به 
دادســرای انتظامی منعکس شــده و اقداماتی انجام و 
نتایجی حاصل شده است. بیســت و نهم اردیبهشت ماه 
بود که در پی انتشــار «ادعایــی در فضای مجازی مبنی 
بر صدور نامه ای به منظور فیلترینگ اینســتاگرام از سوی 
دستگاه قضا»، مرکز رسانه قوه قضائیه اعالم کرد: پیش تر 
نامه ای از سوی جواد جاویدنیا، یکی از معاونین قضائی 
رئیس کل دادگســتری اســتان تهران، در مورد فیلترینگ 
اینستاگرام صادر شده بود که بالفاصله در همان ساعات 
اولیه از سوی محمد جواد حشــمتی، رئیس دادگستری 
اســتان تهران بالاثر شده اســت. طبق اعالم مرکز رسانه 
قوه قضائیه، اقدام جاویدنیا در نوشتن چنین نامه ای یک 
تخلف اداری و مداخلــه ای خارج از وظایف و اختیارات 
نامبرده بوده اســت. نحوه در برخورد سریع با این دستور 
قضائی وقتی اهمیت پیــدا می کند که خاطره فیلترینگ 
تلگرام و سرنوشت قاضی صادر کننده آن حکم را به یاد  
آوریم. دســتگاه قضا در دوران ریاست آملی الریجانی از 
تصمیم قاضی بیژن قاســم زاده حمایت کــرد؛ البته این 
قاضی به دلیل فساد اقتصادی و دریافت رشوه در دوران 
ریاست سید ابراهیم رئیسی به ۱۰ سال زندان و انفصال از 
مناصب دولتی محکوم شــده است. رئیس قوه قضائیه 
که خود نامزد ریاست جمهوری است، مطمئنا بر اهمیت 
و نقش شــبکه های اجتماعی مجازی در روند انتخابات 
واقف اســت؛ البته اینکه بعد از انتخابات چه تصمیمی 
برای اینستاگرام گرفته شود، مشخص نیست. سرنوشت 
و تکلیف ســند تحول قضائی بعد از رفتن رئیسی به قوه 
مجریه ســؤال بعدی بود که از غالمحســین اسماعیلی 
پرســیده شد و او گفت: برای اینکه این سند مورد غفلت 
قــرار نگیرد و کیفیتش مــورد پایش قرار گیــرد، در قوه 
قضائیه مرکز پیگیری سند تحول تشکیل شده و این سند 
جامع و اجرائی اســت. متولیان و مسئوالن قوه قضائیه 

اســتقبال شایسته ای از ســند انجام دادند. جای نگرانی 
نیســت. به این سند باور و اعتقاد داریم و ساختار اجرای 
آن را فراهــم کرده ایــم و اقدامات الزم بــرای پایش آن 
فراهم شــده است و این ســند قابل ارتقا در قوه قضائیه 

است. تا امروز از برنامه زمان بندی جلو هستیم .
اسماعیلی در پاســخ به سؤالی درباره ضرورت ورود 
نخبگان بــه موضوع قتل های طایفــه ای و خانوادگی و 
اینکه دســتورالعملی پیش بینی شــود، گفت: ما قتل را 
بدترین جنایــت می دانیم و فرقی نمی کنــد که این قتل 
خانوادگی، طایفه ای یا بیگانه باشــد. در هر حال کشــتن 
انســان جنایتی بزرگ اســت و مرتکبان آن باید مجازات 
شــوند و اجرای مجازات هم باید بازدارنده باشد. اما این 
جنایت بزرگ نیازمند آسیب شناســی و بررســی از منظر 
جرم شناختی است. همکاران ما در معاونت پیشگیری از 
وقوع جرم با آسیب شناســی دقیق در پرونده های جنایی 
به ویــژه قتل ها در زمینه ارتکاب آن و مباشــرت قتل و... 
مطالعات دقیقــی انجام می دهنــد و از مجامع علمی 
تقاضا کردیم که مطالعات شــناختی خود را ارائه دهند 
و قطعا فرهنگ ســازی عمومی توسط جوامع نخبگان و 
ریش ســفیدان و بزرگان قبایل می تواند در کاهش جرائم 
نقش مؤثری داشته باشد. وی در باره قتل بابک خرمدین 
گفت: کشــتن عمل جنایت آمیزی است و فرقی نمی کند 
فرزندکشــی باشد یا مادرکشی و پدرکشی. باید با فرهنگ 
مناســب از این جنایت هولناک پیشــگیری کنیم. در این 
قصه با اصالح قوانین و مقررات و با تشدید مجازات این 
قبیــل قتل ها و در جنبه عمومی جــرم و در مواردی که 
اولیای دم از حق خود گذشــت می کنند و جنبه عمومی 
وجود دارد، باید مجازات مناســب لحاظ شود و موضوع 
در مجلس اســت و قوه قضائیه با تشدید جنبه عمومی 
جرم موافق و اقداماتی در حال انجام اســت. سخنگوی 
قوه قضائیه در پاسخ به ســؤالی درباره اظهاراتی درباره 
در اختیار نگذاشتن بابک زنجانی به وزارت اطالعات گفت: 
وزارت اطالعات ضابط قوه قضائیه است و همکاری ما با 
وزارت اطالعات شایسته است و در این پرونده همکاری 
خوبی داشــته ایم و دسترســی های کافی بــرای وزارت 
اطالعات وجود داشــت و بخشــی از گزارش خود را در 
سال ۱۳۹۵ به اطالع مردم رساندند و مستندات موجود 
در پرونــده و نظرات کارشناســان وزارت اطالعات تبادل 

همکاری را نشان می دهد.

سخنگوى قوه قضائیه:  برخورد قضائى با قاضى 

صادرکننده حکم فیلترینگ اینستاگرام

 

برگ سبز و سند کمپانی خودرو  وانت  پیکان رنگ سفید 

 روغنی مدل ۱۳۸۹ به شماره پالک ایران

 ۵۵ _ ۷۲۹ ن ۹۷ و شماره موتور ۱۱۴۸۸۱۰۰۰۶۴ و شماره 

شاسی NAAA46AA0AG097517 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  کوئیک  رنگ سفید مشکی مدل ۱۳۹۹ به شماره 

 M159094938 پالک ایران ۴۰ _ ۸۵۵ د ۹۷  و شماره موتور

و شماره شاسی NAPX212AAL101018715 به نام

 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند مالکیت  خودرو پژو 206SD - TU5 رنگ سفید 

 روغنی مدل ۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۱۵ - ۷۶۵ ص ۵۵ 

 و شماره موتور 167B0006550 و شماره شاسی

 NAAP41FE0GJ768344 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی  خودرو  پژو  پارس  رنگ سفید روغنی 

 مدل ۱۳۸۶ به شماره موتور ۱۲۴۸۶۱۸۸۲۵۴ 

 و شماره شاسی ۵۰۳۴۶۲۶۳  مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پالک موتور سیکلت  وسپا  رنگ سبز مدل ۱۳۹۷ به 

شماره پالک ایران ۱۳۷ _ ۲۳۸۵۱ و شماره موتور 

 MA33M1029289 و شماره شاسی 

N3C45KF10JMJ90095 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز   موتور  سیکلت  پالس  رنگ مشکی مدل 

۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۱۳۷ _ ۵۷۸۵۹ و شماره 

موتور NEODJGBFA00170 و شماره شاسی 

N5P***180A9520019 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز  موتور  سیکلت  پالس  رنگ آبی 
 مدل ۱۳۸۸ به شماره پالک ایران

 ۱۳۹ _ ۳۴۴۷۲  و شماره موتور ۲۹۲۶۴ و شماره شاسی 
NE0***180A8714670 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز و کارت خودرو  وانت  نیسان  رنگ  آبی

 مدل ۱۳۹۲ به شماره پالک ایران ۷۸ _ ۹۷۵ ق ۱۲ 

 و شماره موتور ۶۵۸۸۲۴ و شماره شاسی 

NAZPL140BD0369028 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند مالکیت خودرو  پیکان  سواری رنگ سفید روغنی مدل 

۱۳۸۳  به شماره پالک ایران ۲۲ _ ۱۸۳ ج ۶۴  و شماره 

موتور ۱۱۲۸۳۱۶۵۴۴۴ و شماره شاسی ۱۰۰۰۳۲۶۸ به نام 

مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

اطالعیه:مخاطب محترم آقای مهدی غفاری بزچلویی همسر شما خانم مریم احمدی 
با ارائه دادنامه شــماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۰۰۱۰۱۶۶۱ کالســه پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۲۰۰۱۰۰۹۵۹ 
مورخــه ۹۹/۱۲/۲۴ و قطعیت شــماره ۱۴۰۰۶۸۹۹۰۰۱۱۱۰۵۱۶۲ مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ 
صادره از شعبه ۲۳۱ دادگاه خانواده تهران، تقاضای ثبت و اجرای صیغه طالق را دارد  
تالش و نصایح اینجانب برای انصراف ایشان و یا تاخیر در اجرای حکم موثر واقع نشده 
و ایشــان همچنان اصرار بر طالق دارند، لذا به شما اخطار می شود ظرف هفت روز از 
تاریخ ابالغ در مدت یاد شــده، با همراه داشتن شناســنامه و کارت ملی جهت ثبت و 
اجرای صیغه طالق به این دفترخانه مراجعه فرمایید، در غیر اینصورت در اجرای احکام 

دادگاه ها و مفاد دادنامه طبق مقررات اقدام قانونی معمول خواهد شد.
سر دفتر طالق ۶۲ تهران - عباس عیسی بگلو

ادامه از صفحه اول

ارقام نجومي، اطالع رساني اندك!
رشــد  منفی بــودن  شــرایط  در  در واقــع   
 ۶٫۸ (منفــی  کشــورمان  در  ســرمایه گذاری 
درصــد) در  دهه ۹۰، حرکت برای انجام چنین 
ســرمایه گذاری های هنگفتــی، بــه دلیل عدم 
تغییــر مؤلفه هــای الزم برای جلــب و جذب 

سرمایه امری شگفت آور می نماید. 
مؤلفه هایــی از قبیــل  «عدم ثبــات اقتصاد 
کالن»، «تورم باال»، «نبود نقدینگی مناســب»، 
«تحریم های خارجی» و «جذاب بودن بازارهای 
از  صمــت  وزارت  (گــزارش  و...  غیرمولــد» 
نظرخواهی از ۹۵۵ کارآفرین و فعال اقتصادی 
۱۴۰۰/۱/۱۷). در چنین فضای نامطمئنی، کسب 
چنان دستاورد بزرگی از جلب و جذب سرمایه 
(۴۵۰ هــزار میلیــارد تومــان) و انعقاد چنین 
تفاهم نامه هــای تاریخی برای ســرمایه گذاری 
مولــد در کشــورمان نیازمنــد اطالع رســانی 
به مراتب بیشــتری از خبر چند خطی و نمایش 
فیلم خبــری چند دقیقه ای و... داشــت و باید 
زوایــای مختلف چنیــن اقدامی بــرای افکار 
عمومــی تشــریح می شــد. مثــال اینکــه این 
سرمایه گذاری دقیقا در کدام طرح ها و پروژه ها 

(فهرست کامل آنها) قرار است انجام شود؟ 
ســرمایه پذیر  و  ســرمایه گذار  تعهــدات 

چیست؟ 
نــرخ ســود مشــارکت و نحــوه مالکیت 
واحدهــای ســرمایه پذیر پــس از خاتمه کار 

چگونه است؟ 
آیا بــرای انجــام چنیــن اقــدام عظیمی، 
فراخــوان عمومی داده شــده بــود و امکان 
حضور ســایر عالقه مندان به سرمایه گذاری در 

این پروژه ها فراهم بوده است؟
 آیــا در انعقــاد ایــن تفاهم نامــه قوانینی 
مانند «قانــون برگزاری مناقصــات»  یا «قانون 

محاسبات عمومی» رعایت شده است؟
 آیــا ایــن تفاهم نامه ها نســبتی بــا الیحه 
«مشــارکت عمومــی و خصوصــی» دارد که 
اکنــون در دســتور کار مجلس اســت؟ و... . 
همان طوری که در ابتدا عنوان شد، هر اقدامی 
را کــه در جهت افزایش ســرمایه گذاری مولد 
و آن هم از طریق تأمیــن مالی درونی صنعت 
انجام شــود، باید به فال نیك گرفت  اما از آنجا 
که مارگزیده از خصوصی سازی های انجام شده 
مانند ریســمان سیاه و ســفید می ترسد، خوب 
است به ابهامات فراوان در این باره پاسخ داده 
شــود و در ســایه خرد جمعی امکان نظارت 
بیشتر و جلوگیری از خطاها و مفاسد احتمالی 
و نیز حضور و مشــارکت هرچه بیشــتر ســایر 
عالقه منــدان به انجــام چنیــن فعالیت هایی 
فراهم و رونق تولید و فرایند توســعه صنعتی 
کشــور به دور از شــائبه ها، واقعیت و عینیت 

یابد!



9 جامعه
چهارشنبه   5 خرداد 1400سال هجدهم    شماره 4011

دریچه یادداشت

از سوی کمیته ملی موزه های ایران )ایکوم( 
طی مراسمی مجازی برگزار شد

معرفی و تقدیر 
از موزه های برتر کشور

در پایــان ســیزدهمین دوره مراســم انتخــاب  �
موزه برتر با شــعار «آینده موزه ها؛ بازیابی و تصور 
دوباره» توسط کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم) 
برتریــن موزه های کشــور در ۱۴ شــاخص مختلف 
معرفــی شــدند و از آنها تقدیر به عمــل آمد. این 
مراســم به شــکل مجازی برگزار شد و در شاخص 
اعمال اســتانداردهای فیزیکی در بخش موزه های 
خصوصــی، موزه مردم شناســی ارامنه جلفای نو، 
موزه تاریخ تجارت جندی شــاپور معرفی شدند، در 
بخش موزه های دولتی متوســط، موزه چینی خانه، 
موزه ملی تاریخ طبیعی، موزه ملی ورزش، المپیک 
و پــارا المپیک ایران و در بخــش موزه های دولتی 
بزرگ، مجموعه میراث جهانی کاخ گلســتان، موزه 
منطقه ای خلیج فارس و مجموعه فرهنگی تاریخی 
نیاوران برگزیده شدند و در بخش موزه های دولتی 
کوچــک هیچ یک موفق به دریافــت حداقل امتیاز 
نشــدند. در شــاخص توســعه مدیریت در بخش 
موزه هــای خصوصی، موزه هــای دولتی کوچک و 
موزه های دولتی متوسط موفق به دریافت حداقل 
امتیاز نشــدند و در بخش موزه هــای دولتی بزرگ 
تنها مجموعه میراث جهانی کاخ گلســتان معرفی 
شــد. موزه هایی که در شــاخص گــردآوری امتیاز 
آوردند در بخش موزه های خصوصی شــامل موزه 
مردم شناسی ارامنه جلفای نو، موزه آثار فرهنگی -
تاریخی کرباسی، موزه ارامنه آرداک مانوکیان و در 
بخش موزه هــای دولتی کوچک، موزه تاریخ علوم 
اردبیل، باغ موزه نگارستان و به صورت مشترک موزه 
مردم شناسی میمه و پارک موزه علوم زمین هستند.
همچنیــن در بخــش موزه های دولتی متوســط، 
موزه ملی تاریخ طبیعــی، موزه ملی هنر و ادبیات 
کــودک و در بخش موزه های دولتــی بزرگ، موزه 
آســتان قدس رضوی و موزه ملی ایران امتیاز الزم 
را کســب کردند. در شــاخص نگهداری و حفاظت 
در بخش موزه های خصوصی، موزه تاریخ تجارت 
ارامنه جلفای  جندی شــاپور، موزه مردم شناســی 
نو و مــوزه خصوصی پبــده و در بخش موزه های 
دولتی کوچک، موزه باستان شناسی و مردم شناسی 
خلیج فارس، سایت موزه میراث جهانی چغازنبیل 
و هفت تپــه و موزه شــهرداری اردبیل و در بخش 
موزه های دولتی متوســط مــوزه چینی خانه، موزه 
رضاعباســی، موزه مقــدم و در بخــش موزه های 
دولتی بزرگ، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، 
مــوزه ملی ایــران، مجموعــه فرهنگــی تاریخی 
نیاوران برگزیده شــدند. در ســیزدهمین دوره آیین 
انتخاب موزه برتر در شــاخص مناسب  سازی برای 
معلــوالن در بخــش موزه های خصوصــی، موزه 
صلح، موزه مردم  شناســی ارامنــه جلفای نو و در 
بخش موزه های دولتی متوســط، مــوزه هنرهای 
تزئینی، باغ موزه قصر، مــوزه ملی ورزش، المپیک 
و پارالمپیک انتخاب و معرفی شــدند. در شاخص 
تالش بــرای بقــا در بخش موزه هــای خصوصی 
خانه موزه چمن آرا (بتهوون)، به صورت مشــترک 
موزه تاریخ و مردم شناسی شاهین شهر و موزه هنر 
مشکین فام، در بخش موزه خصوصی، تمبر یکتا و 
در بخش موزه های دولتی بــزرگ، موزه ارتباطات 
برگزیده شدند. در این شاخص هیچ یک از موزه های 
دولتی کوچک و موزه های دولتی متوسط موفق به 
دریافت حداقل امتیاز نشــدند. در شــاخص بازدید 
در بخــش موزه های خصوصی، مــوزه بین المللی 
مطبوعــات، مــوزه زمین شناســی گــرگان و موزه 
عروســک و در بخش موزه هــای دولتی کوچک، 
باغ موزه نگارستان، موزه تاریخ علوم اردبیل و کاخ 
عالی قاپــو و در بخش موزه های دولتی متوســط، 
مــوزه مقدم و در بخش موزه هــای دولتی بزرگ، 
مــوزه ملی ایران، موزه آســتان قــدس رضوی و 
مجموعــه فرهنگی تاریخی ســعدآباد انتخاب و 
معرفی شــدند. در شــاخص معرفــی در بخش 
موزه هــای خصوصی، موزه مردم شناســی ارامنه 
جلفای نو، به صورت مشــترک موزه مردم شناسی 
اوز و خانه مــوزه بومیان کیش و موزه معماری و 
خالقیت در بخش موزه های دولتی کوچک، موزه 
خیابان ولی عصر، موزه شــهرداری اردبیل، سایت 
موزه میــراث جهانی چغازنبیــل و هفت تپه و در 
بخش موزه های دولتی متوســط، مــوزه آبگینه و 
سفال، موزه ملی هنر و ادبیات کودک و به صورت 
مشــترک موزه رضا عباســی و موزه تاریخ آمل، در 
بخــش موزه های دولتی و بزرگ، موزه ملی ایران، 
مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، موزه آستان 
قدس رضــوی برگزیده شــدند. در شــاخص روز 
جهانــی در بخش موزه های خصوصی، موزه های 
دولتــی کوچــک، موزه هــای دولتی متوســط و 
موزه های دولتی بزرگ هیچ یک موفق به دریافت 
حداقــل امتیاز نشــدند. در شــاخص پژوهش در 
بخــش موزه هــای خصوصی، مــوزه معماری و 
خالقیت، مــوزه آثار فرهنگی تاریخی کرباســی و 
مــوزه ارامنه جلفای نــو و در بخــش موزه های 
دولتــی کوچک به صورت مشــترک مــوزه تاریخ 
علــوم اردبیل و موزه شــهرداری اردبیل، ســایت 
مــوزه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه و موزه 
خیابان ولی عصــر و در بخــش موزه های دولتی 
متوسط، موزه ملی ورزش، المپیک و پارا المپیک و 
موزه آبگینه و سفال و در بخش موزه های دولتی 
بزرگ، موزه ملی ایــران، مجموعه میراث جهانی 
کاخ گلستان و آستان قدس رضوی برگزیده شدند. 

زنان و چالش انتخاب

زنــان در طــول دوران زندگــی خود به واســطه  �
نقش های متعدد که گاهی مســئولیت های برخی از 
آنها با یکدیگر متضاد نیز هســت همواره در معرض 
انتخــاب قرار دارنــد؛ انتخاب هایی کــه موجب بروز 

فشارها و محدودیت هایی برای آنان می شود.
به طورقطع سراسر زندگی پر است از انتخاب هایی 
که منجر به حذف سایر گزینه های پیش رو می شود، اما 
آنچه در ایــن بین اهمیت دارد، ایجاد محدودیت های 
بیشــتر برای زنان به واسطه برعهده داشتن نقش های 

مختلف و مسئولیت های ناشی از این نقش هاست.
آنچــه در ایــن نوشــتار مــورد بحــث اســت، 
محدودیت هــای ناشــی از نقش هــای متعــدد یک 
زن در جامعه اســت کــه البته محدود به کشــور یا 
جامعه خاص نیســت بلکه در جوامع مختلف دچار 
شدت و ضعف اســت. البته در بسیاری از جوامع که 
موضوع حقوق زنان مورد توجه بیشــتری قرار گرفته 
و بیشــتر به آن پرداخته شده، وضع قوانین حمایتی و 
فرهنگ سازی در این زمینه موجب کاهش آسیب ها و 
فشارهای ناشی از تعدد نقش شده و آن را به حداقل 

رسانده است.
در میــان زنان نیز می توان گفــت محدودیت های 
ایجادشــده برای زنان متأهل، شاغل و دارای فرزند نیز 

بیشتر از سایر بانوان است.
در همین راســتا همچنین می توان به شغل هایی 
اشــاره کرد که ماهیت آنها مســتلزم صرف زمان در 
ساعات مختلف شــبانه روز است که ممکن است این 
امر موجب تعارض با ســایر نقش ها از جمله مادری 

و همسری باشد.
اگرچه امروز درمقایسه با دهه های گذشته جایگاه 
اجتماعی زنان تا حدودی تثبیت شــده و بســیاری از 
ارزش های ضد زن نظام پدرساالری فروریخته یا رنگ 
باخته اما هنوز هم زنان در برهه های مختلف مجبور 

به انتخاب هستند.
در ســال های اخیر قوانین خوبــی ازجمله قانون 
کاهش ســاعت موظفی زنان دارای شرایط خاص از 
۴۴ ساعت به ۳۶ ســاعت در هفته، الیحه صیانت از 
حقوق زنان که براساس آن هرگونه اجبار بانوان توسط 
کارفرما به عدم ازدواج یا پوشش خاص یا آرایش زننده 
و... جرم محسوب می شــود یا ممنوعیت اخراج زنان 
باردار توســط کارفرما به دلیل حاملگی آنها، تصویب 
شــورای عالی اداری درخصوص اینکــه ۳۰درصد از 
مدیران دولت باید از خانم ها باشــند ازجمله اتفاقات 
خوب در این زمینه است که اگرچه در اجرا مشکالتی 
وجود دارد اما نفس تصویب قوانین مذکور را می توان 

گامی مثبت و رو به جلو دانست.
در ایــن میــان و همگام بــا تصویــب قوانین 
حمایتــی، بــه عنوان راهــکاری در ســطح میانه 
می توان بــه لــزوم تبلیغات و فرهنگ ســازی در 
رســانه ها برای مشــارکت فعال مــردان در امور 

خانه داری و فرزندپروری اشاره کرد.
با توجه به تغییرات اجتماعی که در طول سالیان 
گذشــته رخ داده، همان گونه که در گذشــته اوضاع 
اقتصادی به گونه ای بود که تنها پدر خانواده شــاغل 
بــوده و عمده وظایف خانه و فرزنــدان بر دوش زنان 
بود، اما در عصر حاضر مشــاهده می کنیم که بسیاری 
از زنان نیز وارد بازار کار و اقتصاد شده اند پس این امر 
لزوما مستلزم تغییراتی هم در ساختار تقسیم وظایف 

خانه داری و هم فرزندداری است.
موضوع دیگری که نباید از نظر دور داشت، بحث 
اسطوره زدایی از مادر است که اگرچه مبحثی مفصل 
است اما باید توجه کرد که مادران به صرف اینکه مادر 
هســتند نباید از تفریحات و اوقات فراغت خود بزنند 
و تنها تمرکزشــان روی فرزندان باشد و جز این از آنها 

پذیرفته نباشد.
این باور غلط در جامعه که مادر نباید و نمی تواند 
اشــتباه کند حامل بار روانی زیادی بر مادران اســت و 
درنهایت هر کدام از این موارد در ســطح بهداشــت 

روانی زنان و مادران مؤثر است.
اسطوره ســازی از مادر و طــرح موضوعاتی از این 
قبیــل که یک مادر نمی تواند یا نباید افســرده باشــد 
آسیب هایی به زنان وارد می کند که در نهایت ممکن 
است موجب بروز اتفاقات تلخی از جمله خودکشی 
باشــد (چنانچه مشــابه ایــن اتفاقــات را در جامعه 
مشــاهده کرده ایم). درحالی که بهداشــت روانی یک 
مادر به عنوان یک انسان کاهش یابد ممکن است هر 

اقدامی از او سرزند.
و  اسطوره ســازی  بــا  بیهــوده  این گونــه  نبایــد 
تقدس دادن به مادران آنان را از بعد انسانی تهی کرد 
و جنبه قدســی داد بلکه باید به آنــان و جامعه این 
باور را تزریق کرد که زنان نیز ممکن است کم بیاورند، 
ببرند یا خالی کنند بنابراین نیاز به مشــارکت و حضور 
فعــال و مؤثر مــردان در همه امــور زندگی ضروری 
است. کاهش ســطح بهداشــت روانی پرخاشگری، 
افسردگی ها و وسواس های فکری در زنانی که چندین 
نقش شامل شاغلی، مادری، همسری و گاهی فرزندی 
(مســئولیت مراقبت از پدر و مادر پیر و ســالخورده) 
را برعهــده دارند، به دنبال داشــته و در نتیجه درک و 
مشارکت فعاالنه و مؤثر مردان می تواند مقدار زیادی 

از این بار را کم کند.
بنابراین به جامعه این بــاور را تزریق کنیم که 
در گذر تغییرات اجتماعی ایجاد شده، امروزه این، 
وظیفه مردان نیز به شــمار می رود نه صرفا لطف 
و همــکاری آنها و تالش کنیــم در جریان تربیت 
و جامعه پذیری کودکانمــان نیز مراقب رفتارها و 

گفتارهای جنسیت زده باشیم.

روز قبــل از این مصاحبه، فضا جور دیگــری بود. قرار به 
ردصالحیت های گســترده نبود و هنوز اصالح طلبان در 
شــوک فرو نرفته بودنــد. صبح روز سه شــنبه، در حالی 
به منزل زهرا شــجاعی رفتیم که تصــورش این بود این 
مصاحبه به دلیل شرایط موجود لغو شده است. با لبخند 
تلخی گفت: کمی دیر نیامدید؟ فکر  نمی کنید حداقل شما، 
به عنوان همفکران ما باید زودتر سراغ من می آمدید؟ زهرا 
شجاعی تنها فعال شناخته شده در عرصه سیاست است 
که به پیشنهاد نهاد اجماع ساز اصالح طلبان در انتخابات 
ریاســت جمهوری ثبت نام کرد. او می گوید عالوه بر آنکه 
قرار شد پرچمی که اعظم طالقانی و منیره گرجی به دست 
گرفته بودند باال بمانــد، تالش کرده اند اقدامی نمادین را 
به حرکتی نهادین تبدیل کنند. زهرا شجاعی معتقد است 
دلیل ردصالحیت او ربطی به جنســیتش ندارد و او هم 
به همان دلیل ردصالحیت شــده که دیگر اصالح طلبان 

نامشان از شرکت در این انتخابات خط خورده است.

 خانم شــجاعی پیش از دعوت از سوی زنان و نهاد  �
اجماع ســاز، خودتان به فکر ثبت نام افتادید؟ از ابتدا 

بگویید چه شد و با چه کسانی مشورت کردید؟
اجازه دهید کمی به عقب برگردیم. بعد از ســال ۸۵ 
که بازنشســته شــدم، تصمیم به بودن در پســت دولتی 
نداشتم. تصمیم گرفتم در حوزه های مدنی و به خصوص 
در حزب خودمان مجمع زنان اصالح طلب بیشتر فعالیت 
داشــته باشم و کمی مطالعه ام را بر متون مقدس قرآن و 
نهج البالغه متمرکز کردم. معتقد بودم باید تجاربی را که 
در چند دهه گذشته اندوخته ام، منتقل کرده و مکتوب کنم 
و مســیر و برنامه دیگری برای زندگی خودم در نظر گرفته 
بودم و به همین خاطر همان طور که اطالع دارید در دولت 
آقای روحانی هیچ مســئولیتی را قبــول نکردم و با وجود 
پیشنهادهایی که دوســتان و خود آقای روحانی داشتند، 
مســئولیت کتابخانه ملی را قبول نکردم. در همین راستا 
هم فکر کردم یکی از کارهایی که باید برای انسجام بخشی، 
گفتمان ســازی و وحدت بیــن زنان فعــال اصالح طلب 
داشته باشیم، تشکیل و ایجاد یک ائتالف بین احزاب زنان 
اصالح طلب است که از حدود سه سال قبل «صدف» را که 
ائتالف احزاب زنان اصالح طلب است و من با تعبیر خودم 
صدای دختران فــردا نام گذاری کرده ام، تشــکیل دادیم . 
موضوع بحث کاندیداتوری زنان ابتدا در همین جلســه از 
چند ماه قبل مطرح شد. زمانی که بحث های کلی درباره 
انتخابات ریاســت جمهوری بود، ما هم در جلسه مان به 
بحــث پرداختیم که چه کاری می توانیم به عنوان زنان در 
این زمینه انجام دهیم و یادآوری خاطرات خانم طالقانی 
و زحماتی که ایشان در دوران قبل کشیده بودند و اینکه در 
این مقطع این مانع ذهنی و ابهام در تفسیر کلمه رجال را 
برطرف کنیم و این جنبش و جریان تالش زنان که مثل دو 
ماراتن، پرچمی را که خانم استاد منیره گرجی در مجلس 
خبرگان قانون اساســی در اعتراض به شرط ذکوریت بلند 
کردنــد، در انتخاب رئیس جمهوری باال نگه داریم. ما هم 
این رســالت را زمین نگذاریم و هم جلــو ببریم و بتوانیم 
این حرکت را از حالــت نمادین به حال نهادین دربیاوریم 
و به صورت عملیاتی پیش ببریم. در جلسات «صدف» که 
هر دو هفته یک بار برگزار می شود، این موضوع را به بحث 
گذاشته و راهبرد خودمان را برای این حرکت، درخواست 
تفسیر رســمی شــورای نگهبان از کلمه رجال گذاشتیم. 
حتی در آن جلســات به این نتیجه رسیدیم که االن زمان 
این نیســت که بخواهیم درباره مســائل صحبت کنیم و 
بهتر اســت تا رسیدن به این نکته، درباره مصادیق و افراد 
صحبت کنیم؛ چون اگــر در برنامه ریزی گام به گام حرکت 
نکنیــم و به اصطالح اگر جلوتر از موعــد اقدام عجوالنه 
انجام دهیم، پروژه مان می ســوزد و فایده ای ندارد. طرح 
مصادیق و انتخاب افــراد در آن مقطع زود بود؛ به خاطر 
اینکــه اول باید (خواهری مــان) را ثابت می کردیم و بعد 
ســراغ سایر مسائل می رفتیم. ضمن اینکه طرح افراد هم 
موضوع را منحرف می کرد و به حاشــیه کشــیده می شد. 
اگر دقت کرده باشــید، در فضای مجازی، مطبوعاتی و... 
با همکاری و هماهنگی هم شــروع کردیم به درخواست 
مطالبــه، توییت کــردن، مصاحبه، برنامه هــای الیو رفتن 
و... که موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساســی و مسئله رجال 
روشــن شــود. کار مطالعاتی انجام دادیم و تحقیقاتی در 
این زمینه انجام شد و تقریبا به صورت یک بحث عمومی 
از ســوی صاحب نظران حوزه زنان و به خصوص خانم ها، 
این موضوع به بحث و بررســی گذاشته شد. اگر خاطرتان 
باشــد، مصاحبه اول آقای کدخدایی کــه گفتند زنان هم 
می توانند ثبت نام کنند، با واکنش ما مواجه شــد؛ چرا که 
ما در ثبت نام منعی نداشــتیم. حتی من محترمانه گفتم 
این شــائبه اســتفاده ابزاری از زنــان را دارد؛ چون خانم 
طالقانــی هم قبــال ثبت نام می کردند؛ یعنــی در ثبت نام 
مشــکلی نداریم. در دوره های قبل هم خانم های دیگری 
آمده بودند. مسئله ما بررسی پرونده است؛ یعنی دریافت 
پرونده، بررســی و بعد هم تأیید صالحیت. آن زمان است 
که به هدفمان رسیده ایم؛ واال ثبت نام باز هم تکرار همان 
مرحله قبلی است و گام به جلو نبود. این بحث ها را ادامه 
دادیم تا ایشــان در مصاحبه بعدی خودشــان اعالم کرد 
پرونــده خانم ها و آقایان، همگی را بررســی می کنیم. در 
نتیجه به صورت تلویحی این برداشت را کردیم که تفسیر 
تلویحی انجام شده است؛ یعنی رجال از نظر ما هم زنان و 
هم مردان هستند؛ یعنی اشخاص و شخصیت ها هستند. 
کارهای مطالعاتی و مذاکــرات مجلس خبرگان را انجام 
دادم. بــه لحاظ نظری از دیدگاه خودمان اثبات کردیم که 
کلمه رجل فقط مسئله مردان نیست و تاریخچه را گفتیم؛ 
چون کمــک می کند به اینکه بتوانیــم اراده قانون گذار را 
از انتخاب این کلمه در بیاوریم تا بتوان تفســیر کرد؛ چون 
در تفســیر این طور است که بررســی می کنند ببینند اراده 
قانون گــذار در آن زمان چه بوده و از چه جهت این کلمه 

را مطرح کرده است.

اتفاق خوب دیگر هم این بود که در نهاد اجماع ســاز، 
(جبهه اصالحــات ایران) که در نهاد اجماع ســاز بحث 
کاندیداتوری زنان جدی بود و صحبت این بود که چگونه 
به کاندیدای واحد برسیم. برای من جالب بود و به نظرم 
رشد و ارتقای ســطح فکری آن جمع را نشان می داد که 
چرا نباید در این فرایند از خانم ها و آقایان اســتفاده کنیم. 
چون خانم هایی هســتند که تجربه دارنــد و جزء رجال 
سیاسی هســتند و برای ما باعث خوشحالی بود منویات 
مــا در صدف از زبــان آقایان مطرح می شــد. بنابراین در 
جلســات صدف و شــورای مرکزی احــزاب این بحث را 
مطرح کردیــم که حاال روی یکی، دو  نفــر از خانم ها به 
اجماع برســیم. اگر در این مرحله تعدد کاندیدا داشتیم، 
هیچ کــدام مورد حمایت قــرار نمی گرفتند و باز موضوع 
منتفی می شد. پنج نفر خانم مطرح بودند که در مورد دو 
نفر از خانم ها به اجماع رسیدیم. تقریبا از همین پنج نفر 
هم هیچ کس خودش اعالم آمادگــی نکرده بود و همه 
مخالفت می ورزید. ما چون بیشتر هدف طرح موضوع و 
جریان سازی بود، خیلی اعتنایی به مخالفت افراد نکردیم. 
در مــورد خانــم ابتــکار و خانم دکتر کوالیــی به نتیجه 
رســیدیم که خــارج از جبهه بودند؛ یعنــی عضو جبهه 
نبودند. این پیشــنهاد در جلسه شــورای مرکزی حزب ما 
مطرح شــد و دوستان ضمن تأیید این دو نفر بسیار اصرار 
داشتند مبنی بر اینکه شما خودتان هم باید به عنوان یکی 
از کاندیداها مطرح باشــید و در نامه ای که ما می دهیم، 
اسم شما هم باشد . معتقد بودند ما حزب زنانه هستیم و 
کاندیدا پیشنهاد می دهیم و دبیرکل در این لیست نباشد؟ 

ما شما را شایسته می دانیم.
 خودتان قبال به این موضوع فکر کرده بودید؟ �

خیر یعنــی فکــر می کردم، چــون مــا می خواهیم 
جریان ســازی بکنیم. تقریبا برایم روشــن بــود که در این 
مرحله بازهم که خانمی تأیید نخواهد شد؛ بنابراین ورود 
به این مسئله فقط باعث می شود من فرصت را از دست 
بدهم و چون قرار است جریان سازی کنیم، این کار توسط 
دیگران انجام می شود و شایستگی آنها را از خودم بیشتر 
می دانســتم و هیچ گاه در مورد خودم فکر نکرده بودم و 
تصمیم هم نداشتم و به جد هم مخالف بودم. در لحظات 
آخر که باید مکاتبه را با نهاد اجماع ســاز انجام می دادم، 
از سوی ســایر نهاد اجماع ســاز با من تماس گرفتند که 
ما می خواهیم شــما را معرفی کنیم و هر چه من اصرار 
و پیشــنهاد کردم که دیگــران را معرفی کنید و من قبول 
نمی کنم، آنها نپذیرفتند و گفتند نظر ما در مورد شماست. 
گفتند اگر شــما قبول نکنیــد، خانم دیگــری را معرفی 
نخواهیم کــرد و در واقع من اینجا کمی احســاس خطر 
کــردم؛ چون در مورد دوســتان و خانم های دیگر دیدگاه 
برخی از احزاب را می دانســتم که و این طور نبود که حاال 
گزینه هایی که ما تأیید کرده بودیم، مورد وفاق همه باشد. 
در نتیجه احســاس خطر کردم و برآورد ما این بود که در 
صورت عــدم پذیرش من و ادامه مخالفــت، این پرونده 
بسته می شود و هیچ خانمی مطرح نمی شود و راه تمام 
می شــود، به امید اینکه باالخره فقط این مرحله اســت. 
در نهایت من و خانم موالوردی حمایت الزم را داشــتیم، 
بــا وجود اینکه هیچ البی ای با احزاب نداشــتیم. فاصله 
محدودی شــاید در حد یک هفته آن هم در شرایطی که 
من در تهران نبودم و در روســتا بــودم، واقعا با همت و 
همکاری اعضای شــورای مرکــزی و همکاری همکاران 
ســابقم در دولت کــه واقعا خیلی به مــن کمک کردند 
و از هر کســی کمک خواســتم و نظر خواســتم واقعا نه 
نگفتند و کســانی بودند که من از آنها راهنمایی خواستم 
و شورای مرکزی که در فشار زیاد و در زمان محدود اما با 
انرژی باالیی برنامه تهیه شــد که من با برنامه وارد شدم. 
این برنامه در شــش فصل شامل شش محور اقتصادی، 
سیاست داخلی، فرهنگی، اجتماعی، محیط زیست و زنان 
اســت که در هر بخش برنامه هم چالش ها، راهبردها و 
برنامه ها گفته شده و بعد هم پاورپوینت برنامه آماده شد. 
هفته قبل نوبت من رســید و در جلسه جبهه اصالحات، 
نهاد اجماع ساز برنامه را ارائه کردم که برنامه خیلی مورد 
قبول قرار گرفت و شنیدم گفتند این برنامه یکی از بهترین 

برنامه هایی بود که توسط کاندیداها ارائه شده است.
 در وزارت کشــور واکنش ها چطور بود؟ از حضور  �

خانم ها استقبال کردند؟
من از روز قبل اعالم کرده بودم که شنبه برای ثبت نام 
خواهم رفت ولی خیلی سعی کردیم که با لشکرکشی و 
پروپاگاندا نرویم. ولی دوســتان عالقه مند و فعاالن حوزه 
زنــان از نمایندگان ســابق مجلس و برخــی خبرنگاران 
و دوســتان شــورای مرکزی در زمان ثبت نــام همکاری 
کردند. روز آخر ثبت نام شــلوغ بود و خیلی از دوستان با 
لشکرکشــی آمده بودند. آقای رضایی و جلیلی هم قبل 

و بعد از من ثبت نام داشــتند. در هر صــورت آنجا حاضر 
شــدیم. خیلی شــلوغ بود و بیش از یک نفــر همراه به 
داخل راه نمی دادند. خانم زهرا صدراعظم نوری زحمت 
کشــیدند و همراهی شان جنبه تشریفاتی نداشت. در بدو 
ورود تیمی از افراد مختلف برای ثبت نام بودند که مدارک 
را چک می کردند. برداشــت من این بود که اینها نســبت 
به من شناخت نداشــتند و توجیه نبودند و نمی دانستند 
که امکان دارد خانمی هم جزء مقامات ســابق باشــد یا 
مسئولیت داشته باشد؛ به طور طبیعی و برای اینکه تراکم 
نشــود، افرادی را که وارد می شدند، بین کاربران در سالن 
توزیع می کردند. اکثر کاربران در ســالِن خبرنگاران بودند، 
مثال از شماره یک تا ۲۰ سالن پایین که خبرنگاران بودند و 
طبقه دوم هم جایی را تعبیه کرده بودند که برای روزهای 
آینده که آنجا هدایت می کرد ما را به آسانسور طبقه دوم 
هدایت کردند، ما هم نمی دانســتیم کــه دو مکان برای 
ثبت نــام وجود دارد. وقتی به طبقــه دوم رفتیم، مراحل 
اولیه را طی کردیم و صداها از طبقه اول شــنیده می شد 
و گفتیــم بعد از تمام شــدن کارهایمان مــا هم به طبقه 
پایین خواهیم رفت. خانــم کاربری که مدارکم را تحویل 
گرفت، خیلی خوشــحال شــد و من را شناخت. گفت ما 
دو، ســه روز قبل با دوســتان صحبت می کردیم که چرا 
هیچ خانمی ثبت نام نمی کنند. ایشان کارمند وزارت کشور 
بود و برای من برخــورد و عالقه مندی اش جالب بود. در 
مرحلــه بعدی هم که مدارک را تحویل دادم، باز هم من 
را شــناختند و خیلی برخورد خوبی داشتند. بعد از اتمام 
کار که خواستیم به سالن اصلی برویم، برخی از کارکنان 
گفتند ســالن تعطیل شــده و همه رفته اند. خانم نوری 
قبال با مسئوالن سالن هماهنگ کرده بودند و با پافشاری 
توانستیم به سالن برویم. منظورم این است که از ما خیلی 
اســتقبال نکردنــد و از بدو ورود به عنوان رجل سیاســی 
برخورد نکردند. حاال یک برنامه هماهنگ شــده نبود که 
بگویم کار سازمان یافته بود. یک بخش از تفکر این بود که 
مگر می شود یک خانم رجل سیاسی باشد؟ در هر صورت 
با اصرار به ســالن رفتیم و دیدیم خبرنگاران زیادی بودند 
که پشت تریبون شروع به خواندن بیانیه کردم که بعد از 
چند دقیقه سکوت حاکم شد و احساس کردم بیانیه مورد 
توجه قرار گرفته و مشغول گوش دادن و ضبط کردن بودند 
و بعد از خواندن بیانیه هم که رومی تشکیل شده بود که 
آنالین پخش می کرد. با من مصاحبه کردند. به این ترتیب 
کار ثبت نام به اتمام رسید. نکته جالبی هم که پیش آمد، 
این بود که بعد از خواندن بیانیه که می خواســتیم خارج 
شــویم، در زمان خروج ناخودآگاه خودمان و به خواست 
خدا از همان سالن اصلی خارج شدیم که تقریبا کار تمام 
شده بود؛ ولی خبرنگاران تعدادی حضور داشتند و آنجا 
متوجه شدند و عکس گرفتند و سه مصاحبه انجام شد. 
خوشــبختانه این خأل در قسمت ثبت نام هم برطرف شد 
و بعد دیدم دوستان همچنان منتظر خروج من مانده اند.

  در اخبار هم ثبت نام منعکس شد؟ �
خیر، چون جایی که من ثبت نام می کردم، طبقه دوم 
بود و سیســتم فیلم برداری و پخش زنــده در طبقه اول 
مســتقر بود. متأسفانه حضور من در تلویزیون نشان داده 
نشــد؛ چون دوربینی نبود؛ ولی درباره بقیه آنالین پخش 
می شد. در شبکه ششم که زیرنویس می کرد چه کسانی 
ثبت نــام کرده اند، بی مهری کردند و به اســم من اشــاره 
نکردند؛ اما شبکه یک اخبار ساعت ۹ خبرش را اعالم کرد 
و هم یک تکــه از قرائت بیانیه من را نشــان داد. بعد از 
آن هــم از طریق ارزیابی که داشــتم، برخی از مطبوعات 
حتی روزنامه شما انگار خیلی ثبت نام من را به رسمیت 
نشناختند و در تیترها و عکس هایی که انتخاب می کردند، 
زنان را خیلی مطرح نکردنــد؛ ولی به تدریج که فعالیت 
انجــام دادیم، کم کــم این قضیه جا افتاد و به رســمیت 

شناخته شد.
 در چند ماه گذشــته به نظر می رسید سخنرانان و  �

مسئوالن مرتبط از جواب دادن به مسئله رجل سیاسی 
درمی رونــد؛ یعنی انگار جواب مشــخصی برای این 
ســؤال ندارند و برای شان یک شمشــیر دولبه است؛ 
یعنی اگر بگویند موردی ندارد که خوب باید قبول کنند 
و اگر هم بگویند مورد دارد که با افکار عمومی و سؤال 
مواجه می شوند. از مسئوالن ذی ربط دلیل این ماجرا 

را پرسیده اید؟
علتش را می دانم و ســؤال نکردم. مسئله ریشه دارد 
در برداشــت های فقهی بخش کوچکی از علما نســبت 
به مســئله حکومت زنان. یعنی شــورای نگهبان یک جور 
می خواســت برخورد کند که هم نگرانی و دغدغه علما را 
ایجاد نکند و در عین حال حقوق دانان شــورای نگهبان که 
افراد تحصیل کرده و جوان تر هم هســتند، موافق هستند؛ 
چون نظر علما نسبت به این موضوع نظر همه شان است. 

این نظر شاذ یعنی نظر نادری است و مبنای روایی هم دارد، 
نه مبنای قرآنی. آقای بهشــتی خیلی خوب توضیح داده؛ 
یعنی ما به قرآن که مراجعه می کنیم، قرآن حکومت کردن 
زنان را نه تنهــا تقبیح نمی کند؛ بلکه تعریف و تمجید هم 
می کند. مثالش هم ملکه سبا در قرآن که وقتی داستانش 
مطرح می شــود، به عنوان یک امر نکوهیده یاد نمی شود. 
گفته می شــود به عنوان یک فرد اهل مشــورت و قدرتمند 
بوده و حتی در نهایت مسلمان می شود و به اسالم ایمان 
مــی آورد و از ویژگی های خوبش صحبــت می کند. پس 
مشخص می شــود که حکومت کردن زنان از نظر اسالم و 
قرآن نه تنها حرام نیســت؛ بلکه اگر یک خانم حاکم عادل 
و خوبی باشــد، خیلی هم مــورد تأیید قــرار می گیرد؛ اما 
روایتی هم وجود دارد. همان نگرشــی که قضاوت زنان را 
برنمی تابــد، امارت زنان را هم برنمی تابد. من نمی خواهم 
به آنها توهین کنم. به هر حال یک نظر علمی است؛ چون 

آنها هم که مسئله شخصی ندارند و عنادی ندارند.
 مثال یک مرجع تقلید ۹۰ساله چه مسئله شخصی ای 
دارد؟ ایشــان با مطالعات و برداشــت هایی که داشــته 
فکر می کند اســالم به خطر می افتد. مثل پزشــکی که با 
مطالعاتش به نتیجه می رسد که اگر فالن برخورد با بیمار 
شود، جانش به خطر می افتد. آیت اهللا صانعی مشخصا 
اصال چنین برداشــتی نداشــتند؛ هم درباره قضاوت هم 
شهادت. اینها مجتهد واقعی هستند. مجتهد یعنی کسی 
که تــالش زایدالوصفی انجام دهد برای کشــف قوانین 
بر اســاس همان متون و اصول اصلی. شاید در مجموعه 
شــورای نگهبان هم این تفکر وجود داشــته باشد که در 
ترکیب شورای نگهبان ممکن است همین نظریه در ذهن 
برخی  افراد نظر درستی باشد و به همین خاطر است که 
این کار را نکردند. ســال ۹۵ سیاست های کلی انتخابات 
به شورای نگهبان ابالغ شــد و رهبری از شورای نگهبان 
خواست ابهام کلمه رجل را برطرف کنید. یکی از مسائلی 
که به عنوان معضل که نه، به عنــوان یک دغدغه وجود 
داشــت، رهبری در این قضیه ورود کردنــد. باز هم رفع 
ابهــام نکردند چون در قانون اساســی ابتدا کلمه رجال 
نبوده و بعد کلمه شــرط مرد را گذاشتند و خانم گرجی 
اعتراض کرد، کلمه مرد را برداشــته و به جای آن کلمه 
رجال را گذاشــتند. اتفاق خوب دیگری که افتاد، این بود 
که آقای طحان نظیف، یکی از اعضای شورای نگهبان، در 
مصاحبه ای گفته بود جنســیت دلیل بر رد کسی نیست. 

یعنی چه؟
 یعنی شما رد صالحیت شدید؛ چون اصالح طلب  �

هستید؟
خیر، من رد شــدم به همان دلیل که مثال یک مرد رد 
شده است؛ چون تأیید صالحیت شدن چند شرط نیاز دارد. 
ممکن اســت من رد شده باشم؛ چون مدیر و مدبر نیستم 
یا ضعف مدیریت داشــتم یا شجاع نیستم؛ در حالی که از 
من شــجاع تر بین کاندیداها کسی نیست. چون فقط من 
شجاعی هســتم (با خنده). خواسته ما در درجه اول این 

بود که ما را به خاطر زن بودن رد نکنند.
 یعنی در دالیل عنوان شــده بــرای رد صالحیت  �

خانم اعظم طالقانی، مشخصا دلیل رد صالحیت شدن 
ایشان جنسیت شان بود؟

آن زمــان آنها طوری برخــورد می کردند که ما تصور 
می کردیم حتــی پرونده ایشــان را بررســی نمی کردند. 
حداقل به صراحت اعالم نمی کردند که ما شما را به خاطر 
زن بودن رد نکردیم. برداشــت ما تا قبل از این مرحله که 
به صراحــت اعالم کنند، این بود کــه از ابتدا اصال پرونده 

خانم ها بررسی نمی شود.
 شما فکر می کنید پرونده تان را بررسی کرده اند؟ �

 بله، این طور گفته شد. از ۵۹۲ نفر که ثبت نام کردند، 
۴۰ نفر خانــم بودند. از بین خانم ها یــک نفر جزء رجال 
سیاســی بود و از مجموع ۵۹۲ نفر، ۴۰ پرونده را شورای 
نگهبــان تحویل گرفت و گفتند یک پرونده خانم بوده که 

پرونده من بوده.
 خانم شجاعی به نظرتان در شرایط فعلی ما زنان  �

در ایران کجا ایستاده ایم؟
ما زنان در ایران در دامنه یک کوه مرتفع ایســتاده ایم 
کــه از دامنه باال آمده ایــم. ابتدای راه هســتیم؛ اما کف 
زمین نیســتیم. که با تالش خودمان در حال سنگ نوردی 
به ســمت باالی کوه هســتیم و من به شما و خوانندگان 
توصیه می کنم اگر می خواهیم ببینیم کجا هســتیم، باید 
برگردیم و کمی به عقب نگاه کنیم. ببینیم از کجا آمده ایم 
و چه مســیر ســخت و پرفراز و نشــیبی را طی کرده ایم و 
البته نگاه مان به آینده باشــد. نگاه به آینده امید ما را زیاد 
می کند و نگاه به گذشته ما را مصمم تر می کند. اینکه چه 
ســختی هایی را گذرانده ایم. برگردیم به تاریخ مشروطه 
و جنبش تنباکو. ما از آنجاها شــروع کرده ایم. از جنبش 
مشروطه شروع کردیم که زنان قهرمان ایرانی برای اینکه 
بتوانند در آن جریان شــرکت کنند، مجبــور بودند لباس 
مردانه بپوشــند و بجنگند که وقتی جنازه شهدا را برای 
دفن می  آورند، ۲۵ نفر از آنها زن بودند؛ یعنی از نقطه ای 

که حتی زنانگی خودت را هم نمی توانی اعالم کنی. 
امــا می خواهی مبارزه کنی و برای اســتقالل کشــور 
تالش کنی. ما از نقطه ای شــروع کردیــم که زن ها برای 
اینکه از کشورهای خارجی اســتقراض نکنند و بانک در 
ایران تشکیل شــود، جواهرات خودشــان را دادند. ما از 
نقطه ای شــروع کردیم که در سیاهچال های ایران امثال 
خانــم طالقانی به خاطــر مبارزه اش محکــوم به اعدام 
شد. جلوی چشم خانم دباغ دخترش را مورد شنیع ترین 
شــکنجه ها قــرار دادند و خــودش هم در زنــدان بود. 
دورانی را طی کردیم که امثال «محبوبه دانش»ها در ۱۷ 
شهریور به شهادت رسیدند که بتوانیم امروز از استقالل و 
جمهوری اسالمی دم بزنیم. در خرمشهری که روز گذشته 
ســالگرد آزادی اش بود تا آخرین لحظه زنان مقاومت و 

دفاع کردند.
ادامه در صفحه ۱۰

گفت وگو  با  زهرا شجاعی، تنها  فعال سیاسی زنی که در انتخابات ثبت نام کرد

می شود یک زن رجل سیاسی باشد؟ می گویند مگر 
عاطفه نژاد ساالرى
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حادثه ها

می گویند مگر می شود یک زن 
رجل سیاسی باشد؟

بیش از هشــت ســال اســت خانم رهنــورد در 

حصر زندگی می کند. کســی که کتاب پیام حجاب زن 

مسلمانش زنان ما را به دین و حجاب و اسالم دعوت 

کرد. کتاب تفسیر قرآنش از حضرت یوسف و حضرت 

موسی جامعه ما را که به سمت گرایش مارکسیستی 

و بی دینی می رفت، به ســمت متون دینی و ارزش ها 

برگرداند. ما از جایی شــروع کردیم که در مجلس مان 

چهار زن به صورت نمونه وجود داشــتند. این مســیر 

را ادامه دادیم تا جایی که ۲۰ ســال دولت جمهوری 

اســالمی ایران یک زن را در کابینــه ندید و حضورش 

را ثبت نکــرد. وقتی تاریخ مبارزات زنــان را در دنیا و 

کشــورهای اســکاندیناوی می بینیم، برخی می گفتند 

کاری که شما انجام می دهید، ما صد سال قبل انجام 

داده ایم؛ یعنی تاریخ تالش و کوشش همه مبارزان و 

حق طلبان طوالنی است و باید بپذیریم. امری نیست 

که به قول دوســتان فرش قرمز جلوی مان پهن کنند. 

بــه تالش و همبســتگی بین زنان نیاز اســت. کمپین 

خانم رئیس جمهور واقعا کار باارزشــی بود و تشــکر 

می کنم که ایجاد شــده بود. خیلــی تأثیرگذار بود. در 

این قضیه احزاب مختلف حتی کاندیداهای مرد وارد 

شدند و در این جریان همبستگی و انسجام بود. چقدر 

مطالب خوب تدوین شد. با آقای سیستانی مکاتبه شد، 

مقاالت خوبی نوشــته شد، تفسیرهای خوبی از بحث 

حضور زنان مطرح شــد. کاری که خانم محتشمی در 

فضــای مجازی انجام می دادند. فــارغ از فرد و اینکه 

قرعه فال به نام من بیچاره زدند، مســئله جریانی بود 

که به وجود آمد. این جریان تقریبا در حال تبدیل شدن 

به یک مطالبه عمومی شــد و مخصوص زنان نبود و 

از طرف آقایــان هم مطرح می شــد. اظهارنظر آقای 

رســولی یا افراد دیگر زمینه ساز اســت و من تردیدی 

ندارم کــه در دوره های نه چندان دور شــاهد حضور 

زن در قامت رئیس جمهور خواهیم بود. من به عنوان 

آخرین جمله به جوانان می گویم نباید ناامید شویم، ما 

دستاوردهای خوبی در حوزه زنان داشته ایم. انسجام 

خوبی بین زنان ایجاد شده. این موضوع حاال برای زنان 

مســئله ای جدی است. ناامید نباید شد، این راه را باید 

ادامه بدهیم. برای من این اتفاق قابل پیش بینی بود و 

می دانستم رد صالحیت می شوم؛ اما مهم این بود که 

به خاطر زن بودنم رد صالحیت نشدم.

دزد دوچرخه ها دستگیر  شد
شــرق: رئیس کالنتری ۱۷۴ قیامدشت از دستگیری  �

ســارق حرفه ای دوچرخه کودکان با ۱۵ فقره ســرقت 

خبــر داد. ســرهنگ مصطفی اســکندری گفت: در پی 

وقوع چنــد فقــره ســرقت دوچرخه در قیامدشــت، 

رســیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار 

گرفت و مأموران کالنتری با ِاشراف اطالعاتی و بازبینی 

دوربین های مداربسته موفق به شناسایی سارق حرفه ای 

شــده و در گشــت انتظامی ســارق حرفه ای را هنگام 

ســرقت دوچرخه دســتگیر کردند.رئیس کالنتری ۱۷۴ 

قیامدشــت خاطرنشان کرد: شیوه سارق به نحوی بوده 

اســت که او کودکانی را که قصد خرید از سوپرمارکت 

داشــتند، زیر نظر می گرفته و در زمان مناسب دوچرخه 

پارک شده آنها را سرقت می کرده است. اسکندری افزود: 

متهم دستگیر شــده در بازجویی ها صراحتا به ۱۵ فقره 

ســرقت دوچرخه به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال در محله 

قیامدشــت اعتراف کرد. رئیس کالنتری ۱۷۴ قیامدشت 

در پایــان گفت: پرونده متهم پس از اعتراف برای ســیر 

مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شد.

ادامه از صفحه 5

سازوکار معیوب توزیع بودجه
نتایج بررسی اعتبارات سرمایه ای (عمرانی) مربوط 

به شرکت های دولتی و اعتبارات سرمایه ای (عمرانی) 

مندرج در جدول شماره ۱ -۱۰ قوانین بودجه ۱۳۹۸ و 

۱۳۹۹ به تفکیک استان ها در جداول زیر نمایش داده 

شده اســت. مهم ترین نکات مرتبط با اطالعات توزیع 

بین استانی بودجه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه 

کشــور که در دو جدول باال نشــان داده شــده است، 

عبارت اند از:

• چارچــوب ارائه آمار و اطالعات مرتبط با بودجه 

شرکت های دولتی در پیوست شماره ۳ قانون بودجه 

بسیار کلی و مبهم است. تنها تغییری که از سال ۱۳۹۸ 

در نحوه ارائه آمار و اطالعات این بخش انجام شــده، 

آن اســت که اطالعات مربوط به بودجه شرکت های 

دولتی به تفکیک امور ده گانه تبیین شده است.

توزیــع  خصــوص  در  مشــخصی  اطالعــات   •

بین استانی اعتبارات سرمایه ای (عمرانی) شرکت های 

دولتی در پیوســت شماره ســه قانون بودجه وجود 

نــدارد. بــه همین دلیــل، ارائه دو جدول بــاال که در 

آنها میزان و ســهم اســتان ها از اعتبارات سرمایه ای 

شــرکت های دولتی ارائه شــده، حاصل تعیین محل 

استقرار شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره 

۳ با استفاده از جست وجوی اینترنتی بوده است.

• بــدون تردید اطالعات مربوط به میزان و ســهم 

استان ها از اعتبارات سرمایه ای (عمرانی) شرکت های 

دولتی به ویژه برای اســتان تهران با انحراف و خطای 

زیادی همراه اســت. زیرا تعداد زیادی از شرکت هایی 

که واحد یا دفتر اصلی آنها در تهران مســتقر اســت، 

سازمان های توسعه ای یا شرکت های مادر تخصصی 

بوده که در تعدادی از استان های کشور، واحد فعال یا 

طرح توسعه ای داشته و اعتبارات سرمایه ای در اختیار 

خود را بر اساس ســازوکاری نامشخص و غیرشفاف، 

بین واحدها و طرح های توسعه ای زیرمجموعه خود 

در استان هایی مشــخص توزیع می کنند (مانند ایدرو، 

ایمیدرو و شرکت ملی فوالد ایران). با توجه به اینکه 

اعتبارات ســرمایه ای (عمرانی) شــرکت های دولتی 

نزدیک به سه برابر مجموع اعتبارات تملک سرمایه ای 

بودجه عمومی کشــور است (در ســال های ۱۳۹۸ و 

۱۳۹۹ به ترتیب ۱۶۰ و ۲۱۱ هزار میلیارد تومان)، بدون 

تردید فقدان سازوکار بهینه، متوازن و شفاف مرتبط با 

توزیع این اعتبارات بین امور و مناطق مختلف کشور، با 

محوریت تسهیل و تسریع در دستیابی به اهداف سند 

چشم انداز کشــور، باعث ایجاد رویه های فساد آلودی 

مانند تسخیر مقررات گذاران، مبادله آرای نمایندگان و 

ارائه دستور کار گزینشی توسط نهادها و سازمان های 

دولتی به مقررات گذاران شــده است. چنین وضعیت 

پیچیده ای، از تــدارک و تأمین کاالهای عمومی دارای 

بیشــترین اثرات پیش برنده و انتشــاردهنده مســاعد، 

جلوگیری کرده و متعاقبا قرارگرفتن کشــور و مناطق 

در مســیر پایدار توسعه ای را با دشواری فراوان همراه 

ساخته است. با توجه به موارد مورد اشاره، مهم ترین 

پیشــنهادهای اصالحی بهبود توزیع اعتبارات تملک 

با هــدف تدارک بهینــه و متوازن کاالهــای عمومی 

عبارت اند از:

• ایجاد سازوکار بهینه و شفاف هزینه کرد اعتبارات 

ســرمایه ای کشــور (مبتنی بر ســنجه های کمی) در 

امور، فصول، بخش ها و برنامه های دارای بیشــترین 

اثرات پیش برنده و انتشــاردهنده مســاعد و تسهیل و 

تسریع کننده دستیابی به اهداف توسعه ای مندرج در 

سند چشم انداز

• توزیع شــفاف بین اســتانی مجمــوع اعتبارات 

ســرمایه ای (عمرانــی) بودجــه عمومــی و بودجه 

شرکت های دولتی کشــور با هدف حذف فرایندهای 

چانه زنی و منافع سیاسی فسادآلود و حرکت به سمت 

توسعه متوازن منطقه ای 

شــرق: مرد جوانی که دختر دانش آموزي را مورد تعرض قــرار داده بود، در 
دادگاه کیفری اســتان تهران به اعدام شد و دو مردی که با او همدستی کرده 

بودند، هرکدام به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

به گزارش خبرنگار ما، این دختر دانش آموز که از طریق اینستاگرام با متهم 

آشنا شده بود، به همراه دوستش در یک باغ مورد آزار و اذیت قرار گرفت.

یک سال قبل دختری به نام شعله به مأموران پلیس شکایت برد و مدعی 

شد مورد آزار جنسی قرار گرفته است. او گفت: مدتی پیش از طریق اینستاگرام 

با پســری به نام سینا آشنا شدم. او به من ابراز عالقه کرد و گفت قصد ازدواج 

دارد . به او گفتم قصد ازدواج ندارم، اما ســینا هر روز با من تماس می گرفت، 

برایم پیام می فرستاد و با من درددل می کرد تا اینکه از من خواست دختری را 

برای ازدواج به او معرفی کنم. من یکی از دوســتان مدرسه ای ام به نام فرناز 

را به او معرفی کردم. به  همین  خاطر سینا به همراه یکی از دوستانش به نام 

فرهاد مقابل مدرســه  ما آمدند. من به همراه فرناز ســوار ماشین سینا شدیم. 

ســینا و دوســتش ما را به گردش بردند و ســاعتی بعد ما را مقابل مدرسه از 

ماشــین پیاده کردند. سینا گفت فردا بار دیگر دنبال ما می آید تا این بار فرناز را 

با مادرش آشــنا کند. او می گفت به فرناز عالقه مند شده و قصد دارد به زودی 

با او ازدواج کند.

شــعله ادامه داد: صبح روز بعد سینا و دوستش مقابل مدرسه ما آمدند 

و ما را ســوار ماشین کردند. ما فکر می کردیم قرار است به خانه سینا برویم تا 

دوســتم با مادر او آشنا شــود، اما هنوز مسافت زیادی را طی نکرده بودیم که 

سینا و دوستش به رویمان چاقو کشیدند. آنها ما را تهدید به مرگ کردند و به 

زور به باغی در ورامین بردند. آنجا سینا با یک نفر از دوستانش تماس گرفت.

دختر نوجوان گفت: بعد از اینکه دوســت ســینا به نام حامد به آنجا آمد، 

مرا به زور به دستشــویی باغ برد و با شــوکر تهدیدم کــرد. او بدون توجه به 

التماس هایم مرا آزار داد. همان موقع ســینا و دوستانش بالفاصله ما را سوار 

ماشین کردند تا مقابل مدرســه ببرند، اما در میان راه حامد در ماشین فرناز را 

نیز آزار داد. من وقتی به خانه برگشــتم، موضوع را به مادرم گفتم، اما دوستم 

فرناز سکوت کرده است.

به دنبال اظهارات دختر نوجوان، پلیس متهمان را شناســایی و بازداشت 

کرد. آنها خود را بی گناه خواندند و ادعا کردند دختران دبیرســتانی با خواست 

خودشــان به باغ آمده بودند. با توجه به مطرح شدن مسئله تجاوز، پرونده به  

صورت مســتقیم به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و در شعبه ۷ مورد 

رسیدگی قرار گرفت. در تحقیقات، متهمان همچنان منکر تجاوز شدند و ادعا 

کردند دو دختر نوجوان خودشــان به باغ رفتند، اما مدارک به دست آمده چیز 

دیگری را نشــان می داد. ضمن اینکه پزشکی قانونی تأیید کرد دختر نوجوان 

مورد آزار قرار گرفته اســت. با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رســیدگی آماده 

شــد. در جلسه رسیدگی دختر نوجوان که تنها شــاکی این پرونده بود، گفت: 

من برای متهمان اشد مجازات را می خواهم. من وضعیت روحی خیلی بدی 

دارم، مدت هاست تحت نظر روان شناس هستم. بعد از گفته های دختر شاکی، 

متهمان یک به یک در جایگاه قرار گرفتند.

ســینا ۱۹ساله گفت: وقتی به باغ رفتیم، من با دوستم حامد تماس گرفتم 

تا به باغ بیاید، اما هرگز فکر نمی کردم قصد آزار دختران جوان را داشته باشد. 

وقتی شعله را به زور به  دستشویی برد، من توان مقابله در برابر او را نداشتم.

فرهاد نیز گفت: من برای تفریح همراه سینا رفته بودم و به پیشنهاد او دو 

دختر را با هم به باغ بردیم، اما من آنها را آزار ندادم.

حامد ۳۰ ســاله نیز گفت: همســرم به تازگی وضع  حمل کــرده و در خانه 

پدرزنم بود. مدتی بود در خانه تنها بودم که دوستم با من تماس گرفت و من 

را به باغ دعوت کرد. وقتی به آنجا رفتم و دو دختر نوجوان را دیدم، وسوســه 

شدم. من با تهدید شوکر خراب شعله را آزار دادم.

در پایان جلســه قضات وارد شور شدند و حامد را به خاطر تجاوز به عنف 

به اعدام محکوم کردند. ســینا و فرهاد نیز که با ادعای دوستی دو دختر را به 

باغ کشــانده و در مقابل حامد هیچ مقاومتی نکرده بودند، هر کدام به ۱۰ سال 

زندان محکوم شدند.

شرق: مردی که سال گذشته خون به پا کرده و گریخته 
بــود، بعد از یــک ســال تحقیقات تخصصــی پلیس، 

در حالی کــه حلقه محاصره را به دور خود بســیار تنگ 

می دید، تسلیم شد و به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.

رســیدگی به این پرونده از اردیبهشت سال گذشته و 

زمانی آغاز شــد که به کارآگاهان جنایی الرستان استان 

فارس خبر رســید فردی در یکی از روســتاها دست به 

سالح برده و سه نفر را از پا درآورده است.

وقتی کارآگاهان به محل جنایت رسیدند، فهمیدند 

مقتوالن سه جوان ۲۳، ۲۹ و ۳۲ ساله هستند که هدف 

گلوله های شلیک شــده از یک ســالح کالشنیکف قرار 

گرفتــه و جان خود را از دســت داده انــد. بعد از اینکه 

اجساد مقتوالن به پزشکی قانونی منتقل شد، تحقیقات 

ادامــه یافت و پلیس بــه تحقیق از آشــنایان مقتوالن 

پرداخــت. حرف های این افراد و همچنین ســرنخ های 

دیگر گواهی می داد قاتل فردی به نام اســماعیل است 

که با مقتوالن نسبت خانوادگی دارد و از مدت ها قبل با 

آنها اختالف داشــته است. ظاهرا اسماعیل پیش از این 

نیز با مقتوالن درگیر شــده و بعد از مدتی کشمکش در 

نهایت دست به سالح برده بود.

اســماعیل روستا را ترک کرده و به مکان نامعلومی 

گریختــه بــود. به  همین  ســبب کارآگاهــان تحقیقات 

وســیعی را برای یافتن ردی از متهم آغــاز کردند. این 

تالش ها در ابتدا نتیجه ای در بر نداشــت تا اینکه مدتی 

قبل خبر رســید اسماعیل به اســتان هرمزگان گریخته 

اســت و در آنجــا پنهانــی زندگی می کنــد. نکته مهم 

ایــن بود که قاتل فراری در کوه های اطراف شهرســتان 

حاجی آباد پناه گرفته بود و دسترسی به او و گیرانداختن 

وی در کوهســتان کمــی دشــوار بــه  نظر می رســید. 

با این حــال مأموران بعد از دریافت نیابت قضائی، راهی 

اســتان هرمزگان شدند و به محل اختفای متهم رفتند؛ 

اما وقتی به آنجا رســیدند که اسماعیل سکونتگاه خود 

را ترک و بار دیگر فرار کرده بود.

این بار مأموران توانستند دو نفر را شناسایی کنند که 

در فرار این قاتل به او کمک کرده و عالوه بر این در طول 

مدت زندگی او در کوهستان به وی آذوقه می رساندند. 

این دو نفر بازداشــت و به اســتان فارس منتقل شدند. 

بازجویی ها از دو متهم آغاز و مشــخص شد مرد فراری 

این بار استان کرمان را برای زندگی پنهانی انتخاب کرده 

است. کارآگاهان در تدارک اعزام به استان کرمان بودند 

که اســماعیل ســرانجام تصمیم گرفت به این تعقیب  

و گریــز پایان بدهد. او با مراجعه به الرســتان خودش 

را تســلیم کرد و گفت وقتی فهمید دو دوستش که به 

او کمک کرده بودند، دستگیر شــده اند، تصمیم گرفت 

خود را تســلیم کند؛ چون اطمینان داشت خودش هم 

به زودی به دام می افتد.

متهم وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، به هر ســه 

قتل اعتراف کرد و همان طــور که پیش تر در تحقیقات 

مشــخص شــده بود، گفت از مدت ها قبل از جنایت با 

مقتوالن اختالف داشــت تا اینکه تصمیم گرفت از آنها 

انتقام بگیرد. بنا بر این گزارش، متهم در حال حاضر در 

بازداشت به  سر می برد و تحقیقات از او ادامه دارد.

شرق: خواســتگار قالبی که ۴۳ دختر را فریب داده بود تا از آنها اخاذی کند، 
عاقبت دستگیر شد. دختری با در دست داشتن شکایتی به پلیس فتای استان 

هرمــزگان مراجعه کرد و مدعی شــد حدود ســه ماه پیش از طریق شــبکه 

اجتماعی اینســتاگرام با شخصی ناشناس آشنا شــده که متهم با شگردهای 

خاص مبالغ درخورتوجهی از وی دریافت کرده است. مأموران بعد از شنیدن 

این شکایت، پرونده ای تشکیل دادند تا تحقیقات خود را آغاز کنند.

در بررسی های اولیه معلوم شد متهم با وعده ازدواج و برنامه ریزی برای 

مراســم خواســتگاری، به بهانه های مختلف مبالغی درخور توجه از شاکی 

دریافت و بعــد از مدتی تلفن های همراه خود را خامــوش کرده، اما بعد از 

گذشت چند هفته با دختر جوان تماس تلفنی گرفته و دلیل حضور نیافتنش 

را مشکالت خانوادگی عنوان و مجددا از وی درخواست پول کرده است.

از آنجا که دختر جوان این بار حاضر نشــده مبلغ درخواســتی خواستگار 

قالبی را بپردازد، متهم وی را به انتشــار تصاویر خصوصی در فضای مجازی 

و حتی ارســال آنها برای خانواده  اش تهدید کرده است. مأموران بعد از اینکه 

به این جزئیات پی بردند، برنامه ای را طرح ریزی کردند و از شــاکی خواستند 

با مــرد فریبکار قرار صوری ترتیب بدهد. این گونه بــود که با اقدامات فنی و 

هماهنگی های قضائی، ســرانجام متهم در زمان حضور برای دریافت پول از 

شــاکی دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد. با تحقیقات جامع و کامل از متهم 

و بررسی فنی تلفن همراه توقیفی از وی از سوی کارشناسان اداره فنی و ادله 

دیجیتال مشــخص شد متهم با همین شگرد از ۴۲ دختر دیگر پس از دریافت 

تصاویــر خصوصی شــان اخاذی کرده اســت. در نهایت متهــم برای صدور 

کیفرخواســت و شناسایی سایر شکات به دادســرا منتقل شد. سرگرد احسان 

بهمنی، رئیس پلیس فتای اســتان هرمزگان، با اشــاره به این پرونده گفت: با 

وجود قابلیت های بی شــمار و سودمند فضای مجازی، خطرات و آسیب های 

ناشی از شــبکه های اجتماعی در جامعه ما بسیار مشهود است که استفاده 

صحیح از این فناوری نیازمند فرهنگ ســازی و آموزش های مستمر است. این 

نخســتین بار نیســت که مردی شیاد بعد از خواســتگاری اینترنتی از دختران 

جــوان سوء اســتفاده می کند. چندی قبــل در پی مراجعه دختــری جوان به 

پلیس ایالم و طرح شــکایتی با موضوع کالهبرداری از وی، پرونده ای تشکیل 

شد. شــاکی در اظهارات خود عنوان کرد: در شــبکه اجتماعی اینستاگرام با 

فردی آشــنا شــدم و او پس از جلب اعتماد من، به بهانه ازدواج مبالغی را 

دریافت، اما پس از آن ارتباط خود را قطع کرد. پس از اخذ اظهارات و بررسی 

مســتندات شــاکی، موضوع برای پیگیری در دســتور کار کارشناسان پلیس 

فتا قــرار گرفت. با اقدامات فنــی و تخصصی کارشناســان پلیس فتا، عامل 

کالهبرداری شناســایی و به پلیس فتا احضار شــد. وی با مشاهده مستندات 

موجــود، به اقدام مجرمانه اش اعتــراف کرد و در نهایت پرونده برای ســیر 

مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شــد.  در پرونده ای دیگر، در پی 

شکایت دختری ساکن زنجان مبنی بر تهدید و اخاذی از طریق انتشار تصاویر 

خصوصی در فضای مجازی، بررسی به  صورت ویژه در دستور کار کارشناسان 

پلیس فتا قرار گرفت. با اقدامات فنی و شــیوه و شــگرد های خاص پلیسی، 

متهم شناســایی و با هماهنگی مقــام قضائی  در یک عملیــات غافلگیرانه 

دســتگیر و ابزارهای دخیل در ارتکاب جرم توقیف و به پلیس فتا انتقال داده 

شــد. متهم در بازجویی های اولیه منکر ارتکاب هرگونه جرمی می شد، ولی 

پس از روبه رو شــدن با مســتندات، ضمن اعتراف به جرم خود اظهار کرد از 

طریق شــبکه تلگرام با شاکی پرونده آشنا شده و پس از جلب اعتماد وی به 

بهانه آشــنایی و ازدواج، اقدام به دریافت تصاویر خصوصی کرده و با تهدید 

به انتشار این تصاویر، قصد اخاذی و برقراری ارتباطات نامتعارف را داشت که 

توسط پلیس فتاي استان زنجان دستگیر شد. در مورد مشابه دیگر که باز هم 

تهدید با اســتفاده از عکس های خصوصی انجام شده است، در پی شکایت 

دختر جوان اراکی مبنی بر تهدید و اخاذی برای انتشــار تصاویر شخصی وی 

در فضای مجازی از ســوی فردی که با وعده ازدواج با او دوســت شده بود، 

موضوع در دســتور کار کارشناسان پلیس فتای استان مرکزی قرار گرفت. در 

تحقیقات اولیه کارشناســان پلیس فتا مشخص شد شاکی چندی پیش با این 

جوان اراکی در فضای مجازی آشــنا شــده و پسر ناشــناس پس از مدتی با 

سوءاســتفاده از اعتماد این دختر و وعده ازدواج، به عکس های خصوصی او 

دســت پیدا کرده است. در ادامه مشخص شد متهم با تهدید شاکی به انتشار 

تصاویر خصوصی وی در فضای مجازی، اقدام به اخاذی از وی کرده اســت. 

متهم وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، به دو میلیارد ریال اخاذی از شاکی با 

تهدید به انتشار تصاویر خصوصی وی در فضای مجازی اعتراف کرد و پرونده 

او نیز برای رسیدگی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

حکم اعدام به جرم آزار دختر نوجوان

دستگیرى مردى که 3 نفر را به گلوله بست

اخاذى خواستگار قالبى از 43 دختر

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
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نوعــی پنیر نــرم و خامــه ای دانمارکــی- جنگ و 

نبــرد ۹- کامیون ارتشــی- مقابل ویــران- زاییدن 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
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عددي نباید تکرار شود.

29
49

و 
وک

ود
 س

ل 
ح

جدول 3953

سخت  2950 سودوکو

سودوکو ساده 2950

ت
خ

س
کو

دو
سو

ل  
ح جدول 3954  �  طراح: بیژن گورانى



11 ورزش
چهارشنبه   5 خرداد 1400سال هجدهم    شماره 4011

خبر فوتبال

سایپا  برنده جدال جنجالی  با  پیکان
ســایپا با حکم کمیته انضباطی سه بر صفر برنده  �

بازی با پیکان شــد. باالخره حکم بازی پیکان و ســایپا 
صادر شد و نارنجی پوشــان براساس این حکم سه بر 
صفــر برنده دوئل خــارج از میدان با شــاگردان تارتار 
شــدند. در حالی که در مقررات داخلــی قانونی برای 
انجام شش تعویض در یک بازی وجود نداشت، کمیته 
انضباطی مجبور شد که براساس قوانین فیفا این رأی را 
صادر کند. در بخشی از این حکم این گونه توضیح داده 
شده است: «درباره شــکایت باشگاه سایپا به طرفیت 
باشــگاه پیکان با بررســی اوراق و محتویات پرونده با 
عنایت به اینکه حســب گزارش مقامات رسمی محرز 
اســت که در دقیقه ۹۷ بازی مزبور باشــگاه پیکان به 
صورت هم زمان دو تعویض به عنوان تعویض پنجم و 
ششم انجام داده که این امر تعویض مازاد محسوب و 
برخالف ضوابــط و مقررات حاکم بر موضوع تعویض 
بازیکن در مســابقه فوتبال می باشد (لیکن در مقررات 
انضباطی سال ۱۳۹۷ مســکوت و فاقد ضمانت اجرا 
مانده اســت) لــذا بر اســاس مــواد ۵ و ۱۱۹ مقررات 
انضباطی فدراسیون فوتبال به لحاظ عدم پیش بینی در 
مقررات داخلی، رکن قضائی ملزم به رجوع به مقررات 
بین المللی فیفا به عنوان مقررات باالدســتی حاکم بر 
موضوع می باشد. از نظر مقررات فیفا چنانچه بازیکن 
فاقد صالحیت به زمین بــرود، تیمی که بازیکن به آن 
تعلق دارد، بازنده اعالم خواهد شــد و عبارت مطلق 
فاقــد صالحیــت (ineligible) شــامل تمامی فقدان 
صالحیت ها اعم از شــخصی و موضوعی می باشد». 
با وجود تخلفات ناظر بازی، داور چهارم و سرپرســت 
پیکان هیچ محرومیتی برای آنها در نظر گرفته نشــده 
و کمیته انضباطی به ســه بر صفر کــردن بازی اکتفا 
کرده است. حکمی که تا یک هفته پیکانی ها می توانند 
برای رسیدگی مجدد به آن به کمیته استیناف شکایت 
کنند. ســایپا در حال حاضر با ۱۹ امتیاز در رده پانزدهم 
جدول قرار دارد. با اضافه شدن این سه امتیاز شاگردان 
فراز کمالوند ۲۲ امتیازی شــده و هم امتیاز با نســاجی 
مازنــدران و البته یک بازی کمتر نســبت بــه این تیم 
در رده ســیزدهم قرار می گیرنــد؛ اتفاقی که این تیم را 
به شــدت به بقا امیدوار خواهد کرد. پیکان هم با کسر 
این ســه امتیاز از رده فعلــی اش یعنی هفتم رتبه اش 
دورقمی خواهد شــد. البته آنها خیلی خطر سقوط را 
احساس نمی کنند؛ اما در ادامه راه در صورت نگرفتن 
نتایج خوب می توانند سقوط بیشتر در جدول را تجربه 
کنند. ذوب آهن بعد از باخت به پرســپولیس با صدور 
این حکم دو اتفاق بد را در چند ساعت تجربه کرده که 

احتمال سقوط شاگردان حسینی را بیشتر خواهد کرد.

تارتار  از   پیکان  کناره گیری کرد
سرمربی تیم فوتبال پیکان پس از اعالم رأی کمیته  �

انضباطی از سمت خود کناره گیری کرد. به گزارش ایسنا، 
کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال ایران عصر دوشنبه 
رأی دیدار پیکان و سایپا را اعالم کرد که بر اساس آن، تیم 
فوتبال پیکان به خاطر اشــتباه در انجام شش تعویض، 
ســه بر صفر بازنده شناخته شــد. پس از این موضوع، 
مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پیکان با انتشار پیامی 
در صفحه شــخصی خود، از هدایــت پیکان کنارگیری 
کرد. او در این متن آورده است: خسته ام از بی عدالتی ها، 
احســاس می کنم دیگر توانی برای کار کردن و رقابت با 
افراد نادرست را ندارم. بهتر است مدتی استراحت کنم 
و در فرصت مناسب حرف هایم را بزنم. از تمام بازیکنان 
باشرافت مان، کادر فنی و مدیریت باشگاه تشکر می کنم. 

به امید روزی که عدالت بر فوتبال حاکم باشد.

گل زنی رمضانی پس  از  ۱۰ ماه
گل آرمان رمضانی شــاید برای برگرداندن استقالل  �

به کــورس قهرمانی کافی نباشــد؛ اما توانســت او و 
مجیدی را هم زمــان از بحران نجات دهد. اســتقالل 
در دو بازی آخــر لیگ برتر، دو باخــت را تجربه کرده 
بود و ادامه این ناکامی در آبادان، می توانســت هزینه 
سنگینی برای ســرمربی این تیم داشــته باشد. آرمان 
رمضانی هم به عنوان خرید پرحاشــیه مجیدی، نه در 
لیگ و نــه در لیگ قهرمانان نقش مؤثری نداشــت و 
عملکرد او بیشــتر از قبل مجیدی را تحت فشــار قرار 
مــی داد. گل دقیقه ۹۵ او در آبــادان هم خودش را از 
زیر تیغ انتقادات خارج کرد و هم جلوی ورود استقالل 
به بحران را گرفت. آخرین باری که رمضانی توانســت 
دروازه تیمــی را باز کند، ۱۰ ماه قبل بــود. اوایل مرداد 
ســال ۹۹، رمضانی مقابل شاهین بوشهر توانست گل 
بزنــد. البته این انتظار، برای او چیز عجیبی محســوب 
نمی شود. بین دو گل آخر رمضانی با پیراهن سایپا هم 
۱۰ ماه فاصله وجود داشت! با این حال گل نزدن در یک 
فصل کامل آن هم با پیراهن پرســپولیس و استقالل، 
کابوســی بود که هر لحظه بــرای رمضانی واقعی تر 
می شد. موقعیت شناســی او در آبادان، اجازه نداد این 
کابوس واقعیت پیدا کند. اســتقالل هنوز هشت بازی 
دیگر در لیــگ برتر دارد و با توجه به شــرایط دیاباته، 
رمضانی می تواند دقایق بیشتری به میدان برود. هشت 
هفته ای که آینده او در اســتقالل و دوران فوتبالش را 
رقم می زند. اگر مســیر گل زنی رمضانی بعد از بازی با 
صنعت نفت باز شود، شــاید حتی استقاللی ها فصل 
آینــده هم او را حفــظ کنند؛ اما در صورت بازگشــت 
به روند گل نزدن ممکن اســت باز هــم بین دو گل او، 

فاصله ای چندین ماهه ایجاد شود.

فهرست تیم ملی اعالم شد
تیــم ملی ایران بــرای صعود به مرحله ســوم  �

مقدماتی جــام جهانی ۲۰۲۲ قطر و جام ملت های 
آســیا ۲۰۲۳ چین، چهــار بازی مقابــل هنگ کنگ، 
بحریــن، کامبــوج و عــراق پیــش رو دارد. چهــار 
بازی تیــم ملی در بحرین برگزار می شــود و با نظر 
دراگان اســکوچیچ، ۲۵ بازیکن به اردوی تیم ملی 
دعوت شــده اند. اســامی بازیکنان دعوت شــده از 
ســوی اســکوچیچ کــه در آن نــام ۱۵ لژیونر دیده 
می شــود، به شــرح زیر اســت: «علیرضا بیرانوند، 
امیــر عابدزاده، پیــام نیازمنــد، محمدرضا اخباری، 
کنعانی زادگان،  محمد حســین  خلیل زاده،  شــجاع 
مرتضــی پورعلی گنجــی، مجید حســینی، صادق 
محرمی، میــالد محمدی، جعفر ســلمانی، دانیال 
اسماعیلی فر، احســان حاج صفی، احمد نوراللهی، 
ســعید عزت اللهی، کمال کامیابی نیا، وحید امیری، 
علی قلی  زاده، سامان قدوس، علیرضا جهانبخش، 
مهدی ترابی، ســردار آزمون، مهدی طارمی، کریم 

انصاری فرد و مهدی قایدی».
اردوی تیــم ملی از روز چهــارم خرداد در تهران 
آغاز می شــود و ملی پوشــان روز ششــم خرداد به 
جزیــره کیش می روند تــا تمرینات خــود را در آنجا 
پیگیــری کنند. تمرینات تیم ملــی تا روز دهم خرداد 
در کیش ادامه پیدا می کند و ســپس ملی پوشــان با 
پــرواز اختصاصــی از این جزیره، بــه منامه پایتخت 

بحرین می روند.
روز  بحریــن،  در  اســکوچیچ  دراگان  شــاگردان 
ســیزدهم خرداد بــا هنگ کنگ، هفدهم خــرداد با 
بحرین، بیست و یکم خرداد با کامبوج و بیست و پنجم 
خرداد بــا عراق روبه رو می شــوند و اگر می خواهند 
بدون دردسر به دور سوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ 
صعود کننــد، باید هر چهــار بازی خــود را ببرند تا 

کارشان به اما و اگر نکشد.
در فهرســت اعالم شــده از سوی ســرمربی تیم 
ملی، از ســپاهان صدرنشــین فعلی لیگ برتر ســه 
بازیکن (پیام نیازمند، دانیال اســماعیلی فر و احسان 
حاج صفی)، از پرسپولیس پنج بازیکن (محمدحسین 
کنعانــی زادگان، احمد نوراللهی، کمــال کامیابی نیا، 
وحید امیری و مهدی ترابی) و از اســتقالل و تراکتور 
هم یک بازیکن (مهدی قایدی و محمد رضا اخباری) 
به اردو دعوت شــده اند و ســایر تیم هــای حاضر در 
لیگ، نماینده ای ندارند. علیرضا جهانبخش و سامان 
قدوس که در انگلستان بازی می کنند، برای اولین بار 
از ســوی اســکوچیچ به تیم ملی دعوت شــده اند. 
قدوس که همراه با برنتفورد روز شنبه هشتم خرداد 
باید در فینال پلی آف صعود بــه لیگ برتر به میدان 

برود، دیرتر از سایر لژیونرها به اردو ملحق می شود.

پرسپولیس و سپاهان
 معادالت قهرمانی را  به هم  ریختند

سپاهان و پرسپولیس، کورس قهرمانی بی نظیری  �
را در تاریخ لیگ برتر تجربه می کنند. به گزارش فوتبال 
۳۶۰، پرسپولیس با پیروزی برابر ذوب آهن، ۴۸ امتیازی 
شــد تا هم امتیاز سپاهان در صدر جدول شود. کورس 
رقابت پرسپولیس و سپاهان را باید یک رقابت بی نظیر 
در تاریخ لیگ برتر قلمداد کرد. این بی نظیر بودن تنها از 
نظر نزدیکی رقابت نیست که در ادوار قبلی نمونه های 
مشابه آن یافت می شود؛ خاص بودن دوئل سپاهان و 
پرســپولیس در رقابت شانه به شــانه در باالترین حد 
امتیازگیری در  حالی اســت  که بــه هفته های پایانی 
نزدیک می شویم. این دو تیم این میزان امتیاز را تا پایان 
هفته بیست و سوم به دســت آوردند تا برای اولین بار 
در تاریــخ لیگ برتــر، بیش از یک تیــم در پایان هفته 
بیست و سوم میانگین باالی دو امتیاز داشته باشد. مرور 
ادوار پیشین لیگ برتر نشــان می دهد کسب میانگین 
دو امتیاز در هر بازی، کلید قهرمانی اســت و حداکثر 
یــک تیم در پایان فصــل می تواند بــه این حدنصاب 
دســت یابد؛ گرچه تا اواسط فصل ممکن است بیش 
از یک تیم چنین آماری داشــته باشند، ولی هر چه به 
هفته های پایانی نزدیک می شــویم، این تعداد کمتر و 

کمتر می شود.
تا پیش از این دوره فقط شش بار تیمی توانسته تا 
هفته بیست و سوم حداقل ۴۸ امتیاز داشته باشد؛ نکته 
جالب اینکه هر شش بار پرسپولیس و سپاهان بودند 
که توانســتند چنین آماری از خود به  جای بگذارند و 
این دوره نیز آن را تکرار کردند. پرســپولیس در چهار 
فصل اخیــر که به قهرمانی رســیده، تــا پایان هفته 
بیست و سوم به این میزان امتیاز رسیده و سپاهان هم 
در لیگ های دوم و نهم که دو قهرمانی نخســت خود 
را در لیگ برتر جشن گرفت، چنین آماری را از خود به 
جای گذاشت. در لیگ بیستم در پایان فصل بعید است 
تیمی به جز پرســپولیس و ســپاهان جشن قهرمانی 
بگیرد و برای اولین بار تیمی با این مجموع امتیاز که به 
معنای نمایش عالی تا یک چهارم پایانی فصل است، 
دســتش از قهرمانــی کوتاه خواهد مانــد. یکی از دو 
تیم پرســپولیس و سپاهان در شرایطی با ۴۸ امتیاز به 
قهرمانی نخواهند رسید که پیش تر ۴۷ امتیاز در هفته 
بیست و ســوم هم منجر به قهرمانی شــده بود. حتی 
پیش تر تیم های ۴۶ امتیازی هم فاتح لیگ شده بودند. 
با توجه به روند امتیازگیری پرســپولیس و ســپاهان، 
به هیچ وجــه بعید نیســت که هر دو تیــم در انتهای 
فصــل بیش از ۶۰ امتیاز کســب کنند تا دیگر میانگین 
دو امتیاز در هر بازی برای قهرمانی کافی نباشد. البته 
پرسپولیس و سپاهان تنها تیم هایی نیستند که فرصت 
رسیدن به میانگین باالی دو امتیاز را دارند و استقالل 
هم با پیروزی در هر هشت بازی باقی مانده، ۶۱ امتیازی 
خواهد شد و همچنان روی کاغذ این شانس را دارد که 

از حدنصاب قهرمانی عبور کند.

تیم ملــی فوتبال ایــران مهیای 

برگزاری اردوی کیش و سپس سفر 

به بحریــن برای ادامــه رقابت های 

انتخابی جام جهانی می شود؛ به این 

امید که از خان اول به سالمتی عبور 

کند و جواز حضور به مرحله بعدی 

انتخابی را به دســت بیــاورد. ایران 

فعال در گروه سوم این رقابت ها بعد 

از چهار بازی با شــش امتیاز به طرز 

ناباورانه ای در رتبه ســوم ایستاده و 

باالی سرش در جدول دو، تیم عراق 

و بحرین را می بیند. شرایط صعود به 

مرحله بعدی این رقابت ها این گونه 

است که از هر گروه، تیم صدرنشین 

مســتقیم صعــود می کنــد و چهار 

تیــم برتــر دوم گروه هــای مختلف 

هم جواز حضــور در مرحله بعدی 

انتخابی را به دست می آورند. ایران 

با دو برد برابــر هنگ کنگ و کامبوج 

و دو شکســت برابر عراق و بحرین، 

شش امتیازی است و روی کاغد کار 

چندان راحتی نــدارد؛ به ویژه اینکه 

قرار است ادامه رقابت های انتخابی 

نیز بــا میزبانی متمرکــز بحرینی ها 

برگزار شود.

با وجــود دشــواری های مذکور، 

ایرانی  اما حضور ستاره های متعدد 

در ترکیب تیم ملی، این فضا را به وجود آورده که شــاگردان اســکوچیچ 

کار ســختی برای صعود از این گروه ندارند. در واقــع اگر ایران بازی های 

باقی مانده اش را با پیروزی پشــت ســر بگذارد، بدون اما و اگر از این گروه 

به عنوان تیم صدرنشــین صعــود می کند. دعوت از ســتاره های با کیفیتی 

همچــون مهدی طارمی و ســردار آزمون در خط حملــه، به همراه علی 

قلــی زاده و علیرضا بیرانوند، در کنار ســتاره های لیگ، این نوید را داده که 

ایران مشکلی برای صعود نداشته باشد.

البته در این میان نکته ای که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته، حضور 

دو بازیکن جدید در فهرســت دراگان اســکوچیچ، ســرمربی کروات ایران 

است؛ علیرضا جهانبخش و سامان قدوس. اسکوچیچ برای اولین بار است 

که اســم این دو بازیکن را هم در فهرست دعوت شده ها به تیم ملی ارائه 

می دهد؛ دو بازیکنی که هر دو در انگلیس بازی می کنند، با این تفاوت که 

علیرضا در لیگ برتر و سامان قدوس در چمپیون شیپ (یک رده پایین تر از 

لیگ برتر). درباره علیرضا جهانبخش نیاز به گفتن و نوشتن زیادی نیست؛ 

او یکی از ســتاره های سرشــناس فوتبال ایران اســت که اگرچه وضعیت 

چندان مســاعدی در باشگاهش ندارد، ولی آن قدر توانایی و پتانسیل دارد 

که بتواند ایران را در ادامه مسیر رسیدن به جام جهانی یاری کند.

به نظر می رسد جذاب ترین بازیکن دعوت شده به اردوی جدید تیم ملی 

ایران، ســامان قدوس اســت. او یکی از بازیکنان دو ملیتی بود که در عصر 

کی روش به تیم ملی ایران اضافه شــد. سامان که بیشتر فوتبالی های دنیا 

او را با اسم سوئد می شناسند، در مالمو رشد کرد و تبدیل به یک ستاره شد. 

بازی های بی نظیرش در اوسترشــوندس راه رسیدن به موفقیت در دنیای 

حرفه ای را برایش هموار کرد. او آن قدر درخشید که برای دو بازی به تیم 

ملی سوئد هم دعوت شود. از بخت خوب ایران، آن دو بازی که سامان در 

یکی از آنها گل زنی هم کرد، بازی های دوستانه بودند و نمی توانستند مانع 

سامان شوند تا تیم ملی اش را عوض کند. او هم باالخره در میان نارضایتی 

زیاد سوئدی ها، تصمیم بزرگ را گرفت و به عضویت تیم ملی ایران درآمد. 

قدوس حاال قریب به ۲۲ بازی ملی و دو گل زده برای ایران دارد، ولی بعد 

از اتفاقــات عجیب و غریبی که در تیم ملی رخ داد (رفتن کی روش و آمدن 

و رفتن ویلموتس و در نهایت آمدن اسکوچیچ) رفته رفته او هم به دست 

فراموشــی سپرده شــد. البته محرومیت بحث برانگیز سامان از سوی فیفا 

هم مزید بر علت شــد تا او چند ماه از دنیای حرفه ای دور بماند. ســامان 

ابتدا با یک تیم اســپانیایی توافق کرد، ولی بعد ســر از فرانسه درآورد و با 

آمیــان قرارداد بســت. فیفا هم او را به همین دلیــل چند ماه محروم و با 

جریمه سنگین مالی، حسابی نقره داغش کرد.

بــا وجود ایــن نباید فراموش کرد که ســامان قدوس یکــی از معدود 

چهره های عصر جدید فوتبال ایران اســت که توانسته در یکی از پنج لیگ 

معتبر اروپایی بازی کند؛ او در تیم آمیان فرانسه بازی کرده و اگر محرومیت 

مذکور از راه نمی رســید، چه بسا می توانســت به درخشش در همان لیگ 

یک فرانســه ادامه دهد. با این حال به نظر می رسد عالقه بی شمار سامان 

قدوس به فوتبال انگلیس باعث شــد مســیر او از فرانسه به جزیره بیفتد 

و نه در لیگ برتر، بلکه در چمپیون شــیپ صاحب تیم شــود. سامان حاال 

مدت هاســت برای تیم برنتفورد در چمپیون شیپ بازی می کند و اتفاقا در 

آستانه صعود به لیگ برتر انگلیس هم قرار دارد. در واقع آنها در تک بازی 

پلی آف باقی مانده باید برابر سوانزی به میدان می روند و در صورت برتری 

در آن دیدار سرنوشت ســاز می توانند به لیگ برتــر انگلیس صعود کنند. 

اتفاقا به همین خاطر است که فعال سامان قدوس نتوانسته به ایران سفر 

کند تا تیم ملی را در کیش همراهی کند. او هشتم خرداد باید در این بازی 

سرنوشت به صالح دید سرمربی اش 

به میــدان برود و بعــد راهی ایران 

شود.
چرا  سامان  انتخاب شد؟

همان طور که در باال عنوان شــد، 

این برای اولین بار در عصر اسکوچیچ 

است که سامان قدوس به تیم ملی 

دعوت می شــود. با توجــه به اینکه 

او در پســت هافبک تهاجمی بازی 

می کنــد، به نظر می رســد می تواند 

کمک زیــادی به ایده هــای احتماال 

هجومــی دراگان در مســیر صعود 

کند؛ بااین حال، نکته مهم در دعوت 

از این بازیکن، ثباتی اســت که او در 

این فصل داشــته است؛ برای مثال، 

در مقایسه با علیرضا جهانبخش که 

نیمکت نشسته،  بیشــتر فصل روی 

سامان قدوس بدنش آماده است و 

در شــرایط مسابقه قرار دارد. آماری 

که در این فصل از او به ثبت رسیده 

نیز پر از نکات عجیب و غریب است؛ 

اول از همه اینکــه او تا به اینجا در 

۴۰ دیــدار برای برنتفــورد به میدان 

رفته که خودش یــک رکورد در بین 

ایرانی هاست. سه گل زده و دو پاس 

گل در ایــن مدت برای او در کارنامه 

ثبت شده تا مشــخص شود او روی 

شش درصد گل هایی که تیمش در این فصل به ثمر رسانده تأثیرگذار بوده 

اســت. نکته ای که در این بین باید زیر ذره بین قرار بگیرد، حضور در ترکیب 

اصلی و دقایقی است که او بازی کرده است؛ به طور میانگین، سامان فقط 

۳۶ درصد بازی ها را از ابتدا در ترکیب قرار گرفته و بقیه را به عنوان بازیکن 

ذخیره وارد میدان شــده اســت. همین امر باعث شد تا تعداد دقایقی که 

برای تیمش در چمپیون شــیپ به میدان رفته باشــد، چندان زیاد نباشد. 

به طور میانگین سامان در این فصل هزارو ۴۶۰ دقیقه بازی کرده، ولی نکته 

مهم این است که او از زمان ورودش به برنفتورد فقط سه بازی را از دست 

داده است! او برابر میلوال که کال به ترکیب ۲۳ نفره نرسید و در ادامه برابر 

لوتــوس، واتفورد و کاردیف هم کل بازی را روی نیمکت نشســت تا بازی 

نکنــد. به غیر از این موارد، او در تمامــی دیدارهای برنتفورد در این فصل 

حضور داشــته است؛ ۱۴ بازی را از ابتدا در ترکیب بوده و در بقیه به عنوان 

بازیکن ذخیره در نیمه دوم به میدان فرستاده شده است. نکته شایان تأمل 

درباره سامان قدوس این است که او در این فصل هرگز یک ۹۰ دقیقه کامل 

برای برنتفورد بازی نکــرده، ولی چند بازی بوده که در دقیقه ۸۶ از زمین 

مســابقه بیرون رفته اســت. موضوعی که در این بین نباید فراموش شود، 

سطح کیفی چمپیون شیپ انگلیس است که دست کمی از دیگر لیگ های 

ســطح اول اروپایی ندارد. در همین لیگ تیم های سرشناســی از انگلیس 

حضور دارند که ســابقه درخشــیدن در لیگ برتر را دارند؛ شفیلدونزدی، 

استوک سیتی، نوریچ، ســوانزی، میدلزبورو، بلکبرن، دربی کانتی، واتفورد و 

ردینگ، فقط نمونه ای از تیم های مطرحی هســتند که در چمپیون شــیپ 

حضور دارند و سامان قدوس برابر آنها به میدان رفته است. حاال سامان با 

چنین کارنامه و ســطح آمادگی باالیی، بدون تردید می تواند اسلحه پنهان 

اسکوچیچ در ادامه مسیر رساندن ایران به جام جهانی باشد.

انصراف بهمن نصیــری از حضور در بازی های المپیک 
۲۰۲۰ توکیو برای خیلی ها عجیب اســت؛ اینکه چرا او 
باید یک باره بگوید به نفع نازنین مالیی کنار می کشد و 
مهم  تر از همه اینکه بگوید المپیک توکیو حقش است، 
اما می خواهد این فرصــت را در اختیار برترین بانوی 
رویینگ سوار ایران قرار دهد. این تصمیم سؤال برانگیز 
نصیری باعث شده تا نازنین به شدت از او دلخور شود. 
مالیی معتقد است بهمن و او به یک اندازه برای کسب 
سهمیه المپیک زحمت کشیدند و هیچ کدام بر دیگری 
برتری ندارند. گفت وگوی قهرمــان قایقرانی رویینگ 

زنان آسیا را در این باره با «شرق» می خوانید.

 انصــراف بهمن نصیری از حضــور در المپیک  �
همه را خیلی غافلگیر کرد. شــما خبر داشتید که او 

می خواهد چنین تصمیمی بگیرد؟
نه، من اصال خبر نداشــتم که آقای نصیری چنین 
تصمیمی دارد. مــن هم از طریق خبرگزاری ها مطلع 
شــدم که انصرافشــان را از حضور در المپیک اعالم 
کرده اند. وقتی هم این خبر را شــنیدم، خیلی تعجب 
کــردم و غافلگیر شــدم. ضمن اینکــه در عین حال 
ناراحت هم شــدم. آقــای نصیــری صحبت هایی را 
مطرح کردند که بــه نظرم واقع بینانه نبود. هیچ کدام 
از ما دو نفــر بر دیگری برتری نداشــتیم و هر دو نفر 
کیفیت عملکردمان به یک اندازه بود؛ اما ایشان اعالم 
کردند با وجود اینکه ســهمیه المپیک حقشــان بوده 
و همــه اعضای کمیته فنی فدراســیون قایقرانی هم 
این موضوع را می دانســتند، به نفع من کنار کشیدند. 
مطرح کردن این حرف ها اصال قشــنگ نیســت. آدم 
باید برتری اش را در میدان مســابقه و رزومه ای که از 

خودش به جا می گذارد، نشان بدهد نه با حرف زدن.
آقــای نصیــری در گفت وگویی کــه دیروز با  �

«شرق» داشــتند، گفتند اول به دالیل شخصی و 
دوم هم به خاطر اینکه باری را از دوش فدراسیون 
بردارد و مســئوالن را در این انتخاب سخت کمک 

کند، قید المپیک را زده است!
دالیلــی که آقــای نصیری دارند، برای خودشــان 
محفوظ اســت و من هیچ دخالتــی در آن نمی کنم. 
ایشــان عقاید خودشــان را دارند؛ اما قانون قرار بود 
درباره مــا دو نفر تصمیم بگیرد. فدراســیون جهانی 
قایقرانی رسما اعالم کرده بود اگر کشوری دو نماینده 
زن و مرد آن در مســابقات انتخابی آســیا، قایق اول 

شــوند، می توانــد هــر دو را به المپیک بفرســتد؛ در 
غیــر این صــورت باید از بیــن آنها یک نفــر انتخاب 
شــود. فدراســیون پیش از اینکه ما به انتخابی آسیا 
برویم، آیین نامه ای بر این اســاس نوشــت و همه آن 
را خواندیــم و پذیرفتیم. قرار بر این شــد اگر هر دو ما 
نتیجه مشابه گرفتیم، رکوردهایمان را با نفر بعدی مان 
محاســبه کنند و کســی که اختالف زمانی اش با نفر 
بعد از خودش بیشــتر بود، به عنوان نماینده المپیکی 
معرفی شــود. در رقابت های انتخابی آسیا، هر دو ما 
نفر دوم شــدیم که فاصله من با نفر سوم هشت ثانیه 
شد و فاصله آقای نصیری یک ثانیه. در این مدتی که 
فدراسیون روی این قضیه متمرکز بود تا نفر المپیکی 
را انتخاب کند، با اینکه من می دانســتم قانونا المپیک 
حق من است، اما هیچ حرفی نزدم برای اینکه حاشیه 
و جنجالــی به وجود نیاید یا خــدای نکرده در روحیه 
آقای نصیری تأثیر بدی نگذارد؛ اما ایشان با حرف هایی 
که زدند، کار من را کوچک شــمردند و فقط خودشان 
را مطرح کردند. ژاپن در همین مســابقات چهار مدال 
طال به دســت آورد؛ اما قانون بــه آنها گفته تنها باید 
دو نفرشان را به عنوان نماینده المپیکی معرفی کنند. 
ایــن موضوع دال بر این نیســت کــه آن دو نفری که 
اول شــدند ولی شانس شــرکت در المپیک را ندارند، 

ضعیف هستند.
بهمن نصیری بعــد از اینکه از انتخابی المپیک  �

برگشتید خیلی با انگیزه از حضور در المپیک حرف 

زد و گفت المپیک حق هر دو ماست و هر دو به یک 
اندازه زحمت کشیدیم؛ اما مشخص نیست چرا او 

در دو هفته این قدر چرخش داشت؟
واقعــا برای من هم ســؤال اســت. نمی دانم در 
این مدت چــه اتفاقی افتاد؛ اما فکر نمی کنم کســی 
به این راحتی ها حاضر شــود برای رســیدن به هدف 
مهمی که سال ها برای آن زحمت کشیده، کنار بکشد؛ 
آن هم بدون اینکه در قبالش چیزی بگیرد. تا آنجایی 
که من اطالع دارم، قرار اســت تمام حقوق و مزایای 
ســهمیه المپیک به ایشــان تعلق بگیرد. هر دو ما به 
یک میزان زحمت کشیده بودیم و هرکدام در المپیک 
شــرکت می کردیم، برای رســیدن به فینال C بازی ها 
می جنگیدیم. این طور نبود که مثال من بروم نفر ششم 

المپیک شوم یا او برود مدال المپیک بگیرد.
رئیس فدراســیون بعد از اینکــه نصیری گفت  �

در المپیک شــرکت نمی کند، کار او را خیلی بزرگ 
قلمداد کرد و گفت باید به نصیری بگوییم پهلوان.

فدراســیون برای اینکه دل کسی نشکند و چالشی 
در ایــن موضوع پیــش نیاید، همچنیــن اظهارنظری 
کرد. اتفاقا من انتظار این واکنش را داشــتم. به نظرم 

واکنششان خوب بود.
�  شــما االن نماینده قایقرانــی ایران در المپیک 
توکیو هستید؛ فارغ از همه این حواشی، برنامه تان 

برای المپیک چیست؟
من فعال در انزلی هســتم و منتظرم تا فدراسیون 

برنامه اردوها را اعالم کند تا به تهران بیایم. خیلی در 
جریان این نیستم که تا المپیک تمرینات کجا پیگیری 
می شــود؛ اما چون در تهران پیست دو کیلومتر برای 
تمرین نداریم، باید حتما یک جابه جایی داشته باشیم. 
قــرار بود اردوی خارج از کشــور هم تــا قبل المپیک 
داشــته باشیم؛ اما نمی دانم به خاطر کرونا شرایطش 

مهیا می شود یا نه.
� پیش بینــی می کنید در المپیک چــه نتیجه ای 

بگیرید؟
من همه رقبای آسیایی ام را در مسابقات مختلف 
گرفته ام. اصلی ترین رقیب، قایقران چینی است. خودم 
تمام هدفم این اســت که در المپیک بهترین نتیجه را 
در بین آسیایی ها بگیریم. البته از حریفان اروپایی هم 
غافل نیســتم. فکر می کنم اگر در روز مسابقه شرایط 
مهیا باشــد، بتوانم در بین ۱۵ نفر اول دنیا قرار بگیرم. 
البته من برای المپیک ۲۰۲۴ هم دورخیز کرده ام و به 

مدال این بازی ها فکر می کنم.
شرایط و امکانات اردویی تیم ملی رویینگ در  �

حد و اندازه بازی های المپیک است؟
تغییــر خاصی نکــرده، مثل قبل اســت. امکانات 
و تغذیــه ای که مــا در اردوها داریم، در مقایســه با 

کشورهای آسیایی خیلی عقب است.
بــرای المپیک توکیو مشــکل قایــق نخواهید  �

داشت؟
قایق هایــی که خریداری شــده هنــوز در گمرک 
اســت. می گویند کارهــای ترخیصش انجام شــده؛ 
اما بعید اســت تا دو ماه دیگر به دســت ما برســد. 
فدراســیون باید در المپیک توکیو برای ما قایق اجاره 
کنــد. به هر حال قایق هایی که ما اینجا داریم، خیلی 
فرســوده اســت و نمی توانیــم آنها را همــراه خود 
ببریم. برندهای خوبی در بازی های المپیک هســتند 
کــه قایق اجاره می دهند. اینکه در کشــور خودت با 
یک قایق تمرین کنی و در مســابقه با قایق دیگر پارو 
بزنی، ســخت اســت. چهار، پنج روز طول می کشد 
تا مــا بتوانیم خودمــان را با قایــق جدید هماهنگ 
کنیم. همین موضوع در مقایســه بــا رقبای دیگر که 
قایق های خودشان را می آورند، کار را برای ما سخت 
می کند. حتــی در تایم هایی که ثبــت می کنیم، تأثیر 
می گذارد. به هر حال ســرمربی تیم اندازه قایق های 
مــا را در اینجا به خوبــی می داند و آنجــا قایقی را 

برایمان انتخاب می کند که با مشکل مواجه نشویم.

اسلحه پنهان تیم ملی از انگلیس می آید

نازنین مالیى: المپیک قانونا حق من بود

برنامه

چهارشنبه  ۵  خرداد

ویارئال – منچستریونایتد ۲۳:۳۰
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یادبود

بخت حضــور در نهــادى که مجرى امــور فرهنگی و 
هنرى اســت، این فرصت را به آدمــی می دهد که کارنامه 
فعالیت هــاى ادبی ـ هنــرى اش، هرچند در قلمــرو  اجرا، 
سرشــار از نام هایی شــود که یادشــان هم ذهن را نوازش 
می دهد و لبخند بر لب می نشاند، براى مناسبات زیبایی که با 
آن چهره ها برقرار کرده است و باطنی یکی از آن لبخندآوران 
ذهن ستایشــگر این قلم اســت. از اوایل دى ماه هر سال به 
مناســبت برگزارى مراسم باشکوه کتاب سال که اندك اندك 
رنگ باخت و اکنون از آن همه شــور و طراوت کمتر نشانی 
به جاى مانده، استادان و صاحب نظران هر حوزه اى دعوت 
می شــدند که پس از گزینش هاى اولیه و ثانویه به گزینش 
کتاب هاى شایســته اى بپردازند که به بررسی نهایی رسیده، 
قرار بود انتخاب آن صاحب نظران، گزینش نهایی باشــد و 
نظر آنان حجت و قول شان، قول فصل. و دکتر باطنی براى 
گزینشــی از میان چند عنوان کتاب در موضوع زبان شناسی 
و دســتور زبان فارســی به دفتر پژوهش هاى فرهنگی که 
مســئولیت آن را به عهده داشــتم، دعوت شــد و ایشان به 
اعتبار اینکه در ســال هاى پایانی ۴۰، دانشــجویش بودم و 
رابطه اســتادى و شــاگردى برقرار بود، دعوت دانشــجوى 
قدیمی خود را پذیرفت شــاید به این اعتبــار که من یادآور 
خاطره شیرین تدریس او در دانشگاه بودم. دکتر باطنی پس 
از مطالعه عناوین عرضه شده، گزینش خود را اعالم داشت، 

با این پندار که گزینش او در حوزه زبان و ادب فارسی، کتاب 
سال خواهد شد و مع االسف به دالیلی که به یاد نمی آورم، 
کتــاب دیگرى برگزیده شــد که بحق فریــاد او به اعتراض 
برخاســت و مقاله تند و تیزى در نشــریه «نشر دانش» در 
این خصوص نوشــت تا حداقل مجریان بدانند فعال مایشا 
نیســتند و رفتار نادرست شان تالی فاســد دارد یا دست کم 
فریادى را بر سرشان می کشــد. قصدم نوشتن درباره کتاب 
سال نبود، می خواستم از باطنی بگویم. از دوره دانشجویی، 
نگاهش را به زبان و زبان شناسی می ستودم، نگاهی نو بود، 
از جمله در کتابی که با عنوان «توصیف ساختمان دستورى 
زبان فارسی» نوشــته بود، به روشنی می شد این نوآورى را 
مشــاهده کرد. نگاه نو باطنی در برابر نگاه ســنتی بزرگمرد 
دیگــرى چون ابوالحســن نجفی قرار گرفتــه بود که همه 
اندیشــه اش آن بود هرگونه کژتابی و نادرســتی را از زبان و 
ادب فارسی بزداید و با نگارش کتاب «غلط ننویسم» شورى 
در میــان اهل قلم و ادب برپا کرد که «عجب این همه غلط 
می نوشته ایم!» و شاید جســارت نوشتن را از پاره اى قلم ها 
بازســتاند و آن گاه باطنــی به یارى آنان شــتافت و با چاپ 
مقاله اى در نشریه نشر دانشــگاهی با عنوان «اجازه بدهید 
غلط بنویسیم»، آن جرئت ازدست رفته را بازگرداند. این قلم 
که با این دو همشــهرى اصفهانی در ارتباط و آشنا بود، به 
لبخند به این کشمکش می نگریست و دودل که کدام نگاه 
را باید پذیرفت. با تعریفی که باطنی از زبان داشــت، حق با 
باطنی بود و با گنجینه گرانبهایی که ابوالحسن نجفی بر آن 
تکیه زده بود و بر بنیاد آن فریاد می زد، غلط ننویسم، حق با 
نجفی. طبعا هنوز هم پس از سال ها این کشمکش حداقل 
در ذهن من ادامه دارد و هنوز بر ســر این دو راهه ایستاده ام 

به تردید؛ تردید از آن جهت که از یك ســوى پشتوانه وزانت 
و استحکام نثر امروزمان همان گنجینه ادبیات کهن ماست 
و باید آن را پاس داشــت و از دیگر ســوى اگر آن نگاه نو به 
ادب فارسی نباشــد، ادبیات ما در بهترین حالت، در همان 
نثر مســجع خود، باقی می ماند؛ گویی دعواى شعر سنتی 
و نو دگرباره در حوزه نثر از ســر گرفته شده بود و یاد نیما و 
آذرخشــی در ذهن من سبزتر می شد. گاه می پندارم حق با 
باطنی بود که می گفت می تــوان بر هر واژه اى بار معنایی 
تــازه اى افزود و با ایــن افزودگی، طراوت دیگــرى به واژه 
بخشــید و واژگان خاموش را زبان آور کرد و گاه به ســوى 
این اندیشه یله می شوم که اگر قرار باشد هر قلمی به اراده 
خویش حتی از طریق القــاى مفهوم متن، معنایی تازه به 
واژه ببخشــد، ادب فارسی چه شلم شــوربایی خواهد شد 
و باز می پندارم به لطف همین بار معنابخشــی به واژگان 
اســت که زبان توسع و گسترش بیشــترى یافته است و در 
نتیجه در فرهنگ هاى مــان در برابر هر ماده لغت، چندین 
معنا آورده شــده. باطنی فرهنگ انگلیسی به فارسی زیبا 
و ســتایش برانگیزى با عنوان فرهنگ معاصر انگلیســی- 
فارســی تدوین کرد که به راســتی از دیدگاه یك دانشجوى 
سابق کتابدارى و کسی که آشنا با شیوه هاى تدوین و تألیف 
فرهنگ و باالخص فرهنگ هاى دوزبانه است که اسباب کار 
هر مترجمی است، به رغم حجم اندکش بسیار کاربرد دارد. 
اکنون که براى نگارش همین یادداشــت کوتاه، کتاب هاى 
آن دو بزرگوار عروج کرده را در پیش روى گذارده ام، حضور 
شــیرین و اثرگذارشان را حس می کنم و کالم ژان پل سارتر 
در خاطرم جان می گیرد که گفته بود: «ما همان خاطره اى 

هستیم که از خود به جاى می گذاریم، نیك یا بد».

باطنى؛ آن که اجازه داد غلط بنویسیم

تخت شماره -26 

برگ یك درخت

زهرا مشتاق: ساعت پنج صبح است. بدنم به  شدت 

خســته و نزار، امــا ذهنم به شــکل عجیبی هوشــیار 
است. کلمات، بدن خســته ام را بلند می کنند. در ذهنم 
می بینمشــان. میلیون هــا کلمه به شــکل آدمک های 
روشــن، دورخیز می کننــد و خودشــان را می کوبند به 
ذهنم. دست می کشــم به روی سرم. سرم خیلی بزرگ 
نیســت. پس ایــن دورخیز کلمــات چگونــه و از کجا 
می آید؟ قرار ندارم. ساعت پنج صبح می روم جلوی میز 
پرستاری. سالم می کنم و می گویم می شود به من «یک 
برگ یک درخت بدهید». پرســتار مرد می گوید چه؟ یاد 

روزنامــه صبح امروز و آفتاب امروز می افتم. یک روز در 
تحریریه انقالب کردم و از همه بچه ها خواستم به جای 
نوشتن در کاغذهای آچار ســفید، خبرها و گزارش های 
خود را روی کاغذهایی که قبال اســتفاده شده و پشتش 
سفید است، بنویسند. بعضی غر زدند که مطالب قاطی 
می شــود. گفتم پشــت نوشــته قبلی یک ضربدر بزرگ 
بکشــید که معلوم شــود کدام مطلب بایــد برود تایپ 
و مراحل دیگر. اســم طرح را گذاشــتم یــک برگ یک 
درخت. یعنی برای هر کاغذ، یک درخت قطع می شود. 
و حاال ساعت پنج صبح آمده بودم از پرستارهای پشت 
میــز یک برگ یک درخت می خواســتم. گفتم من کاغذ 

می خواهــم. یکی از خانم ها از چاپگــر، یک کاغذ آچار 
درآورد و بی حوصلــه گرفت ســمتم. گفتم به من کاغذ 
باطله بدهید. کاغذهایی که پشــتش سفید است. یکی 
از پرســتارهای مرد گفت چیه؟ نکنه نویسنده ای که این 
موقع صبح آمدی دنبال کاغذ. خیلی عادی جواب دادم 
بله. یک دفعه از جایش نیم خیز شــد. چی می نویسی؟ 
گفتــم مــن روزنامه نگارم. خــواب از چشــمش پرید. 
کجا می نویسی؟ «شــرق». ایول، «شــرق» می نویسی. 
ایول گفتنش درســت مثل گیســو فغفوری بود. من کال 
روی صفحه تلفنم می نویســم. اما چیزهایی هست که 

گوشه ای یادداشت می کنم که یادم نرود. 

 مهدى افشار
 پژوهشگر

اتفاق

ســی ان ان: اولین نخســت وزیر زن در کشــور کوچک 

ســاموآ مجبور شد مراسم سوگند شروع کار خود را در 
یک چادر برگزار کند. ســوگند خانم ماتــا آفا به عنوان 
نخست وزیر جدید و خودداری ولیپا سیله له مالیلگائو، 
نخست وزیر قبلی از ترک مقام نخست وزیری وضعیت 
سیاسی نامشــخصی را برای این جزیره اقیانوس آرام 

ایجاد می کند.

بی بی ســی: گوردون ساندلند، ســفیر پیشین ایاالت 

متحده در اتحادیه اروپا، از وزیر خارجه پیشین آمریکا 
و دولت این کشــور شکایت کرده که برخالف وعده، 

هزینه های وکیل او را نمی پردازند.
 ســاندلند یکی از شــاهدهای اصلی در نخســتین 
پرونده اســتیضاح دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری 

پیشین آمریکا بود.

ایندیپندنت: دونالد ترامپ در برنامه رادیویی جدید 

«َدن بونینو» بــه موضوع فرازمینی هــا پرداخت و 
گفــت: «من به آنچه به چشــم قابل رؤیت اســت، 
معتقــدم؛ امــا بســیاری از مــردم به وجــود آنها 
(بشــقاب پرنده) اعتقاد دارند. بســیار از من ســؤال 
می شــود این واقعیــت دارد؟ من بــه آن اعتقادی 

ندارم، ولی بسیاری دارند».

دویچه ولــه: لرد دابس که زمان اشــغال نازی ها از 

پــراگ گریخته بــود، زندگی خود را بــرای کمک به 
کــودکان پناه جــوی بی سرپرســت در بریتانیا وقف 
کرده اســت. کودکان پناه جو او را به عنوان قهرمان 

می شناسند.
 او کــه خود یــک پناه جــو در بریتانیا بــود، حاال با 

تشکیالتی به پناه جویان کمک می کند.

رویترز: صدراعظم آلمان خواســتار آزادی فوری 

و بی قید و شرط وبالگ نویس منتقد رژیم بالروس 
شد. 

روز یکشــنبه یک هواپیمای مسافربری در مسیر 
یونــان و لیتوانی به اجبــار در بالروس فرود آمد 
تا «رومان پروتاسویچ»، مســافر این هواپیما و از 

مخالفان دولت بالروس بازداشت شود. 

دویچه وله: آنگ سان سوچی، رئیس دولت غیرنظامی 

میانمــار کــه اول فوریه در پی کودتــای نظامیان کنار 
گذاشته شــد، برای نخستین بار در دادگاه حاضر شد و 
با وکیل خود نیز بــرای اولین بار مالقات کرد. او اجازه 
یافته پیش از شــروع دادگاه نیم ســاعت در اتاقی که 
برای این منظــور در نظر گرفته شــده، با موکل خود 

مالقات کند.

یاد

شــرق: اســماعیل خویی، شــاعر معاصــر ایرانی، 

در ۸۳ســالگی پــس از ابتــال به ذات الریه شــدید 
درگذشــت. خویی کــه از شــاعران بحث انگیزتر و 

جنجالــی معاصر بود، پــس از انقالب در 
ســال ۱۳۶۳ به لندن رفــت و در پی این 
مهاجرت بــه زبان هایی غیر  فارســی نیز 
شــعر ســرود و جوایزی بین المللی از آن 
خود کرد؛ شــعرهایی که به  ســیاِق دیگر 
شــعرهای او از ابتدا تا آخر عمر، مضامین 
سیاسی-اجتماعی داشــتند. او تنها شاعر 
ایرانی اســت که در ســال ۲۰۱۰ موفق به 
دریافِت جایزه «فریدریش روکرت» شــد؛ 
جایــزه ای که هر دو ســال یک بار به یکی 
از چهره هــای ادبی اهدا می شــود که در 
حوزه برقراری تفاهم میان شــرق و غرب 
فعالیت کرده اند. اســماعیل خویی متولد 

مشهد در سال ۱۳۱۷، تحصیالت دانشگاهی خود را 
در دانشسرای عالی تهران آغاز کرد و پس از دریافت 
مدرک کارشناسی در رشــته فلسفه و علوم تربیتی، 
برای ادامه تحصیل در رشته فلسفه به بریتانیا رفت، 
سپس در سال ۱۳۴۴ با دریافت مدرک دکترا به ایران 

بازگشــت و در دانشســرای عالی تهران (دانشــگاه 
تربیت معلــم) به تدریس پرداخــت. خویی، پیش 
از انقالب از هــواداران چریک های فدایی خلق بود 

با برخی از اعضای برجســته آنها از جمله مسعود 
احمــدزاده و امیرپرویــز پویان از نزدیک دوســتی و 
همکاری داشــت و تا آخر عمر نیــز همچنان خود 
را یک سوسیالیســت می دانست. خویی از آن دست 
شــاعرانی بود که جز ســرودن شــعر به اندیشیدن 

درباره شــعر و شــاعری و به بیان دیگر، به چیستِی 
شــعر نیز می پرداخت و افکاری خاص در این زمینه 
داشت. برای نمونه، او در کتاِب «شعر و شاعرانگی» 
از ذات شــعر ســخن می گوید و شاعرانی 
که از دید او، ذات شــعر در شعرهایشــان 
واقعیــت یافتــه، او معتقــد اســت ذات 
شــعر را نمی تــوان تنها از کار یک شــاعر 
بازشــناخت و نمونه هایی الزم اســت که 
بیشترین گوناگونی ممکن شعرها و اقسام 
شعر را در خود داشته باشد. درست مانند 
شــعر «یک پنجره ست شاعر» از اسماعیل 
خویی که ســرود: «یک پنجره ست شاعر/ 
شــاعر کسی ســت که می ترسد/ و سخت 
می ترســد/ و از همین روســت/ که رو به 
آفتاب/ می نشــیند...». از دیگر آثار خویی 
می توان بــه «بر بام گردبــاد»، «از صدای 
ســخن عشــق»، «جهان دیگری می آفرینــم»، «ما 
بودگان» و «بر خنگ راهوار زمین» اشــاره کرد. چند 
ســال پیش نیز کتابی با عنوان «به رسم حقیقت و 
زیبایی» منتشر شد که در آن محمود معتقدِی شاعر، 

به زندگی و شعر اسماعیل خویی پرداخته است.

به یاد اسماعیل خویی که باور داشت شاعر یک پنجره است

مرگ شاعر در غربت

حق بان

یکی از ویژگی های دوران مدیریت سیدابراهیم 
رئیســی بر قوه قضائیــه صدور دســتورالعمل و 
بخش نامه های متعدد برای عملیاتی شدن قوانین 
عادی و در برخی موارد قانون اساســی است. در 
بیست و هشتم اردیبهشت دستورالعملی با عنوان 
«دســتورالعمل نحوه انتشــار احکام دادگاه ها و 
برگزاری دادگاه علنی» در ۱۰ ماده توســط رئیس 
قوه قضائیه صادر شد. در صدر دستورالعمل آمده 
اســت  هدف اجرائی کردن مواد قانــون مجازات 
اســالمی و آیین دادرســی کیفری در زمینه نحوه 
برگزاری دادگاه ها به صورت علنی اســت. مطابق 
اصــل ۱۶۵ قانون اساســی: «محاکمــات، علنی 
انجام می شــود و حضور افراد بالمانع است مگر 
آنکه به تشــخیص دادگاه علنی بــودن آن منافی 
عفت عمومی یا نظم عمومی باشــد یا در دعاوی 
خصوصــی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه 

علنی نباشد».
قانون مجازات اســالمی در ســال ۱۳۹۲ مورد 
بازنگری قرار گرفت. در ماده ۳۶ آمده است: حکم 
محکومیــت قطعی در جرائم موجب حد محاربه 
و افســاد فی االرض یا تعزیر تا درجــه چهار و نیز 
کالهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که 
موجب اخالل در نظم یا امنیت نباشــد، در یکی از 
روزنامه های محلی در یک نوبت منتشــر می شود. 
در تبصره همین ماده مقرر شــده اســت: انتشــار 
حکم محکومیت قطعی در جرائم ذیل که میزان 
مــال موضوع جــرم ارتکابی، یک میلیــارد ریال یا 
بیش از آن باشــد، الزامی است و در رسانه ملی یا 

یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار منتشر می شود: 
رشاء و ارتشاء، اختالس، اعمال نفوذ بر خالف حق 
و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توســط 
مجرم یا دیگری، مداخله وزرا  و نمایندگان مجلس 
و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشــوری، 
تبانــی در معامــالت دولتــی، اخذ پورســانت در 
معامالت خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت 
به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کاال و ارز، جرائم 
مالیاتــی، پول شــویی، اخالل در نظــام اقتصادی 
کشــور، تصــرف غیرقانونی در امــوال عمومی یا 

دولتی.
در مــاده ۳۵۲ قانــون آیین دادرســی کیفری 
(۱۳۹۲) در راســتای اجــرای اصــل ۱۶۵ قانــون 
اساسی، می خوانیم: محاکمات دادگاه علنی است، 
مگر در جرائم قابل گذشــت که طرفین یا شــاکی، 
غیرعلنی بــودن محاکمــه را درخواســت نمایند. 
همچنیــن دادگاه پس از اظهار عقیده دادســتان، 
قرار غیر علنی بــودن محاکم را در این موارد صادر 
می کند: امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت 
و اخالق حســنه اســت؛ علنی بودن، مخل امنیت 
عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. البته 
منظــور از علنی بودن محاکمه، عــدم ایجاد مانع 
برای حضور افراد در جلســات رســیدگی اســت. 
درمــورد دادگاه های مدنی، مــاده ۱۰۱ قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور 
مدنــی (۱۳۷۹) به نحوه حضور افراد در جلســه 
رســیدگی پرداخته اســت؛ بر این اســاس دادگاه 
می تواند دســتور اخراج اشــخاصی را که موجب 
اختالل نظم جلســه شوند، با ذکر نحوه اختالل در 
صورت جلســه صادر کند و یا تا ۲۴ ســاعت حکم 
حبس آنان را صادر نمایــد. این حکم فوری اجرا 
می شــود و اگر مرتکب از اصحــاب دعوا یا وکالی 
آنان باشــد به حبــس از یک تا پنــج روز محکوم 

خواهد شد.
به دســتورالعمل صادره ســه اشــکال عمده 
وارد اســت: اول، این دســتورالعمل رأی مجازات 
انتشــار رأی به عنوان بخشی از مجازات بزهکاران 
است، نه انتشــار رأی به عنوان بخشی از اثر اصل 
علنی بودن دادرســی و صــدور رأی قطعی و این 
موجب می شــود انتشــار رأی به عنوان دنباله این 
اصل، مبهم باقی بماند. دوم، اســتانی کردن نشــر 
رأی در روزنامه و ســپس موکول کردن بازنشر آن 
در رســانه ها، مبنای روشــنی ندارد. سوم، خروج 
دســتورالعمل از حوزه قوانین دادرســی کیفری و 
قانون مجازات و پرداختن به همه آرای دادگاه ها، 
دور از انتظــار اســت. همچنیــن دادن اختیار به 
قاضی اجــرای احکام و قاضی صادرکننده رأی در 

انتشار این آرا ، توجیه پذیر نیست.
موضوع دیگر، امکان مراجعه اصحاب دعوی 
و وکالی دادگســتری به محاکم اســت. اصل ۱۵۰ 
قانــون اساســی، دادگســتری را مرجع رســمی 
تظلمــات و شــکایات می داند. بدیهی اســت که 
همه افراد باید بتوانند به این مراجعه به خصوص 
زمانــی که پرونده در مرجع قضائی طرح شــده و 
ذی ســمت هســتند، مراجعه کنند. امــا در عمل 
مشــاهده می شــود در ورودی دیوان عالی کشور 
که باالترین مرجع قضائی به شمار می رود، نه تنها 
افراد عادی  بلکه وکالی دادگســتری نیز حق ورود 
به شــعب و گفت وگو به قضــات را ندارند و تنها 
در محل در ورودی در باجه هایی که ایجاد شــده 
اســت، می توانند ســؤال خود را با واسطه مطرح 
کنند یا الیحه ای را ثبت کنند. متأسفانه در این ایام 
گسترش ویروس کرونا نیز برخی محاکم از تشکیل 
جلســه خودداری کرده و تنها الیحه را می پذیرند 
که این امر موجب تضییع حقوق دفاعی اصحاب 

دعوی می شود.

علنى یا غیر علنى، مسئله این است

پرنده آبی

سهمیه بندی  شیرخشك

برای پدر و مادرهای زمان جنگ که اکنون درگیر 
بزرگ کردن فرزندان شیرخوار خود هستند، این خبر 
زیاد عجیب نیست؛ «ســهیمه بندی شیرخشك ». از 
روز دوشــنبه که هانی تحویــل زاده، رئیس انجمن 
تولیدکنندگان شیرخشــک نــوزاد، بــه تجارت نیوز 
گفت: «حدود شــش ماه اســت کــه ارز واردات به 
تولیدکننــدگان شیرخشــک تعلق نگرفتــه و باعث 
شــده اســت تولید برخی انواع شیرخشک  متوقف 
شود»، بسیاری در شــبکه های اجتماعی درباره این 
وضعیــت ابراز نگرانــی کرده اند. او دربــاره کمبود 

جدی شیرخشک در بازار هشدار داد و گفت: «میزان 
ذخایر و موجودی انبار شیرخشک نگران کننده است 
و موجودی فعلی کارخانه ها تا دو ماه دیگر بیشــتر 
کفــاف نمی دهد و بــه همین دلیل برخــی برندها 
فروش شیرخشک خود را ســهمیه بندی کرده اند». 
به گفته تحویــل زاده، رایزنی هــای تولیدکنندگان با 
ســازمان غذا و دارو بی نتیجه بــوده و برخی مواد 
اولیــه تولیدکننــدگان با تعرفه های بــاالی واردات 
مواجه شــده اســت. برای مثــال، تعرفــه واردات 
اسلیم میلک ها در ردیف تعرفه شیر شتر قرار گرفته 

است!».

به گفتــه هانی تحویــل زاده، وضعیــت فعلی 
انبارهای شیر خشــک نگران کننده است. به گزارش 
تجارت نیوز، داروخانه داران نیز با تأیید گرفتاری های 
تأمیــن برخی انواع شیر خشــک در بــازار می گویند 
گاهــی شــهروندان ناچــار هســتند بــرای تأمین 
شیر خشــک مورد نیاز شیرخواران خود از یک نقطه 
شــهر به نقطه ای دیگــر بروند. این رونــد به دنبال 
شیرخشك از یك داروخانه به داروخانه دیگر رفتن 
یا نگرانی از کمبودهای شیرخشــك از دغدغه های 
جدی ای اســت که بسیاری از خانواده های جوان را 

به زودی درگیر خواهد کرد.

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى


