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چگونه شكست 
انكار مي شود؟

روزنامه كيهان با تاكيد بر اينكه وضعيت فضاي رسانه اي 
بايد تغيير كند، نوشت:  »آقاي سيد ابراهيم رييسي حدود 
9 ماه است وسط چنين فضاي رسانه اي رهاشده اي در 
حال اداره امور كشور اس��ت و عمال )نه در حرف( نشان 
داده مي ش��ود طي 8 ماه به اندازه 8 س��ال برخي از اين 
مدعيان كار كرد. اما طرفداران »فضاي رسانه اي بي در و 
پيكر« با استفاده از همين »فضاي بي در و پيكر«، سياه را 
سفيد، خوب را بد، باسواد را بي سواد و تلخ را شيرين نشان 
مي دهند.« بيان چنين مضمون��ي ميان نواصولگرايان 
تكراري است و اتفاقا كساني كه با فضاي مجازي مخالفت 
بيش��تري مي كنند بيش از اينكه دل شان براي دولت و 
حكومت بس��وزد در پي حل مسائل خودشان هستند. 
آخرين مورد آن يكي از نمايندگان شاخص مجلس است 
كه از يك طرف به  شدت عليه فضاي مجازي داد سخن 
مي داد و از س��وي ديگر و به همان شدت مخالف واردات 
خودرو و حامي وضعيت خودروس��ازي داخلي اس��ت و 
حتي وضعيت خودروسازي ايران را براي ديگر كشورهاي 
خودروساز رشك برانگيز مي داند. خب! نتيجه چه شد؟ 
فضاي مجازي كه آزاد اس��ت، دس��ت او را رو كرد كه در 
چندين ش��ركت مربوط به خودروسازان رييس يا عضو 
هيات مديره است و از اين طريق درآمدهاي كالني دارد و از 
بانيان اصلي وضع موجود خودروسازي است. صنعتي كه 
موجب انتقاد رهبري نظام هم شده است. بنابر اين ريشه 
مخالفت هاي افراد و جناح ها با فضاي مجازي شناخته 
شده است. اين متن كيهان نيز درصدد پوشاندن واقعيت 
ديگري است، زيرا يا راست است يا دروغ؟ اگر دروغ و خالف 
واقع باشد كه طبعا جايي براي بحث نمي ماند ولي اكنون 
فرض مي كنيم كه راست باشد و قصدشان بيان واقعيت 
و دفاع از دولت بوده است. در اين صورت چه نتيجه اي از 
اين متن مي توان گرفت؟ به عبارت ديگر حقيقت پنهان 

در البه الي اين سطور چيست؟
۱- ب��دون ترديد بيش از 99درصد يا حتي 99/99 درصد 
امكانات و بودجه رسانه هاي رسمي كشور را صدا و سيما، 
كيهان و ده ه��ا روزنامه ريز و درش��ت و خبرگزاري هاي 
حكومتي و شبه حكومتي به طرفداري از وضع موجود به 
انحصار خود درآورده اند.   ادامه در صفحه 2

عباس عبدي

خلق اميد 
به جاي جعل اميد 

ُصور خيال

ربع ق��رن از اصالح طلبي دوم خ��ردادي مي گذرد و اين 
جريان با همه محدوديت ها و فش��ار ها، تاثيرات عميق 
اجتماعي، سياس��ي، فكري و فرهنگ��ي از خود بر جاي 
گذاشته و كماكان يكي از جريانات اصلي و اصيل كشور 
محسوب مي ش��ود. جرياني كه مي توان گفت به لحاظ 
مواض��ع كالني كه اتخاذ كرده و گفتماني كه س��اخته و 
به لحاظ تاريخي و نسبتش با منافع ملي، جاي درستي 
ايستاد؛ ولي به درستي پيش نرفت و با توجه به وجه غالب 
آن كه سياسي است و تاكيدي كه بر توسعه سياسي داشته، 
نتوانست در س��طح قدرت، تغييرات پايدار و مطلوبي را 
رقم بزند، اما آيا اين به معناي پايان اصالح طلبي است؟ به 
گمان من پاسخ به اين پرسش، تك كلمه اي نيست. اگر 
اصالحات به معناي متعارف آن، يعني تالش سياسي براي 
ورود به قدرت از طريق انتخابات و سپس ايجاد اصالحات از 
باال باشد، به نظر مي رسد كه اين راهبرد در مواجهه با سد 
نظارت اس��تصوابي به شكست انجاميده است و انعطاف 
زيادي كه اين جريان تاكنون براي مصالحه و مفاهمه با 
اين مانع داشته و با نيروهاي درجه چندم يا نيابتي خود 
خواسته آن را دور بزند، ضمن كسب برخي نتايج مثبت 
مقطعي مانند برجام، ريزش سرمايه اجتماعي خود را در 
وهله نخست و برخورد حذفي و كم  هزينه نهادهاي قدرت 
را با توجه به فقدان حماي��ت مردمي در گام بعد، تجربه 
كرده است. اين يادداشت كوتاه، مجالي براي پاسخ سياسي 
به چه بايد ك��رد ندارد و در اين باره نظ��ر خود را در مقاله 
»مطالبه گري و انتظار فعال« در سالنامه اعتماد به تفصيل 
آورده ام. اما در اينجا مي خواهم به موضوعي ديگر بپردازم 
و آن وضعيت اميد به آينده به عن��وان يكي از ضروريات 
تاب آوري در شرايط بحراني است. اينكه چرا اميد چنداني 
در بين بسياري از نيروها ديده نمي شود و عامليت به انفعال 
و پرسش از »چه بايد كرد« به »چه خواهد شد« انجاميده 
است. به گمانم، يكي از عوامل اين وضعيت، جعل اميد به 
جاي خلق اميد در ميان برخي از ما اصالح طلبان اس��ت. 
سياست امري نتيجه گراست. اما تك ساحتي و خطي ديدن 
اين گزاره، نتايج خطرناكي در پي دارد. يكي از مثال هاي 
اين خطر، ارجاع محض اميد به نتايج معلوم و كوتاه مدت 
سياسي است.    ادامه در صفحه 9

حسين نوراني ن ژاد

چهل سال پس 
از فتح خرمشهر؛ 

كدام تبيين؟

دفاع مقدس

پديده فتح خرمش��هر را پس از چهل سال با رويكرد و 
روش هاي مختلفي مي توان مورد بازبيني قرار داد كه 
تابع نظام ادراكي متفاوت از موضوع مورد بحث خواهد 
بود. در اين يادداشت با نظر به پژوهش و نگراني هايي كه 
داشته و دارم، به  نظرم موضوع مورد بحث را به دو اعتبار 
مي توان مورد توجه قرار داد و درباره آن سخن گفت. 

۱- فتح خرمش��هر به اعتبار زمان، تاريخي شده، زيرا 
موضوع آن متعلق به نس��ل انقالب و جنگ است كه 
به صورت ميانگين در دهه شش��م ي��ا هفتم زندگي 
خود قرار دارند. به همي��ن دليل هم اكنون گفت وگو 
درباره حوادث ب��زرگ تاريخي نظير جنگ و انقالب، 
به چالِش ميان نسلي تبديل شده است. به اين معنا كه 
نسل پيشين بر پايه تجربه تاريخي و هويت ساز خود 
به حوادث و الزامات زندگي نگاه و درباره آن مناقش��ه 
مي كند، در حالي كه نسل جديد درگير شرايط ديگري 
است و نسبِت اين وضعيت را با گذشته و مناقشه درباره 

آن، نمي تواند به خوبي بازتعريف كند.
 2-فتح خرمش��هر، به اعتبار موضوع و مس��اله، هنوز 
تاريخي نشده است، زيرا نسل كنوني و آينده در ايران، 
همچنان با ش��رايط تاريخي و پيامدهاي فرهنگي و 
راهبردي فتح خرمشهر درگير و با آن زندگي خواهند 
كرد.براي اين قضاوت، مي توان چنين استدالل كرد كه 
فتح خرمشهر خطوط اصلي و مشخصه هاي »هويت 
سياس��ي و اجتماعي جامعه ايران« را پس از پيروزي 
انقالب ترس��يم كرد. چنانك��ه »توانمندي مديريت 
كش��ور« و »ماهيت قدرت و نقش نيروهاي مسلح« 
را كه با پي��روزي انقالب، ب��راي »حفظ موجوديت، 
استقالل و تماميت ارضي كش��ور« در برابر »بحران 
امنيتي و تجاوز و اشغال« دچار پرسش و ترديد شده 
بود، آشكار كرد. در واقع منطق حاكم بر تداوم حيات 
نظام سياسي برآمده از انقالب در ايران، متاثر از همين 
تحوالت بود كه امروز چندان به آن توجه نمي شود، در 
حالي كه براي شناخت شاكله و بنيان قدرت جديد در 
ايران و انتقال آن به نسل آينده، بايد تحوالت تاريخي 
را با رويكرد نقادانه و در گفت وگوي ميان نس��لي و نه 
تبليغاتي مورد بررسي قرار داد...  ادامه در صفحه 8

محمد دروديان
دوم خرداد سال 76 يكي از شورانگيزترين روزهاي 
تاريخ معاصر بود كه ايرانيان تجربه كردند. اقيانوس 
مواجي از احساس زندگي، احساس قدرت، احساس 
تأثيرگذاري، احساس شكوه، احساس ذوق، احساس 
لذت و احساس اميِد مردمي كه به سمت صندوق ها 
هجوم آورده بودند تا نام سيد محمد خاتمي را روي 
برگه هاي رأي بنويسند، هر ناظِر حماسي را چنان 
متالطم مي كرد كه اشك شوق در حلقه چشمانش 
مي نشست. با نگاهي سرد و خشك و عاري از هرگونه 
رّقت و عاطفه اما همان روز نيز مي شد پيش بيني كرد 
كه آن همه احساسات نيكو و ارزشمند، در برخورد 
با صخره هاي سخت منازعات بي رحمانه سياسي و 
كشاكش منفعت هاي ناسازگار و متضاد گروه هاي 
ذي نفوذ، به تدريج مي س��ايد و فرس��وده مي شود و 
فرومي نش��يند و به احس��اس ناكامي و بي قدرتي و 
نوميدي و شكست ختم مي شود. در آن فضاي پر شور و 
هيجان اما اين قبيل بدبيني ها، حكم خواندن آيه يأس 
داشت و همچون قار قار شوم كالغان و مرثيه سرايي 
نحس جغدان به حساب مي آمد و با تمسخر و ترديد 
و دلخوري و ناباوري پس رانده مي شد. ماجرا اما به آن 
سادگي و سهولت نبود كه رأي دهندگان پنداشته 
بودند. واقعيت س��خت و تقدير بدسگال به تدريج 
رخ نمايان كرد و كار باال گرفت. در كشاكش منازعه 
هر چند كه در برهه هايي چشمه اميدي هم فوران 
مي كرد، اما در نهايت جنگ مغلوبه شد و طرف غالب 
نه آن بود كه رأي دهندگان اميد داشتند. چرا چنين 
ش��د؟ به نظرم به اين دليل كه دوم خرداد رويدادي 
تمامًا »انديشيده ناشده « بود. هر رويداد انديشيده 
ناشده، سرنوشتي معمواًل تراژيك پيدا مي كند مگر 
آنكه بخت و شانس��ي بزرگ به كمكش برخيزد. از 
قضا دوم خرداد از شانس و بخت هم بي بهره نماند، 
اما بي برنامگي و ناانديشيدگي دست اندركاران آن 
به قدري عميق بود كه شانس ها را نيز درنيافت و آنها 
را حمل بر تهديد عليه خود كرد! باري، عمل بدون 
انديش��ه اگر به فاجعه هم ختم نشود، دست كم به 
بيراهه مي رود.    ادامه در صفحه 2

احمد زيدآبادي

آن شورانگيِز 
ناكام!

سياست

۱. تقريبا 3-2 روز در ميان آقاي وزير نفت يك حرف 
مش��ابه را تكرار مي كند: »نفت مي فروشيم، خيلي 
هم مي فروش��يم، پولش را ه��م مي گيريم، نقد هم 
مي گيريم.« البته در آخري��ن اظهارنظر او آمده كه 
20درصدش را تهاتر مي كنيم اما بقيه اش نقد است.«

2. رسانه هاي دولت و حاميانش هم 3-2 روز در ميان 
يك ترجيع بند تكراري دارند كه »بگيريد اين پست ها 
را از بانيان وضع موجود؛ اين رييس جمهور اين همه! 
راي نياورد كه آدم هاي دولت قبل س��ركار باشند؛ 

پست ها بايد دراختيار تفكر دولت سيزدهم باشد.«
3. با شناختي كه از اكثر دوستاني كه از دولت محترم 
مجيز مي گويند دارم، به يقين مي گويم اين عزيزان، 
غصه شان اين نيس��ت كه چرا بانيان وضع موجود 
س��ركارند. دغدغه اصلي اين است كه چرا ما پست 

نداريم و حقوق نمي گيريم. 
لذا يك راه حل بسيار ساده و بي دردسر را براي حل 
مشكل موجود پيشنهاد مي كنم تا هم اين جماعت 
فشارشان را از رييس جمهور بردارند و هم اوضاع اين 

افراد بسامان شود. 
4. اگر حتي همه بانيان وضع موجود از سر راه برداشته 
ش��وند و از طريق بازنشس��تگي، بازخريدي، تنزل 
پست و... كنار بروند، تعدادشان يك دهم مشتاقان 
پست هاي جديد هم نمي رسد. بنابراين راهش اين 
است كه عالوه بر بيكار كردن بانيان وضع موجود، از 
محل درآمدهاي نفتي كه آقاي وزير نفت، قمپزش را 
در مي كند يك وزارتخانه به نام وزارت »پول نفت« 
دولت درس��ت كنند و به تعداد اف��رادي كه منتظر 
خدمت به ملت هستند س��مت هاي معاون وزير و 

مديركل تعبيه نمايند.
اين وزارتخانه حاال حاالها و دست كم تا پايان دولت 
هشت  س��اله آقاي رييسي، مي تواند عشاق خدمت 
را راضي نگ��ه دارد و بانيان وضع موجود آن روز! بعد 
از آن هم در دولت بعدي همچنان به عش��ق ورزي 

ادامه دهد.
5. اين پيشنهادم كامال جدي است اگر مي خواهيد 

شوخي فرضش كنيد خود دانيد!

محمد مهاجري

وزارت 
»پول نفت«

ياد

يادداش�تي ب�ه مناس�ب چهلمين س�الروز 
آزادسازي خرمشهر

سوم خرداد ۱36۱ خرمشهر پس از 576 روز اشغال 
توسط عراق، به دست نيروهاي مسلح ايران آزاد شد. 
فتح خرمشهر كه نقطه عطف جنگ بود، بازتاب جهاني 
داشت و باعث ش��د عراق با از دست دادن خرمشهر، 
تكيه گاه��ش را ب��راي مذاكرات از دس��ت بدهد. در 
خالل 26 روز عمليات بيت المقدس حدود ۱6 هزار 
نيروي عراقي كش��ته و زخمي، ۱9 هزار نفر نيروي 
عراقي اس��ير، 3 هزار نيروي ايراني شهيد و ۱2 هزار 
نفر مجروح شدند. شوراي عالي انقالب فرهنگي اين 
روز را به عن��وان »روز مقاومت، ايث��ار و پيروزي« در 
تقويم رسمي كشور نام گذاري كرد. روزي كه هر ساله 
گرامي داشته مي شود اما اينك و در آستانه چهلمين 
سال از آن روز وضعيت خرمشهر چنان است كه لفظ 
»جنگ زده« همچنان در توصيفش مصداق دارد. فارغ 
از تمام حماسه سرايي ها، جشنواره ها و گراميداشت ها 
ذكر چند نكته در اين باره ضروري و الزم التوجه است: 
يك( چهل س��ال زماني كافي و بيش از كافي بود 
كه شهري در حد و اندازه خرمشهر كوبيده و از نو 
بازسازي ش��ود. درحالي كه خرمشهر هم كامل 
تخريب نش��ده بود، هم پي��ش از جنگ، قطبي 
اقتصادي بود و هم مجهز به منابع و پتانسيل هايي 
بود كه درصورت فعال شدن و حمايت و تكيه بر 
خود مي توانس��ت در زماني خيلي كمتر متحول 
ش��ود. پتانس��يل هايي كه بعد از جنگ هنوز هم 
نيمه جان فعال بودند اما به جاي حمايت به تدريج 
و با برنامه خاموش شدند و اندك اميد به تغيير را 

خاموش كردند. 
دو( از آنجا كه فتح خرمشهر رويدادي جهاني بود 
و نام خرمشهر را فراملي كرد، مي طلبيد جمهوري 
اس��المي براي اس��تمرار افتخار فتح خرمشهر و 
نمايش توانمندي هاي خود هم كه شده خرمشهر 
را به محلي مدرن، خاطره ساز، محبوب و معروف 
تبديل كند كه اين مهم محقق نمي ش��د مگر با 
ادامه در صفحه 4 عمران اساسي.  

عباس مدحجي

خرمشهر 
در 10 پرده
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آن اندك روزنامه ها و س��ايت هاي خبري مج��وزدار نيز با 
محدوديت هاي قانوني يا فراقانوني مواجه هستند. در برابر اين 
رسانه هاي رسمي، رسانه هاي غيررسمي شامل بخشي از 
فضاي مجازي و ماهواره ها قرار دارند. اين متن اذعان مي كند 
كه رسانه هاي رسمي در برابر فضاي مجازي شكست خورده 
محس��وب مي شوند. آيا جز اين اس��ت؟ كار اين رسانه هاي 
رس��مي از جمله همين روزنامه چيست كه همه امكانات و 
بودجه ها را در اختيار دارند ولي در برابر رسانه هاي غيررسمي 

شكست مطلق خورده اند؟
2- نتيجه ديگر اينكه از نظر نويسنده همه چيز در تبليغات 
خالصه مي شود. اين انحراف بزرگي است كه رسانه ها را به 
سوي دروغگويي سوق مي دهد. اين رويكرد تبليغ را معادل 
حقيقت مي داند و به واقعيت وقعي نمي گذارد. به اين معني 
كه اگر هر دولت��ي كاري انجام دهد، آن كارها از طرف مردم 
بدون تبليغات حس نمي شوند و اين تبليغات است كه آن را 
جا مي اندازد. در واقع عكس اين هم هست يعني دولت ها حتي 
اگر كاري نكنند، به زور تبليغات مي توانند مردم را به اين باور 
برسانند كه كار و خدمت كرده اند. اين گزاره به كل نادرست و 
خيالي است و اين را در يادداشت هفته پيش »تبليغات زدگي؛ 
بدتر از جن زدگي« شرح داده ام و تكرار نمي كنم. اين رويكرد 
گمان دارد كه اگ��ر ديگران را محدود كنند، مردم تبليغات 
آنان را باور خواهند كرد؟ اين نيز نادرس��ت است. اگر مردم 
به ش��ما باور داشتند كه وضعيت رسانه هاي رسمي شما به 

اينجا نمي رسيد. 
3- شايد بدترين نتيجه اي كه بايد از اين متن گرفت اين 
است كه چه كار كرده ايد كه پس از 43 سال تسلط مطلق 
و بي چون و چرا بر همه نهادهاي رسانه اي و آموزشي و... 
مردم چنين ش��ده اند كه تحت تاثير »فضاي رس��انه اي 
بي در و پيكر سياه را سفيد، خوب را بد، باسواد را بي سواد 
و تلخ را شيرين مي بينند« خب! آيا شكستي از اين باالتر 
وجود دارد؟ با انحصار رسانه اي خودتان، مردمي از ايران را 
به تصوير كشيده ايد كه گويي هر روز ناآگاه تر مي شوند و 
نه آگاه تر. در واقع تصور شما از مردمي كه خواهان سلطه 
بر آنان هس��تيد چنين مردمي اس��ت. اين متن نشانگر 
شكست آشكار رسانه هاي رسمي است حتي اگر نخواهيد 
به شكست خود اقرار كنيد  محدود كردن فضاي مجازي 

نيز دردي از نظام رسانه اي رسمي را درمان نخواهد كرد.

اين در حالي اس��ت كه انديشه هم س��طوح مختلفي دارد 
و مهم ترين و كارس��ازترين بخش آن نيز س��طح مياني يا 
اس��تراتژيك آن است.انديشه فلسفي و انتزاعي و تئوريك، 
باالترين سطح انديشه است؛ اما براي عمل واقدام سياسي 
واالترين سطح آن نيست. انديش��ه تاكتيكي و روزمره نيز 
پايين ترين س��طح انديشه اس��ت، اين نيز گرچه ضروري 
است اما فقط وسيله و ابزاري در خدمت كنشگري سياسي 
است.دست اندركاران دوم خرداد از انديشه تئوريك، بي بهره 
نبودند. شايد در حوزه تاكتيك نيز خرده مهارتي داشتند؛ اما 
فقدان انديشه استراتژيك كه الجرم بايد در يك استراتژي 
روشن و مدون و منسجم تبلور مي يافت، در بين آنان كاماًل 
عيان و آش��كار بود.در اس��تراتژي قاعدتا بايد ميزان توان و 
قدرت اثرگذاري هر يك از بازيگران عمده سياسي و تعارض 
منافع و جهت گيري ها و دامنه و جنس كنشگري و روحيه و 
خصائل آنها تدوين و پيش بيني شود. نقاط سازش و مصالحه 
و كناره گيري و عقب نشيني و ايستادگي و هزينه هاي مترتب 
بر هر يك، تعيين و مشخص شود. مختصات زمين بازي در سه 
عرصه داخلي و منطقه اي و بين المللي فهميده و ارزيابي شود. 
اهداف روشن در قالب نقشه راه براي دستيابي به آنها طراحي 
ش��ود. تقس��يم كار بهينه اي بين نيروهاي دخيل در اقدام 
سياسي تدوين و اعالم شود. نهاد و سازمان هدايت و توجيه 
كنشگران و نيروهاي حامي و پشتيبان تعريف و معرفي شود.....

نيروهاي دخيل در رخداد دوم خرداد در باره هيچكدام از اين 
موضوعات پيشاپيش به درستي و دقت نينديشيده بودند و 
بعد از استقرار در نهادهاي اجرايي و سپس شهري و تقنيني 
كشور نيز چنان درگير مشكالت روزمره و عمليات ايذايي 
بي امان رقيب سياسي خود شدند كه امكان تفكر جدي از 
آنها سلب شد.از اين رو، جنبشي آرام و مسالمت آميز كه قرار 
بود بدون تحميل هزينه اي بر بنيان هاي ملي، راه كشور را به 
سوي نظمي كثرت گرا و عادالنه بگشايد، دچار هرج و مرج 
كامل شد. س��يد محمد خاتمي كه به عنوان رهبر جريان 
دوم خرداد شناخته مي شد، هيچ تعريف و تصور روشني از 
جايگاه خود به دست نمي داد. او گاه با داعيه رهبري جنبش 
اصالحات ظهور مي كرد و گاه نقش خود را در حد رييس قوه 
اجرايي كشور در متعارف ترين صورت آن فرو مي كاست. بر 
همين اس��اس او جز رهنمودهاي كلي، نقشي براي توجيه 
و رهبري و هدايت كنش��گران اصالح ج��وي خارج از حوزه 
قدرت رسمي به عهده نگرفت و حتي از رو در رو شدن با آنها 
پرهيز داشت.نهايتا هر يك از نيروهاي دخيل در ماجرا خود 
را صاحب اصلي آن معرفي كردند و در عين حال هيچكدام 
نيز مسووليت بلبش��وي و بي نظمي حاكم بر آن را به عهده 
نگرفتند. در آن آشفته بازار هر كه هر چه دم دستش رسيد به 
سمت ديگري پرتاب كرد و خاتمي نيز از اصابت آنها در امان 
نماند. خالصه كار از هر جهت زار شد. رقيب سياسي نيز كه از 
همان ابتدا درصدد ناكام گذاشتن اين حركت بود، پس از چند 
ماه احتياط و سكوت و بي عملي و گيجي ناشي از سنگيني 
ضربه 20 ميليون رأي منتقد و مخالف، به تدريج به خود آمد 
و چون س��ازماِن نيروي حريف خ��ود را بي نظم و پراكنده و 
سردرگم ديد، آزار و اذيت را آغاز كرد و كار را به نهايت درجه 
سختي رساند!پس از شكست دوم خرداد و فرونشست گرد 
و غبارها، متصديان دوم خرداد عالقه اي به آسيب شناسي 
علمي رخدادها از خود نشان ندادند. عمده ناكامي ها به پاي 
كارشكني رقيب نوشته شد چنانكه گويي قرار رقيب بر آن بود 
كه پيش پاي شان فرش قرمز پهن كند و قدرتش را دو دستي 
تقديم آنها كند!واقعيت اين است كه فقدان فكر استراتژيك، 
سبب شكست تمام چهره ها و حركت هاي مصلحانه در تاريخ 
معاصر ايران شده است. از امير كبير گرفته تا رهبران انقالب 
مشروطه و جنبش ملي ش��دن صنعت نفت و دوم خرداد و 
پس از آن، همگي از فقدان انديشه استراتژيك رنج برده اند.

خالصه آنكه تقال براي جايگزين كردن انديشه هاي انتزاعي 
و برانگيختگي عواطف و حركت هاي تاكتيكي و شعارهاي 
شورانگيز و وعده هاي رنگارنگ به جاي انديشه استراتژيك، 
حاصلش همان است كه در تاريخ دويست ساله مان تجربه 
كرده ايم و اگر تغييري بنيادين در اين روش صورت نگيرد، تا 

ابد متاعي جز اين، نصيب نخواهيم برد.

س��الگرد دوم خ��رداد و س��رآغاز 
دولت اصالحات است؛ دولتي كه 
بهترين عملكرد اقتص��ادي را در 
ميان دولت هاي چهل سال اخير 
داش��ت.هر چند ربع قرن از آن روز 
مي گذرد، اما تجربه دوران اصالحات 
و دوم خرداد هنوز هم براي جامعه و 
دولتمردان امروز مي تواند راهگشا باشد؛ دولتي كه تنش هاي 
خارجي را به حداقل رساند، در عرصه هاي فرهنگي و علمي 
امكان بروز خالقيت و ش��كوفايي را به جوانان داد، س��طح 
مشاركت آحاد و گروه هاي اجتماعي را در توسعه كشور باال 
برد و اقتصاد را به خوبي س��امان داد. اين دولت برنامه سوم 
را كه به عنوان برنامه اصالح ساختاري نام گرفت، تدوين، 
تصويب و اجرا كرد كه شاخص هاي عملكرد آن در ميان همه 
برنامه هاي توسعه بسيار درخشان است.خاطرم هست كه در 
سال ۸1، زماني كه ارز چند نرخي بود و فاصله ارز ترجيحي با 
ارز آزاد بسيار زياد بود، دولت اصالحات در اقدامي سنجيده ارز 
را با كمترين تالطمات اقتصادي و اجتماعي، تك نرخي كرد. 
دولت اصالحات به چند دليل مهم توانست اين اقدام و ديگر 
اقدامات اقتصادي بزرگ را انجام دهد: اول آنكه مردم اميدوار 
به آينده بودند و دولت برآمده از راي مردم سرمايه اجتماعي 
باال داشت. همين سرمايه اجتماعي و اعتماد مردم به دولت 
و همراهي همه نهادها و جريانات سياسي همسو و رقيب و 
حمايت هاي رهبري، اين فضا را فراهم كرد كه دولت بدون 
هيچ تنشي و حتي بدون آنكه نياز به پرداخت يارانه باشد، ارز 
را تك نرخي كند. دوم آنكه روابط ايران با كشورهاي خارجي 
در آن روزگار باثبات بود و روابط تجاري رونق فراواني داشت 
كه همين امر به اصالحات و توسعه اقتصادي در كشور كمك 
كرد. سوم آنكه تا جاي امكان به نخبگان و متخصصان اهميت 
و اعتبار داد و اجازه نمي داد كه افراد بي تخصص در مناسب 
مهم به كار گرفته شوند. چهارم آنكه جوانب هر تصميم مهمي 
به خوبي ديده مي شد و نكات مثبت و منفي تجربه دولت هاي 
قبل در اين زمينه مورد توجه قرار گرفت. پيشرفت اقتصادي 
آن سال ها را مديون اين شرايطي بوديم كه دولت اصالحات 
رقم زد. امروز هم اگرچه شرايط تحريم، مشكالت اقتصادي 
را تشديد كرده است، اما هنوز هم مي توان از تجربه آن سال ها 

بهره گرفت. ياد باد آن روزگاران ياد باد

ايلنا| قائم مقام دبيركل حزب اعتم��اد ملي گفت: بعد از 
حماس��ه دوم خرداد، اصالح طلبان نتوانس��تند مناسبات 
سياسي خود را با حاكميت هماهنگ كنند و حركت هاي 
حاش��يه اي روش��نفكرانه و دگرانديش��انه روي حرك��ت 
اصالح طلبي سايه انداخت. اسماعيل گرامي مقدم، قائم مقام 
دبيركل حزب اعتماد ملي در پاس��خ به اين س��وال كه چه 
عواملي باعث ش��د تا دوم خرداد 13۷۶ اتفاق بيفتد، گفت: 
اتفاقي كه دوم خرداد ۷۶ را تبديل به حماسه كرد، غيرقابل 
پيش بيني بودن اين حادثه بود. يعني تصور همه جامعه و 
دستگاه ها اين بود كه زمينه براي انتخاب كانديداي ديگر براي 
رياست جمهوري فراهم شده است اما مردم با آراي بسيار باال، 
فرد ديگري را به عنوان رييس جمهور انتخاب كردند. اگر اين 
اتفاق رخ نمي داد هرگز شاهد حماسه دوم خرداد نبوديم. وي 
تصريح كرد: اگر انتخابات، براي فراهم كردن نيازها و توقعات 
مردم باشد و مردم به راحتي براي انتخاب گزينه خود وحدت 
نظر پيدا كنند، باعث پيروزي مردم در مقابل افرادي كه به 
دنبال يكدست شدن قدرت هستند، مي شود. گرامي مقدم 
در مورد اينكه آيا در آينده امكان تكرار دوم خرداد ۷۶ وجود 
دارد يا خير، گفت: بله امكان دارد. چه بخواهيم و چه نخواهيم، 
آينده با رويدادهاي جديد با محوريت مردم خواهد آمد. اما 
نتايج آن به هيچ وجه قابل پيش بيني نيست. ممكن است 
مردم برخي رويدادها را به ش��كلي رقم بزنند كه نتايج آن 
برخالف پيش بيني ها باش��د. امروز فضايي كه در سياست 
خارجي وجود دارد، سياست هايي كه امروز اتخاذ مي شود، 
اعتراض اقشار و اصناف گوناگون و كاهش مشاركت مردم در 
دو انتخابات گذشته همه اين موارد مي تواند شرايطي را در 

آينده رقم بزند كه قابل پيش بيني نيست.

نامه نيوز| فعال سياسي اصالح طلب گفت: من به عنوان 
كسي كه در دوران شاه زندان رفتم و در اوج انقالب از زندان 
عادل آباد شيراز آزاد شدم و به عنوان كسي كه سال هاست 
كار سياس��ي كرده ام و باال و پايين سياس��ت را ديده ام، به 
اصالح طلب��ان نصيحت مي كنم كه ب��راي ورود به قدرت 
هر كاري نكنند و اعتبار و س��رمايه اصالح طلبي را به بازي 
نگيرند. ناصر قوامي، نماينده مجلس ششم و فعال سياسي 
اصالح طلب، درباره اين موضوع گفت: »اصالح طلبان دچار 
اشتباه بزرگي شده اند كه تصور مي كنند مي توانند حيات 
سياسي خود را به فردي مانند الريجاني گره برنند. آنها انگار 
هنوز نمي دانند كه ورودشان به انتخابات منوط به تصميم 
شوراي نگهبان است و پيش از آنكه مساله ردصالحيت ها 
حل شود، عمال امكان رقابت آنها وجود ندارد. از طرفي اينكه 
برخي مي گويند مي ش��ود در انتخابات مجلس 1402 بر 
الريجاني سرمايه گذاري كرد، سخن كامال نادرستي است 
زيرا از كي تا حاال الريجاني اصالح طلب شده است؟« اين 
فعال سياسي همچنين بيان كرد: »در شرايط كنوني همه 
قوا و نهادها يكدست است و گويا مطلوب برخي همين هم 
بوده اس��ت. 20سال است كه به شخص من اجازه نامزدي 
در انتخابات مجلس داده نشده است و در تمام اين 20سال 
هيچ وقت حتي يك خط توضيح دقيق هم ندادند كه علت 
ردصالحيتم چيست و اين در حالي است كه بر اساس قانون 
بايد مشخصا بگويند كه علت چيست در صورتي كه همواره 
يك عنوان كلي عدم التزام عملي به اسالم مي زنند و تمام 
و به مني مي گويند به اسالم التزام عملي ندارم كه به عنوان 
يك روحاني از 1۷سالگي منبر رفته ام و سخنراني كرده ام. 
مي دانيد چرا من را هميش��ه ردصالحي��ت مي كنند زيرا 

مي دانند كه در شهر خودمان راي دارم.«

چگونهشكستانكارميشود؟

آنشورانگيِزناكام!

يادبادآنروزگارانيادباد

گرامي مقدم در گفت وگو با ايلنا: 

ناصر قوامي: 

امكانتكرارحماسهدومخرداد
هنوزوجوددارد

بهمنيكهاز۱۷سالگيمنبررفتهام
ميگويندالتزامعمليبهاسالمندارم

گزارش روز

س��ردار ش��كارچي، امريكا و رژيم صهيونيستي را كانون 
برنامه ريزي و انجام ترور دانست و گفت: ابعاد ترور شهيد 

خدايي در دست بررسي است و نتيجه اعالم مي شود.
به گزارش »انتخاب«، سخنگوي ارشد نيرو هاي مسلح در 
حاشيه مراسم گراميداشت چهلمين سالگرد آزادسازي 
خرمشهر با بيان اينكه ايران قرباني ترور است و حدود 1۷ 
هزار نفر از مردم كش��ورمان از سوي دشمنان ترور شدند، 
گفت: ترور روز گذشته در تهران نشان مي دهد ادعايي كه 
امريكايي ها و متحدان آنها درخصوص حقوق بشر دارند، 
كذب است؛ ابعاد اين ترور در دست بررسي است و نيرو هاي 
امنيتي كشور اين موضوع را دنبال مي كنند؛ نتيجه بررسي ها 
هم متعاقبا اعالم خواهد شد. سردار شكارچي همچنين 
درخصوص حمله موشكي ايران به مقر رژيم صهيونيستي 
در اربيل عراق و بيانيه سپاه مبني بر پاسخ شديد ايران به 

اقدامات اس��راييل گفت: رژيم صهيونيستي اين را تجربه 
كرده كه هرگاه مواجهه مستقيم با ما داشته باشد، بدون 

اينكه چيزي را پنهان كنيم، خيلي شفاف اعالم مي كنيم.
عصر ديروز مدافع سرافراز حرم سرهنگ پاسدار حسن صياد 
خدايي در يكي از كوچه هاي منتهي به خيابان مجاهدين 
اس��الم در تهران ترور شد و به شهادت رسيد. اين حمله با 
واكنش هايي از س��وي رسانه هاي رژيم صهيونيستي نيز 
روبه رو شد به نحوي كه ش��بكه خبري »نيوز وان« رژيم 
صهيونيستي، با اشاره به ترور شهيد صياد خدايي، از اعالم 
حالت آماده باش در سفارتخانه هاي اين رژيم در جهان خبر 
داد. در واكنش به حادثه تروريستي عصر روز گذشته كه 
منجر به شهادت سرهنگ پاسدار حسن صياد خدايي شد، 
يك مقام ايراني به الجزيره گفت: »ترور سرهنگ پاسدار 
صياد خدايي، عبور از خطوط قرمز است كه موجب تغييرات 

اساسي در معادله درگيري مي شود. گروهي كه مسووليت 
ترور اين ش��هيد را به عهده دارد، بهاي س��نگيني خواهد 
پرداخت.« سردار رمضان شريف، سخنگوي سپاه نيز با تاكيد 
بر اينكه اراذل و اوباش و تفاله هاي گروه هاي تروريس��تي 
وابسته به استكبار و صهيونيس��م جهاني به سزاي عمل 
جنايتكارانه خود خواهند رسيد، تاكيد كرد: شهادت سردار 
خدايي عزم پاسداران انقالب براي دفاع از امنيت، استقالل 
و منافع ملي و مقابله با دشمنان ملت ايران را مستحكم تر 
مي سازد. به گزارش ايسنا به نقل از سپاه نيوز، سردار سرتيپ 
دوم پاسدار رمضان شريف سخنگو و مسوول روابط عمومي 
كل سپاه در واكنش به جنايت تروريستي عصر روز گذشته 
عوامل استكبار و صهيونيسم جهاني، ضمن تبريك و تسليت 
شهادت سردار رشيد اسالم صياد خدايي به محضر رهبر 
عظيم الشأن انقالب اسالمي، خانواده معظم و آحاد همرزمان 

شهيد عزيز در سپاه پاسداران انقالب اسالمي و جبهه دفاع 
از حرم اهل بيت)ع( گفت: اين شهيد گرانقدر عمر خود را 
در مجاهدت براي حضور در صحنه هاي نياز كشور و نظام 
مقدس جمهوري اس��المي ايران و صيانت از استقالل و 
امنيت ملت و ميهن عزيزمان سپري كرد و سرانجام در اوج 
مظلوميت هدف كينه اجير شدگان سرويس هاي اطالعاتي 
نظام سلطه و صهيونيسم جهاني قرار گرفت. وي افزود: قطعا 
دشمن با ارتكاب اعمال جنايتكارانه عليه ملت ايران و امت 
اسالمي به ويژه مجاهدان و رزمندگان دالور و پيشتاز حاضر 
در ميدان امنيت، راه به جايي نخواهد برد و شهادت سردار 
سرافراز صياد خدايي، عزم و اراده پاسداران انقالب در صيانت 
از امنيت و اقتدار ملي و مقابله قاطع با دشمنان اين سرزمين 
به ويژه رژيم تروريستي امريكا و رژيم جعلي، جنايتكار و 

موقتي صهيونيستي را مستحكم تر مي سازد.

  دزفول قهرمان، شهر موشك ها و توپ ها و به قول عراقي ها 
»بلد الصواريخ« در طول سال هاي دفاع مقدس صدها بار 
مورد هجوم و  دش��مني حزب بعث عراق و ارتش اشغالگر 
او قرار گرفت و در طول 2۷00 روز مقاومت، 2۶00 شهيد، 
4000 جانبار، 454 آزاده و 14۷  مفقوداالثر تقديم اسالم 
وآرمان هاي حضرت امام نمود. بررس��ي عمق دشمني و 
نفرت رژيم بعث عراق با اين شهر كوچك و مذهبي اگر  چه 
موضوع اين نوشتار نيست؛ اما واقعيت هاي تلخ و شيريني 
را پيش روي محققين و كارشناس��ان ام��ور نظامي و هنر 
پايداري مي گذارد  كه بخشي از تاريخ مقاومت ناگفته مردم 
دلير ايران در آن نهفته است. دزفول در طول جنگ، 1۷۶ 
بار توسط موشك، 4۸9 بار توسط بمب و راكت و 2500 بار 
 توسط توپ مورد حمله قرار گرفت كه از اين رهگذر 19 هزار 
و پانصد واحد مسكوني، اداري و آموزشي اين شهر ويران شد. 
آنچه كه اين شهر را شهري افسانه اي در مقاومت و پايداري 
نشان داده است، جاري و ساري بودن جريان زندگي در زير 
انواع تهديدات و حمالت بوده  است. به طوري كه شهادت 
عروس و دامادي در حجله، شهادت بيش از ۸0 نفر در يكي 
از خيابان هاي ش��هر و شهادت دسته جمعي  اعضاي چند 

خانوار در يك حمله موشكي، شهادت 13 نوجوان بسيجي 
در يك مسجد، نمونه هايي از اين حضور بي وقفه  است. در 
روز 31 شهريور ماه دشمن براي تسخير شهرهاي دزفول 
و اهواز، دو معبر »فكه- دو س��لك- پل نادري- دزفول« و 
  »ش��رهاني- عين خوش- پل نادري- دزفول« را در طرح 
مانور خود انتخاب كرد. دو لشكر 1 مكانيزه و 10 زرهي موظف 
بودند با  عبور از رودخانه كرخه، اهواز را از شمال و دزفول را 
از جنوب محاصره و تصرف كنند. اگرچه اين دو لشكر ظرف 
س��ه روز خود را  تا كنار رودخانه كرخه رساندند و تمام اين 
منطقه را به تصرف خود درآوردند ولي به داليل مختلف از 
جمله مقاومت هاي مردمي از  ادامه حركت و تصرف دزفول باز 
ماندند. اشغال دزفول يكي از  مهم ترين اهداف طرح كلي رژيم 
بعث بود كه خوزستان را از ايران جدا مي كرد. اين موضوع 
بارها در بيانيه هاي ارتش بعث و سخنان  فرماندهان آن آمده 
است.حماس��ه حضور يكپارچه مردم خداجوي دزفول نه 
تنها در خلق »خونين ترين مقاومت مردمي« در طول جنگ 
 مردم اين ديار را توجهي جهاني بخشيد، بلكه نقش موثر و 
بي بديل آنها در پشتيباني رزم تمام نيروهاي مستقر در اين 
منطقه در خلق  حماسه رزمندگان در جبهه هاي جنگ در 

ضمير رزمندگان غير خوزستاني نيز ماندگار شد. عالوه بر 
آن تنها شهري بود كه لشكري   »لشكر ۷ ولي عصر)عج(« را 
اداره مي كرد و حضور فعال و موثر خود را از جنوب تا غرب 
كشور نيز به نمايش گذاشته بود. پس از  عمليات پيروزمندانه 
فتح المبين و دور شدن شهر از تهديد اشغال و قطع حمالت 
توپخانه اي، دشمن به منظور انتقام گيري از مردم، بر  حجم 
حمالت موشكي خود به دزفول افزود. يكي از داليل محرز 
مقاومت مردم دزفول وجود روحاني برجسته و فقيهي مجاهد 
 همچون حضرت آيت اهلل قاضي دزفولي امام جمعه دزفول 
مي باشد. همه او را امام شهر مي دانستند، پيشينه سلحشوري 
و بي باكي اش  در مقابل رژيم ستم از او اسطوره اي بومي پديد 
آورده و تمام نگاه هاي ترديدآور به روحانيت اين  منطقه را به 
بهاي از دست دادن چشم هايش در ساواك، تغيير داده بود.   
اينك كه در اين ديار جنگي رخ داده و دشمن اراده كرده بود تا 
دزفول را به اشغال درآورد، اين پيرمرد خسته و رنجور، مردم 
را  دعوت مي كرد تا در شهر باقي بمانند: هم براي مقابله با 
خواست دشمن و هم براي حمايت از نيروهاي رزمنده اي 
كه از سراسر كشور  به دور شهر اردو زده بودند. وقتي جوانان 
شهر را به جبهه مي فرستاد خودش با لباس بسيجي تا پادگان 

كرخه آنها را همراهي مي كرد.  هنگامي قرار شد پيامي از راديو 
از او براي رزمندگان پخش شود، مخالفت كرد و گفت: چرا 
پيام، خودم حضوري به خدمت شان مي روم،  آنها فرشتگاني 
هستند كه اينك لباس خاكي پوشيده اند؛ بعد با تني خسته 
عصا زنان نه تنها در بين رزمندگان دزفولي و خوزستاني كه 
 به تك تك اردوگاه هاي رزمندگان ديگر شهرها در اطراف 
دزفول مي رفت و نماز را در بين آنها مي خواند. آيت اهلل قاضي 
اصرار زيادي داشت كه حتي در سخت ترين شرايط و هنگام 
موشكباران شهر، نماز  جمعه را ترك نكند، معتقد بود انعكاس 
اين خبر، اراده دشمن را سست مي كند. دزفول كه به سبب 
مقاومت هشت ساله خود در برابر  هجوم موشك ها و توپ ها 
و خمپاره هاي دشمن بعثي به اسطوره مقاومت مردمي در 
جنگ مشهور است و لوح زريني نيز در 4 خردادسال   13۶۶ 
از م��ردم ايران دريافت كرد و در ط��ول جنگ ايران و عراق 
آسيب هاي زيادي ديد، اما هرگز كسي قامت خم شده او را 
نديد و  حسرت يك آه را براي هميشه بر دل دشمن نهاد. امام 
خميني)ره( به پاس پايداري مردم اين شهر در همان سال ها 
فرموده اند: ش��ما  دزفولي ها امتحان داديد و از اين امتحان 

خوب بيرون آمديد. شما دين خود را به اسالم ادا كرديد. 

سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح: 
ابعادترورشهيدصيادخداييدردستبررسياست

دزفول، پايتخت مقاومت ايران

سپاه

يادبود

سيد ابراهيم رييسي، رييس جمهوري ايران روز گذشته 
در نخستين سفر رسمي بعد از مرگ سلطان عمان، راهي 
اين كشور شد و در اين كشور مورد استقبال سلطان جديد 

عمان قرار گرفت. 
رييسي قبل از سفر به عمان در سخناني در فرودگاه تاكيد 
كرد: »سفر بنده به عمان در راستاي توسعه روابط همسايگي 
دولت مردمي با كشورهاي همسايه و منطقه اهميت زيادي 
دارد و در مذاكرات خود توسعه روابط دوجانبه و منطقه اي 
را پيگيري خواهيم كرد.«رييسي در گفت وگو با خبرنگاران 
درباره اهداف سفر رسمي خود به عمان، با اشاره به اينكه 
اين س��فر با دعوت رس��مي آقاي هيثم بن طارق سلطان 
محترم عمان انجام مي ش��ود، گف��ت: روابط خوبي بين 
جمهوري اسالمي ايران و كشور دوست، برادر و همسايه 
عمان وجود دارد.رييس جمهور با بيان اينكه سطح فعلي 
روابط ميان تهران و مسقط براي دو كشور مطلوب نيست، 
افزود: تصميم و اراده هر دو كش��ور ارتقاي سطح روابط در 
حوزه هاي تجارت، حمل و نقل، انرژي، گردشگري و به ويژه 

گردشگري سالمت است.
رييس جمهور با بيان اينكه دو كش��ور در حال حاضر نيز 
در عرصه هاي مختلف همكاري هاي س��ازنده اي دارند، 
تصريح كرد: نكته محوري قابل توجه در منطقه آن است كه 
گفت وگو و همكاري بين كشورهاي منطقه امنيت آفرين 
است. حضور نيروهاي خارجي و بيگانه در منطقه به هيچ 

عنوان امنيت ساز نيست و حتي مي تواند امنيت منطقه را 
مورد تهديد قرار دهد. رييسي اظهار اميدواري كرد كه اين 
سفر گامي موثر در راستاي تحقق سياست ها و اهداف دولت 
مردمي براي تقويت و تعميق روابط سازنده با همسايگان 
باشد. در حاشيه سفر رييسي به عمان، 12 سند همكاري 
ميان مقامات ارشد دو كش��ور ايران و عمان در حوزه هاي 
انرژي، سياسي، حمل و نقل، همكاري هاي ديپلماتيك، 
روابط تجاري و اقتصادي، علمي، محيط زيست و ورزشي 
به امضا رسيد. اين اسناد توسط وزراي امور خارجه، صنعت، 
معدن و تجارت، نفت، راه و شهرس��ازي و رييس سازمان 
توسعه تجارت كش��ورمان و همتايان عماني آنها به امضا 
رس��يد. همزمان با سفر س��يد ابراهيم رييسي به مسقط 
برخي تحليلگران عماني به اهميت اين سفر و تاثير آن بر 
روابط تهران و مسقط و همچنين روابط ايران با كشورهاي 
منطقه پرداختند. همزمان با سفر رييسي به عمان، برخي 
روزنامه نگاران و تحليلگران سياس��ي اين كشور از روابط 
عميق و تاريخي ايران و عمان و نقش مس��قط در نزديك 
كردن رويكردهاي ايران و كشورهاي همجوار و همچنين 
تقويت گفت وگو و راه حل هاي مس��المت آميز براي حل 

اختالفات منطقه اي تمجيد كردند.
عوض بن س��عيد باقوير، روزنامه نگار و نويسنده سياسي 
مي نويس��د: روابط ايران و عمان روابطي تاريخي اس��ت و 
همسايگي دريايي و فعاليت هاي تجاري و روابط برادرانه 

اسالمي نقش مهمي در حفظ روابط خوب تهران و مسقط 
داشت. ميان اين دو كشور هماهنگي هاي سياسي مداومي 
در خصوص تمام پرونده هاي منطقه وجود دارد و اين امر 
صلح و ثبات و امنيت را تقويت مي كند، روابط دو كش��ور 
دوس��ت طي دهه هاي اخير شاهد رش��د و پيشرفت در 
تمامي زمينه هاي اقتصادي و تجاري و گردش��گري بوده 
است و توافق حمل و نقل دريايي اخير ميان تهران و مسقط 
در راس��تاي تقويت همكاري در زمينه مبادالت تجاري و 
اقتصادي و س��رمايه گذاري بود. هماهنگي هاي سياسي 
ميان س��لطنت عمان و جمهوري اسالمي ايران از دهه ها 
پيش مداوم بوده و نقش محوري ديپلماس��ي عماني در 
موضوع پرونده هسته اي ايران يكي از بارزترين زمينه هاي 
همكاري و هماهنگي ايران و عمان اس��ت، از نتايج تداوم 
اين همكاري هاي سياس��ي، تقويت امني��ت و ثبات در 

منطقه است.
وي تاكيد كرد: روابط سلطنت عمان و جمهوري اسالمي 
ايران نمونه احترام متقابل و مشورت هاي سياسي و رفتن 
به سوي روابط بهتر است، سلطنت عمان نقش مثبتي در 
تقويت صلح و ثبات ايفا كرد و ديپلماسي عماني طي نيم 
قرن گذش��ته نقش مهم و حياتي داشته است و سلطان 
قابوس بن س��عيد، پادشاه فقيد اين كشور نقش محوري 
در رسيدن به توافق هسته اي ايران داشت. سلطان هيثم 
بن طارق نيز همين خط مشي و سياست را در پيش گرفته 

و به دنبال تقويت روابط ميان ايران و كش��ورهاي شوراي 
همكاري خليج )فارس( است و اكنون تالش هاي سياسي 
فراواني از س��وي مسقط در راس��تاي توقف جنگ يمن و 
برگزاري گفت وگو ميان عربس��تان و ايران درحال انجام 
است. از سوي ديگر، صالح بن عبداهلل البلوشي، نويسنده و 
سردبير روزنامه » شؤون عمانيه« مي نويسد: »روابط ايران 
و عمان جديد نيست، بلكه اين روابط از دهه ها پيش وجود 
داشت و دو كشور در اين مدت توانستند همكاري در تمامي 
زمينه ها را تقويت كنند. روابط ايران و عمان توانست در طول 
دهه هاي طوالني از امنيت و ثبات منطقه محافظت كند و 
من در اينجا به طور ويژه به نقش عمان در مقابله با امتداد 
جنگ ايران و عراق به خارج از مرزهاي دو كشور و نقش اين 
كشور در رسيدن به توافق هسته اي و همچنين نقش آن 
در كاهش تنش ها ميان تهران و واشنگتن در سال 2019 و 
كاهش تنش ميان آنها در پي ترور سردار قاسم سليماني در 
سال 2020 اشاره مي كنم.« وي در خصوص سفر ابراهيم 
رييسي، رييس جمهور ايران به مسقط گفت: اين اولين سفر 
رييس جمهور ايراني به عمان بعد از روي كار آمدن سلطان 
هيثم بن طارق اس��ت و از اهميت بسيار زيادي برخوردار 
است. از نظر سياسي اكنون تالش هاي زيادي براي نجات 
توافق هس��ته اي ايران وجود دارد و اين سفر همچنين در 
راستاي تمايل دولت ابراهيم رييسي براي تقويت روابط با 

كشورهاي منطقه است.

رييس جمهور وارد مسقط شد 

اراده ايران و عمان براي تقويت روابط

اسحاق جهانگيري
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غروب روز يكشنبه انتشار خبر شهادت سرهنگ حسن 
صياد خدايي در يك��ي از خيابان هاي تهران و در نزديكي 
محل زندگي ا ش در صدر اخبار داخلي و بين المللي قرار 
گرفت. در حالي كه نهاده��اي اطالعاتي و امنيتي ايران 
هنوز درباره عامل يا عوامل اين عمليات تروريستي گزارشي 
منتشر نكرده اند، نخستين ظن در فضاي رسانه اي و مجازي 
به سمت رژيم اسراييل رفت. هر چند كه مقام هاي اسراييلي 
هيچ گاه مسووليت عمليات عليه دانشمندان هسته اي، 
تاسيسات هسته اي و در آخرين مورد ترور شهيد محسن 
فخري زاده را برعهده نگرفتند اما تمام اس��ناد و مدارك و 
همچينن نحوه برخورد اسراييلي ها با اين پرونده ها جاي 
هيچ شك و ش��بهه اي درباره دست داش��تن آنها در اين 
عمليات هاي تروريستي باقي نگذاشته است. در نخستين 
ساعات پس از اين عمليات تروريستي، بيشترين تحليل 
منتشر شده درباره دليل اين ترور در مقطع زماني فعلي به 
مساله مذاكرات غيرمستقيم ميان ايران و اياالت متحده 
در قالب تالش هايي براي احياي برجام اختصاص داشت و 
بسياري اين ترور را تالش احتمالي تل آويو براي به تعويق 
انداختن توافق احياي برجام دانستند. در حالي كه هنوز 
خبرهاي رسمي منتشر ش��ده درباره نتايج رايزني هاي 
پشت پرده و البته غيرمستقيم ميان ايران و اياالت متحده، 
حكايت از باقي ماندن اخت��الف دارد اما برخي اطالعات 
غيررسمي كه در رسانه هاي امريكايي بعضا به نقل از منابع 
آگاه ايراني منتشر مي شود حاكي از آن است كه در نتيجه 
آخرين سفر انريكه مورا، معاون مسوول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا به تهران و پيشنهادهايي كه ايران روي ميز 
قرار داده احتمال خروج مذاكرات از بن بست وجود دارد و 
مهم ترين شاهد اين ادعا هم سخنان جوزپ بورل پس از 
بازگشت مورا به بروكسل از تهران بود. هر چند كه مقام هاي 
وزارت خارجه ايران به كلي گويي درباره وضعيت مذاكرات 
بس��نده كرده و مدعي هس��تند كه مذاكرات در فضاي 

عمومي انجام نمي ش��ود اما رس��انه هايي چون الجزيره، 
المانيتور و برخي خبرنگاران امريكاي��ي چون لورا روزن 
كه در پايگاه خبري آتالنتيك مي نويسد به نقل از منابع 
متعدد اروپايي، امريكاي��ي يا بعضا ايراني گزارش هايي را 
در چند روز اخير منتشر كرده اند كه نشان از مثبت شدن 
فضاي حاكم بر مذاكرات دارد. همزمان اظهارنظرهاي امير 
و وزير خارجه قطر كه در چند هفته اخير در تماس هاي 
نزديك با مقام هاي ايران، اي��االت متحده و اتحاديه اروپا 
بوده اند حاكي از آن است كه راه حل هايي براي حل و فصل 
اختالف باقيمانده ميان تهران و واش��نگتن بر سر حفظ 
يا حذف نام سپاه پاس��داران انقالب اسالمي از ليست به 
اصطالح گروه هاي تروريستي وزارت خارجه اياالت متحده 
پيدا و مطرح شده است. همين اندك فضاي مثبت كه البته 
تضميني هم بر تحقق آن در ميدان وجود ندارد مخالفان 
احياي برجام و در راس آنها رژيم اسراييل را ترسانده است. 
توافق هس��ته اي ميان ايران و 1+5 وق��ت از همان ابتدا و 
حتي پيش از اجرايي شدن برجام مورد اعتراض و انتقاد 
شديد اسراييلي ها بود اما باراك اوباما، رييس جمهور وقت 

اياالت متحده حتي به قيمت تش��ديد تنش در رابطه دو 
جانبه واشنگتن و تل آويو مذاكرات وقت را به پايان رسانده 
و توافق هس��ته اي با ايران را اجرايي كرد. پيروزي دونالد 
ترامپ در انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا هديه اي از 
خدا خواسته براي اسراييلي ها بود و يك سال پس از آغاز 
به كار اين دولت بود كه تالش هاي شبانه روزي بنيامين 
نتانياهو، نخست وزير وقت اسراييل پاسخ داد و دونالد ترامپ 
هم از توافق هسته اي با ايران خارج شد و هم شديدترين 
تحريم هاي اقتصادي را به ايران تحميل كرد. با شكست 
دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري و پيروزي جو 
بايدن دموكرات كه با شعار احياي برجام به ميدان آمده 
بود، كابوس هاي اسراييل بازگشتند. مقام هاي اسراييلي 
تالش براي به صفر رساندن شانس احياي برجام را از همان 
نخس��تين هفته هاي پيروزي جو بايدن و پيش از انتقال 
قدرت در كاخ سفيد آغاز كردند و در يك پازل تعريف شده 
ابتدا اقدام به ترور شهيد فخري زاده و سپس تكرار سناريوي 
حمله به تاسيسات هس��ته اي ايران و البته مانور دادن بر 
اطالعات ادعايي درباره برنامه مخفي هسته اي ايران كردند. 

سارا معصومي 

 امير قطر در سخناني گفت كه ايران همسايه ماست و همه 
طرف ها را به بازگشت به توافق هسته اي تشويق مي كنيم.

به گزارش الجزيره، شيخ تميم بن حمد آل ثاني، امير قطر 
در سخنراني خود در مجمع جهاني اقتصاد داووس گفت 
كه دوحه مدعي ايفاي نقش ميانجيگري رسمي بين ايران 
و غرب نيست. وي تاكيد كرد: ايران همسايه ماست و تالش 
مي كنيم كه به آنها كمك كنيم و همه طرف ها را به بازگشت 
به توافق هسته اي تشويق مي كنيم. امير قطر همچنين 
خاطرنشان كرد كه جنگ در اروپا بحران انرژي در جهان را 

عميق تر كرده است.

نشست معاونان وزراي امور خارجه كشورهاي عضو سازمان 
همكاري اقتصادي اكو روز )دوش��نبه( دوم خرداد ماه در 
ته��ران آغاز به كار كرد و قرار اس��ت به م��دت دو روز ادامه 
داشته باشد. مقامات شركت كننده در گردهمايي مذكور 
ضمن شركت در نشست هاي جمعي و دوجانبه به بررسي 
راه هاي ارتقاي بيشتر همكاري هاي منطقه اي مي پردازند. 
موضوعات مهمي همچون آزادسازي هاي بيشتر تجاري 
بين كشورهاي عضو و تقويت ترانزيت و حمل و نقل درون 
منطقه اي و پيگيري اجراي موثر توافقات نشس��ت سران 
اكو در عشق آباد از جمله دستوركارهاي مهم نشست هاي 
اين هفته در دبيرخانه اكو در تهران است. شركت كنندگان 
در نشس��ت تهران همچنين در مورد راه هاي تامين مالي 
پروژه ه��اي بزرگ منطقه اي بحث و تب��ادل نظر خواهند 
كرد. »مهدي صفري«، معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت 
امور خارجه ضمن شركت در نشست اكو و نيز مالقات هاي 
دوجانبه با همتايان خود در حاشيه اين نشست، برنامه هاي 
ديپلماسي اقتصادي و سياست همسايگي جمهوري اسالمي 
ايران در بسط روابط و همگرايي اقتصادي با كشورهاي عضو 
از جمله پيشنهادات مطرح شده از سوي جمهوري اسالمي 
ايران در نشس��ت سران را دنبال خواهد كرد. گفتني است 
كشورهاي ازبكستان، قزاقستان، تركمنستان، قرقيزستان، 
ايران، افغانستان، تركيه، جمهوري آذربايجان، پاكستان و 
تاجيكستان اعضاي اكو را تشكيل مي دهند. هفت كشور 
از 10 كش��ور عضو اكو محصور در خشكي هستند و براي 
دسترسي به بازارهاي جهاني به ساير كشورها و مسيرهاي 
ترانزيتي متكي هستند. منطقه اكو با هشت ميليون كيلومتر 
مربع مساحت و نيم ميليارد جمعيت، يكي از مناطق مهم و 

تاثيرگذار در ترانزيت بين المللي است.

منابع اطالعاتي رژيم صهيونيستي اعتراف كرده اند كه دولت 
امريكا و كش��ورهاي غربي بين سال هاي 2015 تا 201۷ 
كه برجام در حال اجرا بود اقدامات كافي براي كاس��تن از 
تحريم ها عليه ايران انجام نداده اند. به گزارش فارس، روزنامه 
جروزالم پس��ت به نقل از برخي منابع، ارزيابي جديدي از 
موضع گروهي از اعضاي دستگاه هاي اطالعاتي و دفاعي 
رژيم موقت صهيونيستي درباره وضعيت برنامه هسته اي 
ايران و برجام ارايه كرده اس��ت. طبق نوشته اين روزنامه، 
منابع اطالعاتي اي��ن رژيم اكنون مي گويند عدم توافق با 
ايران بر س��ر مسائل هس��ته اي حتي از توافق بد هم براي 
اسراييل خطرناك تر است. روزنامه جروزالم پست نوشته 
اين موضع از س��وي منابع اطالعاتي در حالي عنوان شده 
كه كابينه »بنيامين نتانياهو«، نخست وزير رژيم سابق رژيم 
صهيونيستي، همانند كابينه »نفتالي بنت«، نخست وزير 
فعلي اين رژيم هر دو با توافق هسته اي برجام مخالفت كرده  
و آن را »توافق بد« خوانده اند. اين گروه معتقدند ايران ظرف 
تنها چند هفته مي تواند به سمت غني سازي ۹0 درصدي 
حركت كند. اين روزنامه، درباره كوتاهي كشورهاي غربي 
در كاهش تحريم ها عليه ايران نوشته است: »برخي منابع 
]اطالعاتي[ حتي در يك موضع تحريك آميز معتقدند كه 
غرب اقدامات كافي براي كاستن از تحريم ها عليه ايران در 
سال هاي 2015 تا 201۷ كه دولت باراك اوباما بر سر كار 
بود، انجام نداده است. در اين روايت بديل، ايران بازيگري 
بد است اما مي توان با تركيبي از انگيزه هاي منفي و مثبت 
او را ترغيب كرد تا از آستانه هسته اي عبور نكند.« اين گروه 
ادعا مي كند كه اين فرمول حدود 25 سال است كه ايران 

را مهار كرده است.

»علي باقري«، معاون سياسي وزارت امور خارجه جمهوري 
اسالمي ايران در ديدار خانم »وليسالوا پترووا«، معاون وزير 
امور خارجه بلغارستان و هيات همراه با تاكيد بر اراده دولت 
جمهوري اسالمي ايران در زمينه توسعه بيشتر مناسبات با 
بلغارستان به ويژه در حوزه اقتصاد و تجارت افزود: هرگونه 
مشكل يا مانع در اين خصوص بايد با تالش متقابل هر دو 
كشور و به خصوص با پيگيري وزارتخانه هاي امور خارجه 
برطرف شود. معاون سياسي وزارت امور خارجه با اشاره به 
جايگاه سنتي مناسبات و سابقه همكاري هاي دو كشور، 
آمادگي جمهوري اس��المي ايران متناس��ب با امكانات و 
ظرفيت هاي موجود و نيز پذيرش سرمايه گذاري آن كشور 
در ايران براي ارتقاي سطح همكاري هاي تخصصي را مورد 
تاكيد قرار داد.طرفي��ن در اين ديدار ضمن مرور تحوالت 
منطق��ه اي و بين المللي بر لزوم رايزني مس��تمر و تبادل 
تجربيات متقابل در زمينه هاي مختلف از جمله مسائل 
و پيامدهاي ناشي از پذيرش مهاجران و پناهندگان تاكيد 
كردند. خانم »وليسالوا پترووا« نيز در اين ديدار با اشاره به 
پيشينه 125 ساله روابط ديپلماتيك ايران و بلغارستان، 
عضويت كشورش در اتحاديه اروپا را فراهم آورنده زمينه هاي 
بيشتر براي همكاري دو كش��ور افزون بر روابط دوجانبه 
خواند و بر اهميت برقراري پرواز مستقيم بين صوفيا و تهران 
به عنوان تسهيل كننده ارتباطات مردمي، تجاري و كالن 

روابط فيمابين تاكيد كرد. 

تخمين ها از سال 2015 نش��ان مي دهد كه جنگ يمن 
ماهانه ۶ ميليارد دالر براي عربستان سعودي هزينه دارد. 
از سرگيري مذاكرات بين عربستان سعودي و ايران، پس از 
يك وقفه چند ماهه، مدت كوتاهي پس از توافق آتش بس 
در يمن انجام شد كه نشان مي دهد ايران احتماال نقشي 
در تاثيرگذاري بر حوثي ها داش��ته اس��ت. آتش بس گام 
اوليه مهمي براي پايان دادن ب��ه جنگ در يمن بوده و در 
صورت برقراري آن، مي تواند سنگ بناي اعتماد بين رياض 

و تهران باشد. 
رقابت ژئوپليتيك بين ري��اض و تهران حداقل به انقالب 
1۹۷۹ ايران برمي گردد. در سال 201۶، حمله به سفارت 
عربستان در تهران، پس از اعدام نمر النمر، روحاني شيعه 
سعودي، عربس��تان را وادار كرد تا س��فير خود را از ايران 
فرا بخواند. از آن زمان تاكنون تنش ها بيش��تر شده، زيرا 
حوثي هاي مورد حمايت ايران در يمن به عربستان حمله 
كرده اند و گمان مي رود ايران در سپتامبر 201۹ حمالتي را 
به تاسيسات آرامكو در عربستان سعودي انجام داده باشد. با 
اين حال، دور پنجم مذاكرات بين عربستان سعودي و ايران 
در بغداد باعث ايجاد حس جديدي از خوش بيني شده است. 
نخست وزير عراق گفت: »آشتي نزديك است.« سخنگوي 
وزارت امور خارجه ايران با بيان اينكه در دور اخير مذاكرات 
پيشرفتي را شاهد بوده، آن را مثبت و جدي توصيف كرد و 
گفت: اقدامات براي كاهش تنش بين عربستان و ايران در 
حال حاضر اثرات فراگيري را در ساير كشور هاي منطقه 

ايجاد كرده است.
يمن از س��ال 2011 يكي از عرصه هاي اصلي رقابت بين 
عربس��تان و ايران بوده اس��ت، اما اكنون به فرصتي براي 
اعتمادسازي در چارچوب مذاكرات بين دو طرف در عراق 
تبديل ش��ده است. سياست ايران در يمن تا حد زيادي بر 
تضعيف امنيت عربس��تان از طريق ايجاد خاري زيرپاي 
آنها متمركز شده است. ايران از مدت ها قبل حمايت قابل 
توجه��ي از حوثي ها كرده. پش��تيباني و آموزش نظامي 
گسترده توسط تهران، حوثي ها را قادر ساخته تا بار ها به 

خاك عربستان حمله كنند.
تخمين ها از سال 2015 نش��ان مي دهد كه جنگ يمن 
ماهانه ۶ ميليارد دالر براي عربستان سعودي هزينه دارد. 
از سرگيري مذاكرات بين عربستان سعودي و ايران، پس از 
يك وقفه چند ماهه، مدت كوتاهي پس از توافق آتش بس 
در يمن انجام شد كه نشان مي دهد ايران احتماال نقشي 
در تاثيرگذاري بر حوثي ها داش��ته اس��ت. آتش بس گام 
اوليه مهمي براي پايان دادن ب��ه جنگ در يمن بوده و در 
صورت برقراري آن، مي تواند سنگ بناي اعتماد بين رياض 

و تهران باشد.
مذاكرات ايران و عربستان احتماال بر عرصه سياسي لبنان 
و عراق نيز تاثير خواهد گذاشت، جايي كه تهران و رياض 
از نيرو هاي سياسي رقيب حمايت مي كنند. هم رياض و 
هم تهران نفوذ قابل توجهي در لبنان داشته اند و اين باعث 
افزايش تنش بين ايران و متحدان عربستان سعودي در اين 
كشور شده است. پس از انتخابات اخير، كاهش تنش بين 
عربستان سعودي و ايران احتماال به روان تر شدن تشكيل 
دولت لبنان و فعاليت آن كمك مي كند. در نتيجه پايان 
دادن به بن بست سياسي در لبنان در دستور كار مذاكرات 
دو كشور قرار گرفته است. در حالي كه عربستان سعودي 
و ايران احتم��اال به حمايت از متحدان مربوطه خود ادامه 
خواهند داد، مانور هاي سياسي در لبنان ممكن است نرم تر 
ش��ود. به رغم مذاكراتي كه در عراق انجام شد، اما موضوع 
نقش عربستان سعودي و ايران در اين كشور مطرح نشده 
است. با اين حال، مي توان در اينجا فضايي براي ايجاد تفاهم 
بهتر بين تهران و رياض در اين جبهه را هم انتظار داشت. 
شبه نظاميان متحد ايران در عراق به حمالت متعددي به 
عربستان س��عودي متهم شده اند. به عنوان مثال، كتائب 
حزب اهلل مظن��ون به انجام حمالت به تاسيس��ات نفتي 
عربستان در سال 201۹ و كاخ سلطنتي عربستان سعودي 
در سال 2021 است. هم عربستان س��عودي و هم ايران 
احتماال تالش خواهند كرد تا نفوذ خود را در عراق حفظ 
كنند، اما درك بهتر بين اين رقباي منطقه اي احتماال باعث 

كمتر شدن اين حمالت خواهد شد.
در نهايت، كاهش تنش بين عربستان و ايران ممكن است 
رياض را از تمايل به پيوستن به توافقنامه ابراهيم با اسراييل 
منصرف كند. از زم��ان امضاي توافقنامه برجام با ايران در 
سال 2015، عربستان تا حدي متمايل به اسراييل شد و 
اسراييل را به عنوان وزنه تعادلي بالقوه در برابر ايران مي ديد.

بنا بر گزارش ها، بنيامين نتانياهو، نخست وزير سابق اسراييل 
در س��ال 2020 با محمد بن س��لمان، وليعهد عربستان 
س��عودي ديدار كرد و اس��حاق هرتزوگ، رييس جمهور 
اسراييل اخيرا گفت كه خوش��حال خواهد شد آشكارا از 
عربستان سعودي بازديد كند. در سپتامبر 2021، جيك 
ساليوان، مش��اور امنيت ملي ظاهرا در مورد عادي سازي 
روابط بين عربستان و اسراييل با وليعهد سعودي بحث كرده 
و ظاهرا محمد بن سلمان آشكارا اين ايده را رد نكرده است. 
در واقع، او اخيرا اعالم كرد كه عربستان سعودي، اسراييل 
را دشمن نمي داند، بلكه آن را »متحد بالقوه« مي داند. با اين 
حال، آب شدن يخ روابط بين عربستان و ايران، اگر به شكلي 
جدي ادامه يابد، حداقل انگيزه عادي سازي روابط با اسراييل 

را براي سعودي ها از بين مي برد.
براي عربستان سعودي و ايران، گام هاي زيادي تا رسيدن به 
اعتماد پايدار باقي مانده است. دشمني دو كشور دهه هاست 
كه ادامه داش��ته و ابعاد ژئوپليتيكي، فرقه اي و اقتصادي 
دارد. با اين حال، مذاكرات، يعني دور كردن دو كش��ور از 
رويارويي نظامي و بازگشت به عرصه سياسي براي حل و 
فصل اختالفات، تحول اميدوار كننده اي است كه مي تواند 
اثرات س��رريزي براي امنيت منطقه اي داشته باشد. بايد 
ديد آيا اي��ن گفت وگو ها مي تواند چنين دس��تاورد هاي 
سنگيني را به همراه داشته باشد. اما حتي ناظران بدبين 
هم اذعان مي كنن��د كه اين مذاكرات اب��زاري موثر براي 
مديريت تنش هاي دوجانبه و خريد زمان در ميان مدت 
است تا ببينيم آيا گام هاي اعتمادسازي مي تواند چشم انداز 

بلندمدت را بهبود بخشد.

امير قطر: ميانجي ميان ايران و 
غرب نيستيم 

گردهمايي معاونان وزراي 
خارجه اكو در تهران

اوباما در رفع تحريم ها عليه ايران 
كوتاهي كرد 

آمادگي ايران براي 
سرمايه گذاري بلغارستان 

»موسسه دول عربي خليج ]فارس[در 
واشنگتن«: 

مذاكرات ايران و عربستان چگونه 
فتيله تنش ها در منطقه را پايين كشيد؟ 

برجام

تكرار سناريوي تل آويو با به شهادت رساندن سرهنگ خدايي 

ترور با هدف تخريب مذاكرات احياي برجام 

گروه جهان| كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل 
متحد در تازه ترين گزارش خود اعالم كرد كه تعداد آورگان 
و بي جاشدگان اجباري جهان از رقم بي سابقه 100 ميليون 
نفر عبور كرده اس��ت. اين نهاد بين المللي رقم آوارگان را 
سرسام آور توصيف كرده است. براساس تعريف كميسارياي 
عالي پناهندگان سازمان ملل متحد، بي جاشدگان اجباري 
به همه افرادي گفته مي شود كه براي دور شدن از جنگ ها، 
خشونت، نقض حقوق بشر و سركوب، چه در خاك كشور 
خود آواره شده  باشند يا به كشوري ديگر پناه برده باشند. 
براساس آمار منتش��ر شده دس��ت كم ۶0 ميليون نفر از 
جمعيت جهان در حال حاضر بي جاش��دگان اجباري در 
خاك كشورهاي خود هستند و 40 ميليون نفر ديگر هم به 
كشورهاي ديگر پناه برده اند. فيليپو گراندي، كميسر عالي 
پناهندگان سازمان ملل متحد مي گويد كه اين آمار تلخ بايد 
زنگ هشداري براي جامعه جهاني باشد. به گفته او اين آمار 
نشان مي دهد كه نياز به اقدامات بين المللي بيشتري براي 
رسيدگي به عوامل ريشه اي بي جاشدگي در سراسر جهان 
وجود دارد. اين مقام سازمان ملل مي گويد: »100 ميليون 
نفر همزمان رقمي بسيار زياد، هوشياركننده و هشداردهنده 
اس��ت. اين رقم بايد به عنوان زنگ بيدارباشي براي حل و 
فصل و پيشگيري از درگيري هاي ويرانگر، سركوب و حل 
و فصل داليل اصلي كه باعث مي شود مردم بي گناه خانه و 
كاشانه شان را ترك كنند، به حساب بيايد.« براساس آمار 
كميس��ارياي عالي پناهندگان در طول 5 ماه گذشته 10 
ميليون نفر به جمعيت آوارگان و بي جا ش��دگان اجباري 
جهان اضافه شده است. تعداد آوارگان جهان در پايان سال 
2021 مي��الدي به ۹0 ميليون نفر رس��يده  بود. در طول 
سال گذشته ميالدي درگيري ها و تنش ها در افغانستان، 
بوركينافاسو، جمهوري دموكراتيك كنگو، اتيوپي، ميانمار 
و نيجريه، به شكل چشمگيري بر آوارگي تعداد بيشتري از 
مردم جهان تاثير گذاشته بود. دو ماه پس از آغاز سال 2022، 
اين تهاجم نظامي روسيه به اوكراين بود كه ميليون ها نفر 

بر تعداد بي جاشدگان، آوارگان و پناهجويان جهان اضافه 
كرد. براس��اس آمار موجود تاكنون نزديك به 14درصد از 
جمعيت اوكراين معادل ۶ ميليون نفر پناهجوي اوكرايني 
ثبت شده اند. شتاب افزايش تعداد بي جاشدگان در طول 
ماه هاي گذشته به شكل چشمگيري افزايش يافته است. در 
حالي كه در پايان سال 2020 عدد اعالمي آوارگان از سوي 
كميسارياي عالي نزديك به ۸2 ميليون و 400 هزار نفر بود، 
اين رقم در نيمه س��ال 2021 به ۸4 ميليون نفر رسيد. اما 
در نيمه دوم سال 2021 و در ادامه در 5 ماهه ابتدايي سال 
2022 به شدت سرعت رشد اين اعداد بيشتر شد تا جايي 
كه در نيمه دوم س��ال 2021 معادل ۶ ميليون نفر تازه به 
آوارگان جهان اضافه شدند و در 5 ماهه ابتدايي سال 2022 
رقم 10 ميليون نفر ديگر به اين جمعيت افزوده شد. يعني 
در نزديك به يك سال 1۶ ميليون نفر تازه در سراسر جهان 
آواره شده اند. بين سال هاي 2012 تا 201۹ جمعيت آوارگان 
و بي جاشدگان جهان از 41 ميليون نفر در سال 2012 به 
۷۹ ميليون و 500 هزار نفر رسيده است. فيليپو گراندي، 
كميسر عالي پناهندگان س��ازمان ملل متحد مي گويد: 
»واكنش بين المللي براي كمك به مردمي كه از جنگ در 
اوكراين مي گريزند، بسيار مثبت بود.« بسياري از تحليلگران 
معتقدند كه دولت هاي اروپايي در واكنش به جنگ اوكراين 
در اقدامي غيراخالقي نسبت تبعيض نژادي عليه آوارگان 
ديگر كش��ورها اقدام مي كنن��د و ب��ه ازاي پذيرش تعداد 
بيشتري از پناهندگاني كه از شرق اروپا به اين كشورهاي 
مي آيند، سختگيري ها عليه پناهندگان كشورهاي ديگر 
مانند افغان ه��ا و آفريقايي ها را افزايش مي دهند و آنها را از 
كشورهاي شان اخراج مي كنند. فيليپو گراندي مي گويد: 
»ديده ايم كه شفقت زنده است و ما نيازمنديم كه همين 
شكل از بسيج براي كمك به همه بحران ها در سراسر جهان 
شكل بگيرد. اما نهايتا كمك هاي بشردوستانه مسكن است 
و درمان نيست. براي اينكه اين روند را معكوس كنيم تنها راه 
حل صلح و ثبات است تا اينكه مردم بي  گناه مجبور به قمار 

ميان ماندن در خانه در معرض خطرات مزمن يا سفرهاي 
پرخطر و تبعيد، نشوند.« عبارت »بي جاشدگان اجباري« 
براي نخستين بار در طول جنگ جهاني دوم و در پي آوارگي 
بيش از 40 ميليون نفر بر اثر اي��ن جنگ بين المللي وارد 
ادبيات روابط بين الملل شد. براساس آمار در سال هاي اخير 
عالوه بر درگيري هاي مسلحانه، خشونت و نقض حقوق بشر 
به عنوان داليل اصلي آوارگي جمعيت، عوامل تازه اي مانند 
جهانگيري بيماري كرونا، بالياي طبيعي، شرايط بد آب و 
هوايي و ديگر آثار تغييرات آب و هوايي نيز چالش هاي تازه اي 
را براي آوارگان ايجاد كرده است. در حالي كه از پايان سال 
2020 تاكنون 1۶ ميليون نفر به جمعيت آوارگان داخلي و 
فرامرزي جهان افزوده  شده اند، تعداد پناهجوياني كه تحت 
نظارت كميسارياي عالي پناهندگان قرار دارند تنها 1۷2 
هزار نفر افزوده شده است. در حال حاضر همچنان شهروندان 
سوريه، مجموعا چه ش��هروندان بي جا شده داخلي و چه 
شهرونداني كه به كشورهاي ديگر پناه برده اند، بزرگ ترين 
جمعيت آواره جهان محسوب مي شوند. رتبه دوم در اختيار 
ونزوئال و جايگاه سوم در اختيار شهروندان افغانستان است كه 
تا يك دهه پيش بزرگ ترين جمعيت آواره جهان را تشكيل 
مي دادند. در برابر س��ه كشور تركيه، كلمبيا و اوگاندا نيز با 
ميزباني به ترتيب 3 ميليون و ۷00 هزار، يك ميليون و ۷00 
هزار و يك ميليون و 500 هزار آواره، بزرگ ترين ميزبانان 

پناهجويان خارجي هستند.

براساس بيانيه مشتركي كه هفته گذشته توسط مركز رصد 
بي جاش��دگي داخلي )IDMC( و ش��وراي آوارگان نروژ 
)NRC( منتش��ر شد در طول س��ال 2021 دست كم 3۸ 
ميليون نفر درون مرزهاي كشور خود آواره شده اند. براساس 
اين آمار بخشي از اين جمعيت در طول يك سال گذشته 
چندين بار از مكان هايي كه بعد از آوارگي در آن مستقر شده  
بودند هم آواره شده اند. براساس اين بيانيه اين دومين ركورد 
ساالنه در دهه جاري ميالدي است كه بخشي از آن به دليل 
وقوع زنجيره اي از بالياي طبيعي در سراسر جهان رخ داده 
است. سال 2021 تعداد بي جاشدگان داخلي كه مستقيما 
بر اثر نبردهاي مسلحانه آواره شده  بودند به 14 ميليون و 400 

نفر رسيد كه بيش از 50درصد از سال 2020 بيشتر بود.
يان اگالند، دبيركل شوراي آوارگان نروژ در بيانيه اي گفته 
است: »آمار هشدارآميز 100 ميليون نفري بي جاشدگان 
بدون ترديد ثابت مي كند كه رهب��ران جهان در حمايت 
از آس��يب پذيرترين جمعيت مردم جهان در مقياسي كه 
تاكنون ديده نشده است، شكس��ت خورده اند.« وي ادامه 
داد: »ما شاهد انباشت بي سابقه رنج بشري هستيم.« وي 
تاكيد كرد كه نظام امدادرساني بدون دسترسي به منابع 
بيشتر نمي تواند از 100 ميليون نفر نيازمند حمايت كند. 
اگالند مي گويد: »تعداد آوارگان نسبت به دهه گذشته دو 
برابر شده در حالي كه منابع مالي مورد نياز براي كمك به 

آنها به اين ميزان افزايش نيافته است.« 

رشد جمعيت پناهجويان خارجي و بي جاشدگان داخلي بار ديگر 
ركورد شكست

۱۰۰۰۰۰۰۰۰ نفر آواره

گزارش روز

تمام اين تالش ها در راستاي متوقف شدن روند مذاكرات 
براي احياي برجام صورت گرفت و شايد بتوان گفت كه در 
مقاطعي اسراييلي ها موفق به كندكردن روند اين مذاكرات 
يا مشخص كردن خطوطي براي تيم هاي مذاكره كننده هم 
در ايران و هم در اياالت متحده شدند كه عمال رسيدن به 
توافق احياي برجام را پيچيده تر كرد. در حالي كه دولت 
جو بايدن مي گويد اراده سياسي الزم و كافي را براي احياي 
برجام دارد مخالفت جمهوري خواهان با احياي برجام و 
همراهي برخي دموكرات ها با جمهوري خواهان در امتياز 
دادن به ايران در مس��ير احياي برجام عمال بازگشت به 
برجام را سخت تر از چيزي كرده كه در ابتداي آغاز به كار 
دولت بايدن تصور مي شد و شايد اگر جهان در نتيجه حمله 
نظامي روسيه به اوكراين گرفتار بحران در چند حوزه به 
خصوص حوزه انرژي نشده بود تمايل غرب براي رسيدن به 
توافقي جديد و جامع تر با تهران بيش در اين مقطع زماني 
بيش از ميل به احياي برجام به شكل اوليه آن بود. در حالي 
كه مذاكرات وين از اسفند  ماه 1400 عمال متوقف شده 
و رايزني ها ميان ايران و امريكا با واس��طه گري مستقيم و 
رسمي انريكه مورا و تالش هاي غيررسمي قطر و دوحه در 
جريان است، اسراييل باز براي برهم زدن پازل دست به كار 
شده تا بلكه بتواند بر فاصله ميان تهران و واشنگتن بيفزايد. 
در اين پازل ترور عضو سپاه قدس درست در روزهايي كه 
برخي منابع مي گويند ايران و امريكا به راه حلي براي خروج 
از بن بست در اين پرونده دست يافته اند مي تواند به ترمزي 

براي تهران تبديل شود. 
ترتيا پارسي، تحليلگر مسائل ايران و امريكا در نوشتاري پس 
از ترور شهيد صياد خدايي درباره نقش احتمالي اسراييل در 
اين عمليات تروريستي نوشت: هنوز هيچ كس مسووليت 
اين حمله را برعهده نگرفته اما اهداف و انگيزه هاي احتمالي 
اسراييل از اين حمله چه مي تواند باشد؟ آنچه مي دانيم اين 
است كه يك عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمي يا بخشي 
از آنكه سپاه قدس است مقابل منزلش ترور شده است. صياد 
خدايي درست در روزهايي ترور شده كه مهم ترين اختالف 
باقيمانده ميان ايران و امريكا باقيماندن نام سپاه در ليست 
گروه هاي تروريستي امريكاست. تيم بايدن با اينكه مي داند 
حفظ نام سپاه در اين ليست هيچ كمكي به تامين منافع 
امريكا در محدودسازي برنامه هسته اي ايران نمي كند و 
تنها انگيزه ترامپ از قرار دادن نام سپاه در اين ليست صرفا 
سخت كردن مسير بازگشت به برجام براي دولت بعدي 
بوده اما از اجابت كردن مطالبه ايران سرباز مي زند. در چند 
روز اخير اما اخباري منتش��ر شده مبني بر اينكه احتماال 
تهران و واشنگتن به تفاهمي در اين خصوص دست پيدا 
خواهند كرد. با اين پيش فرض بايد از خود س��وال كنيم 
كه اگر اسراييل پش��ت اين ترور است چرا يك عضو سپاه 
قدس و نه يك دانشمند هسته اي را هدف قرار داده است؟ 
آيا تحليل اسراييلي ها اين بوده كه ترور عضو سپاه هرگونه 
عقب نشيني از موضع پيشين براي ايران را در ميز مذاكره 
سخت تر مي كند؟  به گزارش »اعتماد«، بسياري از كاربران 
فضاي مجازي نيز پس از ترور شهيد خدايي اين اقدام را به 
خبرهاي منتشر شده درباره احتمال نزديك شدن تهران 
و واشنگتن به توافق احياي برجام مرتبط دانسته و تاكيد 
كردند كه ايران بايد در محاسبه هزينه و فايده هاي احياي 
برجام داليل و انگيزه هاي مخالفان و رقباي منطقه اي خود 

با احياي برجام را هم در نظر بگيرد. 
به گزارش »اعتماد« در حال��ي كه ايران وعده داده انتقام 
ترور س��ردار خدايي را از عامالن آن خواهد گرفت، شبكه 
»العربيه« روز دوشنبه مدعي شد، رژيم اسراييل در جبهه 
شمالي يعني مرز فلسطين اشغالي با لبنان و سوريه حالت 
آماده باش اعالم كرده است. روزنامه اسراييلي »يديعوت 
آحارونوت« ني��ز از آماده باش ارتش اي��ن رژيم خبر داد. 
همچنين براساس گزارش »لبنان ديبيت«، رژيم اسراييل 
سطح هشدار امنيتي را در س��فارتخانه هايش در جهان 

افزايش داده است. 

سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران ضمن  محكوم كردن عمليات تروريستي 
روز يكشنبه در تهران، شهادت سرهنگ سرافراز پاسدار صياد خدايي را به خانواده اين شهيد و همرزمان وي در سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي تبريك و تسليت گفت.  سخنگوي وزارت امور خارجه اظهار داشت: دشمنان قسم خورده 
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران بار ديگر ذات شرارت بار خود را با ترور و شهادت يكي از سپاهيان جان  بركف 
نشان دادند. اين جنايت ضدانساني در حالي توسط عوامل تروريستي وابسته به استكبار جهاني صورت مي پذيرد كه 
در كمال تاسف با حمايت و سكوت كشورهاي مدعي مقابله با تروريسم همراه است. سخنگوي وزارت امور خارجه با 
تاكيد بر اينكه جمهوري اسالمي ايران يكي از قربانيان جنايات تروريستي در طول بيش از 4 دهه گذشته بوده است، 
افزود: تروريس��ت هاي كوردل با تصور باطل خود تالش دارند مانع حركت ملت بزرگ ايران در تحقق آرمان هاي 
متعالي خود شده و باعث ايجاد وقفه در مسير عزت طلبانه مردم شوند، غافل از اينكه خون شهيدان ضامن بقا و تعالي 

اين  ملت و كشور است.

واكنش سخنگوي وزارت خارجه ايران: 
اين ترورها با سكوت كشورهاي مدعي مقابله با تروريسم همراه است 
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جو بايدن، رييس جمهور اياالت متحده روز گذش��ته در 
سومين روز از س��فر خود به كشورهاي شرق آسيا با كنار 
گذاشتن »ابهام استراتژيك« كه همواره در موضع گيري 
روساي جمهور امريكا درباره مساله تايوان استفاده مي شد 
و بر خالف بس��ياري از مسووالن ارش��د امريكا كه عموما 
محتاطانه تر نس��بت به اين مس��اله موضع مي گيرند، با 
صراحت اعالم كرد در صورت��ي كه چين به تايوان حمله 
نظامي كند، نيروهاي مس��لح اياالت متح��ده در دفاع از 
تايوان وارد عمل خواهند شد. در كنفرانس خبري مشترك 
جو بايدن و فوميو كيشيدا، نخس��ت وزير ژاپن در توكيو، 
رييس جمهور اياالت متحده اعالم كرد كه حاضر اس��ت 
در مساله تايوان بس��يار فراتر از آنچه در اوكراين از سوي 
امريكايي ها صورت گرفته پيش ب��رود. اياالت متحده در 
حال حاضر ميلياردها دالر كمك مالي و تسليحاتي به همراه 
كمك هاي اطالعاتي گسترده به اوكراين ارايه مي كند تا اين 
كشور بتواند در برابر حمله نظامي روسيه مقاومت كند، با 
اين وجود بايدن مي گويد در صورت بروز مساله مشابه در 
تايوان، نظاميان امريكايي مستقيما وارد عمل خواهند شد. 
روز دو شنبه در كنفرانس خبري از رييس جمهور امريكا 
سوال شد كه »شما به داليلي روشن حاضر نبوديد درگير 
جنگ نظامي در اوكراين ش��ويد. آيا در صورتي كه اتفاقي 
مشابه در تايوان بيفتد، به دفاع از اين كشور برخواهيد خاست 
و به صورت نظامي درگير ماجرا مي شويد؟« جو بايدن با 
قاطعيت گفت: »بله« و خبرنگار كه از صراحت او متعجب 
شده بود دوبار پرسيد: »واقعا چنين كاري خواهيد كرد؟« 
كه رييس جمهور امريكا تاكيد كرد كه اين »تعهدي« است 
كه كشورش آن را پذيرفته است. به گفته برخي حاضران در 
كنفرانس خبري اين پاسخ تعدادي از اعضاي ارشد دولت 
اياالت متحده را كه در س��الن حضور داشتند نيز غافلگير 

كرد. خبرنگار روزنامه نيويورك تايمز در اين باره مي نويسد: 
»برخي اعضاي ارشد دولت امريكا كه از نزديك كنفرانس 
خبري را نظاره مي كردند، زماني كه با پاسخ بسيار صريح و 
مستقيم بايدن مواجه شدند، احساس تعجب كردند، چراكه 

چنين صراحت غيرالزمي را انتظار نمي كشيدند.«
اياالت متحده به طور سنتي يكي از جدي ترين مخالفان 
اعمال زور از س��وي پك��ن به تايوان ب��ود و بارها انتقادات 
گسترده اي را پيرامون اين مساله عليه چين مطرح كرده 
بود، با اين حال مسووالن ارشد امريكايي عموما در پاسخ به 
اين سوال كه در صورت استفاده پكن از زور، چه كمك هايي 
را براي تايوان فراهم خواهند ساخت، اندكي ابهام را لحاظ 
مي كردند و تعهد غيرقابل چشم پوشي و بزرگي نظير اعزام 
نيروي نظامي را نمي پذيرفتند. كاخ سفيد، در فاصله كوتاهي 
از برگزاري نشست خبري جو بايدن، كوشيد تا گفته هاي او 
پيرامون مساله تايوان را تعديل و تصحيح كند. در بيانيه اي 
كه از سوي كاخ سفيد براي رسانه ها ارسال شد، آمده است: 
»همان طور كه رييس جمهور گفت تغييري در سياست 
اياالت متحده در قبال تايوان رخ نداده« و بايدن »بار ديگر 
بر تعهد امريكا به اجراي سياس��ت چين واحد و برقراري 
صلح و ثبات در سراسر تايوان تاكيد كرده است.« كاخ سفيد 
همچنين نوشته است كه »رييس جمهور در نشست خبري 

بر عزم دولت اياالت متحده براي اجراي قانون روابط با تايوان 
كه كاخ سفيد را ملزم به ارايه ابزارهاي نظامي الزم به تايوان 

براي دفاع از خود مي كند، تاكيد كرد.«
اين در حالي است كه بر خالف بيانيه كاخ سفيد، خبرنگار 
مشخصا از رييس جمهور امريكا پرسيد »برخالف آنچه در 
اوكراين اتفاق افتاد« آيا اياالت متحده حاضر به درگير شدن 
در جنگ نظامي براي دفاع از تايوان است كه بايدن نيز بدون 
تالش براي تشريح ماجرايي متفاوت، صراحتا وعده داد كه 

امريكا چنين كاري را خواهد كرد.
يك موضع گيري مشابه اما مبهم تر از رييس جمهور كنوني 
امريكا نيز درباره اين موضوع وجود دارد. در آگوست سال 
گذشته ميالدي، زماني كه انتقادها از دولت امريكا به دليل 
خروج نظاميان اين كشور از افغانستان افزايش يافته بود، 
جو بايدن براي اطمينان دادن به متحدان اياالت متحده 
اعالم كرد اگر »يكي از اعضاي ناتو« مورد حمله قرار بگيرد، 
امريكا به اين حمله پاسخ مي دهد و ادامه داد كه »همچنين 
درباره كره جنوبي، ژاپن و تايوان« نيز همين وضعيت وجود 
دارد. با اين وجود او روشن نساخت آيا »پاسخ« به حمله اي 
عليه اعضاي ناتو با »پاسخ« به حمله عليه كره جنوبي، ژاپن 

و تايوان يكسان خواهد بود يا نه.
دو م��اه بعد از اين موضع گيري، زمان��ي كه در يك برنامه 

تلويزيوني از بايدن سوال شد آيا از تايوان در برابر يك حمله 
نظامي محافظت خواهيد كرد، رييس جمهور امريكا پاسخ 
داد: »بله، ما متعهد به اين كار هستيم.« اين موضع گيري 
نيز واكنش سريع كاخ سفيد را در پي داشت كه كوشيد به 
سرعت اعالم كند كه تغييري در سياست بلندمدت اياالت 

متحده در قبال مساله تايوان ايجاد نشده است.
كارشناسان معتقدند در صورتي كه اظهارنظر بايدن بر پايه 
يك تغيير واقعي در سياست اياالت متحده در قبال تايوان 
انجام شده باشد، ژاپن با دردسرهاي زيادي روبه رو خواهد 
شد. تايوان تنها 65 مايل تا يوناگوني - غربي ترين جزيره 
مسكوني در ژاپن - فاصله دارد و اين يعني در صورت بروز 
درگيري احتمالي ميان اياالت متحده و چين، ژاپني ها كه 
از جنگ جهاني دوم به اين س��و از درگير شدن در جنگ 
خودداري كرده اند در وضعيت متفاوتي قرار خواهند گرفت.

ناروش��يگه ميچيش��يتا، مدير برنامه مطالعات امنيتي و 
بين المللي در موسسه ملي مطالعات سياست در توكيو در 
اين باره مي گويد: »مسلما آقاي بايدن گفت كه امريكا وارد 
درگيري نظامي خواهد ش��د.« به گفته او، اين اظهارنظر 

به اين معناست كه قطعا ژاپن نيز وارد درگيري مي شود.
ديدار با رهبران كواد

رييس جمهوري امريكا در ادامه س��فر آسيايي خود پس 
از ديدار با رهبران ژاپن قرار است با رهبران هند و استراليا 
يعني اعضاي گروه »ك��واد« ديدار  كند. كواد يكي ديگر از 
سنگ بناهاي راهبرد بايدن جهت مقابله با نفوذ فزاينده چين 
است. رويترز به نقل از يك منبع مطلع گزارش داده كه بايدن 
بالفاصله پس از ورود به ژاپن، با رهبران تجاري اين كشور در 

محل اقامت سفير ديدار و گفت وگو كرد.
او روز دوشنبه و پيش از ديدار با نخست وزير فوميو كيشيدا 
با امپراتور ناروهيتو از طريق تلفن گفت وگو كرد. طرح هاي 
ژاپن در راس��تاي گس��ترش ظرفيت هاي نظامي اش در 
واكن��ش به ق��درت فزاينده چي��ن از محوره��اي اصلي 

محمدحسين لطف الهي

بي توجهي به اين امر كم كم حماسه خرمشهر را از حافظه 
جهاني پاك ك��رد و امروز آن را به حد ي��ك نماد يك روزه 
تبديل كرد. مطلعان به خوبي مي دانند چه بهره برداري هاي 
استراتژيكي مي شد از بازپروري اين حماسه كرد و آن را به 

شاخصي بين المللي از جنگ معاصر تبديل كرد. 
سه( مرزها هميشه اس��تراتژيك بوده اند و اين مهم درباره 
خرمشهر به علت قدمت، موقعيت ژئوپليتيك جغرافيايي 
و ظرفيت هاي مذهبي، سياس��ي و اقتصادي، استراتژيك 
بودنش بيش از همه اس��ت. ايجاد دِژ مستحكم براي دور 
كردن هرگونه خيال تجاوز دشمن خارجي )همچون تجربه 
عراق يا احتمال پيشروي داعش( در اين نقطه از اهم واجبات 
است. شهِر ضعيف، جنگ زده، كم جمعيت و فاقد زيرساخت 
مي تواند دندان طمع متجاوز را تيز كرده و 5۷6 روز ديگري 
رقم بزند. فكر عالج پيش از حادثه بايد كرد، چراكه استحكام 
دژ پيش از ادوات نظامي به شهرونداني با انگيزه و سربازاني 

اميدوار و جان بركف نياز دارد.
چهار( موج مهاجرتي كه در پي كم توجهي كش��ور به اين 
نقطه ايجاد شده و روزبه روز گسترده تر مي شود نه  تنها منابع 
انساني و ظرفيت هاي اقتصادي را مضمحل كرده كه شهر را 
رفته رفته كوچك تر و كم رونق تر مي كند و كيست كه از خطر 
تخليه مرز بي اطالع نباشد؟  استمرار پديده ريزگردها، كمبود 
و ناسالمي آب، سياست هاي غلط اقتصادي دولت در مناطق 
مرزي و آزاد تجاري، نگاه امنيتي به رويدادها و موضوعات، 
فق��ر و بيكاري و تبعيض، آمار عجيب خودكش��ي و ديگر 
آس��يب هاي اجتماعي، عدم برقراري عدالت اجتماعي در 
آموزش، پزشكي و بهداشت، ورزش و هنر از مهم ترين داليل 
ماندگاري لفظ »محروم« بر اين شهر و ادامه موج مهاجرت 
مردمش است. مردمي كه علي رغم ميل خود و براي يافتن 

شرايط مناسب تر اقدام به كوچ مي كنند.
پنج( كافي است سفر كوتاهي به خرمشهر كنيد. اين ميزان 
از محروميت و ديده نشدن در مقايسه با شهرهاي مشابه يا 
حتي كوچك تر جاي ُبهت دارد. حقيقتا آسفالت هاي ُپرچاله، 
فاضالب روان، بازارهاي غيربهداشتي و كولوني وار، ضعف و 
قطعي مكرر شبكه هاي توزيع آب و برق، روستاهاي محروم 
و شهري كه زيرس��اخت هايش ميراث قبل از جنگ است 
چيزهاي جذابي براي ديدن نخواهند بود. تغييرات مكرر 
مناصب و ُپست ها و البته مهاجرت يا سكوت خيلي از نخبگان 
و شاخص ها هم مزيد بر علت است. كمتر سرمايه گذاري 
براي راه اندازي كسب و كار ريسك شهري را مي پذيرد كه 
شوراي شهرش فقط طي هشت ماه اخير پنج بار دست به 

تغيير شهردار زده است.
شش( خرمشهر چهل سال اخيرش را به شعار و عده و لقب 
گذراند. چندين يادواره و جشنواره و سخنراني و شعر و فيلم 
و نمايش��گاه و بازديد و سفرهاي نيابتي و اصالتي مجموع 
چيزهايي بود كه نصيبش شد ]در كنار برخي فعاليت هاي 
خيرخواهانه يا جهادي ك��ه كفاف بحرانش را نمي داد[ اما 
خب��ري از عمران، آباداني و خرمي ، ن��گاه ويژه، نگاه ملي و 
عمل واقعي نبود. اين س��ال ها ديگر نه نورافش��اني ها دل 
كسي را تكان مي دهد و نه سخنراني هاي پرطمطراق كسي 
را س��رذوق مي آورد. س��وم خردادي هم كه روزي براي ما 
خرمشهري ها عيد و منشا اميدواري بود به روز نمادين شعار 

و وعده تبديل شد.
هفت( روي ديگر خروجي چهل ساله كشور در خرمشهر، 
ايجاد فضاي تحريك و تفرقه براي فرصت طلبان است. تنها 
گذاشتن خرمشهر در شرايطي كه از وهابي گرفته تا ديگر 
فرق و از س��لطنت طلب گرفته تا تجزيه طلب همه دنبال 
منفذي براي ابراز وجودند، بيان اجحاف صورت گرفته در 
حق خرمش��هر بهترين گزينه براي پيشبرد اهداف است. 
پنهان كردن هدفي ضدمردمي پشت مطالبه اي مردمي از 
ترفندهاي قديمي نفوذ است كه علي القاعده به يمن وجود 
بسترش، امروز هم كاربرد داد. جمهوري اسالمي اگر حتي 
به همين وجه از مساله خرمشهر نظر كند هم به قيد فوريت 

بهبود وضعيت خرمشهر صحه خواهد گذاشت.
هشت( يكي ديگر از بزرگ ترين مشكالت خرمشهر تفاوت 
فاحش امروزش با تاريخ شكوفاي نه چندان دورش پيش 
از جنگ تحميلي اس��ت. اكنون فرزنداني در شهر زندگي 
مي كنند كه وصف حال خوب شهرش��ان را از زبان پدران 
و پدربزرگان بسيار شنيده اند. حكايت شهري را شنيده اند 
كه مقصد تم��ام بيكاران براي كار، تاج��ران براي تجارت، 
هنرمندان براي اجراي برنامه و بسط هنر و مردم براي گردش 
و تفريح بود و اكنون در همان شهرند منهاي كار و تجارت و 
اقتصاد و تفريح. اين تناقضات آشكار و ساده يكي از مهم ترين 
علل اظهار تاسف خرمشهري هايي است كه خاطرهاي شان 
بسيار زيباتر از امروزشان است. كساني كه ترجيح مي دهند 
به جاي زندگي در امروز، در خاطرات غوطه بخورند و به ياد 

آبادي هاي آن روزها به زنده ماني و نه زندگاني ادامه دهند.
نه( حلقه محذوفه ديگري در خرمشهر است كه علي رغم 
كمتر ديده شدن بسيار موثر است و آن دايره شخصيت هاي 
شاخِص مديريتي، اقتصادي، سياسي و علمي است كه به 
علل مختلفي مثل جنگ و انقالب و استمرار ويراني و... از بدنه 
تاثيرگذار خرمشهر خارج شده يا كال كوچ كرده اند. اين افراد 
بودند كه در موقعيت هاي مهم و با تكيه بر داشته هاي مالي، 
سياسي، اجتماعي و علمي گام به گام شهر را پوياتر و فعال تر 
مي كردند و بحران هاي احتمال��ي را مديريت مي كردند. 
با كاهش و نهايتا حذف اين چهره ها، ش��هر عمال پشتوانه 
مديريتي خود را از دست داد، كار به دست افرادي ضعيف تر، 
ناكارآمد تر و بي تخصص تر ولو متعهد افتاد و ُپلهاي پيشرفت 
يكي بعد از ديگري حتي اگر نشكست، رها و مستهلك شد.

ده( روا نيست شهري كه براي بازپس گيري اش دل هشتاد 
ميليون نفر خون ش��د اين چنين زخمي رها شود. انصاف 
نيست خون سه هزار شهيد براي آزادسازي شهري جاري 
شود كه حفظ و نگهداريش اين چنين فاجعه بار باشد. شايد 
آنان كه جان و خون و دس��ت و پاي ش��ان را در خرمشهر 
جاگذاش��تند اگر زنده بودند امروز خرمشهر چنين نبود. 
كاش متوليان امر مي فهميدند چقدر سنگين است شنيدن 
جمله: »ديگه خرمشهر جاي موندن نيست.« از كساني كه 
سال هاست صبورانه به اميد بهبود شرايط به معني واقعي 
كلمه جان كندند تا خرمشهر خرم ش��ود. همان طور كه 
قبلي ها جان دادند تا خرمشهر ايراني بماند. اگر حتي كمي 
منصفانه به اين نقطه زير پونز نقشه نگاهي كنيم حداقل چند 

پرده از يادداشت فوق را خواهيم پذيرفت.

خرمشهر  در 10 پرده
گزارش روز 

كاخ سفيد در تالش براي تعديل اظهارنظر بي سابقه جو بايدن در سفر آسيايي

وعده مشاركت نظامي امريكا در دفاع از تايوان

درست در روزهايي كه دو كشور شمال اروپا بعد از دهه ها 
بي ميلي براي پيوستن به پيمان نظامي-امنيتي سازمان 
پيمان آتالنتيك شمالي )NATO( تقاضاي خود را براي 
پيوستن به اين سازمان اعالم كرده اند، رجب طيب اردوغان، 
رييس جمهور تركيه اصرار دارد كه اجازه نخواهد داد اين دو 
كشور به پيمان ناتو بپيوندند. با اين حال بسياري معتقدند 
كه تركيه با دريافت امتيازها و مشوق هايي از اين مخالفت 
خود دست خواهد كشيد، اما هنوز دقيقا مشخص نيست 
اين مشوق ها چه هستند. بسياري معتقدند كه تركيه با لغو 
محدوديت هاي خريد سالح هاي پيشرفته از امريكا، از جمله 
دريافت مجوز خريد جنگنده هاي اف16 و بازگشت به برنامه 
توليد جنگنده اف35 به اضافه كاهش حمايت هاي غرب از 
مخالفان دولت مركزي تركيه در حزب كارگران كردستان، 
از مخالفت دست خواهد كشيد. اقدام فنالند و سوئد براي 
پيوستن به ناتو، بعد از تهاجم نظامي روسيه عليه اوكراين و 
به دليل نگراني هاي اين دو كشور از تكرار چنين حمله اي از 
سوي روسيه عليه منافع خودشان انجام شد، روسيه يكي از 
داليل تهاجم خود را به اوكراين توسعه ناتو به سمت شرق و 
خطرات اين سازمان براي امنيت ملي خود عنوان كرده  بود، 
اما با اقدام نظامي عليه اوكراين، نه تنها سرعت توسعه ناتو 
را كم نكرد بلكه باعث شد دو كشور شمال اروپا كه دهه ها از 
عضويت در اين سازمان اجتناب مي كردند و عضويت در اين 
پيمان نظامي-امنيتي را در راستاي منافع امنيتي خود تلقي 
نمي كردند، به سرعت تصميم خود را عوض كنند. سوئد و 
فنالند، هفته گذش��ته درخواست عضويت خود را در اين 
سازمان رسما تسليم ناتو كردند. درخواست اين دو كشور 
هر چند با حمايت قاطع تعداد زيادي از اعضاي ناتو براي 
پيوستن سريع به اين سازمان مواجه است، اما براي عضويت 

در اين سازمان بايد موافقت هر 30 كشور عضو را جلب كنند.
متحد اردوغان در بالكان

البته تركيه تنها مخالف احتمالي عضويت سوئد و فنالند 
نيست. زوران ميالنوويچ، رييس جمهور كرواسي هم گفته 
است كه مانند تركيه با اين عضويت مخالفت خواهد كرد. 
نكته جالب در اظهارات رييس جمهور كرواسي اين بود كه 
تاكيد داشت »تركيه تا پيش از رسيدن به آنچه مي خواهد، 
عقب نش��يني نخواهد كرد ... اقدام ما عليه فنالند و سوئد 
نيس��ت، بلكه به خاطر كرواسي اس��ت.« به نظر مي رسد 
كه ميالنويچ هم از تركيه الگوبرداري مي كند و قصد دارد 
در ازاي راي خ��ود به اين عضويت، مش��وق هايي دريافت 
كند. خواست اوكراين براي ايستادگي در مقابل عضويت 
س��وئد و ناتو، اصالح قانون انتخابات در كش��ور همسايه 
كرواسي يعني بوسني و هرزگووين است. اصالحات مدنظر 
كرواسي، انتخاب نمايندگان كروات را در پارلمان بوسني 
تسهيل خواهد كرد. ديگر مقام هاي كرواسي چندان با اين 
موضع رييس جمهور موافق نيستند. نخست وزير و پارلمان 
كرواسي رسما حمايت خود را از پيوستن فنالند و سوئد به 

ناتو اعالم كرده اند.
نگراني هاي امنيتي تركيه

تركيه مي گويد كه دليل مخالفتش با عضويت س��وئد و 
فنالند در ناتو حضور تعداد زيادي از اعضاي حزب كارگران 
كردس��تان )PKK( در اين دو كش��ور است، تركيه حزب 
كارگران كردستان را يك سازمان تروريستي تلقي مي كند. 
رجب طيب اردوغان گفته است كه نگاه مثبتي به عضويت 
اين دو كشور در ناتو ندارد. اردوغان پنجشنبه هفته پيش 
در سخناني گفته  بود: »اين دو كش��ور به ويژه سوئد يك 
آسايشگاه كامل براي تروريست ها هستند. به همين دليل 
است كه ما عزم جدي داريم به سياست مان ادامه بدهيم و 

به عضويت اين سوئد و فنالند در ناتو نه بگوييم.«

در گفت وگ��وي تلفني رج��ب طيب اردوغ��ان با ينس 
اس��تولتنبرگ، دبيركل ناتو، رييس جمهور تركيه تاكيد 
كرد: »در صورتي كه سوئد و فنالند نشان ندهند كه با تركيه 
درخصوص مسائل اساسي، به ويژه مبارزه با تروريسم همراه 
هستند، ما رويكرد مثبتي به پيوستن اين دو كشور به ناتو 
نخواهيم داشت.« اس��تولتنبرگ هم در پيامي در شبكه 
اجتماعي توييتر گفته است كه بايد »تمامي نگراني هاي 
امنيتي كشورهاي عضو« براي عضويت سوئد و فنالند در 
نظر گرفته  شود. رييس جمهور تركيه همچنين در روزهاي 
گذش��ته با رييس جمهور فنالند و نخست وزير سوئد هم 
تلفني صحبت كرده است. يكي از درخواست هاي اردوغان 
در گفت وگو با مگدانال اندرس��ون، نخست وزير سوئد اين 
بود كه استكهلم تحريم هاي وضع شده عليه تركيه براي 
صادرات سالح هاي تهاجمي را لغو كند. سوئد، سال 201۹ 
و در پي تهاجم نظامي تركيه به شمال سوريه، تحريم هايي 
را عليه اين كش��ور وضع كرده  بود. با اين حال بسياري از 
تحليلگران تصور مي كنند كه پشت تصميم رييس جمهور 
تركيه براي ايستادگي در مقابل عضويت سوئد و فنالند در 

ناتو، انگيزه هاي ديگري وجود دارد.
راي در برابر سالح

ياپ دي هوپ شفر، دبيركل پيشين ناتو معتقد است كه 
تركيه براي راي دادن به عضويت دو كش��ور جديد در ناتو 
قيمتي فراتر از موضوع تعدادي از كردهاي س��اكن سوئد 
دارد. هوپ ش��فر به پوليتيكو مي گوي��د: »در حال حاضر 
قيمت مدنظر تركيه معلوم نيس��ت، اما مش��خص است 
كه قيمتي وج��ود دارد. اين احتمال وجود دارد كه قيمت 
موردنظر برداشته  شدن مانع فروش جنگنده هاي اف16 از 
سوي امريكا به تركيه باشد.« تركيه براي ساليان متمادي 
به س��ادگي از اياالت متحده امريكا جنگنده هاي اف16 و 
سري جايگزين آن اف35 سفارش داده  بود، اما بعد از اينكه 

سال 201۹ دولت تركيه قرارداد خريد سامانه هاي پدافند 
موش��كي اس400 را عملي كرد، دولت امريكا فروش اين 
جنگنده ها را به تركيه متوقف ك��رد. عالوه بر اين در دوره 
رياست جمهوري دونالد ترامپ در امريكا تحريم هايي هم 
عليه تركيه وضع شد. پاييز گذشته، دولت تركيه بار ديگر 
درخواستي براي س��فارس جنگنده هاي اف16 در دولت 
جو بايدن به امريكا تسليم كرد، اما همچنان اين درخواست 
در دست بررسي اس��ت. به گزارش رويترز وزارت خارجه 
امريكا در بيانيه توجيهي براي رس��انه ها نوشته است كه 
تصور مي شود موافقت با اين سفارش در راستاي منافع ملي 
امريكا باشد. در اين بيانيه آمده است: »دولت باور دارد كه 
منافع بلندمدت در وحدت و توانايي ائتالف ناتو وجود دارد 
به عالوه منافع امنيت ملي، اقتصادي و تجاري امريكا هم 
كه از طريق تجارت دفاعي متناسب امريكا با تركيه حمايت 
مي شود، بايد در نظر گرفته  شود.« سونر چاغاپتاي، مدير 
برنامه پژوهش تركيه در انديشكده موسسه واشنگتن به 
نيويورك تايمز مي گويد كه اردوغان احتماال تالش خواهد 
كرد تا در نشست تير ماه ناتو، مجوز خريد اف16 از امريكا 
را دريافت كند. در طول س��ال هاي گذشته تركيه بارها از 
قراردادهاي نظامي براي ايجاد روابط سياسي استفاده كرده 
است. عالوه بر خريد سامانه هاي اس400 از روسيه، آنكارا به 

تازگي قراردادي براي ساخت يك ناوچه سبك نظامي براي 
نيروي دريايي پاكستان امضا كرده است.

ناتو بدون تركيه
ايستادگي اردوغان در مقابل گسترش ناتو، باعث افزايش 
انتقادهايي از عملكرد دولت تركيه به ويژه در ميان برخي 
محافل سياسي امريكايي شده است. جو ليبرمن، سناتور 
محافظه كار پيشين و مارك واالس، سفير پيشين اياالت 
متحده در سازمان ملل كه هر دو از سياستمداران افراطي 
هستند و به سياست هاي ضدايراني مشهورند، در يادداشتي 
براي روزنامه وال استريت ژورنال استدالل كرده اند كه تحت 
حاكميت رجب طيب اردوغان، نمي توان گفت كه تركيه به 
ائتالف ناتو تعلق خاطر دارد. دنيل پايپس، شرق شناس و 
رييس انجمن خاورميانه ني��ز مي گويد: »تركيه به دليل 
موضع گيري هاي خود درخصوص عضويت سوئد و فنالند، 
جايگاه خود را در ناتو از دست داده است و وقت آن رسيده تا 
از اين پيمان كنار گذاشته شود.« هيات دبيران پايگاه خبري 
بلومبرگ هم در يادداشتي مي نويسد كه اين نخستين بار 
نيست كه تركيه به دليل منافع محدود خودش مانع منافع 
امنيت جمعي ناتو مي ش��ود. در اين يادداشت آمده است: 
»پيام ناتو به اردوغان بايد س��اده باشد: امنيت گروه نبايد 

گروگان يك مهاجم هميشگي باشد.«

چرا آنكارا در مقابل عضويت سوئد و فنالند در ناتو مانع تراشي مي كند؟

بهاي بله گفتن اردوغان

سوژه روز 

کاخ سفيد، در فاصله کوتاهی از برگزاری نشست خبری جو بایدن، کوشيد تا گفته های او پيرامون 
مسأله تایوان را تعدیل و تصحيح کند. در بيانيه ای که از سوی کاخ سفيد برای رسانه ها ارسال 
ش�د آمده است »همانطور که ریيس جمهور گفت تغييری در سياست ایاالت متحده در قبال 
تایوان رخ نداده« و بایدن »بار دیگر بر تعهد امریکا به اجرای سياست چين واحد و برقراری صلح 
و ثبات در سراسر تایوان تأکيد کرده است.« کاخ سفيد همچنين نوشته است که »ریيس جمهور 
در نشست خبری بر عزم دولت ایاالت متحده برای اجرای قانون روابط با تایوان که کاخ سفيد را 

ملزم به ارائه ابزارهای نظامی الزم به تایوان برای دفاع از خود می کند، تأکيد کرد.«

گفت وگوهاي بايدن و كيشيدا بود. رييس جمهوري امريكا 
همچنين روز دوشنبه از »چارچوب رفاهي اقتصاد هند- 
آرام« رونمايي كرد كه هدف از آن ايجاد پيوندي نزديك تر 
ميان كشورهاي منطقه از طريق استانداردهايي مشترك 
در حوزه هايي از جمله انعطاف پذيري زنجيره تامين، انرژي 
پاك، زيرساخت ها و تجارت ديجيتالي است. به گفته منابع 
تجاري و ديپلماتيك، كاخ سفيد خواسته بود رونمايي از اين 
طرح بيانگر آغاز رسمي مذاكرات با گروهي از كشورهاي 
همفكر باش��د، اما ژاپن به دنبال مش��اركت گس��ترده تر 
بيشترين تعداد كش��ورهاي حوزه جنوب شرق آسيا بود. 
بدين  ترتيب به نظر مي رسد مراسم دوشنبه نشانگر توافقي 
براي شروع بحث ها درباره خود طرح »چارچوب اقتصادي 

هند و اقيانوسيه براي رفاه« به جاي مذاكرات واقعي باشد.
نگراني ها از كره شمالي

اين نگراني وجود دارد كه كره ش��مالي در حالي كه آقاي 
بايدن هنوز در آسيا به  سر مي برد دست به آزمايش موشك 
با قابليت حمل كالهك هسته اي يا آزمايش يك بمب بزند. 
خبرگزاري فرانسه مي نويسد: احتمال اين اتفاق زماني كه 
جو بايدن هنوز در سئول به  سر مي برد، بيشتر بود. اما با اين 
حال جيك ساليوان، مش��اور امنيت ملي اياالت متحده، 
به خبرنگاران گفت كه اين تهديد همچنان باقي اس��ت. 
ساليوان با تكرار اين اظهارات بايدن كه اياالت متحده آماده 
هر اقدامي از جانب كره شمالي است، گفت كه رهبري اين 
كشور مي تواند انتخاب بكند. وي اظهار داشت: »اگر كره 
شمالي دست به اقدام بزند، ما نيز آماده هستيم كه به آن 
پاسخ دهيم. اگر كره شمالي كاري نكند، آن وقت همان طور 
كه قبال هم گفته ايم، اين فرصت را دارد كه پاي ميز مذاكره 
بيايد.« مقامات امريكايي مي گويند، پيونگ يانگ تاكنون به 
درخواست اياالت متحده براي گفت وگو پاسخ نداده و حتي 
پيشنهاد كمك براي مقابله با شيوع ناگهاني ويروس كرونا 

را نيز رد كرده است.
تالش براي بازگرداندن توجه ها به چين

درست در شرايطي كه توجه بسياري از كشورهاي جهان به 
مساله روسيه معطوف شده و آنها نگرانند تبعات جنگ در 
اوكراين دامنگيرشان شود، جو بايدن رييس جمهور اياالت 
متحده به آسيا سفر كرده تا بار ديگر توجه متحدان آسيايي 
را به س��وي »تهديد« چين بازگرداند. او چندي پيش نيز 
در كاخ سفيد ميزبان رهبران اتحاديه كشورهاي جنوب 

شرقي آسيا بود. 
بسياري از كارشناسان معتقدند سياست پيشين دولت 
امريكا در قبال كشورهاي جنوب شرق آسيا كه براي دور 
كردن اين كش��ورها از چين طراحي شده بود، سياستي 
نادرس��ت است كه نتايج آن نيز نش��ان مي دهد هزينه ها 
و انرژي بس��ياري كه صرف اين مساله ش��ده، نسبتي با 
دستاوردها در اين حوزه ندارد. كورت كمپبل، از عالي ترين 
مقام هاي شوراي امنيت ملي امريكا در سياستگذاري هاي 
مربوط به شرق آسيا ماه گذشته در يك انديشكده در اين 
باره گفت: »چندين دولت متوالي در اياالت متحده تالش 
كرده اند تا سياست ها و چارچوب هاي اساسي تري را براي 
ايجاد محوري در راستاي مهار چين به كار گيرند، اما همه 
آنها متوجه شدند كه سياست هاي شان چندان دقيق نبوده 

و آنها را به سوي اهداف ديگري هدايت كرده است.«
مقام هاي دولت بايدن مي گويند: غفلت دولت پيشين از 
تمركز روي مساله چين و تقويت روابط با كشورهاي جنوب 
شرق آسيا هم علت ديگري بود كه باعث شد امريكا دست 
باال را در اين منطقه نداشته باشد. ارسجاد راسجيد، از اعضاي 
هيات ديپلماتيك اندونزي در سفر رهبران آسه آن به امريكا 
معتقد است يكي از ضعف هاي اساسي امريكا در روابط با 
كشورهاي جنوب شرق آسيا، عدم توجه به اهميت مساله 
گسترش سرمايه گذاري ها و توسعه تجارت دوجانبه است. 
بر اساس آمارهاي منتش��ر شده، از سال 1۹۹۹ به اين سو 
پكن بزرگ ترين شريك تجاري اتحاديه كشورهاي جنوب 
شرق آسيا بوده است. در سال 2020 حجم تجارت چين 
و كش��ورهاي آس��ه آن بيش از 685 ميليارد دالر بود كه 
رقمي نزديك به دوبرابر حجم تجارت اياالت متحده با اين 

كشورهاست.

شهاب شهسواري
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مدير ارش��د ورزش ايران در گذش��ته  معتقد اس��ت 
مجمع عمومي فدراسيون فوتبال بايد زماني را براي 
تنفس درنظر بگيرد تا فدراسيون براي انتخاب رييس 

جديد آماده شود. 
مجمع عمومي فدراس��يون فوتب��ال روز ده خرداد 
برگزار خواهد شد. اين مي تواند يكي از جنجالي ترين 
جلس��ات مجمع در س��ال هاي اخير باش��د. در اين 
نشست در مورد سرنوشت شهاب الدين عزيزي خادم 
و چند نفر از اعض��اي هيات رييس��ه تصميم گيري 
خواهد ش��د. اميررضا واعظ  آش��تياني معاون اسبق 
سازمان تربيت  بدني در اين رابطه به روزنامه اعتماد 
گفت: »اول از همه بايد ببينيم دستور جلسه مجمع 
چيست. نكته بعد اينكه اساسنامه چه تصميماتي را 
براساس دستور جلسه به مجمع داده. اگر اساسنامه 
اجازه مي دهد و دستور جلس��ه انتخاب مجدد باشد 
كه بعيد مي دانم. اگر اس��تماع گزارش هيات رييسه 
از وضعيت فدراس��يون فوتب��ال و اتفاقات��ي كه در 
گذشته رخ داده باش��د منطقي  است.« ايشان افزود: 
»پيشنهادم به مجمع اين است كه مجمع را صرفا يا 
براي اس��تماع گزارش هيات رييسه بگذارند يا اينكه 
به مجمع تنفس��ي بدهن��د. باز هم مي گوي��م اينها 
برمي گردد به اساس��نامه كه چ��ه تعريفي دارد. اين 
تنفس مي تواند يك زمان خاص باش��د كه منجر به 

انتخابات جديد باشد.« 
معاون سابق سازمان تربيت  بدني در واكنش به بحث 
امكان عزل تمامي اعضاي هيات رييسه گفت: »اگر 
تحت هر ش��رايطي اين اجازه باشد كه به هر شكلي 
هيات رييسه عزل شود كار درستي نيست. حتي اگر 

اساسنامه اجازه دهد، چراكه شرايط بحراني تر 
از قب��ل خواهد ش��د. ما ج��ام جهاني را 

پيش رو داريم و يك س��ري تداركات 
را بايد درنظر بگيريم. نبايد به هيات 
رييس��ه دس��ت بزنند اما در تنفسي 
كه ايجاد مي ش��ود، مي توان شرايط 
را فراه��م ك��رد ب��راي كانديداتوري 

افراد چه براي رياس��ت فدراسيون 
چه هيات رييس��ه. من 

ا  ر ييس��ه  ت ر هيا
هيات رييسه توانا و 
پرتالشي نمي بينم، 
ولي برداشتن شان 
در اي��ن ش��رايط را 

هم منصفانه و منطق��ي نمي دانم.« اين مدير ورزش 
كش��ورمان در ادامه با اشاره به امكان بدتر شدن وضع 
در صورت اتخاذ تصميم احساسي توسط مجمع اظهار 
داشت: »مجمع بايد خردمندانه تصميم بگيرد. عواقب 
تصميش را خوب بررس��ي كند. مثل يك سال پيش 
كه آمدند و اين هيات رييس��ه ناتوان و رييس ناتواني 
را انتخاب كردند، مجددا به س��مت اين حركت نروند. 
جلس��ه چند روز آينده يك جلس��ه اي باشد همراه با 
منطق و خردمندي و دورانديش��ي. تحليلم اين است 
كه تغيير هيات رييسه در اين شرايط به صالح نيست 
و پيش��نهادم يك تنفس با زماني مش��خص اس��ت. 
استماع گزارش هم باش��د. بعد زماني در نظر بگيرند 
براي انتخابات در آينده. اين خيلي بهتر است تا اينكه 
برون��د هيات رييس��ه را عزل كنند و اف��راد ديگري را 
انتخاب كنند. اين خودش جاي بحث دارد. وقتي عزل 
مي كنند يعني فدراس��يون ديگر هيچ ك��س را ندارد. 
نمي توانند همان موقع ع��زل كنند باز يك عده ديگر 

را انتخاب كنند.« 
واعظ آش��تياني در واكنش به احتمال ابقاي عزيزي 
خادم گفت: »بحث ابقا يا عزل ايش��ان كه با توجه به 
حكم كميته اخالق كه منتفي است. ايشان مي تواند 
از دستور جلسه خارج شود، ولي گزارش هيات رييسه 
در ارتباط با اتفاقاتي كه باعث شد رييس فدراسيون 

عزل شود قابل توجه مي تواند باشد.« 
مديرعامل سابق اس��تقالل در واكنش به اين سوال كه 
آيا آماده سازي تيم ملي با اين وضعيت قابل قبول است، 
پاسخ داد: »بايد از همين حاال تدابيري براي درآمدزايي 
از فرصت حضور در جام جهاني پيش بيني كنيم. مسائل 
فرهنگي و اقتصادي بسيار مهم هستند. وزارت ورزش و 
نهادهاي ديگر بايد بيايند كمك كنند. اين يك فرصت 
است براي كشور ما. اگر قرار باشد برويم جام جهاني و سه 
تا بازي ببازيم كه تكرار رويه هاي گذشته است. اما 
اگر نگاه بر اين اس��ت كه در جام جهاني از گروه 
باال برويم بايد از نظر پش��تيباني و فرهنگي و 
اقتصادي و حتي سياسي مسائل را مورد ارزيابي 
قرار دهيم و با دست پر به جام جهاني برويم. در 
دوره گذش��ته يادتان هس��ت لباس تيم ملي را 
خريدند. با اين بهانه كه تحريم هستيم و برندهاي 
لباس نمي آيند جلو در حالي كه 
برندهاي ديگر بودند. اميدوارم 
كار كارشناسي از همين االن 
آغاز شود تا در نزديكي جام 
جهاني كارم��ان به اما و 

اگر نكشد.« 

تلنگر مديرعامل سابق استقالل به مجمع فدراسيون فوتبال
يادتان نرود چه هيات رييسه و رييس ناتواني انتخاب كرديد

در آخرين شب فوتبال باشگاهي اروپا چه گذشت؟

بازگشت هاي ديوانه وار با مقدار زيادي درام
فوتبال اروپا در شب پاياني 5 ليگ معتبر خود مثل 
هميشه براي هواداران سنگ تمام گذاشت و هيجان 
فوق العاده اي نصيب آنها كرد؛ با تعداد زيادي اشك و 
لبخند و گل هاي زيباي رد و بدل شده. در شبي كه 
منچسترسيتي با كامبكي ديوانه وار فاتح ليگ جزيره 
شد و ميالن پس از يازده س��وال دوباره اسكودتو را 
باالي سر برد. بازگشتي كه كم از كامبك سيتيزن ها 

نداشت.
تقابل منچسترس��يتي با استون ويال در هفته آخر و 
درحالي كه اين تيم با برد به مقام قهرماني مي رسيد 
هم��ه عناصر ي��ك درام ج��ذاب را داش��ت: حضور 
اس��تيون جرارد و كوتينيو به عن��وان دو ليورپولي 
س��ابق روي نيمكت و در تركيب ويال. با اين توضيح 
كه رقيب مس��تقيم ش��اگردان گوارديوال، ليورپول 
بود ك��ه انتظار يك لطف از جان��ب دو تن از اعضاي 
سرشناس س��ابق خود را مي كشيد. تيم جرارد با دو 
گل از منچسترسيتي پيش افتاد. بيراه نبود كه همه 
ياد آن داستان سر خوردن جرارد در زماني كه هنوز 
بازيكن ليورپول بود افتادند. س��ر خوردني كه يك 
جام قهرماني ليگ را از قرمزهاي آنفيلد گرفت. همه 
با خودشان گفتند استيوي دارد آن لحظه را جبران 
مي كند. كويتينو كه با وضعي��ت ناراحت كننده اي 

ليورپول را ترك كرد يكي از دو گل تيمش را به ثمر 
رس��اند تا او هم به نوعي دل ليورپولي ها را دوباره به 

دست آورده باشد. 
اما پپ گوارديوال به عن��وان قهرمان قصه وارد عمل 
شد و در عرض 5 دقيقه با كمك ستاره هاي آبي پوش، 
جرارد را وادار به ليز خوردن كرد. تيم ديوانه سيتي 
با زدن 3 گل به بازي برگشت تا به جاي درگير شدن 
با خاطره جرارد، ياد آن گل تاريخي سرخيو آگوئرو 
به كوئينز پارك رنج��رز در دقيقه ۹4 بازي انتهايي 
فصل 12-2011 را زنده كند. در آن بازي كه سيتي 
براي نخستين قهرماني اش در ليگ برتر مي جنگيد 
ش��اگردان مانچيني ابتدا عقب افتادند و س��پس با 
كامبك��ي كه در اوق��ات اضافه تكميل ش��د به جام 
قهرماني رسيدند. گوارديوال و شاگردانش در يكشنبه 
غروب اتحاد آن خاطره تكرار نشدني را تكرار كردند. 
درنهايت س��يتيزن ها باز هم با ي��ك امتياز اختالف 
نسبت به ليورپول فاتح ليگ جزيره شدند. اين اتفاق 
3 سال پيش در فصل 1۹- 201۸ هم رخ داده بود. 

قهرماني مي��الن به اندازه قهرماني س��يتي در تك 
بازي درام نداشت. آنها در فاصله 35 دقيقه از شروع 
بازي مقابل ساس��ولو در حالي كه با يك تساوي هم 
قهرمان مي شدند س��ه بار دروازه حريف را گشودند 
تا كار به نوعي تمام شده باشد. آنها كاري كردند كه 
اينتر هرقدر هم در بازي همزمان به سمپدوريا گل 

بزند فايده اي نداش��ته باشد. ميالني ها از دقيقه 35 
تا ۹2 كه دانيله دووري س��وت پايان بازي را به صدا 
درآورد فقط زمان را سپري كردند تا به جام قهرماني 
برسند. همه  چيز مشخص شده بود. حتي گربه سياه 
هم نمي توانست ميالن نس��خه مالديني-پيولي را 
از رسيدن به اس��كودتو بازدارد. درام داستان ميالن 
هم همين بود. روسونري بعد از يازده سال دوري از 
هرگونه قهرماني در فوتبال داخلي و خارجي با كسي 
كه هيچ ك��س تصورش را نمي ك��رد، يعني با مربي 
متوسطي به نام پيولي به اس��كودتو رسيد. با تيمي 
كه شايد معمولي بسته شده بود ولي فعل خواستن 
را به خوبي صرف مي كرد. با مديري به نام مالديني. 
با حضور ژنرال هايي نظير ايبراهيموويچ و هرناندز و 
جنگجوياني مثل ليائو و كالولو و مانيان. بعد از سوت 
پايان بازي ميالني ها در ورزشگاه ماپي به داخل چمن 
ريختند. درست همان طور كه سيتيزن ها اتحاد را به 
تصرف خود درآوردند. سپس جام قهرماني بود كه بر 
فراز دستان فرناندينيو و رومانيولي باال رفت. با مقدار 

زيادي كاغذ رنگي سفيد آبي و مشكي قرمز. 
دست اينتر هم همانند ليورپول با فاصله اي اندك از 
جام كوتاه ماند. ليورپول سه بر يك ولورهمپتون را 
شكست داد و اينتر سه -صفر سمپدوريا را. احتماال 
اين بردها غمگين ترين پيروزي هاي دو تيم در چند 

سال گذشته لقب بگيرند.

دو ليگ از پنج ليگ باقي مانده معتبر اروپايي يكشنبه 
ش��ب تمام ش��د. تيم هاي رئال مادريد، بايرن مونيخ، 
پاري س��ن ژرمن، منچسترس��يتي و ميالن به عنوان 
فاتحان 2022 شناخته شدند. ديگر به جز يك فينال 
ليگ قهرمانان فوق العاده حس��اس ك��ه هفته آينده 
برگزار مي شود تا نزديك به سه ماه خبري از مسابقات 
باشگاهي اروپا نخواهد بود. تيم ها از همين حاال مي روند 
براي فصل آينده برنامه ريزي كنند و اين چرخه اي است 
كه هيچ گاه متوقف نمي شود. هيچ گاه جذابيتش را از 
دست نمي دهد و هميشه داستان هاي جديدي براي 

تعريف كردن دارد. 

گروهورزش

ميالن پس از يازده س��ال قهرمان سري آ شد. آنها در 
اين مدت هيچ جامي برنده نش��دند. در ده فصل جواز 
حضور در ليگ قهرمانان را به دست نياوردند و تقريبا 
هيچ ستاره اي به دنياي فوتبال معرفي نكردند. ميالن 
در ش��رايطي دچار اين وضعيت ش��ده بود كه يكي از 
پرافتخارترين تيم هاي قاره اروپا به حساب مي آيد. در 
تمام اين سال ها آنچه مسلم به نظر مي رسيد اين بود 

كه ميالن باالخره يك روز برمي گردد. 
در سال هاي گذشته يعني در دهه ۶0 تا ۹0 ميالدي 
تع��دادي از تيم ه��اي ليگ ه��اي مختل��ف اروپايي 
موفقيت هاي قابل توجهي كس��ب كردند. ناتينگهام 
فارس��ت و استون ويال، استوا بخارس��ت، ستاره سرخ 
بلگراد، مارسي و چند تيم ديگر قهرمان ليگ قهرمانان 
يا همان جام باشگاه هاي اروپاي سابق شدند. اين تيم ها 
در سال هاي بعدي يا كال رو به نابودي گذاشتند مثل 
ناتينگهام فارست يا تبديل به يك تيم كامال معمولي 
ش��دند و برعكس ميالن، آن طور كه به نظر مي رسد 
هرگز نخواهند توانست بدون يك پولدار عرب يا روس 
يا امريكايي كه به يك باره بيايد و تيم را بخرد و دالر خرج 

كند به موفقيتي در آن سطح برسند. 
 در حال حاضر تيم هاي زيادي را مي توان مثال زد كه 
در دوره اي رو به افول گذاش��تند اما بعد از چند سال و 
تغيير يك چرخه مشخص به روال سابق بازگشتند. مثل 
ليورپول، اينتر يا حتي يوونتوسي كه به خاطر داستان 
كالچوپولي راهي س��ري بي  شد. اين تيم ها توانستند 
خودشان را احيا كنند. تيم هاي ديگري را هم مي شود 
نام برد كه امروز در سراشيبي به سر مي برند اما همه اين 
اطمينان را دارند كه آنها به زودي با قدرت برخواهند 
گشت، مثل منچستريونايتد كه همين يكشنبه شب 
ليگ جزيره را با ايستادن در رتبه نااميدكننده ششم 
به پايان رس��اند ولي هيچ كس حتي لحظه اي تصور 
نمي كند ك��ه آنها به صورت كام��ل از جمع مدعيان 

هميشگي جام فاصله گرفته اند. 
به طور خالصه مي ت��وان گفت آنچه ميالن و ليورپول 

و اينتر و يووه داش��تند و دارند و ناتينگهام فارس��ت و 
دربي كانتي و ليدز و اس��تون ويال و اس��توا بخارست 
نداشتند، قدرت برند است. تيم هاي مطرح امروز اروپا 
به جز آنهايي كه در چند سال گذشته با دالرهاي نفتي 
و گازي برجسته ش��دند در برهه اي كه برندينگ در 
دنيا باب ش��ده بود، توانستند بدرخشند و خواسته يا 
ناخواسته، هدفمند يا اتفاقي برند خودشان را پرورش 
دادند و تبديل به يك برند بين المللي كردند. همين برند 
است كه امروز آنها را نجات داده است. همين برند است 

كه باعث مي شود آنها هرگز فراموش نشوند. 
باشگاه هايي نظير ميالن و منچستر با همان برندي كه 
قبال ساخته اند توانستند خودشان را در سطحي قابل 
توجه نگه دارند. هميشه در راس اخبار بمانند. بازيكن 
بزرگ بگيرند. در فضاي مجازي مخاطب جذب كنند 
و از طريق فروش پيراهن و حق پخش هميشه درآمد 

قابل توجهي به جيب بزنند. 
برند براي اولين بار در دهه ۶0 مطرح ش��د و ارتباط 
مستقيمي با مبحث تجاري سازي پيدا كرد. تيم هايي 
كه در دهه ۸0 و ۹0 و اوايل قرن جديد كه برندسازي 
بحث اول فعاليت ه��اي تجاري بود، توانس��تند بار 
خودشان را ببندند تا حدود زيادي جاي پاي شان را 

در فوتبال اروپا س��فت كنند. آنها از قابليت وفاداري 
در فوتب��ال هم نهايت اس��تفاده را بردن��د. از اينكه 
وقتي كسي طرفدار تيمي مي ش��ود هرگز آن را در 
بدترين ش��رايط هم عوض نمي كند. آنهايي كه در 
دهه ۸0 و ۹0 برندهاي فوتبال روز دنيا را شناختند 
و طرفدار يك تيم خاص شدند، هنوز طرفدار همان 
تيم هستند. آنها شايد در اين سال ها مارك كفشي 
كه مي پوش��ند يا سيگاري كه مي كش��ند را عوض 
كرده باش��ند اما هرگز تيم محبوب شان را نه عوض 
كردن��د و نه ع��وض خواهند كرد. اي��ن وضعيت در 
مورد تيم هايي كه در اين سال ها برندسازي كردند 
هم صدق مي كند. تيم هايي نظير منچسترس��يتي، 
پاري سن ژرمن يا اتلتيكومادريد كه حاال طرفداران 
بين المللي زيادي دارند. اين تيم ها هرگز به سرنوشت 
بوروسيا مونشن گالدباخ كه در سال ۷۷ يا سنت اتين 
كه در يك سال قبل از آن فينال ليگ قهرمانان اروپا 
را تجربه كردند نخواهند ش��د. حتي اگر يازده سال 
دست ش��ان به هيچ جامي نرسد بازخواهند گشت. 
درس��ت مثل ميالن كه در سال 2011 ميالن بود و 
امروز هم ميالن اس��ت و تا هميشه به عنوان يكي از 

قطب هاي فوتبال اروپا شناخته خواهد شد.

در اهميت برندسازي باشگاه هاي فوتبال

ميالنبرگشت،يونايتدهمبرميگردد

گزارش-2

سامانسعادت

عليولياللهي

جدول

متقاطع

سود        وكو

افقی

عمودي

1- كاناليزه - آتش انداز گلخن
2- فرزندان - زن نيكوكار فرعون - گيرنده موجي

3- واحد پول امارات - اس��تمرار و پيوس��تگي - محل 
اجراي ورزش باستاني

4- مزه خرمالو - نشانه الهي - چهار من تبريزي - كالنتر
5- كشور آفريقايي - باربر شهري - سراب

۶- ذبح شتر - مرتفع ترين آبشار جهان - وطن
۷- باسكول - جا خريد لباس - فوت

۸- دستمزد - فالت آسيا - لباس
۹- ننر - دياستاز - ضروري

10- مايه ماست - حكايتگر - درد
11- نا پيدا - مش��كوك به خطا - روس��تاي آجيل و 

تخمه تهران
12- آلت و ابزار - غذاي بيمار - كليسا - مرغ مي رود

13- حرارت - نژاد كشور اتريش - رازيانه
14- مسابقات اتومبيلراني - پرچم و بيرق - روز تولد

15- زراد - كارامل

1- از شهرهاي خوزستان - از شهرهاي لرستان
2- بازار سهام - طالب حق وحقيقت - ميخ

3- سر انسان - وليد - شاخه ميان تهي
4- وزير فرعون - همراه آشغال - از شهرهاي مازندران- 

بله التين
5- ناپسند - واحد نظامي - ميل به غذا داشتن

۶- گاز مرداب - بادبزن برقي - همراه تب
۷- عدل و انصاف - يكدنده - قابله

۸- طرف چپ - مخترع دوربين سينما - داراي 
شوق و عالقه

۹- اس��باب بازي قديمي - پوس��ت ب��ز دباغي 
شده - بد بوي

10- آهن - نامي پسرانه - گشادگي ميان دو كوه
11- فن - مادر بزرگ - دست ماليدن
12- توان آخر - درل - مكان - بايگاني

13- ضيق - ظاهر و آشكار - پروانه هواپيما
14- دختر كوروش - فالگير - پر دلي

15- از شهرهاي هرمزگان - به چشم ديدن
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    در اصل نوازندگان و موزيسين هاي ايراني بودند كه در اوايل اسالم به خارج از ايران و كشورهاي 
مختلف عربي سفر كرده و مقام هاي موسيقايي ايراني را اشاعه دادند و اعراب هم اين مقام ها 
را از ايرانيان ياد گرفتند؛ به اين دليل كه خيلي از فواصل در موس�يقي عربي و ايراني مشترك 
هستند. به طور مثال سه گاه را هم در موسيقي عرب داريم و هم در آواز ايراني و خيلي از نغمه ها 

تقريبا همان نغمه هاي ايراني هستند.
  عنوان پايان نامه دانشگاه من، »مردانگي در آواز زنان ايران« بود و اين عنواني بود كه يكي از 
اس�اتيدم پيشنهاد كرد؛ در حالي كه خودم با عنوان آن مخالف بودم. اين استاد اعتقاد داشت 
كه زنان ايران، آواز را مردانه مي خوانند! اينكه چقدر حرف شان درست است، جاي بحث بسيار 
دارد؛ اما به طور كلي مي توانم بگويم تفاوت ها در ويژگي ها وجود دارد و طبيعي است اما اصول 

يكي است و ربطي به جنسيت ندارد.

زهره قلي پور فارغ التحصيل 
نوازندگي سنتور از دانشگاه 
هنر تهران است؛ او در دوران 
كودك�ي و دانش آم�وزي 
تالوت قرآن را به  طور جدي 
كار مي كرده و در اين زمينه 
بسيار عالقه مند بوده است. 
قلي پور موس�يقي را با سنتور و شهرام توسلي 
شروع كرد كه از شاگردان فرامرز پايور و پرويز 
مشكاتيان است. بنابراين بي راه نيست اگر او را 
شاگرد باواسطه اين دو نام بلند موسيقي ايران 
بدانيم. اين خوانن�ده آواز اصيل ايراني به  طور 
مستقل آلبوم رديف آوازي »فرود متمم« را به 
روايت عبداهلل دوامي منتشر كرده است؛ استاد 
مشاور او در اين پروژه، شاگرد عبداهلل دوامي، 
مجيد كياني بوده كه در يادداشتي، اجراي اين 
اثر را قابل قبول و زيبا توصيف كرده اس�ت؛ در 
شناسنامه اين كار ذكر شده است كه آوازها به 
پيش�نهاد استاد مش�اور بدون همراهي ساز و 
تنها با صداي خواننده اجرا و ضبط شده و صحت 
تمامي جم�الت و حالت هاي آوازي مورد تاييد 
او قرار گرفته است. با اين رديف دان و خواننده 

آواز اصيل ايراني گفت وگو كرديم.

  تا جايي كه مي دانم، شما با نوازندگي سنتور 
ش�روع كرديد و بعد گرايش تان به سوي آواز 

رفت. همين طور است؟
راس��تش اولين خاطره اي كه از خ��ودم به ياد دارم 
مربوط به سن هفت سالگي است؛ يك ضبط صوت 
قديمي داشتيم و هميشه روش��ن بود. پدرم عالقه 
زيادي به موسيقي داشت و هميشه آن ضبط صوت 
در حال پخش موسيقي بود. آن زمان به ياد دارم كه 
با آن ضبط بس��يار زمزمه مي كردم. پدرم كه عالقه 
زيادي به خواندن داش��ت و خوب هم مي خواند، در 
كودكي مش��وق اصلي من در قرائت قرآن شد و مرا 
به خواندن قرآن تش��ويق مي كرد. در سال هاي دهه 
60 كه مدرسه مي رفتم، مس��ابقات قرآن و تواشيح 
در مدارس بس��يار زياد برگزار مي ش��د و من كه از 
9 س��الگي س��ر صف براي بچه ها قرآن مي خواندم، 
كم كم وارد اين عرصه ش��دم. آن زمان خانم ها بايد 
با خانم ها كار مي كردند. بنابراين من هيچ اس��تادي 
نداشتم. براي تمرين تنها يك نوار كاست از شحات 
انور قاري مصري داشتم كه بس��يار هم به تالوتش 
عالقه مند ب��ودم. در مس��ابقات دانش آموزي بدون 
اينكه كسي از من بخواهد يا تشويقم كند يا كالسي 
بروم، ب��ا برنامه ريزي از اول س��ال به طور مس��تمر 
ش��روع به تمرين مي كردم و به مرحله كشوري هم 
مي رسيدم. اين روال ادامه داشت تا پايان دبيرستان 
كه در اردوگاه دانش آموزي مسابقات كشوري يكي 
از داورها از ارتباط موس��يقي با قرائت قرآن گفت و 
از يك��ي از قاريان درجه يك مصري كه موزيس��ين 
ه��م بود، مث��ال آورد. من عالقه مند ب��ه تحقيق در 
زمينه ارتباط بين نغمات عربي و موس��يقي ايراني 
شدم و ازآنجايي كه از دوران راهنمايي با سنتور نيز 
خاطراتي داش��تم كه پي آن را نگرفته بودم، در فكر 
فرو رفتم؛ تا اينكه مدتي بعد به طور كامال اتفاقي يك 
سنتور وارد زندگي من ش��د و با وجود اينكه رشته 
تحصيلي ام تجربي بود و همه به قبولي ام در رش��ته 
پزشكي اميد داش��تند، در رشته موسيقي دانشگاه 
هنر تهران تحصيل كردم. االن هرچه كه هس��تم و 
اگر قدمي در آواز برداشته ام همه را مديون سال هايي 
هستم كه قرآن كار كرده ام و به هر ترتيب آن تجربه، 

در زمينه آواز نيز خيلي به من كمك كرد.
  س�ال ها به صورت حرفه اي قرآن خواندن به 
نظر تا حدي مي تواند سبب تسلط بر فواصل و 
آواز عربي هم بشود. در مورد شما تا چه حد اين 

تجربه كمك كرد؟
مقام ها يك سري اشتراكات دارند. در اصل نوازندگان 
و موزيس��ين هاي ايراني بودند كه در اوايل اسالم به 
خارج از ايران و كشورهاي مختلف عربي سفر كرده و 

مقام هاي موسيقايي ايراني را اشاعه دادند و اعراب هم 
اين مقام ها را از ايرانيان ياد گرفتند؛ به اين دليل كه 
خيلي از فواصل در موسيقي عربي و ايراني مشترك 
هستند. به طور مثال سه گاه را هم در موسيقي عرب 
داريم هم در آواز ايراني و خيلي از نغمه ها تقريبا همان 
نغمه هاي ايراني هستند، حاال اعراب به سبك و سياق 
خودشان هر كدام را به سه بخش خالصه كرده اند؛ در 
صورتي كه ايرانيان در اين زمينه خيلي پيشرفته تر 
هستند مثال در همين رديف آوازي مكتوب عبداهلل 
دوامي، بيش از180 گوشه يا قطعه موسيقايي داريم. 
از طرفي من از حدود 9 س��الگي عمال اجرا در مقابل 
جمعيت را تجربه كرده ام؛ با اين تفاوت كه آن زمان 
با قرائت قرآن بود و حاال با آواز ايراني اس��ت. اين كار 
به من اعتماد به نف��س زيادي داده اس��ت و از ابتدا 
جذابيت و لذت اجرا را درك كرده ام و ترسي از روي 
صحنه رفتن ندارم. اينها تجربياتي است كه هنرجوي 
تازه وارد در قالب واحدهاي درسي مي آموزد؛ اما من 

از بچگي آنها را تجربه كرده ام. 
 برويم س�راغ اثر آخرتان »فرود متمم«؛ چرا 

رديف دوامي را انتخاب كرديد؟
اين رديف يك رديف مرجع اس��ت و س��ال ها مورد 
اس��تفاده موزيس��ين ها، آهنگس��ازان، نوازندگان و 
خوانن��دگان ق��رار گرفته. مخصوص��ا نمونه صوتي 
قديمي كه با صداي خود مرحوم دوامي ضبط ش��ده 
است. زماني كه تصميم گرفتم اين رديف را ضبط كنم 
تحقيقات بس��ياري كردم. در ابتدا هدفم كار كردن 
سولفژ ايراني بود به ش��كلي كه فواصل را در سولفژ 
بيش��تر درك كنم و براي اين كار ه��ر روز كتابي كه 
استاد پايور گردآوري و آوانگاري كرده را ورق مي زدم 

و ه��ر بار تع��دادي از گوش��ه ها را مي خواندم و براي 
تطبيق آنها با صداي اس��تاد دوامي، به نمونه صوتي 
ايشان رجوع مي كردم. در مسير اين كار متوجه شدم 
كه هيچ نمونه صوتي كامل و در دسترسي نيست؛ به 
جز نمونه اي كه استاد دوامي ظاهرا در بستر بيماري 
ضبط ك��رده بودند. اينگونه بود ك��ه تصميم گرفتم 
خودم دس��ت به ضبط و انتشار نس��خه صوتي اين 
رديف بزنم. كار س��نگيني بود؛ به ويژه خصوصيات و 
ويژگي هاي آن اكثرا ب��ا صداي آقايان تطبيق دارد و 
جواب مي دهد؛ تمام اينها دس��ت به دست هم داد تا 

روي اين رديف تمركز كنم.
  اش�اره اي داش�تيد به تفاوت صداي زنانه و 
مردانه و ويژگي هاي هر كدام؛ در اين خصوص 
هم بيشتر صحبت كنيد. طبيعتا اصول آوازي 

ثابت است.
بل��ه، اصول يكي اس��ت. اي��ن موضوع البته بس��يار 
تخصصي اس��ت و به نظرم مجموعه اي از  بحث هاي 
تخصصي را مي طلبد تا بت��وان بهتر به آن پرداخت. 
عنوان پايان نامه دانش��گاه من، »مردانگ��ي در آواز 
زنان ايران« بود و اين عنواني بود كه يكي از اساتيدم 
معرفي كرد در حالي ك��ه خودم با عنوان آن مخالف 
بودم. اين اس��تاد اعتقاد داشت كه زنان ايران، آواز را 
مردانه مي خوانند و اينكه چقدر حرف ش��ان درست 
است خودش جاي بحث بسيار دارد؛ اما به طور كلي 
مي توانم بگويم تفاوت ه��ا در ويژگي ها وجود دارد و 
طبيعي است اما اصول يكي است. آواز ايراني اصولي 
مشخص دارد كه بايد رعايت ش��ود تا تبديل به آواز 
ايراني شود و تفاوتي نمي كند كه آن را آقا مي خواند 

يا خان��م و اگر آن اصول رعايت نش��ود، ديگر نامش 
آواز ايراني نيست و اين ربطي به جنسيت ندارد. من 
اساسا برچسب هاي زنانه و مردانه را سخيف مي دانم 

و قبول شان ندارم.
  پيش ت�ر اش�اره كردي�د ك�ه خصوصيات و 
ويژگي هاي رديف دوامي اكثرا با صداي آقايان 
تطبيق دارد؛ از سويي بحث ثابت بودن اصول 
آوازي مطرح ش�د و اينكه آواز ايراني، اصولي 
دارد ك�ه تفاوتي ندارد ك�ه آن را يك زن اجرا 
مي كند يا يك م�رد. لطفا در اين باره بيش�تر 

توضيح دهيد.
ببينيد، منظور كلي من اين است كه ما همه انسانيم، 
فارغ از تفاوت هاي طبيعي ك��ه داريم. حنجره زنان 
ومردان هم با هم تفاوت هايي دارند اما اين طور نيست 
كه صرفا جنسيت، تعيين كننده كيفيت اجراي آواز 
باش��د. يا آن طور كه برخي معتقدن��د، صرفا مردان 
توانايي اجراي اصول آواز ايراني را داشته باشند. آواز 
هم مثل هر هنرديگري دردرجه اول نيازمند استعداد 
است. فقط بايد فرصت هاي برابر و امكانات برابر مهيا 
شود. متاسفانه به دليل محدوديت هاي موجود در اين 
سال ها زنان خواننده كمتر فرصت وجسارت حضور و 
فعاليت جدي دراين عرصه را پيدا كرده اند. البته كه 
تفاوت هاي طبيعي را كه بين حنجره مردانه و زنانه 
وجود دارد، نمي شود انكار كرد. طبيعتا اجراي رديف 
آقاي دوامي براي صداي مردانه بسيار آسان تر است. 
  اما شما رديف آقاي دوامي را انتخاب كرديد. 
بنا به گفته خودتان حتما شما هم با مشكالتي 

روبرو شديد. درست است؟
دقيقا. من هم در بخش انتخاب كوك مناسب، كمي 

با اين مس��اله مواجه بودم؛ چرا كه وسعت فواصل و 
اختالف زي��ر و بمي نت ها، در ي��ك مجموعه آواز يا 
در يك دستگاه بس��يار زياد بود و براي اينكه مجبور 
نشوم تغيير كوك دهم بايد از ابتدا كوكي را انتخاب 
مي كردم كه بم ترين و اوج ترين ُنت، در گس��تره آن 

بگنجد و نيازي نباشد كه دوباره تغيير كوك بدهم. 
  انتخاب آق�اي كياني براي اينكه از ايش�ان 
مش�اوره بگيريد، با كارنامه هنري درخشاني 
كه دارند و ب�ا توجه به ارتباطي كه با اين پروژه 

داشتند، انتخابي مناسب و هوشمندانه  بود...
بله البته لطف ايشان و شانس من بود چون به هر حال 
ايشان روي موس��يقي عمر گذاشتند و انسان بسيار 
معتبري هستند. اس��اتيد بزرگ معموال به سادگي 
حمايت از هنرجويان را قبول نمي كنند ولي ايشان 
لطف كردند وقتي بعد از جلس��اتي كه با هم داشتيم 
به اين نتيجه رس��يدند كه من توان انجام اين كار را 
دارم، با اين هم��كاري موافقت كردند. البته بعدها از 
خودشان ش��نيدم كه دغدغه  خودشان هم بوده كه 
نمونه اي صوتي از اين رديف تهيه شود كه مورد تاييد 

ايشان هم باشد. 
  حاال كه صحبت به اينجا رسيد و از اين دغدغه 
س�خن به ميان آمد، مي خواهم از شما بپرسم 
كه اهميت اي�ن نمونه صوتي و انتش�ار آن در 

چيست؟
رديف به طوركلي شناسنامه موسيقي ملي ماست. هر 
آدمي در هر جايي از دنيا به ريشه هايي متصل است 
كه به مليت و فرهنگ اصيل سرزمينش بر مي گردند. 
در مورد موس��يقي هم ما هميشه به يك ستون نياز 

باالخره نوبت به نمايش فيلم هاي ايراني در جش��نواره 
كن هم فرا رسيد و »عنكبوت مقدس« به نمايش درآمد. 
سومين ساخته كارگردان جوان ايراني-سوئدي »علي 
عباسي« كه با فيلم دومش »مرز« در بخش نوعي نگاه 
جشنواره ٢٠١٨، جايزه اصلي اين بخش را از آن خود كرد. 
 امسال و با فيلم سومش، »علي عباسي« در بخش اصلي 
جش��نواره حضور دارد. اين كارگردان قصد داشت اين 
فيلم را كه داستانش در مشهد مي گذرد در ايران بسازد. 
او به همين دليل با فيلمنامه اش به ايران آمد و با يكي از 
تهيه كنندگان قديمي و پرسابقه ايران هم به گفت وگو 
نشست. به داليلي اما اين فيلم نتوانست در ايران ساخته 
ش��ود. پس »عباس��ي« و فيلمنامه اش از ايران رفتند و 
باالخره اين فيلم در كشور »عمان« و با تهيه كننده هاي 

سوئدي ساخته شد. بنابراين 
در اص��ل »عنكبوت مقدس« 
جزو فيلم هاي محصول ايران 
محس��وب نمي شود. هر چند 
كه در كن و بين اهالي سينما 
و مطبوع��ات، »عنكب��وت 
مقدس« همان ق��در فيلمي 
ايران��ي اس��ت كه »ب��رادران 

ليالي« »سعيد روستايي«، »علي عباسي« اما تمام تالش 
خود را كرده تا بتواند مشهد و حرم مقدس امام رضا)ع( 

را در عمان خلق كند كه نتيجه آن جالب توجه است. 
داس��تان فيلم درباره قاتل س��ريالي »س��عيد حنايي« 
معروف به »عنكبوت« است كه حدود بيست سال پيش 
در شهر مشهد شروع به كشتن زنان خياباني كرد و ١٦ 
زن را كشت، قبل از اينكه توسط پليس دستگير شده و 

سپس اعدام شود. 
»مهدي بجس��تاني« و »زهرا امير ابراهيمي« بازيگران 
اصلي فيلم هستند كه در كنفرانس خصوصي مخصوص 
فيلم هاي اس��كانديناوي خوشحالي خود را از حضور در 

فيلم و بازي در فيلم »عباسي« ابراز كردند. 
»مهدي بجس��تاني« كه نقش قاتلي زنجيره اي را بازي 
مي كند، بازيگري اس��ت كه بيش��تر در تئاتر سابقه كار 
دارد. او در گفت وگويي با »اعتماد« اش��اره كرد: »بازي 
در نقش اين قاتل ديوانه براي من واقعا جالب بود. چون 
اساس��ا پيچيدگي مغز اين افراد براي من عجيب است. 
او ادامه داد: »من و اين ش��خصيت نقطه هاي مشتركي 
داشتيم. مثال من هم موتور داشته ام و من هم مدتي در 

كار س��اختماني بوده ام و اين 
اشتراكات، با وجود فرق هاي 
زيادي كه داريم، بازي در اين 
نقش را براي من جالب تر كرد. 
ديگر بازيگ��ر نقش اول فيلم، 
»زه��را اميرابراهيمي« گفت 
كه اصال ق��رار نب��وده در اين 
فيلم بازي كند و مدير انتخاب 

بازيگران فيلم بوده اس��ت. اما با جلو رفتن پروژه و پيدا 
نكردن بازيگر نقش اول، باالخره و به اصرار »علي عباسي« 
براي فيلم تس��ت بازيگري داده و ه��ر دو به اين نتيجه 

رسيده اند كه او بهترين انتخاب براي اين نقش است. 
نمايش اصلي فيلم در ساعت چهار بعد از ظهر در سالن 
اصلي جش��نواره كن »لويي لومير« برگزار شد. معموال 
نمايش اصلي و فرش قرمز فيلم ها در ساعت ٧ و ٩ شب 
است. اما هر س��اله دو، سه فيلم كه ستاره هاي شناخته 
ش��ده ندارند، در س��اعت چهار بعدازظهر نمايش داده 
مي شوند. امسال فيلم »علي عباس��ي« در اين دسته از 

فيلم ها قرار داشت. 
از س��الن »لويي لومير« و فرش قرمز جش��نواره بيشتر 
بدانيم؛ جشنواره كن سالن هاي نمايش مختلفي دارد كه 
»لويي لومير« بزرگ ترين آنهاست كه تمام نمايش هاي 
اصلي فيلم هاي بخش مس��ابقه و همين طور مراس��م 
افتتاحيه و اختتاميه جشنواره در آن برگزار مي شود. فرش 
قرمزي كه بزرگ ترين و پرزرق و برق ترين بازيگران جهان، 
هر ساله از آن باال مي روند، به اين سالن ختم مي شود كه با 
احتساب بالكنش، بيش از دو هزار و سيصد صندلي دارد. 
اين سالن كه در سمت راست كاخ جشنواره قرار دارد اما 
تنها سالن جشنواره نيست. دومين سالن بزرگ جشنواره 
سالن »دبوسي« است كه در سمت چپ كاخ جشنواره 
است و تقريبا هزار صندلي دارد. هر دو اين سالن ها به كاخ 
جشنواره راه دارند اما ورودي شان از خارج از كاخ است. 
در داخل كاخ هم سالن هاي كوچك و بزرگي وجود دارند 

كه سالن »بازن« و »بونوئل« بزرگ ترين آنها هستند. 
و اما به اتفاق��ات ديروز و نماي��ش »عنكبوت مقدس« 
برگردي��م. اتفاق جالب��ي كه هنگام ب��اال رفتن از فرش 
قرمز اي��ن فيلم افتاد، حض��ور زنان فمينيس��ت فيلم 

»جوابيه فمينيست« بود كه 
با طوم��اري بلند در دس��ت، 
كه چند نفري و با لباس هاي 
سياه آن را حمل مي كردند، از 
پله هاي جشنواره باال رفتند و 
طومار را جلوي دوربين ها باز 
نگه داشتند. روي طومار اسم 
صد و بيس��ت زني كه از زمان 

برگزاري جشنواره در سال گذشته، تا به امروز، به دست 
همسران و مردان خانواده شان در فرانسه كشته شده اند، 
نوشته شده بود. آمار هاي وزارت كشور در فرانسه نشان 
مي دهد كه هر سه روز يك زن در فرانسه بر اثر خشونت 
خانگي كشته مي شود. اين زنان با مشعل هايي كه دود 
سياه از آنها خارج مي شد و چهره هايي گرفته و در سكوت 
روي پله ها ايس��تادند تا توجه همه را به زنان و خشونت 

خانگي جلب كنند. 
نمايش »عنكبوت مقدس« اما با ورود عوامل به س��الن 
»لويي لومير« و تشويق تماشاگران آغاز شد. بعد از اتمام 
فيلم تماشاگران مدتي خيلي طوالني براي فيلم دست 

زدند و گروه را تشويق كردند. 

اگر انتظار فيلمي آرام و صاف و ساده را داريد يا روحيه تان 
حس��اس اس��ت، ديدن اين فيلم را به هيچ وجه به شما 
توصيه نمي كنم. با اينكه عباسي در فيلم قبلي اش »مرز« 
ما را به ديدن تصاويري خام كه به قول خودش »به صورت 
آدم س��يلي مي زنند« عادت داده ب��ود، اما اين بار خيلي 
جلو تر از آن رفته. فيلم به شدت خشن است و كارگردان 
جوان از نشان دادن كامل صحنه هاي قتل و خفه كردن 
زنان به دس��ت قاتل هيچ ابايي نداشته. صحنه هايي كه 
به ش��دت زننده هستند و مي توانند خيلي ها را معذب و 
اذيت كنند. چندين بار و هر بار چندين دقيقه با اين گونه 
صحنه ها رو به رو هس��تيم. نكته مهم اما ساخت فضاي 
شهر مش��هد اس��ت كه ماجراي فيلم در آن مي گذرد، 
در كش��وري ديگر رخ مي دهد فيلم در كشور »عمان« 
فيلمبرداري ش��ده ولي »عباس��ي« تمام سعي خود را 
كرده تا بتواند اين حس را به تماشاگر القا كند كه در ايران 
و شهر مشهد هستيم. به اين 
منظور نور فيلم در صحنه هاي 
خارجي ك��ه اكثرا در ش��ب 
مي گذرند به ش��دت كم است 
ت��ا بتواند ش��هر را محو كند و 
دكور هاي س��اخت فيلم را به 
چش��م آورد و باي��د گفت كه 
در اين زمين��ه موفق هم بوده 
اس��ت. چون هنگام تماش��اي فيلم به باور مورد نظر او 
مي رسيم و حس پرسه زدن در كوچه، پس كوچه هاي 
مش��هد را داريم. عالوه بر اينها، »عباس��ي« مانند فيلم 
قبليش، اين بار هم از نماهاي بسته فراواني در فيلمبرداري 
استفاده كرده. او كه مي گويد به فيلم هاي ايما و ايهامي 
كه از نشانه و استعاره براي حرف زدن و تعريف صحنه و 
اتفاقات حساس، مثل فيلم هاي ايراني استفاده مي كنند 
عالقه اي ندارد، انتخاب كرده تا تم��ام حرف هايش را و 
تمام اتفاقات را به طور صريح و بي پرده و با نما هاي بسته 

و كلوزآپ نشان بدهد. 
اينكه اين مدل فيلمسازي و به تصوير كشيدن خوب است 
يا نه، نگاهي كامال شخصي است. همان طور كه از نمره ها 
و نقد هاي خبرنگاران در كن معلوم اس��ت، عده اي اين 
نگاه و كارگرداني »عباسي« را دوست داشته اند و عده اي 
اصال خوش شان نيامده، چون وقتي نمره هاي مجله هاي 
»اسكرين« و »فيلم فرانسه« كه براي تان از آنها گفتم را 
مي بينيم، »عنكبوت مق��دس« بهترين نمره و بدترين 
نمره ها را در كنار هم از آن خود كرده. بنابراين ميانگين 

نمره فيلم به شدت متوسط است. 
و اما فيلم هاي بخش مسابقه 
هميش��ه صب��ح روز بع��د 
كنفرانس خبري دارند كه در 
سالن كنفرانس كاخ جشنواره 
برگزار مي شود و خبرنگاران با 
توجه به صندلي هاي موجود و 
رنگ كارت هاي شان مي توانند 
در آن ش��ركت كنن��د و طي 
يك ساعت، سواالت خود را از گروه فيلم حاضر در سالن 
بپرسند. در جلسه مطبوعاتي فيلم »عنكبوت مقدس« 
نويسنده و كارگردان فيلم »علي عباسي«، دو تهيه كننده 
سوئدي فيلم و دو بازيگر نقش اول فيلم حضور داشتند. 

علي عباسي در اين جلسه گفت »فيلم من فقط درباره 
يك قاتل زنجيره اي نيست. درباره جامعه هايي است كه 
قاتلين زنجيره اي زنان هستند.« او در ادامه توضيح داد: 
»هنگامي كه اي��ن رويداد ها رخ داد من در ايران زندگي 
مي كردم و با اينكه روزنامه ها خيلي درباره اش صحبت 
نمي كردند ولي ترس و وحشت جامعه ايران را فرا گرفته 
بود. بعد از دستگيري قاتل اما سوژه تبديل به موضوعي 
جنجالي شد. در واقع بيست سال است كه من به موضوع 
اي��ن فيلم فكر مي كنم و قصد س��اخت آن را داش��تم و 
خوشحالم كه باالخره براي سومين تجربه سينمايي خود 
توانستم آن را بسازم.« او در ادامه و در جواب خبرنگاري 
كه از دقيق و درس��ت بودن وقايع از او پرسيد جواب داد: 
»فيلم من برگرفته از ماجراي »سعيد حنايي« است ولي 
فيلمي داستاني است و اصال درست نيست كه فكر كنيم 
اين داستان واقعي آن قاتل است. اين فقط يك فيلم است 

كه از آن ماجرا برداشتي آزاد كرده است.«
او در آخر اضافه كرد كه فيلمش بر ضد هيچ كس يا هيچ 
دولت و مردمي نيس��ت. »من فكر نمي كنم كه »رومن 
پوالنس��كي« فيلم »محله چيني ها« را ساخت چون بر 
ضد پليس نيويورك بود! فيلم من فقط يك فيلم »نوار« 
)سياه( است كه داستان تلخ و سياه يك قاتل زنجيره اي 

را به تصوير مي كشد.«
اينكه آيا »عنكبوت مق��دس« مي تواند خود را در جمع 
فيلم هاي��ي كه در جن��گ براي نخل طال هس��تند، جا 
كند، فكر نمي كن��م. اما احتمال اينك��ه فيلم جايزه اي 
جنبي بگيرد وج��ود دارد. به 
شخصه، كمي س��رخورده از 
سالن سينما بيرون آمدم چون 
بعد از فيلم بي نظير و استثنايي 
»مرز« انتظار ديگري از »علي 
عباسي« داشتم كه متاسفانه 
ب��رآورده نش��د. فيلم هايي با 
موضوع قاتلي��ن زنجيره اي و 
اين سبك كار را زياد ديده ايم. حتي در همين جشنواره 
هم مي توان »عنكبوت مقدس« را با »پسري از بهشت« 
مقايس��ه كرد كه خوب فيلم دوم ك��ه آن هم محصول 
كشور سوئد است فيلم زيبا تري است، هر چند »عنكبوت 

مقدس« تماشاگر را بيشتر درگير خود مي كند. 
اشتباه نكنيد، »عنكبوت مقدس« فيلم بدي نيست، اما 
قطعا در كارنامه فيلمسازي »علي عباسي« باالتر از »مرز« 
قرار نمي گيرد و جهشي به جلو براي كارگردان جوان به 

حساب نمي آيد. 
ح��اال اما بايد به انتظار نشس��ت و ديد كه آيا »عنكبوت 
مقدس« تارهاي خود را درس��ت تني��ده و جايزه اي از 

جشنواره را در تور خود گرفتار مي كند يا خير. 

گزارش »اعتماد« از جشنواره كن ٢٠٢٢
ايراني ها روي فرش قرمز

گفت وگو

گفت وگو با زهره قلي پور، رديف دان و خواننده آواز اصيل ايراني

پرواز با نغمه های عربی و ایرانی

داريم كه به آن تكيه كنيم. متاس��فانه اآلن همه چيز 
متزلزل ش��ده است انگار ريشه ها به دست فراموشي 
س��پرده مي ش��وند. اينها انگاره ها و الگوهاي اصلي 
موسيقي ايراني هس��تند كه هر آهنگساز، نوازنده يا 
هر خواننده اي بايد مطابق آنها پيش برود چرا كه اگر 
آوازي آن ويژگي ها را نداشته باشد آواز ايراني نخواهد 
بود از اين جهت كه خصوصيات موس��يقي اصيل را 
ندارد. مشخصه هاي اصلي موسيقي و آواز ايراني اينها 
هستند. يك نكته اي كه در مورد اين كار وجود دارد 
اين اس��ت كه به گفته استاد پايور در كتابشان، آقاي 
دوامي انسان خالقي بودند و هر بار آوازها و تصنيف ها 
را در هر جلس��ه طور ديگر مي خواندند و رديفي كه 
االن با صداي بنده منتش��ر شده، از جهت كم و كيف 
خيلي با آنچه كه توسط ايشان ضبط شده بود، متفاوت 
است يعني اينها دو نسخه متفاوت هستند كه تعداد 
گوشه ها در هر دستگاهي متفاوت و ممكن است در 
نمونه اصلي تعدادي از گوشه ها نباشد و به جاي آن 
گوش��ه هاي ديگري باشد. از طرفي مرجع من نمونه 
مكتوب بوده و رجوع من به نمونه صوتي براي تطبيق 
نمونه مكتوب با حالت ه��ا و تكنيك هاي اصيل آواز 
استاد دوامي بوده و قاعدتا بايد به او رجوع مي كردم 
تا حس و حال صدايم را به آن حالت برگردانم. آنچه 
كه مرا به انجام اين كار تش��ويق مي كرد اين بود كه 
چنين نمونه صوتي از رديف وجود نداشت و خالي از 
لطف نبود اگ��ر اين رديف با صداي يك خواننده زن، 

ضبط وشنيده مي شد.
  همانطور كه اش�اره كرديد، اين كار ش�ما از 
روي نمونه مكتوب بوده ولي ما شاهد بازخواني 
آثار و رديف ها هم هستيم، نگاه شما به چنين 

آثاري چيست؟
 البته اين آلبوم بيش��تر احياي يك اثرمكتوب است 

نه بازخواني...
  بله اش�اره كردم ب�ه برخي آثار ك�ه دقيقا با 

عنوان بازخواني ارايه مي شود...
ببينيد به عنوان يك اجراكننده اگر در بازخواني، كسي 
بتواند كيفيت جديدي به اصل اثر اضافه كند، بسيار 
خوب است. بعضي وقت ها هم بازخواني، خاطره انگيز 
است ولي در هر صورت نمي توان گفت كاري را كه در 
حال حاضر انجام مي ش��ود، خودمان انجام مي دهيم 
چون ما روي ش��انه هاي گذشتگان ايس��تاده ايم و به 
هر حال پايه اي وجود دارد كه بر آن اس��اس مِن نوعي 
خواننده آواز ايراني شده ام و نمي توانم بگويم من خودم 
اين آثار را توليد كرده ام. اگر شخص بتواند با عبور دادن 
اثر از فيلتر وجودي اش چيزي به كيفيت و حالت آن 
اضافه كند، به بسط هنر كمك مي كند و ممكن است 
جذاب هم باشد و همه اينها به شرطي است كه چيزي 
از ارزش و اعتبار اجراي قبلي اثر نكاهد كه متاس��فانه 
االن چنين نيست و مي بينيم كه عده اي چون ايده اي 
از خود ندارند يا اينكه ايده پردازي براي شان كار سختي 
است و دانش و تمرين و تكنيك مي خواهد، كاري را كه 
همه چيزش از قبل آماده است، برمي دارند و با حداقل 
تمرين و زحمت بازخواني مي كنند و به اين شكل كار 

را نابود مي كنند. 
  خانم قلي پور مي دانم كه مسير سختي را پشت 
سر گذاش�تيد ما در جامعه اي زندگي مي كنيم 
كه صداي زن پذيرفته نيست و نمي تواند روي 
صحنه آواز بخواند و... شما هم  زماني كه به آواز 
روي آورديد، مشكالت خيلي بيشتر از حاال بود؛ 
نگران اين محدوديت ها و ممنوعيت ها نبوديد؟

آواز با وجود من عجين است؛ از اين جهت كه از كودكي 
به طور جدي همراهش بودم و ل��ذت اجرا در جمع را 
هم تجربه كرده بودم و آنقدر اين مساله برايم پررنگ 
است كه زندگي ام را وقفش كرده ام و فكر مي كنم اين 
نقش من در زندگي است. وجود مشكالت باعث نشد و 
نمي شود كه آن را كنار بگذارم. چون دغدغه دروني من 
است. حتي گاهي مي گويم اين بيماري من است. قطعا 
سختي هايي وجود دارد. لحظه اي كه آدم عاشق چيزي 
اس��ت و سراغ آن مي رود، به بعد از آن فكر نمي كند. از 
آنجايي كه معتقدم هر كسي كه در مسيري در حركت 
است، براي آن نقش انتخاب ش��ده است. امروز كه با 
تحمل سختي هاي بسيار زياد به اين نقطه رسيده ام، 
اگر به نقطه اول برگردم باز همين مسير را خواهم رفت 

اگرچه نگراني ها وجود داشته و دارد.
  با توجه ب�ه محدوديت هاي موج�ود كه زنان 
در هنر آواز و حت�ي در نوازندگي دارند، برخي 
هنرمن�دان زن به اجرا و كنس�رت ب�راي زنان 
رضايت مي دهند؛ نظر شما در اين باره چيست؟

من هيچ وقت چني��ن اجراهايي نداش��تم و نخواهم 
داشت. در دو يا سه كنسرت رسمي با عنوان همخوان 
حضور داشتم كه بعد از آن تجربه ها حتي حاضر نشدم 
هم خوان هم باشم. معتقدم با برگزاري چنين اجراهايي 
خودمان روي اين تصميم صحه مي گذاريم كه تسليم 
هستيم و چنين اتفاقي را قبول داريم ولي من چون آن 
را قبول ندارم حاضر به انجام آن هم نيس��تم هرچند 
كه براي دوستاني كه همچون من فكر نمي كنند هم 
احترام قائلم و از ديدن كارهاي ش��ان لذت مي برم اما 

خودم چنين اجراهايي را قبول نمي كنم. 
  سپاس�گزارم؛ در پايان اگر صحبتي هست، 

بفرماييد.
من اميدوارم فضايي ايجاد ش��ود كه بتوانيم فارغ از 
جنسيت زدگي و اصول دس��ت وپاگير، كارمان را به 
خوبي ارايه و انجام دهيم و اگر سختي اي وجود دارد، 
تنها در مس��ير ارتقاي دانش مان دركسب مهارت و 
توليد آثار ارزش��مند باش��د و با پرداختن به مباحث 
حرف��ه اي و تكنيكي اين هنر به ج��اي نگراني بابت 
حواشي، به كيفيت بهتر در كار فكر كنيم. به عنوان 
يك عالقه مند به فرهن��گ و هنر اصيل ايراني، براي 
همه دوس��تانم ك��ه در اين عرصه، عاش��قانه تالش 
مي كنند آرزوي موفقيت دارم و فكر مي كنم فارغ از 
دغدغه هاي شخصي مان، به نوعي رسالتِ انتقال اين 
هنر ارزشمند به نسل آينده، برعهده تك تك فعاالن 
اين هنر است. در پايان هم از توجه شما و دوستان تان 
در روزنامه اعتماد به اين مقوله صميمانه سپاسگزارم.

الدن موسوي

سيمين سليماني
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روسيه است؟
بله، او در سال 1954 مي ميرد و در سوييس به خاك سپرده 
مي شود. آثار كليدي ايوان ايلين از 1918 تا 1954 منتشر 
مي ش��وند. البته بعضي آثار بعد از مرگ او و تا سال 1978 
چاپ مي شوند. عناوين اين آثار خيلي گوياست. اولين اثر او 
در سال 1918 با عنوان »فلسفه هگل به مثابه آموزه انضمام 
خدا و انسان« است، دومين اثر »مقاومت عليه شر با توسل 
به زور يا خشونت« است كه در سال 1925 منتشر مي شود. 
سومي »راه احياي معنوي« است كه در سال 1935 منتشر 
مي شود. اين آثار را ايلين در آلمان و اروپاي غربي منتشر 
مي كند. عنوان چهارمين كتاب او در سال 1938، »مباني 
مبارزه براي روس��يه اي ملي« است، يعني اينكه مليت و 
روح ملت روسي چيس��ت؟ پنجمين كتاب او كه در سال 
1948 يعني سه سال بعد از جنگ جهاني دوم مي نويسد، 
»درباره روس��يه آينده« است. يعني معتقد است كه اين 
دوران تراژدي كمونيست ها تمام مي شود. كتاب ششم او 
كه باز در 1948 منتشر شده، »اساس فرهنگ مسيحي« 
است. يعني به بنيان هاي مس��يحيت با خوانش هگلي و 
كريستوفاشيسمي كه خود ايلين ابداع كرده مي پردازد. 
البته نسبتي هم با جريان هاي كريستوفاشيستي در ديگر 
جاهاي اروپا هم دارد. اين جرياني است كه اروپا را گرفته و تا 
امروز يقه آن را ول نكرده و به صورت راست افراطي هم در 
اروپاي غربي و هم در امريكا و اروپاي شرقي احيا مي شود. 
هفتمين كتاب ايلين، »درباره ذات وجدان قانون« در سال 
1956 منتشر مي شود. از ديد ايلين قانون ذاتي دارد و وقتي 
مي خواهد در وجود انسان متجلي و متبلور شود تا بتواند 
او را به رهبر فرهمند وصل كند، بايد ذاتي داش��ته باشد. 
هشتمين كتاب ايوان ايلين با عنوان »راه بصيرت« سال 

1957 منتشر مي شود. 
  البته اين چند كتاب اخير بعد از مرگ او منتش�ر 

شده اند. 
درس��ت اس��ت. نهمين كتاب ايلي��ن در 1953 با عنوان 
بديهيات تجربه ديني است. دهمين كتاب او درباب سلطنت 

و جمهوري است. 
  اين كتاب ها در دوره كمونيستي در شوروي امكان 

چاپ نداشتند.
درست است. همه اينها بيرون از شوروي منتشر مي شوند. 
جالب است كه اين كتاب ها هيچ وقت به روسيه نمي آيند، 
بلكه بعد از مرگ او به دانشگاه ميشيگان مي رود و آنجا همه 
آثار دستي و خطي محفوظ مي ماند. همين چند ماه قبل، 
يعني پي��ش از جنگ اوكراين، با اص��رار پوتين و نماينده 
مخصوص او در دانش��گاه ميش��يگان، همه آن ميراث و 
كتابخانه را به روسيه مي آورند. پيكر ايوان ايلين هم تا سال 
2009 در سوييس بوده، اما در اين سال باز پوتين شخصا 
پيگيري مي كند و بقاياي پيكرش را به روسيه مي آورند و 
خاك مي كنند. خود پوتين هم شخصا حضور پيدا مي كند. 
  پيش از بحث پاياني درباره احياي ايلين، مقداري 
هم در مورد شخصيت ايوان ايلين بفرماييد. او چطور 
آدمي بوده اس�ت؟ مي دانيم كه فيلس�وفان خلق 
و خوهاي متفاوتي دارند، برخي بيش�تر به مسائل 
سياسي و اجتماعي توجه مي كنند، عده اي بيشتر 

اهل كتابخانه هستند.
ايوان ايلين  چنان كه گفتم يك عقبه اشرافي داشته است. 
نكته مهم اين اس��ت كه او از فيلسوفاني نبوده كه فقط در 
گوشه كتابخانه باشد. تقريبا به نوعي رهبر و ايدئولوگ يك 
حزب سياسي بوده و حتي وقتي به او پيشنهاد مي كنند 
كه به دانشگاهي در چك برود، ترجيح مي دهد ايدئولوگ 
ارتش س��فيد باقي بماند و فعاالنه تالش مي كرده است. 
حتي با هيتلر و موسليني مالقات داشته. اصال نكته مهمي 
درباره مليت )nationality( هست كه بايد گفته شود. 
ايلين مخالف اين ايده است كه فرد مي تواند مليت خودش 
را انتخاب كند. او معتقد اس��ت مليت انتخابي نيست، او 
مي گويد »همان طور كه يك سلول نمي تواند انتخاب كند 
بخشي از يك بدن باشد يا نه، مليت نيز امري قهري است.« 
اين نگاهي است كه امروز هم برخي در ايران و جاهاي ديگر 

به مليت دارند. 
  اين همان نگاه هاي نژادي است كه خودش يكي از 

پايه هاي انديشه فاشيستي است.
بله، مثال ايلين آدولف هيتلر را نگهبان تمدن مي انگارد و 
معتقد است كه هيتلر حركت درستي انجام داده كه عليه 
بولشويك ها اعالن جنگ مي كند. يعني فعاالنه در جنگ 
آلمان ها عليه شوروي وارد مي ش��ود. در 1933 هنگامي 
كه نازي ها پيروز انتخابات مي ش��وند و قدرت را به دست 
مي گيرند، ايلين مقاله اي با عنوان »روح جديد« مي نويسد 
و سوسياليس��م ملي را به مثابه روح جديد تمدن قلمداد 
مي كند. ايلين، متفكر و نويس��ندگاني مانند الكس��اندر 
سولژنتيسا و الكساندر دوگين و همچنين ناسيوناليست هاي 
روسي در قرن بيستم و بيست و يكم را شديدا تحت تاثير قرار 
مي دهد. مثال اگر بخواهيم درباره ناسيوناليسم افراطي روسي 
و جريان هاي نومحافظه كارانه نژادپرستانه با قرائت هاي 
تنگ و باريك )exclusive( در روس��يه امروز صحبت 
كنيم، ايوان ايلين كسي است كه در راس آن قرار مي گيرد. 
پل رابينسون در سال 2012 كتابي با عنوان فلسفه پوتين 
مي نويسد و آنجا مدعي مي شود كه محققين و پژوهشگران 
غربي در باب سنت محافظه كاري در روسيه زياد مداقه و 
مطالعه نكرده اند و اين عدم آگاهي موجب شده كه فضاي 
كنوني كه در روس��يه هست، خيلي مه آلود باشد و ندانند 
كه چه اتفاقي در حال وقوع اس��ت و ريشه هاي حركت ها 
و جهت گيري هاي دولت كرملين را نفهمند. او در نوشته 
خودش به اين اش��اره مي كند كه ايلين يكي از مهم ترين 

متفكراني است كه روي انديشه هاي پوتين و فهم پوتين از 
روسيه و رسالت تاريخي آن تاثير عميقي مي گذارد. پوتين 
چنان كه گفتم شخصا در نقل و انتقال پيكر ايلين در سال 
2009 شركت مي كند. نكته مهم ديگر در نگاه ايلين، مقوله 
»مونارك« يا »پادشاهي« است. او بر اين باور بود كه فهم 
پادشاهي از قانون ربط وثيقي به ارزش هاي مهمي چون 
تقواي ديني و خانواده دارد و پادشاه فردي است كه به هيچ 
حزب و دسته اي وابسته نيست، بلكه تجسم اتحاد مردم، 
فراس��وي باورهاي آنها به چپ و راست است. البته او نقاد 
نيكالي دوم و رفتار او بود و معتقد بود كه اشتباهات كليدي 
او موجب اسقاط نظام س��لطنتي در روسيه شد. اخالق و 
تدين، دو مفهوم كليدي در خوانش ايلين هستند كه در 
فهم او از آگاهي از حق يا قانون، نقش مهمي ايفا مي كنند. 
او مي گفت روس��يه بايد به دور از اگاليتريانيسم )برابري 
خواهي( باشد و مخالف براندازي نظام سلسله مراتبي بود. 
ايلين سه تز داشته كه به نظرم خيلي مهم است. اوال از ديد 
او پيشرفت اجتماعي غيرممكن است، زيرا نظام سياسي و 
اجتماعي مانند يك بدن است. دومين تز او مربوط به راي 
دادن در نسبت با رهبر فرهمند بود. او مي گويد راي مردم به 
رهبر به معناي انتخاب او نيست، بلكه تصديق رهبر است. 
دموكراسي تشريفات است. ما فقط براي تصديق و حمايت 
جمعي از رهبرمان به او راي مي دهيم. س��ومين تز ايلين 
مربوط به ايده واقعيت اس��ت. در نظر او فكت يا امر واقعي 
مهم نيست، با اتكا به سنت عرفاني مسيحي ايلين بر اين باور 
بود كه خدا را جهان آفريده، اما خلق جهان يك اشتباه بوده 
است. جهان نوعي فرآيند سقط شده است، زيرا فاقد انسجام 
و وحدت اس��ت. عالم واقعيات قابل مشاهده، براي ايلين 
هولناك محسوب مي شده، به دليل عدم انسجام و وحدت. 
از ديد او فاكت ها نفرت انگيز و به كلي بي ارزش هس��تند. 
مبتني بر اين سه تز، ايلين مي گويد جهان فاسد است و نياز 
به رهايي دارد و رهايي از طريق ملتي ممكن است كه قادر 
به اعمال سياستي تماميت خواه باشد و آن ملت نيست جز 

ملت روسيه كه هنوز فاسد و تباه نشده.
  آي�ا جوانان روس�يه ه�م انديش�ه هاي ايلين را 
مي خوانند و به آنها باور دارند؟ چقدر اين انديشه ها 

در سطح جامعه مورد اقبال واقع است؟
جامعه روسيه، بسيار متنوع و پيچيده است. به يك نكته 
مردم نگارانه )دموگرافيك( اشاره كنم. روسيه امروز 129 
ميليون جمعيت دارد، از اين تعداد، 35 تا 45 ميليون نفر 
مسلمان هستند كه در جمهوري هاي قفقاز، باشكورتستان 

و تاتارس��تان و در اقصي نقاط روسيه از سيبري گرفته تا 
مناطق اروپايي روس��يه زندگ��ي مي كنند. جمعيت اين 
جامعه تا سال 2040 يا 2050، يعني كمتر از دو دهه ديگر، 
بسيار كاهش پيدا خواهد كرد. يعني از 129 ميليون تا 89 
يا 90 ميليون نفر خواهد رس��يد. نكته جالب آن است كه 
علي رغم كاهش كلي جمعيت، درصد جمعيت مسلمان 
به صورت صعودي افزايش خواهد يافت. يعني جمعيت 
مس��لمانان در 2040 يا 2050 قريب به 60 يا 65 ميليون 
خواهد شد. تصور كنيد كشوري را كه از 90 ميليون نفر آن، 
60 تا 65 ميليون نفر مسلمان باشند. حاال اديان و نژادها و 
مليت هاي ديگر هم در داخل روسيه هستند. نكته مهمي 
كه در كريستوفاشيسم ايلين هس��ت، ارجحيت دادن يا 
برتري دادن به نژاد روس و مذهب ارتودوكس اس��ت. در 
چنين جامعه اي چطور مي ت��وان از اين ايده ها دفاع كرد؟ 
براي تماميت ارضي خود روسيه چه اتفاقي خواهد افتاد؟ 
نكته مهم ديگر اينكه ايلين و فيلسوفان كريستوفاشيسم 
ش��ديدا ضديهودي هس��تند. امروز در دولت روس��يه، از 
مدودف گرفته تا بسياري ديگر، يهودي هستند. اين تناقض 
به چه صورت خواهد شد؟ در حوزه هاي اقتصاد و رسانه و 
دانشگاه هم مسائلي هست. از سوي ديگر در 8 سال دولت 
يلتسين در روسيه، نوعي احياي ليبراليسم در روسيه بود. 
جريان ليبرالي و اقتصاد بازار و 30 س��ال بخشي از اقتصاد 
جهاني شدن، نسلي را در روسيه خلق كرده كه ارزش هاي 
اروپايي و غربي را مي پسندد و با آنها رشد و نمو كرده است. 
اينكه بخواهيد چنين جامعه اي را ناگهان يك دست كني، 
كار ساده اي نيست. برخي براي اشاره به اين انديشه هاي 
كريستوفاشيستي حتي از مفهوم ارتودوكس-طالبانيسم 
استفاده مي كنند. يعني طالبانيسم ارتودكسي در روسيه 
شكل گرفته است. آيا چنين امري در جامعه متنوع و متكثر 

روسيه امكان پذير خواهد بود يا نه؟
  برداش�ت خود ش�ما چيس�ت؟ آيا به نظر ش�ما 
انديش�ه هاي ايلين، مي تواند پاسخگوي وضعيت 

بغرنج جامعه روسيه در قرن بيست و يكم باشد؟
اگر اين تفكر را كه به نوعي مبتن��ي بر خون و نژاد و خاك 
اس��ت، دولتمردان روسيه بخواهند به منتهااليه منطقي 
خودش ببرند و با فشار آن را عملي كنند، يقينا فروپاشي 
فدراسيون روسيه، ممكن است اتفاق بيفتد، زيرا جامعه 
روس��يه، بس��يار متنوع است و مس��لمانان در آن حضور 

جدي دارند. 
  راه حل شما براي جلوگيري از اين اتفاق چيست؟ 
اگ�ر روس ها نخواهن�د روي اين عنص�ر به عنوان 
سيماي اجتماعي تاكيد كنند، چه جايگزيني دارند؟

قانون اساسي روسيه يك چارچوبي دارد. يكي از مهم ترين 
مولفه هاي آن اين اس��ت كه دولت )state( هيچ دين يا 
مذهب رسمي نبايد تبليغ كند و معتقد به تنوع فرهنگي 
و اديان و قومي است. همه اديان در حوزه خصوصي شان و 
غير دولتي شان آزاد هستند و دولت هم هيچ مذهب رسمي 
را نبايد تعيين كند، زيرا تاريخ روسيه، بسيار متنوع است. 
مثال در اروپاي غربي وقتي از مسلمانان صحبت مي كنيم، 
مي گوييم كه مهاجر هس��تند، اما در روسيه اسالم دين 
مهاجري نيست و مسلمانان آنجا بودند و بخشي از روسيه 
شده اند. چنين نيست كه اول روس ها بودند و بعد مسلمان 
شدند. بنابراين دولت روسيه اگر بخواهد اين واقعيت ها را 
سركوب كند و كريستوفاشيسم را در جامعه روسيه تبليغ 
كند، يقينا نتيجه معكوس خواهد گرفت. اما كاري كه كسي 
مثل الكس��اندر دوگين مي كند، متفاوت است. او ديگري 
)other( خ��ودش را نه در داخل جامعه روس��يه تعريف 

نمي كند، بلكه در س��طح كالن جهاني تعريف مي كند و 
مي گويد روسيه نمي خواهد قدرت برتر جهاني باشد و نوعي 
يك جانبه گرايي امريكا را پيش��ه كند. او مي گويد روسيه 
اوال قائل به چند قطبي بودن در جهان است و قطب هاي 
مختلفي در جهان بايد حضور باشند. اما روسيه به عنوان 
يكي از قطب هاي تاثيرگذار و تعيين كننده در سطح جهان 
بايد حضور داشته باش��د. دوگين مي گويد اگر بخواهند 
روسيه را كنار بگذارند، روسيه قطعا واكنش شديد نشان 
خواهد داد. جنگ فعلي اوكراين هم از منظر كرملين واكنش 
روسيه به يك جانبه گرايي امريكا تبيين مي شود. نكته دوم 
اينكه مي گويد اگر روسيه مي خواهد در سطح جهاني به 
يكي از تصميم س��ازان مطرح باشد و رسالت خودش را به 
عنوان يك ملت در سطح جهاني انجام بدهد، نيازمند اين 
است كه يك استقالل معنوي داشته باشد. دوگين مي گويد 
روس��يه اين اس��تقالل معنوي و روحاني را از مسيحيت 
مي تواند بگيرد. اما وقتي بخواهد اين استقالل معنوي را 

از مسيحيت بگيرد، بار ديگر يك مشكل پديد خواهد آمد.
مشروح اين گفت وگو را می توانيدبه 
صورت تصويری  در پايگاه اطالع رسانی 
اعتماد آنالين به نشانی اينترنتی 
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تماشا کنيد.

   پيش از آغاز بحث درباره انديشه هاي ايوان ايلين، 
به زمينه تاريخي ظهور او يعني روسيه اواخر قرن 
نوزدهم اشاره كنيد و بفرماييد چه شرايط سياسي، 
اجتماعي و فرهنگي در اين سال ها بر اين سرزمين 

حكمفرما بود؟
در بحث از روسيه اواخر قرن نوزدهم بايد به چند نكته توجه 
كرد؛ نخست سقوط دولت كازان يا غازان است كه امروز در 
650 كيلومتري مسكو قرار گرفته و مي توان گفت مرزهاي 
منتهي اليه شمالي جهان اسالم است. در حدود 1556 يعني 
اواسط قرن شانزده ميالدي، دولت غازان فرو مي ريزد و آنچه 
امروز روسيه مي خوانيم، ش��كل مي گيرد. يعني مرزهاي 
ش��رقي و شمالي س��رزمين پهناوري كه امروز فدراسيون 
روسيه مي خوانيم، باقي مانده يا ميراث امپراتوري تاتارها و 
مغول هاست كه بخش هاي مهمي از آسياي مركزي و ايران 
و تركيه امروز تا مرزهاي مولداوي و از سوي ديگر تا شامات را 
شامل مي شده. امپراتوري وسيع كه بعد از دولت چنگيزخان 
شكل مي گيرد، عقبه روسيه امروز را شكل مي دهد. نكته 
مهم دوم در بررسي تحوالت روسيه در اواخر قرن نوزدهم به 
ويژه در رويارويي با اروپا و امپراتوري عثماني و ايران، بحث 
اصالحات پطر كبير است. بعد از اين اصالحات پطر كبير است 
كه حتي مذهب ارتودوكس يا به تعبير روس ها »پراوسالونا 
سركوف« يعني »كليساي پراوسالونا« يا چنان كه در ايران 
و جهان به »كليس��اي ارتودوكس« مشهور است، تغيير و 
تحوالتي مي كند. اين اصالحات به تدريج سيماي روسيه را 
تغيير مي دهد. پايتخت جديد روسيه كه در دوران پطر و بعد 
از او، سنت پطرزبورگ مي شود، پنجره اي به سمت اروپا است 
و تغيير و تحوالت اروپا مثل انقالب صنعتي و عصر روشنگري 
و انقالب فرانس��ه را رصد مي كند. در قرن ه��اي نوزدهم و 
بيستم، در ادبيات روس��ي دو جريان تا به امروز زنده و پويا 
هستند؛ يكي جريان »اسالووفيل«ها يا روس گراها و ديگري 
»زاپاتنيست«ها يعني غرب گرايان. جريان اول معتقد است 
كه هضم شدن روسيه در دل تغيير و تحوالت اروپا و مشخصا 
 اروپاي غربي باعث مي شود كه روسيه »استقالل معنوي« 
)spiritual Sovereignty( خودش را از دست بدهد. 

جريان ديگر اما مي گويد اگر روس��يه مي خواهد در جهان 
آن روز و امروز خودش را حفظ كند، بايد بتواند پنجره اي به 

سمت اروپا داشته باشد. 
  اواخ�ر قرن نوزده�م، يعني زمان تول�د ايوان 
ايلين در سال 1883 ما در روسيه از سويي شاهد 
تنازعي ميان روشنفكران و اهل انديشه هستيم، 
از س�وي ديگر گويا امپراتوري رومانوف ها رو به 
زوال و نيازمند تغييرات است. لطفا درباره خانواده 

و خاستگاه اجتماعي او بفرماييد. 
ايوان ايلين در سال 1883 در روسيه به دنيا آمد و در سال 
1954 در بيرون از روسيه دار فاني را وداع گفت. پدرخوانده 
ايوان ايلين، الكس��اندر سوم امپراتور روسيه بود. اين نكته 
مهمي اس��ت. پيش از انقالب اكتبر روسيه و شكل گيري 
ارتش س��رخ يا »كرازنا آرمي« كه به مدت هفتاد سال بر 
بخشي از جهان سيطره مي يابد، ارتش ديگري هم بوده كه 
وفادار ايده سلطنت بودند و براي تزار صرفا يك نقش اجرايي 
قائل نبودند، بلكه معتقد به فره ايزدي براي او بودند. اين ارتش 
دوم ارتش سفيد يا »بال آرمي« بود. از قضا در دوره اي مقر 
اين ارتش سفيد انزلي خود ما مي شود. ايوان ايلين همواره 
يكي از ايدئولوگ هاي ارتش سفيد است و از كساني است 
كه به ايده فرهمندي يا ايزدي تزار باور دارد. البته او برخي از 
تزارها را نقد مي كند و معتقد است آنها نتوانستند به آن ايده 
وفادار بمانند. اما اين نكته كه پدر خوانده او الكساندر سوم 
امپراتور روسيه است، از نقاط عطف قابل توجه است. جالب 
است كه خود الكساندر سوم معروف به واپس گرايي و ارتجاع 
است. كارولين مادر ايوان ايلين، از آلماني هاي روسيه بود كه 
مذهب لوتران داشت و بعد از ازدواج با پدر ايوان مذهبش 
را تغيير مي دهد و نامش به يكاترينا يونييونا تغيير مي يابد. 
ايوان ايلين در دانشگاه فلسفه مي خواند. استاد فلسفه او 
هم در شكل گيري شخصيت او نقش مهمي داشته است. 

  اگر ممكن است در مورد فضاي فلسفي دانشگاه ها 
و محافل فرهنگي در روسيه آن سال ها بفرماييد. 
روس ها از كدام يكي از جريان هاي فلس�في غربي 

متاثر بودند؟
استاد ايوان ايلين در فلسفه، پاول ايوانويچ نووگوتسوف بود 
كه فيلسوفي ليبرال مسلك بود با چارچوبي مسيحي كه 
گرايشي نوكانتي داشت. در روسيه گرايش هاي نوكانتي، 
هگلي، نوهگلي و جريان هايي كه تالش مي كردند از خالل 
مذهب ارتودكس روسي، نوعي فلسفه عرفاني درست كنند، 
حضور داشتند. شايد بزرگ ترين تئولوگ-فيلسوف اين 
جريان اخير را به بتوان سولويف )1853-1900( خواند. او از 
فيلسوفان و تئولوگ هايي بود كه تالش مي كرد براساس ايده 
نور، فلسفه مسيحي ارتودوكس را پيش ببرد. البته در ادبيات 
رگه ها و ريشه هايي از آنچه بعدها به جريان ماركسيستي و 

چپي را تحت عنوان ايده عدالت خواهي شاهديم. 
  به هر حال مساله عدالت خواهي در سال هاي پاياني 
قرن نوزدهم، يكي از دغدغه هاي جامعه روسيه بوده 
است. شكاف هاي طبقاتي و فقر زيادي باعث مي شده 
كه ايده عدالت هم در س�طح اجتماعي و هم ميان 

انديشمندان اهميت پيدا بكند. 
بله، در روسيه يك سلسله مراتب سترگي وجود داشته كه 

يك عده از لحظه تولد تا پايان زندگي فقط موژيك بودند، 
يعني چيزي شبيه برده. اما برده هايي كه مالكاني داشتند 
كه زمين و زندگي شان دس��ت مالك بود. در اواسط قرن 
نوزدهم، الغاي نظام موژيك ها، باعث مي شود كه جامعه 
دچار يك تحول و پويايي بش��ود و مي توان گفت انقالب 
1905 تحت تاثير آن اصالحات اس��ت. بعد انقالب فوريه 
1917 در امتداد اين تغيير و تحوالت است و انقالب اكتبر 

هم كه در همين راستاست. 
  ايوان ايلين در ميان جريان هاي فكري و فلسفي 
مذكور به كدام جريان ها عالقه و گرايش بيشتري 

داشت؟
او به هگل عالقه داشت. البته پيش از بحث از انديشه هاي 
اي��وان ايلين به انديش��ه هاي اس��تادش پ��اول ايوانويچ 
نووگوتسوف توجه كرد. او نوكانتي بود و به قانون طبيعي را 
به مثابه چارچوب نظري برگزيده بود و معتقد بود مبتني بر 
 positive low آن مي توان قوانين ساخته بشر يا همان
را هم نقد كرد و هم ارتقا داد. يعني بايد معيار ارزشگذارانه 
و هنجاري )normative( داشته باشيم كه براساس آن 
بتوانيم خوب و بد را مشخص  سازيم. در سال 1911 ايوان 
ايلين به اروپاي غربي م��ي رود و از آنجا كه به زبان آلماني 
مس��لط بوده، رساله خودش را مي نويس��د. اين رساله در 
شناخت آن ايوان ايليني كه ما در اواخر به دنبالش هستيم 
و بعد بر جريان هاي امروز مثل پوتين و حلقه اي كه امروز 

به عنوان نومحافظه كاران تاثير مي گذارد، اهميت دارد. 
  قبل از پرداختن به رساله ايوان ايلين به تاثيرپذيري 

او از هگل بپردازيد. 
ايوان ايلين به هگل عالقه داشته است. بسياري او را هگلي 
ناهگلي خطاب كرده اند، اما اگر بخواهيم از بيرون نگاه كنيم 
و برچسب هگلي را به او بچسبانيم، او يك هگلي راست است. 

  يعني از ابتدا يك هگلي راس�ت است و هيچ گاه 
دچار تغيير يا تحول اساسي در انديشه او نمي بينيم؟

البته تغييرات و تحوالت در انديشه او هست، اما اين تحوالت 
به اين سمت است كه آن ايده محافظه كاري كه بعدا حتي 
مي توان آن را جريان فاشيسم در اروپا خواند، در او تقويت 
مي شود. قابل ذكر است كه وقتي امروز در گفتمان غالب 
از فاشيسم سخن مي گوييم، يك ناس��زا يا فحش است. 
ولي فاشيسم يك جرياني است كه در اروپا و قبل از جنگ 
 )state( جهاني دوم، تالش مي كند جامع��ه و حكومت
را در يك ارتباط ارگانيك تعريف كن��د. به هر حال ايوان 
ايلين يك هگلي راس��ت است. عنوان رساله او كه در سال 
1911 مي نويس��د بحران فلسفه راسيوناليستي يا عقلي 
يا بيشتر پوزيتيويس��تي در قرن نوزدهم آلمان است. هم 
او و هم داستايوس��كي به دنبال اين بودند كه ثابت كنند 
آنچه آن روز فلسفه پوزيتويستي يا فلسفه راسيوناليستي 
خوانده مي شود، نمي تواند انسان را به صالح و فالح برساند 
و همه چيز را نمي توان با ارجاع به عقل )reason( آن هم 
عقل تجربي توضيح داد و تبيين كرد. اين عقل باعث از هم 
پاشيدگي جامعه مي شود. ايلين همچنين از منظر هگل به 
مس��اله حاكميت )state( و قانون )low( مي پردازد. در 
سال 1916 رساله خود را تكميل و در سال 1918 آن را به 
چاپ مي رساند. جالب است كه ايلين در بادي امر، انقالب 
فوريه 1917 را تايي��د مي كند كه به نظر مي آيد مقداري 
حالت ليبرال تري دارد و آن را به مثابه رهايي خلق توصيف 
مي كند. اما ش��ش ماه بعد كه انقالب اكتبر 1917 توسط 
لنين و تروتسكي اتفاق مي افتد، شديدا آن را تقبيح مي كند 
و معتقد است اين انقالب تبديل غارت انقالبيون از حاكميت 

)state( شده است. 

  در اين سال ها ايوان ايلين كجاست؟
در روسيه است. يك دوره كوتاهي به آلمان مي رود و بعد به 
روسيه بر مي گردد و اتفاقا با استادش هم كامال در ارتباط 

نزديك است. هر دو براي مدتي زنداني هم مي شوند. 
  از طرف چه كسي؟

دولت كمونيس��تي. جالب است كه بعد از مدتي بر خالف 
بس��ياري از متفك��ران و انديش��مندان چپ و راس��ت و 
محافظه كار و غيرمحافظ��ه كار كه مي توان گفت با دولت 
جديد لنين درگير مي شوند و از روسيه مي روند، ايوان ايلين 
در روسيه مدتي مي ماند. او بين سال هاي 1922 تا 1938 
به برلين سفر مي كند. او در برلين مهم ترين ايدئولوگ بال 

آرمي يا همان ارتش سفيد مي شود. 

  قب�ل از پرداختن به فعاليت هاي ايوان ايلين بين 
س�ال هاي 1922 ت�ا 1938 در برلين، كم�ي درباره 
سال هاي بسيار مهم 1917 و انقالب اكتبر تامل كنيم. 
در اين سال ها ايوان ايلين يك جوان سي و چند ساله 
است كه فلسفه خوانده، به هگل عالقه مند است، 

دوره اي به آلمان رفته و حاال به روسيه بازگشته.
از 1917 تا 1922 پنج سال است كه ايوان ايلين در شوروي 
است. مدتي در زندان به س��ر مي برد، دايما در حال نقد و 
انتقاد از نظام كمونيس��تي اس��ت و در آن فضاي ملتهب 
زندگي اش در خطر است. عقبه اشرافي و نجبايي او را نبايد 
فراموش كرد. يعني از ديدگاه دولت حاكم، امثال او به نوعي 
»ضد انقالب« )counter revolution( صورت بندي 
مي شدند و نمي توانست بيشتر در روسيه بماند. اگر مي ماند، 
يقينا در تصفيه هاي استالين جانش را از دست مي داد. وقتي 
هم كه از شوروي بيرون مي آيد و به آلمان مي رود، به عنوان 
مهم ترين ايدئولوگ جريان سلطنت طلب ضد بلشويك 

صورتي خيلي فعال و جدي حضور فعاليت مي كند. 
  تبعيد مي شود يا خودخواسته مي رود؟

آدم هاي ديگري هم بودند كه ضد كمونيست يا ضددولت 
مس��تقر بودند، يكي از ايدئولوگ هاي مهم جريان ارتش 
سفيد يا همان بال آرمي، ايوان ايلين است كه چارچوب نظري 
خودش را با مفهوم »كريس��تو فاشيسم« يا »كريستين 
فاشيسم« يعني مسيحيت با خوانش فاشيستي تعريف 

مي كند. 
  فاشيسم مسيحي.

بله. معناي اين را بايد كاويد البته من اينجا قصد تشريح اين 
اي��ده را دارم و خوانش همدالنه با آن ندارم و نمي گويم اين 
كار خوبي مي كند. وقتي از كريستو فاشيسم يا به تعبير شما 
فاشيسم مسيحي صحبت مي كند، براي روسيه يك رسالت 
تاريخي قائل است. مي گويد روسيه يكي از مللي است كه 
رسالت تاريخي در جهان دارد و معتقد بوده روح روسيه در 
اين پهنه هستي رسالتي فراس��وي امور اجرايي و سياسي 
به معناي رايج كلمه دارد. يعني نه اينكه روس��يه كشوري 
است كه امورات زندگي را مي چرخاند. يكي از پرسش هاي 
بنيادين ايوان ايلين اين بود كه چه عواملي باعث شد روسيه 
گرفتار تراژدي انقالب بشود؟ براي ايوان ايلين انقالب اكتبر 
روسيه يك تراژدي بود. اما چرا اين اتفاق براي روسيه افتاد؟ 
او تالش مي كند از منظر فلسفي به اين پرسش بپردازد كه 
چرا يك ملت يا كش��وري كه يك روحي به نام روح روسيه 
دارد و يك رسالت جهاني دارد، به اين وضعيت افتاده است؟ 
او اين رسالت جهاني را چنان كه الكساندر دوگين مي گويد 
در يك س��اختار ژئوپليتيك در نظر نمي گيرد و مي كوشد 
بحث خودش را از منظر هگل��ي صورت بندي كند. ايلين 
 بر اين باور است كه هر حاكميتي بايد به صورت به صورت

 corporation اداره شود، يعني ايدئولوژي سياسي كه از 

سازماندهي جامعه توسط گروه هاي تعاوني مانند انجمن هاي 
كشاورزي، كارگري، نظامي، تجاري يا صنفي براساس منافع 
مشترك شان حمايت كند. او معتقد بود كه هر حاكميتي بايد 
به صورت كورپوريشن تاسيس و اداره شود تا هر شهروندي 
با حقوق و وظايف معين در آن عضويت داشته باشد. وقتي از 
فاشيسم صحبت مي كنيم، از چنين ايده اي سخن مي گوييم. 
بنابراين ايلين نابرابري بين آحاد مردم را به عنوان يك وضع 
ضروري در هر كشوري مي دانست. او اين را كه دنبال برابري 
طلبي )egalitarianism( و مس��اوات خواهي باشيم، 
نادرست مي خواند. نادرستي آن هم صرفا از منظر سياسي 

نيست، بلكه فلسفي است. 
  يعني نابرابري هستي شناختي است. 

دقيقا. اما اين به آن معناس��ت كه طبقات باالتر تحصيل 
كرده و كساني كه جايگاه اجتماع باالتري دارند، نسبت به 
طبقات پايين تر جامعه، وظيفه خاصي براي هدايت معنوي 
دارند. بنابراين از ديد ايلين نوعي سلسله مراتب روحاني به 
معناي معنوي وجود دارد. يعني كساني كه در اين سلسله 
مراتب باالتر رفته اند، بايد تالش كنند كساني را كه پايين تر 
هستند، هدايت كنند تا بتوانند آن روح روسي را به معناي 

واقعي كلمه متجسد كنند. 
  مي دانيم كه انديشه هاي ايلين تا ميانه قرن بيستم 
كه انديشه هاي سوسياليس�تي و چپ در روسيه 
حاكم هستند، چندان مورد اقبال قرار نمي گيرد. 
ايلين هم كه در اين سال ها در آلمان به سر مي برد، 
او آث�ارش را به چه صورت و كجا منتش�ر مي كند؟ 

همچنين درباره سير زندگي او هم بفرماييد. 
ايلين بعد از 1922 به شوروي بر نمي گردد. 

   يعني ت�ا زمان مرگ�ش در س�ال 1954 خارج از 

گفت و گو

انديشه هاي ايوان ايلين، در گفت وگو با جواد ميري، پژوهشگر علوم اجتماعي

نظريه پرداز روح روسي

مهرداد آالدين/ اعتمادآنالين

ايوان ايلين، فيلس�وف در سايه، متفكري است كه 
در ميان فيلسوفان، بيشترين تاثير را بر والديمير 
پوتين سياستمدار و رييس جمهور مقتدر روسيه 
گذاشته اس�ت. در بحث از جنگ اوكراين و روسيه 
معموال جنبه هاي سياسي، ژئوپليتيك و اقتصادي 
مورد توجه بوده، اما جنبه اي كه كمتر بدان پرداخته 
ش�ده، بحث انديش�ه و افكاري اس�ت كه موجب 
اين سياس�ت هاي جديد ش�ده اس�ت. ايوان ايلين چه كسي بود، چه 
انديشه هايي داشت و از چه چيزي صحبت مي كرد؟ چرا در ميانه قرن 

بيستم كمتر به او توجه شد و چرا االن و به خصوص از سال هاي آغازين 
قرن بيس�ت و يكم بار ديگر در روسيه مطرح شده است؟ براي بحث از 
انديشه هاي اين فيلسوف و تاثيرش در روسيه كنوني نزد جواد ميري 
رفتيم. دكتر ميري جامعه شناس و عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات فرهنگي تحصيالتش را در سوئد و بريتانيا گذرانده 
و س�ال هايي را در روسيه و چين به تدريس جامعه شناسي پرداختند. 
او آثار و كتاب هاي فراواني را به زبان هاي انگليسي و فارسي در زمينه 
جامعه شناسي ايران، انديشه هاي سياسي، انديشه سياسي اسالمي و 

مطالعات تطبيقي منتشر كرده است. 

محسن آزموده

 ايوان ايلين يك هگلي 
راس�ت اس�ت. عنوان 
رس�اله او كه در س�ال 
1911 مي نويسد بحران 
فلسفه راسيوناليستي 
ي�ا عقل�ي يا بيش�تر 

پوزيتيويس�تي در قرن نوزدهم آلمان است. 
هم او و هم داستايوسكي به دنبال اين بودند كه 
ثابت كنند آنچه آن روز فلسفه پوزيتويستي 
يا فلسفه راسيوناليس�تي خوانده مي شود، 
نمي تواند انس�ان را به صالح و فالح برساند و 
 )reason( همه چيز را نمي توان با ارجاع به عقل

آن هم عقل تجربي توضيح داد و تبيين كرد.

جن�گ  ز  ا پي�ش 
اوكراين، ب�ا اصرار 
پوتي�ن و نماين�ده 
و  ا ص  مخص�و
ه  نش�گا ا د ر  د
ميشيگان، همه آن 

ميراث و كتابخانه را به روسيه مي آورند. 
پيكر اي�وان ايلي�ن هم تا س�ال 2009 
در س�وييس بوده، اما در اين س�ال باز 
پوتين شخصا پيگيري مي كند و بقاياي 
پيكرش را به روس�يه مي آورند و خاك 
مي كنند. خود پوتين هم شخصا حضور 

پيدا مي كند. 

 اگر بخواهيم درباره ناسيوناليس�م افراطي روس�ي و 
جريان هاي نومحافظه كارانه نژادپرستانه با قرائت هاي 
تن�گ و باري�ك )exclusive( در روس�يه ام�روز 
صحبت كنيم، ايوان ايلين كس�ي اس�ت كه در راس 
آن قرار مي گيرد. پل رابينس�ون در سال 2012 كتابي 
با عنوان فلس�فه پوتي�ن مي نويس�د و آنجا مدعي 
مي شود كه محققين و پژوهشگران غربي درباب سنت 
محافظه كاري در روسيه زياد مداقه و مطالعه نكرده اند 

و اين عدم آگاهي موجب شده است كه فضاي كنوني كه در روسيه هست، خيلي مه آلود باشد و ندانند 
كه چه اتفاقي در حال وقوع است و ريشه هاي حركت ها و جهت گيري هاي دولت كرملين را نفهمند.



خبرخوانويژه

اقتصاد سه شنبه   3  خرداد 1401،   22  شوال 1443 ،  24  مه 2022،  سال نوزدهم، شماره  85215 eghtesad@etemadnewspaper.ir

ش��ركت فوالد مبارك��ه در چهارمين روي��داد جايزه 
مسووليت اجتماعي و پايداري بنگاه هاي اقتصادي كه 
شامگاه شنبه 31 ارديبهشت ماه در مركز همايش هاي 
بين الملل��ي ص��دا و س��يما برگزار ش��د، رتب��ه برتر 
مسووليت هاي اجتماعي در ميان بنگاه هاي اقتصادي 

كشور را از آن خود كرد.
گفتن��ي اس��ت ش��ركت ف��والد مبارك��ه در حوزه 
مس��ووليت هاي اجتماعي، فعاليت هاي ارزشمند و 
ماندگاري انج��ام داده كه مي توان به ايجاد اش��تغال  
پايدار، فعاليت هاي بزرگ عمراني، فرهنگي و اجتماعي 
در استان و منطقه و تامين رايگان بيش از 25 هزار تن 
اكس��يژن مورد نياز مراكز بهداشتي و درماني سراسر 

كشور، از ابتداي همه گيري ويروس كرونا اشاره كرد.
شايان ذكر است كه در اين رويداد ۷0 شركت و بنگاه 
بزرگ اقتصادي كش��ور از جمله فوالد خوزس��تان، 
فوالد مباركه، ش��ركت نفت پارس، شركت پودر شير 
مشهد، پااليش نفت الوان، بانك مسكن، سنگ آهن 
گهر زمين، پتروشيمي شيراز، شركت رايزكو حضور 

داشتند.
  تنديس طاليي مسووليت اجتماعي و پايداري 

بنگاه هاي اقتصادي به فوالد مباركه رسيد
همچنين شركت هاي پااليش نفت آبادان، پااليش 
نفت تبريز، فوالد زرند ايرانيان، پتروشيمي زاگرس، 
آهن و فوالد غديرايرانيان، شركت صنعتي چادرملو، 
بازرس��ي كيفيت و اس��تاندارد ايران، بيم��ه كوثر، 
آلوميناي اي��ران، جهاد نصركرم��ان، گروه صنعتي 
انتخاب جزو ديگر شركت كنندگان اين برنامه بودند.

ش��ركت س��نگ آهن مركزي ايران، ش��ركت فوالد 
هرمزگان، س��ازمان منطقه آزاد انزلي، پتروشيمي 
بيس��تون، فوالد غدير ني ريز، نستله ايران، يونيليور 
ايران، زعفران مصطفوي، پوالد ترش��يز، لبنيات بل 
روزانه، لوله س��ازي اهواز، ايريسا، منطقه آزاد كيش، 
ش��ركت دخانيات ايران نيز ديگر حاضران اين جمع 

بزرگ را تشكيل مي دادند.

مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق با بيان 
اينكه با توجه به نيروگاه هاي��ي كه در مدار توليد قرار 
گرفته اند و تعميراتي كه زودتر انجام ش��ده، وضعيت 
تامين برق حرارتي نيز بهتر از قبل اس��ت، اظهار كرد: 
به  رغم اينكه امسال به دليل خشكسالي با كاهش پنج 
درصدي ذخاير آبي نسبت به سال گذشته مواجهيم، 
تعميرات نيروگاه ه��اي برقابي به صورت 100 درصد 
اتمام يافته و همه واحدها آماده توليد هس��تند. وي 
افزود: با اين اوصاف تمام برنامه ريزي ها به اين ش��كل 
اس��ت كه با حداقل محدوديت ها امسال را پشت سر 
بگذاريم و بر اساس تدابيري كه پيش بيني شده عالوه بر 
ارتقاي وضعيت توليد نيروگاه هاي موجود، نيروگاه هاي 
جديداالحداث هم در مدار توليد قرار خواهند گرفت كه 
ظرفيت آنها بسيار خوب است. رجبي مشهدي با تاكيد 
بر اينكه تالش و همت ما بر گذر از تابستان با كمترين 
محدوديت است، تاكيد كرد: از تمام مشتركان تقاضا 
داريم تا با مديريت مصرف ما را در اين مسير همراهي 

كنند تا ميزان چالش ها كاهش يابد.

مصطفي قمري وفا، مدير روابط عمومي بانك مركزي 
اعالم كرد: بانك ها موظفند  تسهيالت فرزندآوري را 
بدون سپرده گذاري، با تنفس ۶ ماهه براي بازپرداخت 
اقساط و كارمزد 4 درصد پرداخت كنند. وي در صفحه 
شخصي خود در توييتر با اشاره به دستورالعمل ابالغي 
تسهيالت فرزندآوري به شبكه بانكي نوشت: بانك ها 
موظفند طبق ماده 10 قانون حمايت از خانواده و جواني 
جمعيت،  تسهيالت فرزندآوري را بدون سپرده گذاري، 
تنفس ۶ ماهه براي بازپرداخت اقساط، كارمزد 4 درصد 
و رعايت دوره زماني ابالغي طبق دستورالعمل بانك 
مركزي پرداخت كنند. وي تاكيد كرد: قطعا آن دسته 
از بانك هايي كه در اين باره سليقه اي  عمل كنند، خالف 
نص صريح قانون رفتار ك��رده و با آنها برخورد قانوني 
خواهد شد. قطعا  بانك مركزي نيز در معرفي آن دسته 
از بانك هايي كه در اين باره خالف قانون عمل مي كنند 

به مراجع ذي صالح، تعلل نخواهد كرد.

شاخص كل بورس روز گذشته با 25 هزار و 10 واحد 
نزول تا رق��م يك ميليون و 55۷ ه��زار واحد كاهش 
يافت. ش��اخص كل با معيار هم وزن هم ۸۷32 واحد 
كاهش يافت و در رقم 432 هزار و ۷۷3 واحد ايستاد. 
در اين بازار ۶25 ه��زار معامله به ارزش ۶2 هزار و 25 
ميليارد ريال انجام ش��د. معدني و صنعتي چادرملو، 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي، معدني و صنعتي 
گلگهر، فوالد مباركه اصفهان، گس��ترش نفت و گاز 
پارس��يان، ايران خودرو و پااليش نفت تهران نسبت 
به ساير نمادها بيش��ترين تاثير منفي را روي بورس 
گذاش��تند. در آن س��وي بازار س��رمايه شاخص كل 
فرابورس با 243 واحد كاهش در رقم 21 هزار و 31۷ 
واحد ايس��تاد.در اين بازار 455 هزار معامله به ارزش 

154۸ ميليارد ريال انجام شد.

افتخاري ديگر براي صنعت فوالد كشور؛ 
فوالد  مباركه رتبه برتر مسووليت هاي 

اجتماعي كشور را كسب كرد

خاموشي چقدر نزديك است؟

وام بدون سپرده 
براي فرزندآوري!

بورس ۲۵ هزار واحد ريخت

خودرو

شركت شهركهاي صنعتي فارس در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره 2001001054000002 را به شرح ذيل به روش يك مرحله اي با ارزيابي كيفي 
)فشرده( وفق قانون برگزاري مناقصات از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت واگذار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد 
  www.setadiran.ir مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را 

جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  1401/03/03 مي باشد.

آگهي فراخوان

زمان دريافت اسناد مناقصه از سايت : از 1401/03/03  لغايت 1401/03/08  .1
آخرين مهلت تسليم پيشنهاد: در سامانه تداركات ساعت 13 مورخ 1401/03/22 و فيزيكي پاكت الف )ضمانت نامه يا فيش نقدي( ساعت 15:45   .2
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اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف:
آدرس: شيراز -  بلوار زند -  روبروي دانشكده پزشكي -  شركت شهركهاي صنعتي فارس تلفن: 32360570

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 1456

اطالعات تماس دفاتر ثبت نامه ساير استانها ، در سايت س�امانه )www.setadiran.ir( بخش »  ثبت نام/ پروفايل تامين كننده/ مناقصه گر« 
موجود است.

مبلغ تضمين مبلغ برآوردرتبهموضوعرديف
شركت در مناقصه

مدت 
)ماه(

محل تامين 
اعتبار

1
پروژه ارتقا تصفيه خانه فاضالب و اجراي واحد ذخيره 

اضطراري و متعادل ساز جهت مدول هاي موجود و مدول 
سوم  تصفيه خانه فاضالب شهرك صنعتي بزرگ شيراز

5 آب و 
تاسيسات و 

تجهيزات
170.455.752.1398.523.000.00018

جاري -عمراني 
-اسناد خزانه 

اسالمي

شناسه آگهي : 1320098
شركت شهركهاي صنعتي فارس

آگهی رای هيات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی)نوبت دوم( 

برابر آراء صادره هيات تعيين تکليف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه بال معارض متقاضيان ذيل تاييد 
گرديده. لذا بدين وس�يله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عمو م در روز نامه کثير االنتشار و محلی آگهی 
می گردد. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراض داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی و 
در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايد و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نموده و گواهی اخذ و تحويل اداره ثبت نمايد بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکيت طبق مقرارت صادر خواهد شد صدور سند مالکيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست 

تاريخ نوبت اول 1401/2/19تاريخ نوبت دوم1401/3/3 
بخش 11 

1-شش�دانگ يک قطعه زمين مزروعی ب�ه نام آقای عابد کرمی فرزند امين ش�ماره شناس�نامه 378 صادره از س�نندج کد ملی 
3730923986 تحت پالک 1960فرعی از 3 اصلی بخش 11کالترزان به مساحت 11499 متر مربع که از نسق آقايان محمود پزشکيان 

و امين و محمد امين صالح کرمی به آدرس سنندج روستای سراب قاميش مشهور به ديم شرکت 
2-شش�دانگ يک قطعه زمين مزروعی به نام آقای عابد کرمی به شماره شناس�نامه 378 صادره سنندج کد ملی 3730923986 
به نس�بتهای جمعا 37/1144500558 ش�عير مشاع وآقای محمد صديق کرمی به شماره شناس�نامه 522 صادره سنندج کد ملی 
3730925466 به نسبت های جمعا 31/87167759 شعير مشاع و آقای احمد کرمی به شماره شناسنامه 352صادره سنندج کد 
ملی 3730923722 به نسبت های جمعا 27/0126693318 شعير مشاع فرزندان امين جمعا ششدانگ تحت پالک 1961فرعی از 3 
اصلی بخش 11 کالترزان به مساحت 79799 متر مربع که از نسق آقايان محمود پزشکيان و امين و محمد امين صالح کرمی به آدرس 

سنندج روستای سراب قاميش زمين مشهور به ديم خرمان 
3-شش�دانگ يک قطعه زمين مزروعی به نام آقای عابد کرمی به شماره شناسنامه 378 صادره سنندج کد ملی 3730923986 و 
آقای  محمد صديق کرمی به شماره شناسنامه 522 صادره سنندج کد ملی 3730925466 و آقای احمد کرمی به شماره شناسنامه 
352 صادره سنندج کد ملی 3730923722 فرزندان امين هر کدام به نسبت 32 شعير مشاع از ششدانگ تحت پالک 1962 فرعی از 
3 اصلی بخش 11 کالترزان به مساحت 10815 متر مربع که از نسق آقايان محمود پزشکيان و امين و محمد امين صالح کرمی به آدرس 

سنندج روستای سراب قاميش زمين مشهور به ديم توت  
4-ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به نام آقای احمد کرمی فرزند امين شماره شناسنامه 352 صادره سنندج کد ملی 3730923722 
تحت پالک 1946فرعی از 3 اصلی بخش 11کالترزان به مساحت 17698 متر مربع که از نسق آقايان محمود پزشکيان و امين و محمد 

امين صالح کرمی به آدرس سنندج روستای سراب قاميش زمين مشهور به ديم باغ 
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ش�هرداری کرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسالمی ش�هر ، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومی به 
پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد.

 »آگهی مناقصه عمومی

 شماره ۲۰۰۱۰۰۵۲۶۵۰۰۰۰۴۵«

1- سپرده شرکت در مناقصه به يکی از روش های ذيل ارائه گردد: ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل 
تمديد باشد و يا واريز فيش نقدی به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانک شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد 
قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 3- مبلغ 1/000/000 ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 به نام 
شهرداری کرج از طريق سامانه الکترونيک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir می بايست واريز گردد. 4-متقاضيان می توانند از تاريخ 
انتشار آگهی تا ساعت 13:30 تاريخ 1401/3/9 جهت خريد اسناد مناقصه به سامانه الکترونيک دولت )ستاد( مراجعه نمايند. 5-شرکت کنندگان 
می بايست ضمن بارگذاری ضمانت نامه  شرکت در مناقصه در سامانه ستاد، نسبت به تحويل اصل ضمانت نامه تا پايان وقت اداری )13:30( تاريخ 
1401/3/19 به آدرس کرج- ميدان توحيد-بلوار بالل- دبيرخانه شهرداری کرج واقع در طبقه اول اقدام نمايند. 6- در صورت بروز هرگونه تناقض 
در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد، مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود. 7- پيشنهادات رسيده در مورخ 1401/3/21 در کميسيون عالی 
معامالت شهرداری کرج مطرح و پس از بررسی و کنترل، برنده مناقصه اعالم خواهد شد. 8- هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

٭جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892421-026تماس و يا به سايت www.karaj.ir مراجعه نماييد./

نحوه پرداخت قراردادمدارک الزممبلغ سپرده به ريالمبلغ اعتبار به ريالشرح پروژهرديف

مديريت امور گرمخانه شهرداری 1
ارائه تاييديه از سازمان بهزيستی 16/000/000/000800/000/000کرج ويژه بانوان

نقدياستان البرز يا شهرستان كرج

شهرداري كرج

اداره امور قراردادها و پيمانها- شهرداری کرج

گروه اقتصادي |چهارمين نمايشگاه خودروي تهران 
در حالي خاتم��ه يافت كه با انتقادات زي��ادي همراه بود. 
اين نمايش��گاه كه قرار بود 2۶ تا 2۹ بهمن 1400 برگزار 
شود به دليل شيوع كرونا و به جهت رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي، به تعويق افتاد و از 2۷ تا 30 ارديبهشت ماه در 
شهر آفتاب برگزار شد، اما منتقدان مي گويند اين نمايشگاه 
بيشتر از آنكه ميزبان خودرو هاي داخلي باشد محلي براي 
خودنمايي خودروسازان چيني بود و غيبت دو خودروسازي 
سايپا و كرمان موتور هم كامال مشهود بود، هر چند پيش 
از برگزاري اين نمايشگاه اعالم شده بودكه مراسم افتتاحيه 
با حضور سيدرضا فاطمي امين، وزير صمت انجام مي شود، 
اما در نهايت مراسم افتتاحيه با حضور علي نبوي، معاون 
وزير صمت و رييس هيات عام��ل ايدرو و جمعي ديگر از 
مسووالن صنعت خودروسازي كشور انجام شد. موضوعي 
كه به انتقادات بيشتري هم منجر شد. به طور مثال روزنامه 
جمهوري اسالمي كه مواضع منتقدانه اي درباره تصميمات 
دولتي داش��ته در اين باره نوشت: عدم حضور وزير صمت 
در نمايش��گاه خودرو كه از 2۶ تا 30 ارديبهشت در شهر 

نمايشگاهي آفتاب برگزار شده بود، باعث اين گمانه زني شد 
كه وي انزوا گزيده است. به ادعاي اين روزنامه وزير صمت 
براي طفره رفتن از پاسخ دادن به سوال هاي زيادي كه درباره 
مشكالت خودروهاي داخلي وجود دارد، به اين نمايشگاه 
نرفت. البته ايران خودرو، آرين پارس موتور، بهمن موتور 
و برخي ديگر از شركت هاي خودروساز و مونتاژكنندگان 
خصوصي در اين نمايش��گاه حضور پررنگي داشتند. در 
اين نمايشگاه اتفاقات عجيب و غريب هم رخ داد به عنوان 
مثال خودروي تست دنا در نمايشگاه خودرو دچار خرابي 
شد و اعضاي غرفه ايران خودرو با هل دادن؛ محصول شان 
را به بازديدكنندگان معرفي كردند.فربد زاوه، كارشناس 
صنعت خودرو در مورد برگزاري نمايشگاه خودرو و حضور 
سرد خودروسازان داخلي به »اعتماد« گفت: برگزاري اين 
نمايشگاه در اين ش��رايط كه اغلب خودروسازان چيني 
حضوري فعال داشتند چندان منطقي نبود. واقعيت اين 
است كه صنعت خودروي ايران چيزي براي نمايش دادن 
ندارد و خودروسازان خارجي هم به جز چيني ها اصال مجاز 
به حضور نيستند و به اعتقاد من برگزاري نمايشگاه خودرو 

مفهوم خاصي ندارد.اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه 
تصريح ك��رد: يك واقعيتي در ايران وج��ود دارد كه همه 
ادا و اطوار زندگي مدرن را درمي آوريم. اما در واقع ش��بيه 
انسان هاي اوليه زندگي مي كنيم و براي برگزاري نمايشگاه 
خودرو هم اداي نمايشگاه فرانكفورت را درمي آوريم. اما در 
اصل چيزي براي ارايه در اين فضاي كامال بسته نداريم.زاوه 
در مورد خودروهاي جديد عرضه شده در اين نمايشگاه هم 
گفت: تنها يكسري از محصوالت جديد ساخت چين در اين 
نمايشگاه عرضه شده بودند و شايد تا دو سال آينده صنايع 
داخلي خودروي جديدي براي رونمايي نداشته باشند، اما 
فعال دو خودروي تارا و شاهين از محصوالت ايراني هستند 

كه در اين نمايشگاه هم حضور داشتند.
چين در ايران بين ۴۰ تا ۴۵ هزار دستگاه خودرو 

توليد كرد
اين كارش��ناس صنعت خ��ودرو در م��ورد قيمت باالي 
محصوالت چيني كه در اين نمايش��گاه عرضه شده بود 
نيز خاطرنشان كرد: حجم بازار چين در ايران هم محدود 
است اما با اين وجود فروش هم دارند و برخي از مردم اين 
محصوالت را خريداري مي كنند، طبق آمار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در مجموع چين در سال گذشته در ايران 
بين 40 تا 45 هزار دس��تگاه خودرو توليد كرد كه بسيار 
عدد كم و محدودي اس��ت كه البته اي��ن هم حاصل نوع 
نگاه ب��ازار به اين خودروها و كيفيت آنها، قيمت گذاري ها 
و سختگيري هايي است كه در حوزه ثبت سفارش وجود 
دارد.زاوه در پاسخ به اين پرسش كه آيا واردات خودروهاي 
اقتصادي نيز قرار است از چين باشد؟ تصريح كرد: بايد در 
انتظار آيين نامه واردات خودرو بود تا بتوان دقيق تر نظر داد 

نمايشگاهي كه در قرق چيني ها بود

ادا و اطواري به نام نمايشگاه خودرو

اما به نظر نمي رس��د مجموعه وزارت صمت قصد داشته 
باشد تا كوچك ترين آزادي به بازار خودرو بدهد و بيشتر اين 
موضوع هم شبيه يك نمايش است كه در واقع فشار انتقادي 
را بشكنند و بنده چندان به اين قضيه خوشبين نيستم و 
بعيد است مجموعه واردات خودرو شكلي منطقي و به نفع 

مردم به خود بگيرد.
تعرف�ه واردات ك�م ش�ود خ�ودروي وارداتي 

اقتصادي مي شود
 اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به سخنان 
وزير صمت در خصوص واردات خودروهاي اقتصادي نيز 
خاطرنش��ان كرد: در صورتي كه تعرفه واردات خودرو كم 
ش��ود خود به خود اين اتفاق مي افتد و نياز به دستور وزير 
و مع��اون وزير ندارد، البته اگر تا امروز اين اتفاق نيفتاده به 
اين دليل بوده كه صرفه اقتصادي براي دولت نداشته كه 
خودروهاي اقتصادي وارد ايران نش��دند.اين كارشناس 
صنعت خودرو با بي��ان اينكه حداقل در طول 20 س��ال 
گذشته سه بار چالش هاي زيادي براي واردات اتفاق افتاده 
است، تصريح كرد: به محض اينكه مسووالن كمي احساس 
خطر مي كنند واردكننده را بازداشت مي كنند، اين در حالي 
است كه اگر به دنبال بازار رقابتي هستند بايد خود را كنترل 
كنند تا برخورد غيرمنطقي با مردم و واردكنندگان نكنند.

زاوه در ادامه تصريح كرد: در حال حاضر هنوز هم دو، س��ه 
واردكننده خودرو زنداني و بقيه فراري هستند و وضعيت 
اين واردكنندگان خودرو هم بهتر از توليدكنندگان داخلي 
نيس��ت پس ضرورت دارد تا ابتدا مساله خود را به صورت 
منطقي حل و فصل كنند.اين كارشناس صنعت خودرو در 
مورد انتقال 1 ميليارد دالر ارز واردات گوشي هاي آيفون به 
بخش واردات خودرو تصريح كرد: در بهترين شرايط ايران 
1 ميليارد دالر واردات خودرو داشته و هيچ وقت از اين ميزان 
بيشتر نشده است، اما بهتر آن بود كه به جاي ممنوعيت 
واردات گوشي هاي آيفون كه باعث به وجود آمدن مشكلي 
جديد براي جامعه مي شود جلوي سي كي دي هاي بي ارزش 
چيني كه در ايران مونتاژ مي شوند و هيچ خاصيتي ندارد را 
مي گرفتند و خودرو وارد مي كردند، زيرا با ارز كمتر تعداد 

خودروي بيشتري هم وارد مي شد.
نامه وزير صمت به رييس جمهور چه بود؟

گفتني است؛ اخيرا وزير صمت در نامه اي به رييس جمهور 
قول داده كه واردات خودرو هيچ محدوديتي براي تامين 
مخارج ارزي كشور ايجاد نخواهد كرد. در اين نامه آمده 
اس��ت؛ بر اس��اس ارزيابي انجام ش��ده در وزارت صمت 
حداكث��ر نياز ارزي براي واردات خودرو در س��ال جاري 
حدود 1.5ميليارد دالر است؛ رقمي كه با واردات گوشي 
آيفون يكسان است. به اين ترتيب با توقف ثبت سفارش 
آيفون به نظر مي رسد كه هزينه ارزي آن مي تواند به سمت 
واردات خودرو حركت كند. وزير صمت همچنين قيمت 
خودرو را يك قيمت شاخص دانسته و تاكيد كرده افزايش 
قيمت خودرو در بازار موجب تورم رواني و انتظاري در ساير 
كاالها نيز شده است. فاطمي امين در نامه خود همچنين به 
دغدغه برخي مخالفان واردات كه آن را در تضاد با حمايت 
از توليد داخلي خوانده اند پاسخ داده و تاكيد كرده كه سهم 
ان��دك واردات از عرضه خودرو در كش��ور و الزام واردات 
به انتقال فناوري به داخل كشور، هيچ آسيبي به توليد 
داخل وارد نخواهد كرد. وي همچنين به رييس جمهور 
وعده داده كه ضوابط واردات را به گونه اي تنظيم خواهد 
كرد كه بخش عمده واردات به خودروهاي ارزان قيمت 
كم مصرف اختصاص يابد تا ش��ائبه واردات خودروهاي 
لوكس و افزايش تجمل گرايي را در پي نداشته باشد، حال 

بايد ديد سرنوشت واردات خودرو چه خواهد شد.

 زيرا فهم عميق از تحوالت تاريخي و راهبردي، براي 
استفاده در آينده با گفت وگوي نقادانه و تساهل آميز 

صيقل خورده و قابل بهره برداري خواهد شد.
مساله اساسي اين است كه با وجود برخورداري جامعه 
ايران از سرمايه هاي سرنوشت ساز و بي نظير تاريخي، 
نسل كنوني ادراك مناسبي از اين تحوالت هويت ساز 
ندارد، زي��را از رويكرد و روش مناس��بي براي تبيين 
تحوالت تاريخي استفاده نشده است. در واقع الزامات 
جهاد تبيين ك��ه مورد تاكيد رهبر معظم انقالب قرار 
گرفت، ناظر بر تعهد به همين معناست. در صورتي كه 
اين نگراني وجود دارد كه معناي جهاد تبيين و الزامات 
آن نيز بدون توجه به مسائل مورد بحث و الزامات آن، به 
دليل بي توجهي به ضرورت انتخاب رويكرد و روش هاي 

مناسب، در اين مسير قرباني شود. 

چهل سال پس از فتح خرمشهر؛ 
كدام تبيين؟

ادامه از صفحه اول
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اطالع��ات دريافت��ي از وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي 
حاكي از آن اس��ت كه از زمان اجراي ط��رح پرداخت وام 
بدون ضامن تا پايان 15 ارديبهش��ت سال جاري بيش از 
۷000ميليارد تومان تس��هيالت بدون ضامن پرداخت 
شده است.همچنين، بيش از 255 هزار نفر اين تسهيالت 
را دريافت كرده اند.ش��رايط درياف��ت وام هاي خرد بدون 
ضامن اين گونه اس��ت كه تا 50 ميليون تومان تنها با نامه 
كسر از حقوق و براي دريافت وام تا 100 ميليون تومان با 
يك نامه كسر از حقوق همراه با چك يا سفته امكان پذير 
است و مشموالن اين وام بايد به بانكي كه حقوق خود را از 
آن دريافت مي كنند، مراجعه كنند. البته الزم به ذكر است 
كه روند پرداخت وام بدون ضامن مبتني بر اعتبارسنجي 
است و رتبه اعتباري افراد در تعيين سفته، چك يا ضامن 

براي پرداخت وام تاثيرگذار است. 

مسيح كشاورز، دبير انجمن واردكنندگان برنج گفت: 
به تازگي مصوبه اي در ستاد تنظيم بازار تصويب شد 
كه بنا به آن واردات برنج تايلندي ممنوع شده است، 
چراكه برنج تايلندي كه شركت بازرگاني دولتي وارد 
كرد در بازار داخلي با استقبال مواجه نشد. دبير انجمن 
واردكنندگان برنج با اشاره به باال رفتن نرخ جهاني برنج 
گفت: بعد از جنگ روس��يه و اوكراين شاهد باال رفتن 
قيمت غالت و ساير محصوالت كشاورزي در بازارهاي 
جهان بوديم؛ چراكه كش��ورها ت��الش دارند ميزان 
ذخاير احتياطي خ��ود در زمينه غذا را افزايش دهند. 
وي با بيان اينكه چين بخشي از كسري گندم خود را با 
واردات برنج جبران كرد، گفت: در حال حاضر نرخ برنج 
خارجي حدود 10 تا 20درصد افزايش پيدا كرده است.

در جريان بازرس��ي از انبارهاي احتكار كاالي اساسي، 
شبكه توليد روغن زيتون تقلبي خارجي كشف و متالشي 
شد. در پي اقدامات اطالعاتي صورت گرفته پس از اجراي 
طرح مردمي سازي و توزيع عادالنه يارانه ها و در جريان 
بازرسي از انبارهاي احتكار كاالي اساسي، شبكه توليد 
روغن زيتون تقلبي خارجي كشف و متالشي شد.اين 
شبكه با توليد ظروف شبيه روغن زيتون خارجي، اقدام 
به پر كردن آنها با روغن هاي مايع آفتابگردان داخلي و 
ظروف پر شده را در قالب روغن زيتون ايتاليايي 5 ليتري 

با قيمت يك ميليون تومان به بازار عرضه مي كرد.

درپي اقدامات صورت گرفته براي راه اندازي سفرهاي دريايي 
به قطر در آستانه مسابقات جام جهاني فوتبال و از سرگيري 
سفر دريايي بوشهر-كويت، به نظر مي رسد سفرهاي دريايي 
خارجي در حال راه اندازي مجدد و ازسرگيري است. حسين 
عباس نژاد، مديركل امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي 
در اين باره گفته بود كه پيش از آنكه مس��اله جام جهاني 
و برگزاري آن در قطر مطرح ش��ود و خارج از اين موضوع، 
راه اندازي خط كشتيراني را در نظر داشتيم و برنامه ريزي 
براي آن را انجام داده بوديم. هدف اول ما راه اندازي سفرهاي 
دريايي بوشهر -دوحه به دليل نزديكي دو بندر به يكديگر 
بود، به همين دليل هم مساله تعميرات اساسي و اليروبي 
اسكله مسافري بوشهر را در دستور كار قرار داديم.وي افزود: 
بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته در اواسط تابستان امسال 
اسكله مسافري بوشهر آماده سفرهاي دريايي خواهد شد و با 
شركت صاحب كشتي هاي مورد نظر نيز مذاكره كرديم تا هر 

چه سريع تر آماده سازي كشتي ها نيز انجام شود.

كمال اطهاري، كارشناس اقتصاد مسكن اظهار داشت: در 
فرآيند چند سال گذشته جمعيت ساكن سكونتگاه هاي 
غيررسمي از 20 درصد به 30 درصد افزايش پيدا كرده 
است. همچنين نظام كج كاركرد كشاورزي در ايران و 
انقالب خرده بورژوازي و به نوعي تقس��يم زمين باعث 
امواج جديدي از مهاجرت روستايي به كالنشهرها شده 
به طوري كه كل روستاها در حال ريشه كن شدن هستند.

اطهاري با اشاره به تبعات اجتماعي معضل اجاره نشيني 
در كالنشهرها گفت: تبعات اجتماعي به وجود آمده از 
افزايش نرخ اجاره امروز به عيان در جامعه ديده مي شود 
و خشنوت در حال گسترش اس��ت و كشوري كه وارد 
اقتصاد دانش بنيان نش��ود، حذف تمدني در آن شكل 
مي گيرد.اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: امروز ديگر 
مسووالن نمي توانند پشت بام خوابي را تكذيب كنند، 

چراكه اين سبك زندگي را در كشورمان مي بينيم.

جليل س��االري، مديرعامل ش��ركت ملي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت: ظرف يك تا دو 
ماه آينده كارت هاي س��وخت المثني صادر شده و به 
دست صاحبانش مي رسد. وي با اش��اره به اينكه هم 
اينك مشكل برطرف ش��ده گفت: هم اكنون فرآيند 
شخصي س��ازي فعال ش��ده و اطالعات اش��خاص و 
تراكنش هاي كارت هاي س��وخت گرفته شده است. 
مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران ب��ا بيان اينكه افراد زي��ادي در صف نوبت 
دريافت كارت سوخت المثني هستند، افزود: روزانه 30 
تا 40 هزار كارت سوخت المثني صادر مي شود كه ظرف 

يك تا دو ماه آينده به دست صاحبانش خواهد رسيد.

آيت اهلل مصباحي مقدم، رييس كميته فقهي سازمان بورس 
و اوراق بهادار از تاس��يس وقف سهام خبر داد و اظهار كرد: 
آستان قدس رضوي تقاضا كرد صندوقي در سازمان بورس 
تاسيس كند تا كساني كه مايل به سرمايه گذاري هستند، 
بتوانند سهام خود را وقف كنند. در مورد اين  موضوع با رهبر 
معظم انقالب و ساير مراجع عاليقدر مشورت و با وقف سهام 
موافقت شد. مصباحي مقدم گفت: افرادي كه مايل هستند 
مي توانند سهام خود را به اين صندوق واگذار كنند يا منابع 
مالي خود را به اين صندوق داده تا اين صندوق سهام خريده و 
وقف كند. در اين فرآيند وقف كنندگان مي توانند اعالم كنند 
اگر ارزش سهام به  شدت كاهش يافت، سهام تغيير داده و 

تبديل به احسن شود.

يعني اينكه براي حفظ اميد، وعده هاي نش��دني بدهيم، 
چ��ون تمامي سياس��ت را به نتيجه و تمام��ي نتيجه را به 
وعده هاي زماني كوتاه مدت تقليل داده ايم. يعني خالي كردن 
سياست از ايمان و آرمان. دست كم گرفتن فضيلت گرايي 
در كنش هاي سياس��ي و حداقل در انگيزه بخش��ي هاي 
فردي با توجه به تاثيرات اجتماعي آن. از تبديل سياس��ت 
و اصالحات به پروژه ه��اي خرد و كوچك و فراموش كردن 
ارتفاع الزم براي مرور راه طي شده و هدف كالني كه موانع 
موردي همچون نظارت اس��تصوابي يا مواجهات امنيتي، 
نمي تواند بر همه اين تصوير كالن غلبه كند. يك سياست 
بي روح كه به كار روبات هاي سياسي مي آيد نه انسان هاي 
سياس��ت ورزي كه اميد خود را از ايمان و آرمان مي گيرند 
و نه فقط محاسبات جزءنگرانه اي از جنس نظرسنجي ها 
و امثالهم. از دس��تاوردهاي كوچك نبايد گذشت. براي هر 
بهبودي، هر چند موردي و كوچك بايد كوشيد، چون كرم 
شب تاب، هركس ذره اي نور بتاباند، شايد ذره ذره آنها چراغ 
راه شوند. اما نگهداشت نيروها با شعارهاي ناممكن و بزرگ تر 
از بضاعت هاي موجود، شايد دستاوردهاي مقطعي داشته 
باشد، اما در ميان مدت و بلندمدت، بي اعتباري و سرخوردگي 
به همراه دارد. به گمان من اصلي ترين عامل نااميدي هاي 
موجود ريشه در سد محكم اقتدارگرايي داشته است كه زور 
اصالحات به آن نرسيده، اما بخشي از اين نااميدي به جعل 
گاه و بي گاه اميد و وعده هاي نشدني خود ما اصالح طلبان نيز 
باز مي گردد كه آن را جايگزين خلق اميد به پشتوانه حفظ 
روياها و آرمان كرديم. ما به ايمان نياز داريم و ايمان، جستن 
در تاريكي است. اين ايمان، رفتار خرد و تاكتيك هاي سياسي 
را نبايد بسازند وگرنه غيرعقالني و خطا خواهند بود اما بنا 
كردن آرمان و خيال ها براساس صرف محاسبات عقالني 
و بريده از ايمان، نااميدي منفعالنه اي مي سازد كه در برخي 
نيروها مي بينيم و حاصل آن يا انفعال است يا تندروي كور 
كه هر دو به يك نتيجه مي انجامند. ما به خيال نياز داريم و 
اين متفاوت از خيالبافي است. در اين صورت، خالقيت ها 
زنده مي شود و از دل نااميدي در رويكردهاي نتيجه گراي 
محض، اميد و سياست و كنشگري فعال و هدفمند را خلق 
خواهد كرد. سياستي كه با توجه به انساني بودن، حقانيت 
و منصفانه بودن اهداف و گفتمان اصالحات و انطباق آن با 

وجدان جمعي، عاقبت به نتيجه هم خواهد رسيد.
باز گردد عاقبت اين در، بلي
در گشايد يار سيمين بر، بلي
ساقي ما ياد اين مستان كند 

بار ديگر با مي و ساغر، بلي

پرداخت ۷۰۰۰ ميليارد تومان وام 
بدون ضامن

افزايش ۱۰ تا ۲۰ درصدي
نرخ برنج خارجي

كشف شبكه توليد
روغن زيتون تقلبي خارجي

سفرهاي دريايي خارجي
راه مي افتد؟

مسووالن نمي توانند پشت بام 
خوابي را تكذيب كنند

كارت هاي سوخت المثني، يك تا 
دو ماه آينده به دست مردم مي رسد

امكان وقف سهام به آستان قدس

خلق اميد  به جاي جعل اميد 
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  آگهی مناقصه عمومی واگذاری
 امور حمل و نقل و اياب و ذهاب کارکنان 
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اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

جمهوري اسالمي ايران

گ�روه اقتص�ادي|  يك روز پ��س از اع��الم خبر 
ممنوعيت واردات گوش��ي آيفون، حاال س��خنگوي 
انجمن واردكنندگان موبايل اين موضوع را رد كرده و 
گفته كه اين محصول از گروه 23 كااليي به گروه 2۷ 
منتقل شد. به گفته محمدرضا عاليان تاكنون هيچ گونه 
ابالغيه اي مبني بر ممنوعيت يا محدوديت واردات داده 
نشده و تغيير گروه كااليي نيز طبق شنيده ها در انتظار 

تاييد وزير صمت قرار دارد. 
تغيير جايگاه واردات اين محصول از گروه 23 به گروه 2۷ 
به اين معناست كه ديگر به واردات اين كاال ارز اختصاص 
داده نمي شود. البته از هفته هاي گذشته بحث ممنوعيت 
واردات گوش��ي هاي لوكس ب��االي 600 دالر از س��وي 
كميسيون اصل 90 مجلس ش��وراي اسالمي پيشنهاد 
شده بود. نكته جالب توجه اين است كه كميسيون اصل 
90 به دليل ني��از مبرم به صرفه جويي ارزي در ش��رايط 
بحراني تحريم اين موضوع را مطرح كرده است، بر اساس 
آمارها در سال گذشته قريب به 1.4 ميليارد دالر گوشي 
لوكس باالي 600 دالر كه عمدتا از برند تجاري اپل بوده به 
كشور وارد شده است. با اين حال، تصميم عجيب مجموعه 
سياس��ت گذاري تجاري ايران موجب شكل گيري رانت 
قيمتي در بازار موبايل ش��ده اس��ت. وبسايت هاي خريد 
و فروش آنالين اي��ن كاال را از جمع كاالي موجود خارج 

كرده اند و در بازار حضوري نيز آيفون ناپديد ش��ده است. 
در عين حال تجارت نيوز گزارش داده كه قيمت آيفون 13 
پرومكس تا ۷0 ميليون تومان باال رفته است؛ قيمتي كه به 
گفته اين وبسايت معادل خريد يك خانه 40 متري در سال 
139۷ است! آيفون در بازار موبايل به عنوان پرفروش ترين 
و پرطرفدارترين گوشي خاص مطرح است و از اين رو به 
عنوان پرچمدار نيز معرفي مي شود. به نظر مي رسد اين 
ممنوعيت واردات گوشي آيفون به تدريج تاثير خود را بر 
روي برندهاي ديگر نيز بگذارد و به زودي ش��وك قيمتي 
در اين برندها نيز شكل بگيرد. به گفته سخنگوي انجمن 
واردكنندگان موبايل تاثير تغيير قيمت آيفون روي نرخ 
ساير مدل ها در بلندمدت اتفاق مي افتد. در كوتاه مدت به 
دليل ذخيره كافي كاال، اشباع قيمتي و فضاي رقابتي بعيد 
به نظر مي رسد كه اين اتفاق تاثير قابل توجهي روي شرايط 
كلي بازار بگذارد.  در اين بين مشخص نيست تصميم گيران 
و مدافعان ممنوعيت واردات اپل چه جايگزيني در ذهن 
دارند كه چنين خوابي براي بازار موبايل ايران ديده اند؟ آنها 
شايد بتوانند جاي خالي خودرو و لوازم خانگي خارجي را با 
پرايد و برندهاي تقلبي پر كنند، اما در حوزه صنعت موبايل 
هنوز به تكنولوژي مونتاژ هم دست نيافته اند. حتي ديگر از 
GLX كه مهم ترين قابليت آن »جاشدن در جيب« بود، 

خبري نيست.

چه كساني پشت ممنوعيت واردات آيفون هستند؟
به هم ريختگي در بازار موبايل

بازار موبايل

دولت سيزدهم نخس��تين بودجه ساالنه خود را چندي 
پيش جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارايه كرد. 
سندي كه بسيار پرحرف وحديث و بحث برانگيز بوده است. 
شايد يكي از بحث برانگيزترين و جنجالي ترين تصميمات 
دولت جديد براي سال آينده كه در سند بودجه قيد شد 
حذف ارز ترجيحي يا ارز حمايت��ي 4200 توماني براي 
كاالها و اقالم ضروري س��بد مصرفي خانوارها )ازجمله 
دارو و م��واد غذايي( و تك نرخي ك��ردن دالر در قيمت 
23 هزار تومان است، تصميمي كه موافقين و مخالفيني 
داشته است. اين نوشتار نگاهي كارشناسانه خواهد داشت 
بر عواقب و تبعات چنين تصميم ارزي بر اقتصاد بيمار و 

بحران زده كشور در آينده.
بي شك نظام ارزي چند نرخي كه كشور ما در سال هاي 
اخير آن را تجربه كرده است از ديدگاه هر اقتصادداني 
مورد تاييد نخواهد بود، زيرا سبب ايجاد بازار سياه، رانت 
و فساد ارزي خواهد شد به طوري كه دريافت كنندگان 
ارز دولتي به جاي به كارگيري آن در واردات مواد اوليه، 
اقالم و كاالهاي ضروري و سرمايه گذاري در توليد، آن 
را روانه بازار سياه ارزي خواهند كرد تا از سود چشمگير 
آن منتفع ش��وند. براي مثال فرض كنيم يك مافياي 
اقتصادي، 50 ميلي��ون دالر ارز دولتي 4200 توماني 
دريافت و آن را در ب��ازار آزاد به قيمت جاري 28 هزار 
تومان بفروش��د با يك حساب سرانگشتي سود )بهتر 
اس��ت بگوييم رانت( حاصل از اين داللي ارزي معادل 
1190 ميليارد تومان خواهد ب��ود؛ يعني يك درآمد 
افس��انه اي تنها از طريق رانت ارز دولتي. از همين رو، 

طرفداران حذف ارز ترجيح��ي معتقدند كه با حذف 
آن و تك نرخي كردن ارز، مي ت��وان اقتصاد را از رانت 
و فس��اد نجات داد كه البته نظرش��ان بحق است؛ اما 
سوال اين است آيا در شرايط فعلي كه اقتصاد ايران با 
ركود تورمي بسيار باال دست به گريبان است، خط فقر 
و شكاف طبقاتي به مرحله هشدار رسيده و پول ملي 
در رديف پنج پول بي ارزش جهان قرار گرفته، اجراي 
اين سياست منطقي و صحيح خواهد بود؟ پاسخ اين 
سوال به روشني واضح است و آن اينكه تبعات اقتصادي 
اجراي چنين طرحي آنچنان خطرناك است كه حتي 
بيان آن روي كاغ��ذ بار رواني تورمي بر اقتصاد خواهد 
داشت چه برسد به اجراي آن. به نظر نگارنده در چنين 
شرايطي، يكسان سازي نرخ ارز تورم بي سابقه اي را به 
همراه خواهد داشت به طوري كه مي توان پيش بيني 
يك جهش قيمتي 500 ت��ا 600 درصدي را در اقالم 
اساسي سبد مصري خانوارها كرد كه در نتيجه آن سفره  
خانوارها كوچك تر از قبل مي ش��ود و بر جمعيت زير 
خط فقر و فقر مطلق اضافه خواهد شد. براي ادعاي اين 
مطلب مي توان به تجربه تلخ حذف ارز دولتي در دولت 

مرحوم هاشمي رفسنجاني در دهه ۷0 اشاره داشت.
در دولت آن مرحوم براي بازس��ازي خرابي هاي جنگ و 
تامين مالي آن، در يك اقدام عجيب و خلق الس��اعه و در 
قالب سياست هاي تعديل اقتصادي، در فروردين 13۷2 نرخ 
رسمي دالر به طور تك نرخي از ۷ تومان به 165 تومان اعالم 
شد. نتيجه كامال واضح بود، رشد افسارگسيخته قيمت ها و 
جهش تورم به 49.5 درصدي در سال 13۷4 كه هنوز هم 
باالترين نرخ تورم رسمي ثبت شده بانك مركزي در تاريخ 
پس از انقالب است. بدون شك ناديده گرفتن تورم انتظاري 

حذف ارز ترجيحي در دولت س��يزدهم، احتماال آسيب 
سنگين تري  در پي داشته باشد. تورم و آسيب هاي ديگر 
بحران ارزي، مانند افزايش نابرابري درآمد و دارايي و تشديد 
فرار سرمايه، همگي آثار ثانويه ضد توليد و سرمايه گذاري 

دارند و بر ركود موجود مي افزايند.
نكته قابل تامل ديگر در بحث حذف ارز ترجيحي، پرداخت 
يارانه نقدي بخش��ي از درآمد حاصل از اجراي اين طرح 
به خانواره��ا در جهت حفظ قدرت خريد دهك هاي كم 
درآمد و متوسط جامعه )پنج دهك اول( و افزايش يارانه 
نقدي دريافتي خانوارهاست. آيا واقعا تجربه تلخ پرداخت 
يارانه 45 هزار توماني دولت احمدي نژاد كه به مدت 12 
س��ال ثابت بود در حالي كه تورم طي 12 سال چند صد 
برابر و خط فقر گسترده تر شد كافي نيست تا تيم اقتصادي 
دولت جديد از آن درس بگيرند؟ هر دانش آموخته اقتصاد 
مي داند كه در شرايط تورمي، دادن پول نقد به خانوارها در 
جهت حفظ قدرت خريد آنها در برابر تورم افسارگسيخته 
حاصل از سياست هاي غلط، اشتباهي مضاعف خواهد بود 
زيرا تزريق نقدينگي از اين طريق خود بار تورمي خواهد 
داشت؛ بنابراين قابل انتظار است كه پرداخت يارانه نقدي 
جديد نه تنها كمكي به قدرت خري��د خانوارها نخواهد 
كرد بلكه همانند دولت 8 س��اله آقاي احمدي نژاد، قشر 
فقير فقيرتر و شكاف درآمدي بيشتر و بيشتر خواهد شد.

موضوع مهم ديگري كه در خصوص برنامه ارزي جديد 
دولت س��يزدهم بايد به آن اشاره كرد، تك نرخي كردن 
ارز )در سند بودجه براي س��ال آينده 23 هزار تومان در 

چرا سياست هاي تعديل اقتصادي در زمان تورم هاي باال شكست مي خورند؟

حذفارزترجيحيويارانهايكهآبميرود

نظر گرفته ش��د( و چگونگي تثبيت آن از س��وي بانك 
مركزي و دولت اس��ت. پيش از آنكه دول��ت نرخ ارزي را 
تعيين كند، بايد سياست و نظام ارزي متناسب  با شرايط 
كشور را برگزيند، چون دولت يكي از داليل اين تصميم 
را تك نرخي كردن ارز و حذف رانت و فساد ذكر مي كند؛ 
نخس��ت بايد معلوم كند كه نرخ يكسان ارز را از اين پس 
بازار تعيين مي كند يا دولت؟ اگر بازار تعيين مي كند، دولت 
براي فروش ارز خود چه قيمتي را در نظر مي گيرد؟ نرخ 
بازار؟! در آن صورت تالطمات صعودي محتمل را پيروي 
مي كند و به بي ثباتي رسميت مي بخشد؟ يا براي كاهش 
بي ثباتي نرخ ديگري را تعيين مي كند و باز ارز در سطح 
باالتري دونرخي مي شود. با تورم افسار گسيخته بعدي 
چه مي كند؟ اگر فرض بر اين باش��د كه دولت وقتي ارز 
تك نرخي ش��د آن را در قالب سياست تثبيت نرخ ارز در 
قيمت مصوب حفظ كند در اين صورت بايد به لحاظ ذخاير 
ارزي قدرتمند باشد تا در صورت هرگونه تالطم در بازار ارز، 
بتواند آن را به ثبات برساند؛ اما آيا در شرايط كنوني تحريم، 
دولت توانايي اين امر را دارد بي شك پاسخ منفي است؛ زيرا 
اقتصاد ايران يك اقتصاد تك محصولي وابسته به نفت است 
و با توجه به تحريم هاي نفتي عليه ايران، درآمد ارزي نفتي 
و ذخاير ارزي ايران به شدت كاهش يافته است و طبيعتا 
دولت قدرت كنترل بازار ارز را در اين حالت نداش��ته و از 
دست خواهد داد. در نتيجه ناتواني دولت در كنترل بازار 
ارز، شاهد يك جهش ناگهاني و رشد نجومي قيمت ارز در 
اقتصاد خواهيم بود مس��اله اي كه در دولت هاي گذشته 
نيز رخ داده است؛ بنابراين يكي ديگر از عواقب خطرناك 
اجراي چنين طرحي، رشد ناگهاني و كنترل نشده قيمت 
ارز و ب��ه دنبال آن كاهش بيش��تر ارزش پول ملي، تورم 
وارداتي افسارگسيخته، فرار بيشتر س��رمايه ها و ركود 

شديدتر اقتصادي خواهد بود.
با عنايت به مطالب فوق، مي توان به اين نتيجه رسيد كه 
اگرچه حذف ارز ترجيحي و حذف نظام ارزي چندگانه 
امري اجتناب ناپذير در اقتصاد ايران براي مبارزه با فساد و 
رانت است اما نه به يك باره و نه در شرايط فعلي كه اقتصاد 
ايران با تورم نجومي و ش��كاف ركودي دست به گريبان 
است. بي شك چنين جراحي اقتصادي نيازمند الزاماتي 
چون ثبات اقتصادي، مثبت بودن تراز تجاري و اقتصاد 
عاري از تورم يا تورم كاهشي اس��ت. در غير اين صورت 
شوك هاي قيمتي حاصل از آن همچون سيلي ويرانگر، 
س��طح زندگي، رفاه و قدرت خريد خانوارها و ارزش پول 
ملي را تخريب خواهد كرد. جان مينارد كينز، اقتصاددان 
سرشناس انگليسي در همين رابطه جمله معروفي دارد: 
»هيچ وسيله اي مكارانه تر و اطمينان بخش تر براي واژگون 
كردن پايه هاي موجود جامعه، بهتر از خراب و بي اعتبار 
كردن پول رايج آن نيست. اين فرآيند همه نيروهاي نهاني 
قانون اقتصادي را در جهت انهدام و ويراني به كار مي گيرد 
و آن را به صورتي عملي مي كند كه يك نفر از يك ميليون 

نفر قادر به تشخيص آن نيست.«
سخن آخر اينكه مديران اقتصادي دولت سيزدهم بايد 
بدانند كه تن رنجور و بيمار اقتص��اد ايران ديگر تحمل 
آزمون و خطا، سياست هاي مقطعي و مسكن گونه و بدون 
برنامه اقتصادي و شوك هاي تورمي و ارزي كه تاوان آن 
را بايد شهروندان ايراني و دهك هاي فقير جامعه بپردازند 
ندارد و تنها نيازمند آرامش اس��ت؛ آرامشي كه در سايه 

ثبات و تعادل اقتصادي فراهم خواهد شد.
 استاد اقتصاد
و عضو هیات علمي دانشگاه آزاد قائمشهر

دكتر قاسم نوروزي

ادامه از صفحه اول
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سيستان و بلوچستان با افغانستان و پاكستان هم مرز 
است، بنابراين اكثر س��اكنان اين كشورها به صورت 
قاچاق وارد ايران مي شوند. آنها خود را داخل جعبه هايي 
پنهان مي كنند تا بتوانند با يك يا چندين ماشين وارد 
ايران شوند، اما مقصد در بيشتر مواقع ايران نيست و 
آنها در خانه هايي كه مربوط به پنهان كردن اين قربانيان 
است مدتي را سپري مي كنند تا از آنجا به تركيه، دوبي، 
ايتاليا و كشورهاي مختلف اروپايي رهسپار شوند. در 
اين ميان برخي آنها جان خودشان را از دست مي دهند 
و حتي راننده ماشيني كه آنها را جابه جا مي كند نيز در 
خطر است هم به لحاظ جاني و هم به لحاظ مجازات 

قانوني در خصوص »قاچاق انسان«... 
مصاحبه شوندگان اين گزارش: 

مدير درمان امور بيماري هاي معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشكي ايرانشهر

كارشناس روابط عمومي معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشكي ايرانشهر

راننده 
پشيمان اس��ت، مي گويد: »اگر االن بابت قاچاق هر 
انسان 10 ميليون تومان هم به من پرداخت كنند حاضر 
نيس��تم اين كار را انجام دهم.« اينها از زبان راننده اي 
گفته ش��ده كه حدود 12 س��ال پيش در سيستان و 
بلوچستان به دليل نبود شغلي مناسب مجبور به قاچاق 

انسان شده است. 
برخي معتقدند؛ قاچاق انسان جزو جرم هاي كم ريسك 
با بازدهي زياد به حس��اب مي آيد. قربانيان اين جرم 
هميش��ه تحت س��لطه و قدرت مجرمان هستند و از 
خودشان براي انجام كاري اختيار ندارند. بيشتر آنها 
نيز از جايگاه اجتماعي و مالي خوبي برخوردار نيستند، 
براي همين در اختيار چنين باندهايي قرار مي گيرند. 
اين خود ش��كل نويني از برده داري است كه مي تواند 
موارد زيادي را در نوع خود شامل شود. قاچاق انسان 
پس از قاچاق جنگ افزار و مواد مخدر، سومين تجارت 

غيرقانوني در دنيا به  شمار مي رود.
قاچاق انسان در كشور ما از جمله جرم هايي است كه 
رشد روزافزوني داشته است، به همين دليل قانونگذاران 

ني��ز قوانيني را ب��راي مقابله با اين ج��رم به تصويب 
رسانده اند تا بتوانند با آن مبارزه كنند.

در ماده 3 قانون اساسي بيان شده است كه در صورت 
اينكه قاچاق از مصاديق مندرج در قانون اساسي باشد 
مطابق با همان جزاي آنها نيز مشخص است. در غير اين 
صورت به حبس مي توانند محكوم شوند كه مجازات 
حبس آن بين 2 تا 10 س��ال است. همچنين جزاي 
نقدي دارد كه معادل دوبرابر آن چيزي است كه وعده 

پرداخت آن به مرتكب داده شده است.

پول سياه
»نادر ستوده«، مدير درمان امور بيماري هاي معاونت 
درمان دانش��گاه علوم پزشكي ايرانش��هر در رابطه با 
موضوع قاچاق انس��ان و معضالت آن ب��ه »اعتماد« 
مي گويد: »درخصوص مش��كل و چالشي كه همراه 
با توفيق اجباري مرز نصيب دانش��گاه علوم پزشكي 
ايرانشهر ش��ده، بحث قاچاق انس��ان كه همان ورود 
غيرقانوني آنها از طريق مرز افغانستان و پاكستان است 
وارد مرز دانش��گاه مي شوند و مش��كالتي را به وجود 
مي آورند. گذشته از مش��كالت امنيتي، اجتماعي و 
اقتصادي مشكالت بهداشتي است كه معاونت درمان 
ايرانش��هر درگير آن اس��ت. اين افراد ك��ه به صورت 
غيرقانوني وارد كشور مي شوند، بيماري هاي مختلفي 
را چه در زمينه انگلي و ويروسي مي توانند در كل كشور 
به خصوص در سيس��تان و بلوچستان پخش كنند. 
اينها به عنوان مهمان ناخوانده وارد كش��ور مي شوند 
و مشكالت بس��ياري را در هر زمينه اي كه فكر كنيد، 
پديد مي آورند و چه بسا باعث مرگ و ميرهاي زيادي 
به واسطه بيماري هايي كه با خود به كشور ما تحميل 
مي كنند، مي ش��وند. اي��ن قضيه نياز اس��ت از طرف 
مس��ووالن مورد توجه قرار بگيرد. اين موضوع باعث 
مي شود ما در سيستان و بلوچستان دچار كمبود دارو، 
س��رم و تخت هاي بيمارستاني شويم، آن هم به دليل 
بيماري هاي گوناگوني است كه اين افراد با خود وارد 
كشور مي كنند و اينها بالطبع عوارضي را به جا خواهند 
گذاشت كه در سال هاي آينده ما از رقابت ارايه خدمات 

بهداشتي به دور خواهيم بود.«
او در ادامه مي گويد: »در ارتباط با مشكالت اقتصادي، 

اجتماعي و امنيتي كشور در سيستان و بلوچستان ما 
سال هاس��ت كه ميراث دار اين معضالت و مشكالت 
هستيم. داس��تان از بحث مهمان نوازي گذشته و به 
صورت غيرمتعارف و غيرقانوني پيش مي رود. به قول 
شاعر كه مي گويد؛ مهمان عزيز است همچون نفس 
خفه مي سازد اگر آيد و بيرون نرود... اين افراد تبديل 
به همين مهماناني شدند كه بحث خروج شان از بحث 
حوزه ما خارج است. اكثر مشكالتي كه ما در سرزمين 
مادري خودمان دچار آن شديم حضور ميليوني اين 
افراد است كه در بيشتر مش��اغل كشور توسط اينها 
اشغال شده اس��ت. فقط مانده به حوزه هاي دولتي و 
استخدامي ورود كنند كه در برخي موارد ما مي بينيم 
در اي��ن پهنه هم تعرض داش��ته اند. اين اف��راد كه به 
صورت قاچاق وارد كشور مي شوند در حوزه اجتماعي، 
اقتصادي و حتي حوزه پولش��ويي بسيار مشكل ساز 
شده اند. اينها در بحث اعتياد و قاچاق مخصوصا قاچاق 
انس��ان كه به صورت هاي خيلي عجيب و خطرناكي 
صورت مي گيرد، دخيل هستند. حتي در بحث ازدواج 
و تش��كيل خانواده اينها مي توانند مشكالت زيادي 
را در آينده به وجود بياورند. االن هم بعد از 40 س��ال 
ما شاهد برخي مش��كالتي كه به واسطه اين افراد در 
كشورمان پيش آمده، هستيم. هر چه در اين زمينه ها 
با حساسيت هاي باالتري برخورد شود مشكالت نيز 
بالطبع كمتر خواهد شد تا جايي كه رفع شود. قاچاق 
انسان باالي سي سال اس��ت كه مرزهاي كشورهاي 
افغانستان و پاكس��تان تا مرز بازرگان و اروپا را درگير 
كرده است و اين چالش تبديل به مافياي پولشويي و 
قاچاق انسان شده است. اين معضل نيز تبعاتي مانند 
ناامني، سرقت، تجاوز و تشكيل باندهاي تبهكاري در 
جامعه مي شود. حتي مفقود شدن كودكان كم سن و 
سال و زنان ايراني از طريق اين باندها صورت مي گيرد. 
اين افراد در بحث انتقال و تردد نيز مشكالتي را به وجود 
آورده اند. همين تصادفاتي كه در جاده هاي سيستان 
و بلوچس��تان رخ مي دهد اكثرا به جابه جايي قاچاق 
انسان مربوط مي شود. پول سياهي كه از طريق قاچاق 
انسان وارد كش��ور مي شود مجددا در جاي سياه تري 
هزينه خواهد شد كه مي توان در اين مورد به داستان 
سوخت بري يا قاچاق سوخت اشاره كرد. در يك كالم 

بهاره  شبانكارئيان

روز چهارش��نبه 28 ارديبهشت 
حدود س��اعت 9 و نيم صبح مرد 
جواني كه سابقا از كارمندان اداره 
اموال بنياد مستضعفان شهرستان 
ايالم بوده و اخيرا از كار اخراجش 
كرده اند، ظاهرا كارد به استخوانش 
رس��يده دو قبضه نارنجك و يك 
سالح جنگي كالشنيكف را پر از فشنگ كرده و مسلحانه 
وارد آن اداره ش��ده اس��ت، به مح��ض ورود و در حالي كه 
كارمندان و افراد بي خبر مشغول كار خود بوده اند آنها را به 
رگبار بسته و به طرف شان شليك كرده است. طبق اظهارات 
مطلعان او نارنجكي را از ضامن خارج كرده و داخل دبيرخانه 
پرتاب كرده است كه در جا سه نفر فوت كرده اند و تعدادي 
از كارمندان به شدت زخمي شده اند. روز به روز تعداد كشته 
ش��ده ها افزايش يافته به 4 و 5 و ماجرا سرانجام به مرگ 6 
نفر و جراحات شديد چندين نفر انجاميده است. عجيب آن 
است كه در باب چرايي اين واقعه هيچ نكته و دليل روشني 
اعالم نشده است. يكي از شاهدان عيني چنين گفته: ساعت 
9 و نيم صبح بود كه صداي تير شنيدم طولي نكشيد كه 
صداي يك انفجار مهيب هم آمد. وقتي به اداره بنياد رسيدم 
ديدم كه يكي از كارمندان از باال به پايين سقوط كرده و گويا 
كمر و هر دو پاي او شكسته بود. در همين حين فرد ضارب 
با اسلحه گرم كالشنيكف، كنار پنجره اي آمد كه آن كارمند 
از آنجا به پايين پريده بود و گويا ضارب دنبال همين كارمند 
مي گشت كه از پنجره فرار كرده بود تا به طرفش شليك كند 
و او را بكشد. اين گواه افزوده است كه يكي ديگر از كارمندان 
كنار در ورودي اولي بوده و به شدت زخمي شده بود. سعي 
كرديم او را به آمبوالنس برسانيم اما قاتل تيراندازي مي كرد 
و اجازه نمي داد. ضارب پس از آن با شليك گلوله خودكشي 
كرده است. اخبار ضد و نقيضي درباره وضعيت شغلي ضارب 

اعالم شده است: 
     بنياد مس��تضعفان اعالم داشته كه عامل تيراندازي نه 

اخراج شده بود نه تعليق. 
   خبرگزاري تسنيم اظهار كرده كه يكي از كاركنان سابق 
آن اداره كه اخراج شده بود اقدام به گروگان گيري و درنهايت 

تيراندازي به سمت عوامل اين اداره كرده است.
   خبرگزاري ايرنا اعالم داشته كه فرد شاغل در اين اداره 
به علت بروز پاره اي از اختالفات كاري با سالح وارد شده و با 
گروگان گرفتن تمام كاركنان اين اداره اقدام به شليك به 

سوي همكاران خود كرده است.
   فرمانده انتظامي استان اعالم داشته كه ضارب از نيروهاي 

سابق اين مجموعه بوده كه اخراج شده است.
    القاصي مه��ر فرمانده انتظام��ي ايالم چنين مصاحبه 
كرده كه ضارب به دليل اختالفات شخصي با مديران اين 

مجموعه، اقدام به تيراندازي كرده است.
رييس سازمان »جناب پيرعلي« صراحتا اعالم داشته است 
كه كارمندي كه اقدام به تيراندازي كرده نيروي در حال كار 
بوده و معلق نشده بود برخالف اعالم برخي رسانه ها اين فرد 
حتي حقوق ارديبهشت خود را نيز دريافت كرده، او كارمند 
نگهباني اداره بوده است. آخرين خبر از اين فاجعه مصاحبه 
دادستان محترم ايالم است كه اظهار داشته اند كه در حادثه 
تيراندازي اداره اموال بنياد مستضعفان، گروگان گيري در 
كار نبود، او پس از مواجه شدن با دربسته اتاق، نارنجك را به 
داخل اتاق مدير هدايت كرده بود، متهم با كالشنيكف به 
سمت كاركنان شليك كرده بود، حقوق كاركنان به موقع 
پرداخت شده بود، داليل اين تيراندازي اختالف شخصي 
بوده. در اينجا نقد و انتقادي وجود دارد؛ چرا علت بروز اين 
واقعه اعالم نشد، اگر اين شخص كارمند بوده چرا با اين خشم 
كور نارنجك را داخل محل كار مدير يا همكارانش رها كرده 
و حتي در ش��رايط فرار آنها كه دست و پاي شان شكسته 
دنبال شان كرده و به شليك ادامه داده است. اين كينه جويي 
از تمام پرسنل فاقد توجيه قانوني و اخالقي است. آيا اختالف 
شخصي مي تواند سبب عزل يك مديركل شود؟ نحوه اعالم 
خبر به شكلي است كه چندين مرتبه او را كارمند اخراجي 
اعالم كرده اند و بعد گفته اند اختالف كاري داشته و سرانجام 
رس��ما او را كارمند اعالم كرده اند و ريشه هاي اين حادثه 
داراي چنان عمقي بوده كه مديركل اس��تان را از مقامش 
عزل كرده اند ولي باز هم علت عزل او و نيز ريشه هاي خشم 
آن كارمند اعالم نشده است. به گروگان گرفتن اشخاص 
عمدتا در مواردي رخ مي دهد كه مرتكب براي رسيدن به 
هدفي يا گرفتن امتيازي جان فرد يا افراد بي گناه را وثيقه اي 
براي وصول خواسته اش قرار مي دهد. فردي كه نمي تواند 
با مراجعه به قوانين و دستگاه هاي اجرايي يا قضايي مربوطه 
به خواسته اش برسد راه هاي غيرقانوني را وسيله اي براي 
رسيدن به آمال و آرزوهاي نافرجام خود قرار مي دهد.  بسيار 
خوب ش��خصي كه ناتوان از رسيدن به حق و حقوق خود 
مي شود چه وسيله اي و چه راهي براي رسيدن به آن حقوق 
بايد برگزيند مثال كارمندي كه اخراج شده است و راه براي 
بازگشت او مسدود گرديده است، كارمندي كه بايد به مرتبه 
باالتر مي رسيد، اما در مراجعات مكرر دستش كوتاه است و به 
آن خواسته ها كه آنها را حق خود مي داند نرسيده است تحت 
فشار روحي و احتماال بيماري رواني دست به اجراي عمليات 
غيرقانوني مي زند يا اينكه براي خود خواسته هاي نامعقولي 
را تصور مي كند، حقوق بي پايه و مايه اي را طلب مي كند 
چيزي كه نه استحقاق آن را دارد نه مديران باالدستي اختيار 
انجام آن را، اما گمان مي كند مي تواند با اجبار مسووالن آنها 
را ناچار كند تا اين خواسته هاي ناحق را اجابت كنند. طبق 
مصاحبه مسووالن و آمارهاي اعالمي گزارشات از كشف 
مقادير بااليي سالح قاچاق خبر مي دهند، حتي در خبرها 
مدعي ش��ده اند كه در بعضي از سايت ها و فضاي مجازي 
انواع سالح  را در معرض فروش قرار داده اند با اين جو خشم 
و غضبي كه بر روح و روان افراد جامعه حاكم اس��ت نبايد 
سالح به اين راحتي در دسترس همگان قرار داشته باشد. 
در ماه ها و سال هاي اخير كم نيستند تعداد قتل هايي كه از 
سر خشونت ناگهاني با اسلحه انجام شده اند اگر اين ميزان، 
سالح در دس��ترس عموم قرار نداشته باشند به طور قطع 
درجه و آمار و ميزان قتل ها و جرايم جنايي را كاهش خواهند 
داد يا الاقل از درجه خشونت جرايم كاسته خواهد شد. پس 
يكي از راه هاي پيشگيري از وقوع جرايم جنايي خشن كه 
با سالح ارتكاب مي يابند نظير قتل و سرقت هاي مسلحانه 
و گروگان گيري و نظاير آن جديت ماموران و تيم هاي زبده 
براي كشف و ضبط سالح هاي قاچاق است، امري كه خيلي 

هم سخت و ناممكن به نظر نمي رسد.

گروگان گيري در ايالم )1(
گزارش- 1

قاچاق انسان سومين تجارت غيرقانوني در دنيا

مدير درمان امور بيماري هاي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر: 
ناامني، سرقت، تجاوز و تشكيل باندهاي تبهكاري از تبعات قاچاق انسان است

مهمان ناخوانده

اعتماد|  ديروز ظهر دل و ديوار كارگران و اهالي منطقه 
اميري كه س��اختمان متروپل در آن واقع شده بود با هم 
ريخت. حادثه اي كه دليلش نداشتن استحكام موردنظر 
براي ساختمان بوده اس��ت.  ساعت 12 و 30 دقيقه ظهر 
دوم خرداد ماه سال جاري س��اختمان تجاري اداري 10 
طبقه متروپل كه در حال س��اخت و ساز بود، ناگهان فرو 
ريخت. فرو ريختن اين ساختمان قبال توسط كارشناسان 
نظام مهندسي آباداني پيش بيني شده بود. به گفته برخي از 
اين كارشناسان، اين ساختمان حتي به افتتاح هم نخواهد 
رسيد، چون سازه هاي اين ساختمان سست است و با اضافه 
كردن هر هجم اضافه اي به اين ساختمان حداقل دو طبقه از 
آن خواهد ريخت، اما نه تنها فقط دو طبقه از اين ساختمان 
بر سر كارگران و اهالي خيابان فرو ريخت بلكه كل ساختمان 
آوار شد. در پي رخ دادن اين حادثه كه 6 نفر جان خودشان 
را از دس��ت دادند و گفته مي ش��ود 80 نفر نيز در زير آوار 
گرفتار شده اند، فرماندار آبادان اعالم كرد كه علت حادثه در 
دست بررسي است. اين در حالي است كه كارشناسان اين 
حادثه را پيش بيني كرده بودند. شهردار آبادان ديروز ظهر 
به ذهنش هم خطور نمي كرد كه وقتي براي بررسي اين 
حادثه بر صحنه حضور پيدا كند، مورد ضرب و شتم اهالي 
آبادان قرار بگيرد. پيمانكار و مالك ساختمان نيز به دستور 
دادس��تان ويژه آبادان بازداشت ش��دند. حين اين حادثه 
سرهنگ حسين زلقي فرمانده انتظامي شهرستان آبادان 
نيز از مردم خواست از ورود به محدوده خيابان اميري و معابر 
منتهي به آن خودداري كرده و به هيچ عنوان در محل حادثه 
حاضر نشوند. محمد مخبر معاون اول رييس جمهور پس 
از انتشار اين خبر بر لزوم رسيدگي فوري به حادثه ريزش 
ساختمان 10 طبقه در مركز ش��هر آبادان و خارج كردن 
س��ريع مصدومان از زير آوار تاكيد كرد و بالفاصله پس از 
اطالع از وقوع ريزش ساختمان متروپل در شهر آبادان، در 
تماس هاي تلفني جداگانه با استاندار خوزستان و فرماندار 
آبادان، دستورات الزم براي بسيج امكانات جهت كمك به 
مصدومان و مجروحان اين حادثه را صادر كرد و خواستار 
بررس��ي دقيق علل وقوع اين اتفاق ش��د. عليرضا زاكاني 
مديريت شهري تهران در واكنش به اين خبر در حساب 
شخصي خود در توييتر در مورد حادثه ريزش ساختمان 
10 طبقه متروپل نوشت: »اخبار حادثه ساختمان متروپل 
شهر  آبادان سبب نگراني افكار عمومي و به خصوص مردم 
خوزستان شده اس��ت. تيم زبده و حرفه اي امداد و نجات 
آتش نشاني ش��هرداري تهران با همراهي اعضاي محترم 

شورا آماده كمك و اعزام به آبادان است.«
مجتبي خالدي سخنگوي س��ازمان اورژانس كشور نيز 
درخصوص اين حادثه عنوان كرد كه يك س��اختمان 10 
طبقه تجاري اداري در آبادان در معرض ريزش قرار گرفته 
بود كه مدتي بعد بخشي از آن دچار ريزش شد. در پي اعالم 
اين حادثه به اورژانس، بالفاصله پنج دستگاه آمبوالنس و 
يك دستگاه اتوبوس آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد. 
همچنين تيم هايي از اورژانس اهواز به محل اعزام شدند. 

علت ريزش اين ساختمان در حال بررسي است.
همچنين مهدي ولي پور رييس س��ازمان امداد و نجات 
جمعيت هالل احمر درباره اين حادثه اعالم كرد كه ريزش 
ساختمان تجاري 10 طبقه متروپل در شهرستان آبادان 
در منطقه ته لنجي اميري بوده است. بالفاصله چهار تيم 
امدادي از شهرس��تان هاي خرمشهر، ماهشهر و شادگان 
همراه با دو تيم س��گ هاي زنده ياب و خودروهاي س��ت 
نجات به محل حادثه اعزام و عمليات تخليه و ايمن سازي 
صحنه را آغاز كردند. تيم واكنش سريع استان و همچنين 
بيش از 50 نيروي امدادي از شهرهاي همجوار براي اعزام به 
محل حادثه آماده باش بودند. عالوه بر آن يك بالگرد، هفت 
خودروي نجات و پنج تيم تخصصي جست وجو و نجات و 
سگ هاي زنده ياب براي امدادرساني به محل اعزام شدند. 
براساس اعالم امدادگران حاضر در محل، احتمال محبوس 

شدن افرادي زير آوار وجود دارد.
مجتب��ي خال��دي همچني��ن درخص��وص وضعي��ت 
كشته شدگان و حادثه ديدگان اعالم كرد كه تاكنون امير 
لفطوي، مهدي اسماعيلي، مهدي كشكي، علي نيك پور 
قنواتي و يك فردي كه هويت او مش��خص نيست در اين 
حادثه دلخراش جان خود را از دست داده اند و تا اين لحظه 

28 مصدوم در بيمارستان  هاي منطقه بستري هستند.
سيد محبوبه پورشرف هاشمي 25 س��اله و عبدالرسول 
محجوب فر 42 س��اله در بيمارس��تان 17 شهريور تحت 
مراقبت و درمان هستند. نگار درآباد 28ساله، سيدمرتضي 
طهوري 57 ساله، منصور توسلي 61 ساله، نويد مزرعاوي 26 
ساله، عبداله باوي پور، حسين عسكراوي 21 ساله، عليرضا 
اسدي ساماني 53 س��اله، محمدعلي كرمزاده 36 ساله و 
علي بحراميان 24 ساله ترخيص شد، ميثم عرفي 31 ساله، 
حديث هاشم مطور، دانيال دريس 21 ساله ترخيص شدند، 
حسين رسولي 44 ساله، فاطمه آل ناصر 31 ساله كامران 
ساماني نژاد 56 ساله با رضايت شخصي مرخص شد، عباس 
بچاري 34 س��اله و مجيد توسلي 42 ساله در بيمارستان 
امام خميني بستري هستند. طارق قيم 35 ساله، معصومه 
كوشيكي 56 س��اله، عبداله بحراني پور 24 ساله، مسيح 
صادقي 7 ساله، حميد صادقي و عليرضا فرحانيان 32 ساله 

در بيمارستان شهيد بهشتي بستري هستند.
تا لحظه چاپ خبر، گزارشي از شمار دقيق يا سرنوشت زير 

آوار ماندگان به روزنامه نرسيده است.

برج »متروپل« در آبادان  روي سر اهالي آن منطقه آوار شد

زير آوار؟

گزارش -2 

حميدرضا گودرزي

اين مساله معضالت و مش��كالت ديگري را به دنبال 
خواهد داشت كه به صورت زنجيروار همه اينها به هم 

وصل هستند.«

جدا از كار غيرقانوني احتمال خطر تصادف 
وجود دارد

»خالد بياباني«، كارش��ناس روابط عمومي معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزش��كي ايرانشهر درخصوص 
قاچاق انسان به »اعتماد« مي گويد: »اين افرادي كه 
به صورت قاچاق وارد كشور ما مي شوند سه مقصد را 
دنبال مي كنند؛ مقصد اول كه ايران است ولي پس از 
مدتي از طريق مرزهاي شمالي كشور ما خودشان را با 
هزار مشقت به كشور تركيه مي رسانند و از مرز تركيه 
هم خودشان را به كش��ورهاي اروپايي ازجمله ايتاليا 
مي رسانند. اينها كلي سرمايه از كشور ما بيرون مي برند. 
اين افراد در ابتدا در ايرانشهر از توابع استان سيستان و 
بلوچستان ساكن مي شوند بعد از آن به كرمان مي روند 
و باز پس از مدتي به تهران مي آيند. اين افراد گروه گروه 
از طريق قاچاق وارد كشور مي شوند. آنها مواد مخدر 
هم جابه جا مي كنند و از طري��ق مرز كه مي خواهند 
وارد ش��وند مواد مخدر را نيز با خود مي آورند. خيلي 
از كارهاي خالف ديگر هم توس��ط اي��ن افراد صورت 
مي گيرد. اين روند هم اين گونه است كه مواد مخدر در 
كشور خودشان ارزان است، بنابراين آن را وارد كشور ما 

مي كنند و به قيمت بااليي آن را مي فروشند.«
او در رابط��ه با ورود اين افراد در ادامه توضيح مي دهد: 
»زمان ورود اين افراد ساعت مشخصي ندارد. يك بار 
مي بينيد ظهر وارد مي ش��وند يك ب��ار هم مي بينيد 
شب وارد مي شوند. برخي رانندگاني كه قاچاق انسان 

مي كنند ج��دا از كار غيرقانوني ك��ه انجام مي دهند 
احتم��ال خطر تصادف ني��ز آنها را تهدي��د مي كند، 
چون مجبور هستند از مس��يرهايي بروند كه ايست 
بازرسي نباش��د. مثال يكي از همسايه هاي ما شغلش 
قاچاق انسان با ماشينش بود. 5 سال پيش در يكي از 
مس��يرهايي كه اين افراد را وارد مي كرد، تصادف كرد 
و قطع نخاع ش��د. حاال نمي توان��د كاري انجام دهد و 
خانه نشين شده. سال پيش هم يكي از فرزندانش كه 
7 سال داشت به دليل اينكه قرص هاي پدرش را خورد 

جانش را از دست داد.«

هيچ شغلي نداشتم
12 سال پيش اين راننده به قاچاق انسان مشغول بوده 
ولي حاال كارمند اس��ت و در رابطه با شغلي كه داشته 
است به »اعتماد« مي گويد: »مي خواستم ازدواج كنم 
و هيچ شغلي هم نداش��تم. شما خودتان مي دانيد در 
سيستان و بلوچستان كار نيس��ت يا اكثرا سوخت بر 
هس��تند يا دروغ نگويم قاچاق انسان انجام مي دهند. 
آن زمان بابت هر انساني كه از مرز واردش مي كرديم 
نزديك 650 هزار تومان مي گرفتيم. مثال در ماشينم 5 
نفر را در صندلي پشت سوار مي كردم دو، سه نفر را در 
صندلي جلو. دو، سه نفر هم در كارتن در صندوق عقب 
پنهان مي كردم. بقيه ماشين ها هم همين بودند، اما بعد 
خسته شدم و از كارم بدم آمد. هر چه باشد ما انسانيم 
و ب��ا حيوان فرق داريم. وقتي مي ديدم اينها گرس��نه 
گوشه جاده رها مي شدند و ساعت ها بايد مي ماندند تا 
افراد ديگر به دنبال شان بيايند، ناراحت مي شدم. اگر 
االن بابت قاچاق هر انسان 10 ميليون تومان هم به من 

پرداخت كنند حاضر نيستم اين كار را انجام دهم.«



آسيب اجتماعي شكاربان

از زمان بيم��اري كووي��د 19 بنده 
مراجعه به پارك صدف همسايه ام را 
صد چندان افزايش داده ام، دانشكده 
كه نمي روم، س��فرهاي استاني هم 
كه هيچ، س��فرهاي خارج هم كه ما 
را نمي خواهند!  اينكه س��هل است، 
حوصله خودشان را هم ندارند! االن 
كش��ورهاي اروپايي هم عليه همديگر بلند شده اند و مثال از 
»بوريس جانسون« نخست وزير انگلستان انتقاد مي كنند كه 
خيلي زود محدوديت ها را برداشت. يك زوج هميشه مقاديري 
غذا را با خود مي آوردند و به گربه هاي پارك مي دادند. مدت ها 
بود كه آنها را نديده بودم. ديروز باز هم به پارك رفتم به محل 
تجمع گربه ها رسيدم. هميشه به تعداد زياد آنجا جمع مي شوند. 
ناگهان متوجه حركت ش��ديد و دسته جمعي گربه ها شدم، 
همگي به يك سو مي دويدند. نگاه كردم زوج گربه دوست را 
ديدم. به طرف پاتوق خود مي رفتند و گربه ها به دنبالشون. به 
آنها رسيدم گفتم آقا كجاييد؟ گفتند 6 ماهي است كه از اينجا 
رفته اند! آمده بودند كه گربه ها را ببينند! گربه ها هم 6 ماهي 
بود كه آنها را نديده بودند ولي آنها را بدون آنكه غذايي در دست 
داشته باشند، شناخته بودند و به سوي شان دويده بودند! برخي 
از گربه ها فقط خود را به پاي آنها مي ماليدند و صرفا به دنبال 
غذا نبودند مي خواستند كه آنها را ناز كنند! ميزان درك و انس 
جانوران اغلب توسط ما انسان ها نديده گرفته مي شود ولي آنها 
كه درك عميق تري از جانوران دارند با اجازه ات همگي از حس 
تشخيص افسانه اي آنها داستان ها مي گويند. تجربه ناچيز و 
فروتن من نيز به بنده تذكر مي دهد كه جانوران از ابتدايي ترين تا 
عالي ترين سطح در رده بندي تكامل )از حشرات تا شامپانزه ها( 
داراي حس تشخيص دريافت و نيز تمييز هستند كه موجب 

حيرت ما )اشرف مخلوقات!( شده اند.

خاطرات  سفر و حضر )213 (

اسماعيل كهرم

گروه اجتماعي|طي دو روز گذشته، ساكنان استان سيستان 
وبلوچستان، خاك تنفس كردند و در هوايي آميخته با گرد و 
غبار راه رفتند.  روز يكشنبه، شدت گرد و خاك در شرقي ترين 
استان كشور به 15 برابر حد مجاز رسيد و ديروز هم مديركل 
هواشناسي استان خبر داد كه بيش از ۸۰۰۰ شهر و روستاي 
استان درگير گرد و خاك شده اند. به گفته اين مسوول وزش 
باد و گردوخاك، روز يكش��نبه اول خرداد 1۴۰1 در ش��مال 
اس��تان، به تمامي نواحي و بخش هاي استان هم رسيد و در 
اكثر بخش هاي استان سيستان و بلوچستان كاهش ديد را به 
همراه داشت. به گفته محسن حيدري ديروز تمام استان درگير 
توفان گردوخاك و غبار شد چنانكه شهرهاي زاهدان، ميرجاوه، 
نصرت آباد، ايرانشهر، خاش، نيكشهر، سراوان، مهرستان، چابهار 
و راس��ك نيز با پديده كاهش شديد ديد مواجه شدند. طبق 
اعالم مديركل هواشناسي سيستان و بلوچستان، ديروز وقوع 
توفان باعث شد ديد افقي در زهك به 1۰۰ متر، در زابل به 15۰ 
متر، در زاهدان به ۳۰۰ متر، در شهرهاي ايرانشهر، مهرستان 
و نيكش��هر به 5۰۰ متر، در خاش به ۲۰۰ متر، در س��راوان و 
ميرجاوه به 1۰۰۰ متر، در نصرت آباد به 15۰۰ متر، در چابهار 
به ۳۰۰۰ متر و در راسك به 5۰۰۰ متر كاهش يافت آن هم در 
حالي كه استاندارد ديد افقي، 1۰ هزار متر است.  تصاويري هم 
كه خبرگزاري ها از وضعيت شهرهاي اين استان شرقي منتشر 
كردند مويد بدترين شرايط قابل تصور از بابت كيفيت هوايي 
بود كه شهروندان اين استان در حال تنفس آن بودند. طبق اين 
تصاوير كه با توضيحات مسووالن اداره كل هواشناسي استان 
همراه بود، بيشينه سرعت وزش بادهاي 1۲۰ روزه در ايستگاه 
فرودگاهي زابل در شب يكشنبه اول خردادماه به 1۲6 كيلومتر 
بر ساعت رسيد در حالي كه طبق اعالم اين مسووالن، طي ۴۳ 
سال گذشته، فقط دوبار شهر زابل شدت مشابه اين وزش باد را 
تجربه كرده بود؛ تيرماه سال 1۳5۸ كه بيشينه وزش بادهاي 
1۲۰ روزه سرعتي معادل 1۴۸ كيلومتر بر ساعت داشت و بار 
دوم هم خرداد س��ال 1۳6۳ بود كه سرعت وزش باد در زابل، 
1۳۰ كيلومتر بر ساعت ثبت شد. طبق اعالم اداره هواشناسي 
سيستان و بلوچستان، غلظت گردوغبار ناشي از توفان در روز 
يكشنبه اول خردادماه به اندازه اي بود كه شعاع ديد افقي در 
برخي  مناطق مخصوصا ورودي هاي شهر زابل به كمتر از 1۰۰ 
متر كاهش يافت.   رييس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل 
احمر با اشاره به وقوع زمين لرزه 5.5 ريشتري در سيستان و 
بلوچستان گفت كه اين زلزله ديروز در عمق 16 كيلومتري 
زمين رخ داد و مناطقي مانند س��رجنگل، مسجد حضرت 
ابوالفضل و نوك آباد تحت تاثير اي��ن زلزله قرار گرفته اند اما 

گزارشي ناشي از خسارت مخابره نشده است.

زلزله 5/5 ريشتري و توفان 
گردوخاك در بيش از ۸۰۰۰ شهر

 و روستاي سيستان و بلوچستان

به دنبال انتشار خبر استعفاي جمعي حدود ۲۰ نفر از نيروهاي 
رسمي و پيماني ادارات تابعه اداره كار استان   يزد ، ايلنا خبر 
داد كه اين نيروه��ا در نامه اي كه امض��ا كرده اند به افزايش 
1۰ درصدي حقوق در س��ال جديد اعتراض كرده و عنوان 
كرده اند اين دستمزدها كفاف هزينه هاي زندگي را نمي دهد. 
محمدتقي شفيع پور؛ مديرروابط عمومي اداره كل تعاون استان 
در توضيح استعفاي  جمعي كاركنان اين اداره به ايلنا گفت:» 
اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد هميشه در راستاي 
صيانت از روابط كار نيروي انس��اني و كارگران قدم برداشته 
ولي با افزايش تورم و مشكالت موجود و فشارهاي اقتصادي 
زيادي كه براي پرسنل به وجود آمده، تعدادي از همكاران در 
راستاي اعالم و اعتراض صنفي خود اقدام به استعفاي جمعي 
كرده اند.در حال حاضر تمام همكاران مانند گذشته با تمام قوا 
در راستاي اهداف سازماني در حال خدمت رساني به جامعه 
هدف هستند و هيچ خللي در خدمت رساني اداره كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي به وجود نيامده اس��ت. روز يكشنبه هم 
جلسه چند ساعته اي با برخي معترضين بابت حقوق و مزايا در 
دفتر مديركل اداره كار استان يزد برگزار شده و رايزني ها جهت 

حل مشكالت اين كاركنان صورت گرفته است.
اميدواريم با نگاه ويژه دولت و مجلس، طرح همسان سازي 
حقوق كاركنان دولت به زودي تحقق يابد و دستگاه هايي مانند 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه خدمات مختلفي را به جامعه 
ارايه مي كنند ولي حقوق و مزاياي نسبتا كمتري به پرسنل 

آنها پرداخت مي شود، از مزاياي اين طرح برخوردار شوند.«

استعفاي  جمعي كاركنان
 اداره كار استان يزد

خبر
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همزمان ب��ا روز جهاني گونه هاي در مع��رض انقراض، 
سرپرست معاونت محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي 
سازمان حفاظت محيط زيست، آمارهاي تكان دهنده اي 
از تلف شدن گونه هاي جانوري و نابودي گونه هاي گياهي 
و از دست رفتن زيستگاه ها و عرصه هاي طبيعي كشور ارايه 
كرد و توضيح داد كه دليل نابودي اين ميراث طبيعي، در 
مواردي، ناشي از سوءمديريت، در مواردي ناشي از كمبود 
اعتبار و در مواردي هم به دليل عوامل طبيعي از جمله 
شدت گرفتن خشكسالي در كش��ور بوده است.  حسن 
اكبري گفت: »حدود 1۲۸ گونه جانوري و مهره دار كشور 
در معرض خطر انقراض هستند كه برخي وضع خوبي 
ندارند و بيشترين آسيب پذيري ما در اين زمينه مربوط 
به دوزيس��تان اس��ت، براي اين 1۲۸ گونه جانوري 19 
برنامه عمل داريم اما پيشرفت اين برنامه ها عمدتا كمتر 
از 1۰ درصد است، چراكه مشكل اصلي، بودجه است و 
بودجه اين اقدامات هم بسيار ناچيز است .پايش گونه هاي 
شاخص كشور يكي از فعاليت هاي اصلي سازمان حفاظت 
محيط زيست است اما پايش ساالنه پنج گونه شاخص 
كشور شامل قوچ و ميش، كل و بز، آهو، جبير و گور خر 
نشان مي دهد كه حدود ۲15 هزار راس از اين پنج گونه 
شاخص در مناطق حفاظت شده كشور داريم كه البته 
اين آمار كمت��ر از 1۰ درصد آمار اواخر دهه ۴۰ براي اين 
پنج گونه است به اين معنا كه طي اين مدت، تنوع ژنتيكي 
اين گونه هاي شاخص را از دس��ت داده ايم. امروزه چون 
زيستگاهي براي ما باقي نمانده، تالش ها براي پيشگيري 
از انقراض يوز به نتيجه نرسيده است.در بسياري از مناطق 
بكر دسترسي هايي نظير جاده ايجاد شده و بسياري از 
گونه هايي كه به حضور انسان حساس بودند از همين رو 
آسيب ديده اند، يكي از مهم ترين مشكالت ما تغيير اقليم و 
خشكسالي هاي مستمر است كه در كنار آن شاهد تخريب 
گسترده نيز هستيم. به جرات مي توان گفت امروزه در 

مناطق آزاد چيزي به اس��م زيستگاه نداريم و زيستگاه 
مناس��ب گونه آهو ديگر در كش��ور وجود ندارد، چراكه 
جاده سازي زياد باعث شده زيستگاه دشتي مناسب براي 
اين گونه ها نداشته باشيم. در حال حاضر جز مناطق آزاد در 
مناطق چهارگانه نيز از نظر زيستگاه مناسب جانوري وضع 
خوبي نداريم، چنانكه در مناطق چهارگانه بيش از 5۸۰۰ 
كيلومتر راه اصلي، 55۰ كيلومتر بزرگراه، بيش از ۳۰۰۰ 
خطوط انتقال س��وخت و بيش از 1۸۰۰ كيلومتر برق 
فشار قوي داريم. عالوه بر اين، بيماري هاي حيات وحش 
در حال افزايش اس��ت كه بخشي از داشته هاي زيستي 
كشور از طريق همين بيماري هاي حيات وحش از بين 
مي روند. سال گذشته 1۰ كانون طاعون نشخواركنندگان 
كوچك در كش��ور داش��تيم و هم اكنون حيات وحش 
استان هرمزگان و اس��تان هاي همجوار آن، درگير آبله 
هستند، چون هنوز زيستگاه و آب شرب مشترك داريم و 
واكسيناسيون ما در اين زمينه كامل نيست. شناسنامه دار 
كردن دام سبك در برنامه ششم توسعه تكليف شده اما 
اجرايي نشده و از آنجا كه اين گونه بيماري ها روز به روز 
بخش بيشتري از حيات وحش را درگير مي كند، به جد 
نياز است سازمان دامپزش��كي كشور براي اين موضوع 
فكري كند.« افزايش آمار گونه هاي در معرض انقراض 
و تلف شدن گونه هاي جانوري و گياهي ارزشمند كشور 
در حالي است كه به گفته اكبري، كشور ايران از نظر تنوع 
زيستي و گياه شناسي در جايگاه خاص و ويژه اي قرار دارد 
چنانكه در حال حاضر حدود ۲۰۰ گونه پستاندار، بيش 
از ۸66۰ گونه گياه، بي��ش از 5۰۰ گونه پرنده، ۲1 گونه 
دوزيست و ۷1۰ گونه ماهي آب شور در كشور شناسايي 
شده است. اكبري اين آمارها را در حالي ارايه كرد كه بر 
اساس داده هاي فهرست قرمز اتحاديه بين المللي حفاظت 
از طبيعت )IUCN( از گونه هاي در معرض تهديد، بيش 
از 1۰ ه��زار گونه از مهره داران در معرض تهديد انقراض 
هستند.  ايسنا هم اخيرا در گزارش��ي درباره گونه هاي 
جانوري در خطر انقراض در كشور نوشت كه در جديدترين 

آمار تعداد گونه هاي در معرض تهديد كش��ورمان، ۷5 
گونه مهره دار )پستانداران 1۸گونه، پرندگان۲9گونه، 
دوزيستان۴گونه و خزندگان 16 گونه( در فهرست سرخ 
اتحاديه جهاني حفاظت به ثبت رسيده است.  اين مقام 
مسوول در سازمان حفاظت محيط زيست، اوايل امسال 
هم در گفت وگو با خبرگزاري ايرنا اين هش��دار را مطرح 
كرده بود كه طي 5۰ س��ال گذش��ته، حدود ۷۰ درصد 
جمعيت گونه هاي جانوري ايران از بين رفته  كه كل، بز، 
قوچ، ميش، آهو، جبير و گورخر از مهم ترين گونه هاي 
جانوري از بين رفته در ايران هستند و در حالي كه عملكرد 
برخي نهاد ها و افراد باعث تخريب مناطق حفاظت شده 
و از بين رفتن گونه هاي گياهي و جانوري ش��ده، فقدان 
ابزارهاي قانوني، راه بازخواست از متخلفان و مقصران را بر 
سازمان حفاظت محيط زيست بسته است.  طبق اعالم 
سازمان حفاظت محيط زيست، در حال حاضر 1۰۲۳ 
گونه مهره دار از جمله خرس سياه، گوزن زرد ايراني، پلنگ، 
ميش مرغ، اردك سرسفيد، شوكا، افعي لطيف، مرال، انواع 
خفاش ها، كاراكال، كفتار و سمندر كردستاني در ايران 
به ثبت رسيده كه حدود 151 گونه از اين تعداد، با وجود 
آنكه در ۴ منطقه حفاظت شده قرار دارند ولي در معرض 
انقراض قرار گرفته اند.  بنا به اعالم صندوق جهاني حيات 
وحش، تخريب زيستگاه ها، تغيير كاربري اراضي، قاچاق 
حيات وحش، ورود گونه هاي مهاجم به زيس��تگاه هاي 
طبيعي، انواع آلودگي هاي طبيعي و تغيير اقليم، 5 عامل 
موثر در انقراض انواع گونه هاي گياهي و جانوري در جهان 

و ايران است.

دولت و مجلس 
براي نجات محيط زيست كشور دلسوز باشند 

سرپرست معاونت محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت، خبر داد كه با هدف 
جلوگيري از تخريب زيستگاه هاي جانوري، اليحه اي تنظيم 
شده كه در صورت همياري مجلس و دولت، بخشي از اين 

گروه اجتماعي

آزاده س�ليمان نژاد |كارشناسان بر اين باورند ۸ سال 
آينده آخرين فرصت جمعيتي ايران ب��راي فرار از پيري 
است و در صورتي كه از اين زمان طاليي براي فرزندآوري 
و افزايش جمعيت استفاده نشود، پنجره هاي جمعيتي 
بسته مي شود و جامعه با سرعت بيشتري به سمت چالش 
پيري حركت خواهد كرد. پيشينه طرح جواني جمعيت 
در كشور ما به ۲۸ خرداد 1۳9۲ باز مي گردد. در آن زمان 
مجلس طرحي را تحت عنوان طرح جامع جمعيت و تعالي 
خانواده با هدف افزايش نرخ باروري به حداقل ۲.5 فرزند 
به ازاي هر زن با 5۰ ماده از سوي نمايندگان تهيه و اعالم 
وصول كرد، س��رانجام قانون حمايت از خانواده و جواني 
جمعيت در تاريخ نوزدهم آبان ماه 1۴۰۰ با اجراي آزمايشي 
به مدت هفت سال به تصويب مجلس رسيد. البته در اين 
طرح وجود يك ماده قانوني حرف و حديث هايي با خود 
داشته اس��ت. بر اساس ماده 51 اين قانون هرگونه توزيع 
رايگان يا يارانه ايي اقالم مرتبط با پيشگيري از بارداري و 
كار گذاشتن اقالم پيشگيري و تشويق به استفاده از آنها 
در شبكه بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه هاي علوم 
پزشكي ممنوع است و البته اين ماده قانوني يك تبصره 
هم داشت و آن اينكه هر گونه ارايه داروهاي جلوگيري از 
بارداري در داروخانه هاي سراسر كشور و شبكه بهداشت 
و كار گذاش��تن اقالم پيش��گيري، بايد با تجويز پزشك 
باشد. اقتصاد آنالين در بهمن 1۴۰۰ نوشت: »چند تن از 
نمايندگان مجلس با اشاره به بحران جمعيت در كشور اعالم 
داشتند كه اگر اين تصميم اتخاذ شد، تنها به دليل افزايش 
جمعيت بوده است. اما سوالي كه مطرح مي شود، اين است 
كه افزايش جمعيت به چه قيمتي؟ آيا در پشت تصميماتي 
كه اتخاذ مي شود، تفكري هم وجود دارد؟« اين طرح اما و 
اگر هاي فراواني دارد؛ از مدت ها قبل زمزمه هايي مبني بر 
برداشتن اجبار غربالگري در اين طرح، هياهوي فراواني را 
در جامعه ايجاد كرد. كبري خزعلي، رييس شوراي فرهنگي 
اجتماعي زنان و خانواده در شوراي عالي انقالب فرهنگي 
از مبلغان افزايش جمعيت و از مخالفان دخالت پزشكي و 
سقط جنين است. فرا رو اواخر دي ماه 99 نوشت: خزعلي 
توييتي بحث برانگيز درباره حذف غربالگري اجباري زايمان 
منتشر كرد كه بازتاب و واكنش هاي فراواني در پي داشت. 
البته او پس از انتقادات شديد توييت خود را حذف كرد، 
خزعلي نوش��ته بود: »عرض تبريك به مادران و پرسنل 
خدوم وزارت بهداشت باالخره با تالش برخي نمايندگان 
انقالبي مجلس اجبار به غربالگري توسط مادر و پزشكان با 
تجويز هاي غيراستاندارد و غيرمتقن علمي )كه باعث قتل 
جنين مي شد( برداشته شد. حاال ديگر هيچ پزشك و مادري 
مجبور به غربالگري و كشتن جنين نيست.«   بنا به گفته 
اقتصاد آنالين نتيجه چنين تصميمي اين گونه خواهد شد 
كه اقشار پردرآمد كه از رفاه برخوردارند، همچنان مي توانند 
ابزار جلوگيري از بارداري خريداري كنند و آن قشري كه از 
اين تصميم تاثير خواهد گرفت، اقشار ضعيف و كم درآمد 
خواهند بود، چراكه كودكاني كه در اين خانواده ها متولد 
مي شوند، دسترسي مناس��بي به آموزش، بهداشت و... 
نخواهند داشت.  در اين بين بسياري از مردم معتقدند كه 
چنين طرح هايي هيچ دردي از جمعيت دوا نخواهد كرد. 
آنها مي گويند در كشوري كه در برخي نقاط ابتدايي ترين 
مايه حيات يعني آب يا هواي سالم وجود ندارد همچنين 
در بعضي نقاط مدرس��ه وجود ندارد، اي��ن راه حل ماجرا 
نخواهد بود. به گفته عده اي نيز با وجود اقتصاد نابسامان 
اين روزها كه تورم و گراني همچنان در حال افزايش است 
ما اگر بتوانيم شكم زن و فرزندي را كه آورده ايم سير كنيم 
هن��ر كرده ايم، چرا بايد با تولد كودك��ي ديگر او را درگير 
مشكالت مان كنيم. يك آسيب شناس اجتماعي معتقد 
است، چنين بحران هايي نيازمند ريشه يابي ماجراست. 
به گفته افشين طباطبايي ريشه مساله جمعيت را بايد 
در اقتصاد جس��ت وجو كرد. تا زماني ك��ه تورم، بيكاري، 
مش��كالت مس��كن و... جامعه را فرا گرفت��ه، طرح ها و 
تصميمات اينچنيني نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد، 
بلكه به بار مشكالت نيز خواهد افزود. بهتر است كه دولت 
به جاي طرح هاي اينچنيني براي حل مشكل جمعيت، به 
اقتصاد و معيشت مردم توجه كند. با ثبات اقتصادي مردم 
خود به سمت ازدواج و فرزندآوري پيش خواهند رفت. اين 
پژوهشگر افزود: پرواضح است سياست هاي جمعيتي و 
برنامه ها و راهكارهاي مربوط به آن به نتيجه نرسيده كه 
وزارت بهداشت با تصويب مجلس قانون ممنوعيت فروش 
وسايل پيشگيري از بارداري را به تصويب رسانده. به گفته 
طباطبايي آب از سر چشمه خراب است. او ادامه داد: اين 
تفكر اشتباه است كه با ممنوعيت فروش وسايل پيشگيري 
از بارداري مي توان به افزايش جمعيت كمك كرد، بلكه 
تجربه نشان داده هر محدوديتي نتيجه معكوس داشته 
همانند اينكه سياست حجاب اجباري در جامعه از سال ها 
قبل نه تنها به نتيجه نرسيد، بلكه سبب افزايش بدحجابي 
و برخي آسيب هاي مربوط به آن در جامعه شد. به گفته 
اين محقق ممنوعيت فروش لوازم پيشگيري از بارداري 
نتيجه اي جز افزايش بيماري هاي زمينه اي، سقط هاي 
زيرزميني، همچنين رونق بازار مافيا و دالالن اقتصادي از 
راه فروش وسايل پيشگيري از بارداري به صورت قاچاق 
نخواهد داشت. طباطبايي معتقد است: قربانيان اين قانون 
زنان هستند و از آنجا كه زن محور خانواده در جامعه ايراني 
است به تبع در اين مسير همسر و فرزندان نيز دچار آسيب 
مي شوند. افشين طباطبايي گفت: بهتر است مسووالن 
بپذيرند كه مسائلي از اين دست كه مربوط به زنان است، 
مقوالتي جامعه ش��ناختي، فرهنگي و جنسيتي است 
بنابراين بايد واگذار ش��ود به كارگروه هاي تخصصي كه 
بتوانند اين ويژگي ها را درك كنند و در بستري به دور از 
سياست پيچيدگي هاي موضوع را مورد واكاوي و بررسي 
قرار دهند و مسووالن نيز  بايد در تعامل با اين كارگروه ها 
و متخصصين سياست هاي دولت را پيش ببرند.  او گفت: 
چنانچه دولت بر گسترش زيرساخت ها و امكانات اهتمام 
ورزد و اوضاع نابس��امان اقتصادي را س��امان دهد، مردم 
خواهند توانست به دور از دغدغه ها و مشكالت معيشتي 
به فرزندآوري فكر كنند، چراكه عالقه به تعدد فرزندان از 

ديرباز در تفكر مردم كشورمان بوده است.

اما و اگرهاي يك قانون
 از نگاه مردم و كارشناسان

فرزندآوري به اجبار يا اختيار

محيط زيست

آمارهاي تكان دهنده معاون سازمان حفاظت محيط زيست
 درباره انقراض گونه هاي ارزشمند جانوري و گياهي در كشور

حيوان و گياه
 در آتش سوءمديريت تلف مي شوند

نگارنده در هفته گذشته در سفري 
به كشور عراق با ابعاد گوناگوني از 
مس��اله توفان گرد و خاك در اين 
كشور آشنايي اوليه ميداني يافت. 
پروازها به دلي��ل ديد ضعيف در 
فرودگاه هاي بغداد و شهر مقدس 
نجف متوقف شدند و انتظار مي رود 
اي��ن پديده در هفته پي��ش رو نيز احتماال تكرار  ش��ود. 
رانندگان به دليل ديد كم هنگام توفان در بغداد چراغ هاي 
جلو را روش��ن كردند. ديد كمتر از 5۰۰ متر ذكر ش��د. 
بيمارستان هاي نجف 6۳ نفر را كه در نتيجه توفان دچار 
مشكالت تنفسي بودند، پذيرفتند. ۳۰ بستري ديگر در 
استان عمدتا بياباني انبار در غرب كشور گزارش شد. عراق 
در ماه فروردين 1۴۰1 با مجموعه اي از اين توفان ها آسيب 
فراوان ديد كه پروازهاي بغداد، نجف و اربيل را متوقف و 

ده ها نفر را در بيمارستان بستري كرد. 
اين پديده آب و هوايي به دليل خشكسالي، بيابان زايي و 
كاهش بارندگي به طور فزاينده اي تكرار مي شود. عراق به 
ويژه در برابر تغييرات آب و هوايي آسيب پذير است، زيرا 
در س��ال هاي اخير ش��اهد بارندگي كم و دماي باال بوده 
است. اين عوامل تهديدي براي ايجاد فاجعه اجتماعي و 

اقتصادي در اين كشور آسيب ديده از جنگ است. 
ميانگين دما در عراق در طول قرن گذشته بين يك تا ۲ 
درجه سانتيگراد افزايش يافته، در حالي كه گرماي شديد 
در حال افزاي��ش است، بارش ه��ا در جنوب شرق کشور 
روندي نزولي دارد. پيش بيني مي شود كه ميانگين دماي 
ساالنه تا سال ۲۰5۰ تا ۲ درجه سانتيگراد بيشتر افزايش 
يابد، در حالي كه پيش بيني مي شود ميانگين بارندگي 

ساالنه 9 درصد كاهش ياب��د. در بصره، دماي تابستان از 
حدود ۴۰ درجه س��انتيگراد در تابستان فراتر نمي رفت. 
امروز، دماي بيشينه از 5۰ درجه سانتيگراد فراتر مي رود. 
بصره به عنوان يكي از مهم ترين ش��هرهاي خاورميانه، 
به ويژه خليج فارس، به عنوان يك بن��در بزرگ در دلتا، 
دو رودخانه بزرگ دجله و ف��رات، تاريخي طوالني دارد. 
اين شهر به عنوان دومين شهر بزرگ عراق در حدود ۷۰ 
سال گذشته افول كرده و به تديج در وضعيت نابساماني 
قرار گرفته است. بسياري از تاثيرات و آسيب ها بيشتر به 
زيرس��اخت ها و عمليات بصره ناشي از تخريب داخلي و 
»خودساخته« به دليل بي ميلي مديران اين شهر است و 
اثر رويدادهاي اقليمي بيروني را بيشتر كرده است. نرخ 
باالي رش��د جمعيت در استان بصره به بيش از ۳ درصد 
و عدم سرشماري دقيق نفوس در سال هاي اخير موانع 
مهمي براي برنامه ريزي اقليمي مناسب است. زمين ها 
براي زيرس��اخت هاي بهره برداري نفت يا س��ايت هاي 
باستان شناسي در نظر گرفته شده است. اين مشكلي است 
كه كمابيش در تمام عراق در امكان بهره برداري از زمين ها 
وج��ود دارد. زمين هاي مختلفي به دليل احتمال وجود 
مخازن هيدروكربوري مورد بهره برداري قرار نمي گيرد. 

يكي ديگ��ر از مسائل مهمي ك��ه باعث تضعيف محيط 
زيست مي شود، شوري خاك و آب است كه از ديرباز يك 
مشکل گسترده در عراق بوده است. بيش از 5۰ درصد از 
آب مصرفي در عراق از تركيه، س��وريه و ايران سرچشمه 
مي گيرد. شيوه هاي مديريت منطقه اي و ملي آب منجر به 
رسيدن آب کمتري به جنوب عراق در رودخانه  هاي دجله 
و فرات شده است. اين رودخانه ها از يكي از خشك ترين 
مناطق منطقه عبور ميکنند. تبخير اگرچه عامل اصلي 

نيست، اما در افزايششوري نقش دارد.
هنگامي كه سطح آب اين رودخانه ها كاهش مي يابد، آب 
دريا از شط العرب/ اروندرود بيشتر مي شود و به کانال  هاي 
آبياري ك��ه براي کشاورزي و دامداري استفاده مي شود، 

مي رود. 
توفان  هاي شن ي��ا گرد و غبار نيز به طور چش��مگيري 
افزايش  يافته اند كه تا حد زيادي به دليل تخريب خاك 
س��طحي است. بين سال هاي 1951 تا 199۰، به طور 
متوسط ۲۴ روز در سال با توف��ان گرد و غبار در عراق 
رخ م��ي داد، در حالي كه اين  مي��زان در سال ۲۰1۳ به 
مدت 1۲۲ روز بود. عراق ممكن اس��ت تا سال ۲۰5۰ با 
كاهش ۲۰ درصدي منابع آب به دليل تغييرات اقليمي 
و در دهه ه��اي آينده با »۲۷۲ روز گرد و غبار« در س��ال 

مواجه شود. 
زماني كه باران ي��ا پوشش گياهي كافي وجود نداشته 
باشد، اليه هاي سطحي خاك فشرده تر مي شوند، به اين 
معني كه احتمال گرد و غبار يا توفان  هاي شن افزايش 
مي يابد. اين رويدادهاي اقليمي به بيابان زاييکمک 
م��ي کند. خاك حاصلخي��ز در حال تبديل شدن به 
بيابان است. مناطق حاصلخيز تاريخي در جنوب عراق 
در حال از بين رفتن هس��تند. در بندر فاو، زمين هاي 
قابل کشت از ۷.5 كيلومتر مربع به حدود ۴ كيلومتر 
مربع كاهش يافته است. بيابان زايي در جنوب بخش 
کشاورزي را كه قبال بخش قابل توجهي از جمعيت را 
به کار مي گرفت، از بين برده است. هنگامي كه مردم 
نمي توانند براي امرار معاش خود به زمين تكيه کنند، 
براي جستجوي شغل به مناطق ش��هري مانند بغداد، 
بصره، كربال يا نجف مهاجرت مي کنند. جمعيت شهر 

بندري فاو طي چهار دهه از ح��دود 1۰۰ هزار نفر به 
حدود 5۰ هزار نفر کاهش يافت��ه است، زيرا مردم به 

شهرهاي بزرگ تر مهاجرت كرده اند. 
شوري آب و خاك براي محصوالت زراعي مردم و حيوانات 
مضر است زماني كه اين مشکل را به سطوح باالي س��اير 
آالينده ه��اي موجود اضافه كنيد، يك خطر واقعي براي 
سالمت عمومي است. در سال ۲۰1۸، بيش از يكصد هزار 
نفر در استان بصره با عاليم مربوط به كيفيت پايين آب در 

بيمارستان بستري شدند.
در س��ال هاي اخير، تعداد روزهايي كه تهران از كيفيت 
هواي پاك و س��الم برخ��وردار بوده اس��ت را مي توان با 
انگشتان يك دست شمارش كرد. اما در سومين جمعه 
فروردين 1۴۰1 براي اولين بار در تاريخ، شهر تهران حتي از 
پكن، دهلي يا هانوي آلوده تر بود. بدتر شدن شديد كيفيت 
هوا در اين آخر هفته با توفان ه��اي گرد و غبار در عراق، 
سوريه و عربستان سعودي مرتبط است. »كمي بارندگي« 
در شهرهاي استان تهران، آذربايجان غربي، كرمانشاه، 
كردستان، ايالم، خوزستان، البرز، زنجان، قزوين و قم بر 

اين مشكل افزوده است. 
پروژه هاي سدسازي در تركيه و ايران باعث كاهش شديد 
آب ورودي به تاالب هاي عراق ش��ده است. هنگامي كه 
رطوبت خاك از بين مي رود، ذرات بسيار  ريزي كه در طول 
قرن ها در بس��ترهاي آبي ته نشين شده اند، مي توانند به 
راحتي توسط جريان هوا منتقل شوند. اين ذرات كوچك تر 
از دو ميكرون هستند و در نتيجه، حتي يك وزش معمولي 
هوا مي تواند آنها را به مسافت هاي طوالني منتقل كند. 
برنامه اي جامع و مشترك با شركت كشور هاي ايران، عراق 
و تركيه براي كنترل بحران اقليمي حاضر ضروري است. 

گرمايش زمين و توفان گردوخاك در ميان رودان: چاره ايران چيست؟
نگاه كارشناس

مهدي زارع

هدف محقق مي شود اگرچه كه ضوابط فعلي براي مقابله 
با تخريب زيستگاه، چندان موثر و بازدارنده نيست.  اكبري 
برخي داليل موثر در تلف شدن گونه هاي جانوري ارزشمند 
در ايران را خسارات مالي حيات وحش به دامداران و فقدان 
سياست هاي حمايتي برشمرد و گفت: » وقتي دامدار از 
حيات وحش آسيب مي بيند، ديگر براي حفاظت از حيات 
وحش به ما كمكي نمي كند. خس��ارت حيات وحش به 
مزارع كشاورزي تحت پوش��ش بيمه قرار ندارد و از جهاد 
كشاورزي براي توجه به اين امر درخواست كمك داريم.« 
آتش سوزي عرصه هاي طبيعي، عامل موثر ديگري در تلف 
شدن گونه هاي جانوري ارزشمند در كشور است چنانكه 
به گفته اكبري، سال گذشته به علت خشكي و گرماي هوا 
و نبود آموزش كافي 1۰ هزار هكتار آتش سوزي در مراتع 
و جنگل ها و به ويژه جنگل هاي هيركاني داشتيم كه اين 
وسعت نش��ان دهنده افزايش آتش سوزي در عرصه هاي 
طبيعي است.  كمبود محيط بان به عنوان يكي ديگر از عوامل 
موثر در تشديد خطر تلف شدن و نابودي گونه هاي جانوري 
و گياهي كشور هم مورد اشاره اكبري قرار گرفت و گفت: 
»سازمان محيط زيست در حال حاضر داراي حدود ۳۰9 
منطقه چهارگانه به مساحت 1۸ ميليون هكتار است .حدود 
۲۸۰ هزار هكتار عرصه نيز توسط بخش خصوصي مديريت 
مي شود، با اين حال، سازمان حفاظت محيط زيست در كل 
كشور كمتر از ۳۰۰۰ محيط بان دارد و به لحاظ خودرويي 
و وسايل نقليه با مش��كل مواجه است آن هم در حالي كه 
س��االنه بين 15۰۰ تا ۲۰۰۰ الشه پستانداران وحشي از 
شكارچيان كشف مي شود.« اين مقام مسوول اخيرا هم در 
گفت وگو با روزنامه جام جم و در تشريح خسارات وارد شده 
بر محيط زيست كشور گفته بود: »بيشترين آسيب را در 
بحث تنوع ژني ديده ايم. وقتي مي گوييم از 1۰۰ هزار راس 
آهويي كه در دشت هاي كشور وجود داشت، اكنون حدود 
۲۰هزار راس باقي مانده يعني بخش زيادي از تنوع ژني را از 
دست داده ايم. جمعيت گونه هاي برجسته ما مثل كل، بز، 
قوچ، ميش و گورخر حدود ۲۰۰هزار راس برآورد مي شود. 
اين عدد به نظر درش��ت است اما به نسبت جمعيت هايي 
كه اواخر دهه 1۳۳۰ داشتيم به كمتر از يك پنجم رسيده 
و به عبارت ديگر چهارپنجم جمعيت اين گونه ها را از دست 
داده ايم. جمعيت پلنگ ها شايد به لحاظ عددي نسبت به 
يوزپلنگ مناسب باشد اما اين گونه نيز بخش زيادي از تنوع 
ژني اش را از دست داده، زيرا زيستگاه هاي پيوسته اي كه 
داشته از بين رفته است.« اكبري در اين گفت وگو همچنين 
تاكيد كرده بود: »ريشه برخي مشكالت ما در تخلفات صيد و 
شكار در نقاطي مثل مازندران به فقر و بيكاري و البته بخشي 
نيز به فعاليت مافيا برمي گردد و مديريت اين موارد از توان 

سازمان خارج است.«

بيمه طبيعت كشورمان را از دست داده ايم 
به دنبال آمارهاي تكان دهنده اي كه يك مسوول دولتي 
درباره افزايش تعداد گونه هاي جانوري و گياهي در معرض 
انقراض در ايران اعالم كرد، دبيرسابق مجمع كنوانسيون 
تنوع زيستي كش��ور هم گفت كه دخالت هاي انساني از 
عوامل مهم تخريب اكوسيستم بوده است.  هادي كيادليري، 
در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه تنوع زيستي حكم بيمه را 
براي طبيعت دارد، بر اين نكته تاكيد كرد كه »هر قدر تنوع 
زيستي بيشتر باش��د، آينده آن اكوسيستم بيشتر حفظ 
مي شود.« كيا دليري با ذكر مصداق هايي از نتايج غيرقابل 
جبران انقراض و تخريب گونه هاي جانوري و گياهي در ايران 
گفت: »تنوع زيستي در ايجاد درآمدهاي اقتصادي براي بشر 
و تداوم اكوسيستم موثر است. اگر گونه هاي متفاوتي نداشته 
باشيم، حشرات نمي توانند در فصول مختلف به حيات خود 
ادامه دهند. اگر ميوه هاي مختلف نداشته باشيم نيز حيوانات 
نمي توانند زنده بمانند. بس��ياري از حيوانات در طبيعت 
بذرافشاني مي كنند و موجب توزيع بذر در طبيعت مي شوند. 
يكي از داليلي كه بلوط ايراني كمتر بذرافشاني مي كند، كم 
شدن سنجاب ايراني است كه بذر بلوط را در طبيعت پخش 
مي كرد. يكي از داليلي كه ب��ذر بعضي درختان پراكنده 
نمي ش��ود، كاهش جمعيت بعضي پرندگان است.طبق 
مطالعات انجام شده، تنوع ژنتيكي بعضي از گونه ها در شمال 
كشور مثل »راش« كم شده و اين به دليل كاهش جمعيت 
موشي است كه بذر آن را در مناطق مختلف دفن مي كرد و 

اين بذرها جوانه زني و رشد مي كردند.«
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فراخوان بيس��ت ويكمين مس��ابقه ادب��ي »صادق 
هدايت« منتشر شد.

در اين فراخوان آمده اس��ت: »بيس��ت ويكمين سال 
مسابقه داستان كوتاه نويسي »صادق هدايت« از اول 
خردادماه ۱۴۰۱ آغاز مي شود و عالقه مندان مي توانند 

در اين رقابت بيست ويك ساله شركت كنند.
شرايط شركت در اين رقابت ادبي بدين شرح است: 
ه��ر نويس��نده مي تواند تنه��ا يك داس��تان كوتاه 

منتشرنش��ده و كاماًل بكر خود را كه مورد هيچ گونه 
اس��تفاده اي قرار نگرفته براي ش��ركت در مسابقه 
ارس��ال كند. ارسال بيش از يك داس��تان پذيرفته 

نمي شود.
داس��تان ارس��الي نبايد از ه��زار كلمه كمت��ر و از 
چهارهزار كلمه بيشتر باشد و از طريق آدرس ايميل 

ذيل قابل ارسال است.
دفتر صادق هداي��ت مي تواند با همكاري ناش��ران 

داخل يا خارج از كشور مجموعه بهترين داستان هاي 
مسابقه را چاپ و منتشر كند.

در صورت نياز به اطالعات بيشتر به يكي از روش هاي 
زير تماس بگيريد: 

دفتر هدايت: صبح ها تماس با شماره ۲۲۵۵۶۶۰۷-
 ۰۲۱
ايميل:

jahangirhedayat@gmail.com

مسابقه ادبي صادق  هدايت

تيتر مصور|جهان کرونا
نواک

جهان؛ خارج از مرزها  گردون

هيچ  وق��ت در فكرمان هم 
خط��ور نمي كرد به س��ني 
برس��يم كه مرجعي شويم 
براي دو نسل قبل تر. آن هم 
بخواهند كه دوره اي خاص 
از تاريخ سياسي و اجتماعي 
ايران را، دس��ت كم نه تحليل كه تعريف كنيم. از 
اين جهت فعل جمع به كار مي برم كه در جمعي 
۲۵ سال كوچك تر از خودم و دوستم بوديم. نسلي 
كه هيچ شناختي از دهه مياني هفتاد نداشت. اين 
اندازه اي كه پرسش داشت؛ نه از كنجكاوي شان، 
بلكه صرفا سر صحبت باز كردن درباره موضوعي 
ديگر بود كه الجرم بحث دغدغه هاي آنان در اين 
سن و دغدغه ما در آن س��ال ها و سن امروزشان 
بود. به آنها گفتم در س��ن شما ما دلبسته مردي 
شديم از تبار لبخند؛ از معممي كه شيك پوش بود. 
كالم را به درس��تي ادا مي كرد. در يك كالم سيد 
و آقاي جنتلمن ما ب��ود. گفتيم در خرداد ۷۶ در 
مسجدي در آمل، منتظر اتوبوس خاتمي بوديم. 

پرسيدند چرا اتوبوس؟
 گفتيم گعده تبليغاتي شان اتوبوسي بود و بس كه 
به جغرافياي ايران سفر مي كرد. گفتند چه شد كه 
سمپا ت شان شديد؟ گفتيم سمپات نشديم. بدتر 
و سخت تر از آن ش��ديم. ما دلبسته و دلداده اش 

شديم. كالم و حرفي نو، انگار داشت. 
هر چند س��ن مان قد نم��ي داد كالم و بيان غير 
آن را درك كرده باش��يم. نوعي ويروس سياست 
در بدن مان جاري ش��د. تو گويي ضعيف و قوي 
بس��ان كروناي بدس��گال ام��روزي. خواه ناخواه 
درگيرش مي شدي. اما اين ويروس كشنده نبود. 

راه برنده بود. 
نقش��ه راهي بود دلپذير و دلپس��ند . يا دست كم 
ما اين شكلي ترس��يمش كرده بوديم. پرسيدند 
از روزي ك��ه به آمل و مس��جد ام��ام رضا آمدند؛ 
چه در خاطر داريم؟ گفتيم جمعيت از دو يا س��ه 
ساعت قبل در مسجد منتظر بود. جو خوشايندي 
بود. آن هم در شهري كه به واسطه نامزد رقيب، 
انتظار مي رفت آرا به س��مت او س��رازير شود. هر 
چه ب��ود قبل��ه آن سياس��تمداران آن روزي كه 
حاليه حتي دس��تي ب��ر آتش هم ندارند؛ س��يد 
ي��زدي نبود. اتوبوس رس��يد. ي��اران خاتمي كه 
نمي شناختيم شان وارد ش��دند. پيش قلياني اي 
برگزار شد و در رس��اي او صحبت هايي. نوبت به 

خودش رسيد. 
بي تكلف پشت تريبون رفت. به خاطر دارم عبايي 
خوش��رنگ پوش��يده بود. صحبتش را از احترام 
به مخالف آغاز ك��رد. از اينكه آمده تا همه حرف 
بزنند. جمعيت شعار مي داد: حي علي خير العمل/ 
خاتمي م��رد عمل/ به ناگه��ان از ميان جمعيت 
عده اي شروع به پرخاش و ناسزايي كردند. افرادي 
خاص با پوشش��ي خاص تر از منطقه اي كه نامزد 

رقيب مسقط الراسش آنجا بود. 
جمعيت طرفدار خاتمي آماده پاسخگويي شدند. 
بيم برخورد مي رفت. كما اينكه در ميتينگ هاي 
ديگ��ر اين صحنه ها بارها ديده و ش��نيده بوديم! 
حتي ابزار و س��الح سرد هم زير كت آن مخالفان 
دي��ده مي ش��د! ولي س��خنان اين م��رد »تكرار 
ناشدني« جو را آرام كرد. خاتمي گفت من آمده ام 
كه اين جماعت هم حرف بزنند، نقد كنند، ايراد 
بگيرند. ما بايد اجازه بدهيم همه حرف بزنند در 
چارچوب قانون. پس اجازه بدهيد اين دوس��تان 
هر نق��دي دارند؛ انجام بدهن��د. وصف آن لحظه 

مسجد نانوشتني است.
 به حدي همه آرام ش��دند و از همه بيش��تر اين 
مخالفان كه ديگر تا پايان مراس��م صدايي از آنها 
شنيده نشد. به شخصه شاهد بودم در پايان مراسم 
خيلي از آنها مي گفتند راي شان ديگر نامزد رقيب 
نيست. آري به همين سادگي مهر ايشان بر دل ها 

مي نشست.
 او آمده بود تا سياستي نو درانگيزد. هر چند داعيه 
سياسي كاري نداشت. صحبت كه بدين جا رسيد؛ 
آن نوجوانان امروزي پرس��يدند بعدش چه شد؟ 
گفتم بعد آن ديگر بايد برويد و بخوانيد. در تعريف 
نمي گنجد. اصوال نمي توان فرد و دوره خاصي را 
سياه و سفيد ديد. خاكس��تري ديدن نيز هنري 

است. دست كم ياد بگيريد. 
در دوره ما اين نگاه منصفانه نبود. اجازه رشدش 
را ندادند. هش��ت سال تالش شد كه چنين شود. 
ولي به هر حال نشد. ولي ياد آن مرد و گفته هايش 
براي نسل ما خاطره شد. آن دوره دست كم براي 
ما هيچ دستاوردي نداشته باشد؛ ادب و منطق و 

كالم نيكو را ديديم و شنيديم.
پايان سخن ما؛ هر چند آغازي براي آن دوستان 
جوان در باب سياست ورزي نبود و حتي تلنگري 
هم وارد نكرد؛ چراكه سطح دغدغه ها فرق داشت  
ولي حسرتي در چهره ش��ان موج مي زد كه مگر 
مي توان۲۵ سال گذشته باشد و آن مرد هنوز هم 
در يادها بماند با همه مسائلي كه بدان آگاهيم...! 
فقط اين بيت س��يد علي همداني را براي ش��ان 
خواندم كه: هر كه ما ياد كرد ايزد مر او را ياد باد/ 

هر كه ما را خوار كرد از عمر برخوردار باد/

راهپيمايي صلح »مارش ميرا« 
شهر سربرنيتس��اي بوسني و به 
 مناسبت شهادت بيش از 8 هزار 
مسلمان بي گناه و غيرنظامي در 
۱۱ جوالي سال ۱99۵ به دست 
صرب ها امس��ال نيز در يازدهم 
ج��والي ۲۰۲۲ )۲۰ تيرماه ۱۴۰۱( در س��ارايوو برگزار 
خواهد شد. اخيرا مس��ووالن كميته راهپيمايي صلح و 
كميته پشتيباني لجستيك به همراه نمايندگان نيروهاي 
مسلح بوس��ني و هرزگوين و نهادهاي مربوطه پليس و 
دفاع غيرنظامي از محل اردوگاه هاي ش��ركت كنندگان 
در اين راهپيمايي بازديد كردند. در دو س��ال گذش��ته با 
توجه به همه گيري ويروس كرونا تعداد شركت كنندگان 
در اين رويداد محدود ش��ده بود، اما در س��ال جاري پس 
از لغو پروتكل هاي بهداشتي بين ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر در 
راهپيمايي امسال حضور خواهند داشت. اين مراسم همه 
ساله به  صورت خودجوش از سوي افراد و گروه هاي مختلف 
و خانواده بازماندگان كشتار سربرنيتسا در بوسني برگزار 
مي شود. راهپيمايي مارش ميرا حركتي نمادين و بزرگ 
است كه براي يادبود كشتار عظيمي كه در ماه جوالي سال 
۱99۵ در سربرنيتسا رخ داد، برگزار مي شود. يوگسالوي 
سابق به عنوان بزرگ ترين قدرت شرق اروپا بعد از شوروي 
س��ابق، به يك جنگ داخلي كش��يده و منجر به كشتار 
شهروندان مسلمان اين كشور شد. بعد از گذشت ۲۷ سال، 
هنوز گورهاي دسته جمعي پيدا مي شود. دردناك ترين 
كشتار در شهر سربرنيتس��ا اتفاق افتاد. در آنجا نيروهاي 
پاسدار صلح هلندي محافظ مردمان بي دفاع اين شهر بودند، 
ولي نيروهاي صرب اين شهر را محاصره كردند. مردم به مقر 
نيروهاي سازمان ملل، پناه بردند. صرب ها بيش از 8 هزار 
مرد و پسر نوجوان مسلمان را با اتوبوس از محدوده تحت 
حفاظت سازمان ملل خارج كرده و همه آنها را در اطراف 
شهر به قتل رساندند. در آن زمان تعدادي از جوانان كه به 
مقر سازمان ملل نرفته بودند، چون به آنجا اعتماد نداشتند، 
از يك مسير كوهستاني بسيار صعب العبوري به مسافت 
۱۱9 كيلومتر عبور كردند تا بتوانند فرار كنند. اين مسير به 
جاده مرگ معروف  شد، چراكه بسياري از آنها در اين مسير 
بر اثر حوادث مختلف جان خود را از دست دادند. فقط تعداد 
محدودي از آنها زنده ماندند. برگزاري هر ساله راهپيمايي 
»مارش  ميرا« يادبودي براي اين افراد است كه براي زنده  
ماندن اين مسير را انتخاب كردند و به نيروهاي حافظ صلح 
اعتماد نكردند.  پس از سال ها از گذشت جنگ خونين در 
بوسني، ملي گرايان در صربستان بسيار تالش مي كنند، 
روايت دروغين��ي را در جنگ بالكان ارايه كرده و جنايات 
صرب ها را انكار كنن��د! آنها تالش كرده اند در كتاب هاي 
درسي كودكان صرب، هيچ ارجاعي به رخدادهاي سياه 
جنگ بالكان نش��ود و جنايات جنگ بالكان را از حافظه 
تاريخ ح��ذف كرده و حتي از مجرم��ان جنگي به عنوان 
قهرمان ياد كنند و در برخي موارد به آنها پست هاي نظامي 
هم داده مي شود.  مقامات بوسني همچنان بر به  رسميت 
شناختن حقايق اين كشتار، اداي احترام به همه قربانيان 
غيرنظامي، حمايت از بازماندگان، محاكمه قاطعانه عامالن 
كشتار مردم بوسني، تضمين برگزاري مراسم بزرگداشت 
و عالمت گذاري تمام مكان هاي وقوع جنايات در بوسني به 
عنوان مكان هاي يادبود تاكيد دارند. اين درخواست مردم 
بوسني در حالي است كه شهرداري »براتوناتس« اخيرا 
تصميم به بازس��ازي يكي از مكان هاي وقوع نسل كشي 
مردم سربرنيتسا گرفته كه با اعتراضات گسترده اي مواجه 
ش��د. امروز آثار جنايات در حال از بين بردن است تا حق 
يادبود سلب شود. داستان كودكان حاصل از تجاوز جنسي 
در جنگ همچنان در هاله اي از رمز و راز باقي مانده و اين 
كودكان به  دليل »لكه ننگ تجاوز« چيزي از گذش��ته و 
والدين خود نمي دانند. اين كودكان هم اكنون در بوسني 
با عنوان »كودكان نامرئي« شناخته مي شوند. بر اساس 
تحقيقات برخي سازمان هاي غيردولتي، حدود ۲۵ تا ۵۰ 
هزار زن و دختر بوس��نيايي در طول جنگ بوسني مورد 
تجاوز سربازان دشمن قرار گرفتند و هيچ كس در مورد آمار 
كودكان متولد شده از اين تجاوز جنگي اطالعات موثقي 
ندارد. بيشتر كودكان حاصل از تجاوز در پرورشگاه هاي 

بوسني رها شده  و گذشته از آنها مخفي مي شود.

راهپيمايي صلح »مارش ميرا«آن مرد و روزگار تكرار نشدني 
محمود فاضليابراهيم عمران

سه شنبه   3  خرداد ۱۴۰۱،   ۲۲  شوال ۱۴۴3 ،  ۲۴  مه ۲۰۲۲،  سال نوزدهم، شماره  ۵۲۱۵

#آيفونهشتگ روز

آيفون کاالی لوکس شده و وارداتش ممنوع. خبری که 
در چهل و  هشت ساعت گذشته هشتگ »آيفون« را در 
توييتر فارس��ی داغ کرده و آنچه می خوانيد منتخبی از 

اين توييت هاست.
»خ��ب واردات آيفون  فعال ممنوع ش��د.تا هفته پيش 
پيشنهاد شگفت انگيز ديجی کاال بود«، »واردات گوشی 
آيفون ممنوع شده. برنامه نويس iOS گرسنه نمی مونه. 
باالخره مجبور ميشه بره يه کشوری که واسش ارزش 
قائل بشن. يکيش��ون هم بره بقيه رو ريفر می کنه، ولی 
واقعا فکر اين بن��ده خداها رو نکرديد؟ می دونيد چقدر 
طول می کشه تا يه نفر توی اين حوزه متخصص بشه؟«، 
»واردات آيفون رو ممنوع کردن که حواسمون از نداشتن 
پول خريدش پرت شه«، »آذری جهرمی: آخرين باری 
که تصميم داشتند واردات آيفون را ممنوع کنند، يک 
ش��رکت حجم زيادی گوش��ی آيفون وارد کرده بود«، 
»واردات آيفون و گوش��ی های ۶۰۰ دالر به باال که کال 
ممنوع ش��د و دليلش ارزبری ذکر شده، از آن سو قراره 
اجازه واردات خودرو بدن؟ ساده ايد؟«، »واردات گوشى 
آيفون ممنوع  شد و قيمت آن از ٣٨ ميليون تومان به ٥٥ 

ميليون تومان رس��يد...چگونه مى توانيد در روز روشن 
ميليارد ميليار د رانت ببريد سر سفره«، » سه ماه حقوقم  
و جمع کردم که گوش��ی مورد عالقه مو بخرم. )ش��ايد 
بگين کار احمقانه ايه ولی خب با اين پول کار ديگه ای هم 
نمی شد بکنم( که چند وقت قبل يه جهش قيمت داشت 
و مجبور شدم دوباره صبر کنم و امروز هم خبر رسيد که 
واردات آيفون رو ميخوان ممنوع کنن. واسه گوشی نه 
ولی واس��ه آرزوهام خيلی غمگينم«، »اونی که واردات 
آيفون رو ممنوع ميکنه،نمی دونه راه دور زدن رجيستری 
وجود داره؟«، »واردات آيفون ممنوع شد.دقت کردين 
اصال چيزی به اس��م خبر خوب وج��ود نداره؟«، »خبر 
کوتاه بود:واردات تمامی مدل های آيفون  به کشور ممنوع 
شد. سوال اين اس��ت با اين ممنوعيت و انحصارسازی 
ب��ازار موبايل چه ميزان رانت  در اختي��ار انبارهای پر از 
آيفون فعلی قرار گرفت؟ چه مي��زان رانت در آينده به 
واردکنندگان برندهای چين��ی و کره ای تعلق خواهد 
گرفت؟«، »باز دوباره يک اقدام غيرکارشناسی از دولت. 
واردات آيفون ممنوع شد؛ اما مردم ميتونن برن ترکيه 
مسافری بيارن و مثل قبل در گمرک هزينه رجيستری 

و... همين باعث خروج ارز بيش��تر ميشه. طرف به جای 
اينکه با ۱۰ ميليون مسافرت بره کيش، با 9 ميليون ميره 
ترکيه، خريدش هم ميکن��ه«، »واردات آيفون ممنوع 
شد؟ خب با سنگ می زنيم به در«، »آيفون ۱3 لوکسه و 
ممنوع ولی اس ۲۲ اولترا لوکس نيست و آزاد؟ جالبه«، 
»واردات آيفون که کاالی الکچری حساب ميشه ممنوع 
ش��د، برندای ديگه که هم قيمت و حتی گرون تر از اپل 
هستند ولی همچنان وارد ميشن«، »تصميم گيری های  
احساسی؛ واردات گوشی آيفون ممنوع شد تا مثال ارز 
حاصل از صرفه جويی در اين بخش رو به کاالهای اساسی 
بدن.خب برادر بزرگوار تقاضا به سمت کاالی جانشين 
يعنی سامس��ونگ خواهد رفت و عالوه بر اينکه قيمت 
گوشی باال ميره، واردات سامسونگ باالتر خواهد رفت 
و دوب��اره مصرف ارز ميره باال«، »يک دولت هفته پيش 
مجوز واردات خودرو را می دهد، اما همان دولت هفته بعد 
ورود گوشی آيفون  را به دليل خروج ارز ممنوع می کند! 
اين ن��وع تصميم گي��ری در خوش بينانه ترين حالت 
شلختگی و در حالت بدبينانه جابه جايی رانت هست« 
و »هفته ای يه بار تو ايران واردات آيفون ممنوع ميشه«.

آيفون نباشه در می زنيم

فراخوان روز

شوكران نوش

عشق به مالمت برخاست
عشق ورزيدم و عقلم به مالمت برخاست

كان كه عاشق شد از او حكم سالمت برخاست
هر كه با شاهد گلروي به خلوت بنشست

نتواند ز سر راه مالمت برخاست

كه شنيدي كه برانگيخت سمند غم عشق
كه نه اندر عقبش گرد ندامت برخاست

عشق غالب شد و از گوشه نشينان صالح
سعدي نام مستوري و ناموس كرامت برخاست  

س��وم خ��رداد ۱3۶۱ ب��ا از جان 
گذش��تگي و ت��الش ايراني��ان ، 
عراقي ها از خرمشهر عقب نشستند 
و شهري كه ۱9 ماه در اشغال خود 
داشتند  را پس گرفتيم. روايت هايي 
از روز آزادسازي شهر ثبت شده كه 
يكي از آنها روايت خبرنگار روزنامه كيهان است كه همان 
روز، همراه با نيروهاي ما وارد شهر شد و مشاهداتش را ثبت 
و گزارش كرد. بخشي از گزارش او را به نقل از نوزدهمين 
جلد از كتاب روزشمار جنگ ايران و عراق -كه با عنوان 
»آزادسازي خرمشهر« منتشر شده است-  مي خوانيم. 
»ما با پيشروي نيروهاي دالور اسالم در خرمشهر كوچه 
به كوچه مي رفتيم. ابتدا وارد اولين فلكه شهر يعني ميدان 
راه آهن ش��ديم، ولي از ميدان خبري نبود. از ساختمان 
بزرگ راه آهن و همچنين از بناي عظيم خانه جوانان شهر 
حتي خشتي برجاي نمانده بود و من كه بيش از 3۰ سال 
در اين شهر زندگي كرده بودم، نمي دانستم براي ورود به 
مركز شهر مي بايست از كدام طرف حركت كنم. صدام و 
صداميان عملي در شهر زيباي خرمشهر انجام داده بودند 
كه نمونه اش را شايد در سرزمين هاي فلسطين هم نتوان 
ديد. آنها به هيچ چي��ز رحم نكردند؛ خانه ها، خيابان ها، 
بيمارستان ها، مدارس، درخت ها و حتي آسفالت خيابان 
را كنده بودند. حاشيه و امتداد خيابان ها را كنده و نهرهاي 
بزرگ س��اخته اند. مغازه ها ويران و غارت ش��ده اند و در 
خانه هاي مردم حتي شير آب يا يك تكه سيم برق وجود 
ندارد. وس��ايل مردم به يغما برده شده و خانه هاي شان 
سوزانده شده است. بعضي از خانه ها هنوز مي سوزد و از 
آنها دود بلند مي شود و به دنبال آن صداي انفجار مهمات 

به گوش مي رسد. گويا دشمن امروز قبل از ترك شهر و 
سنگرهاي خود، آخرين صحنه هاي رذالت و پستي را به 
نمايش گذاشته است. با ويران كردن خانه ها و مصالح آن 
براي خود سنگر و خاكريز ساخته اند. خيابان هاي منتهي 
به كارون را به وسيله تلي از آجر و خاك چون كوهي بلند 
مسدود كرده اند.« راوي ادامه مي دهد: »شناخت خيابان ها 
حتي براي من كاري بس دشوار است. براي ديدن شهر و 
گرفتن عكس به هر نقطه كه مي روم با راهي كور و بن بست 
روبه رو مي شوم. نمي دانم چگونه خودم را به مسجد جامع 
برس��انم. در تمام شهر و خيابان ها و بازار خرمشهر حتي 
يك تابلوي كوچك ديده نمي شود. به مسجد مي رسيم. 
روي پله هاي مسجد پزشكياري با دقت مشغول مداواي 
يك س��رباز مجروح عراقي اس��ت و براي اين كار چقدر 
حوصله به خرج مي دهد. بچه هاي خرمشهر يكديگر را 
در آغوش گرفته اند و از خوش��حالي گريه مي كنند. دور 
و بر مسجد غوغايي برپاس��ت. گروهي روي گنبد رفته 
و پرچم جمهوري اس��المي را روي آن نصب مي كنند... 
مي خواهم س��ري به خانه ام بزنم. فاصله من تا آنجا دور 
نيست، ولي وحشتي عجيب وجودم را فراگرفته است. به 
خود نويد مي دهم كه مگر اينكه خانه تو از ميان هزاران 
خانه ديگر سالم مانده باشد. به خانه آمديم. آنها همه چيزم 
را غارت كرده اند. در زير خاك ها به دنبال شيئي كوچك 
مي گردم كه آن را به عنوان يادبود يا نش��انه، نمي دانم به 
چه منظور، براي خانواده ام به ارمغان ببرم. كمي مي گردم 
و در گوش��ه اي دو نعلبكي را مي بينم. آنها را برمي دارم و 
خارج مي شويم. در ساعت ۵ بعدازظهر، در مدخل شهر 
خون و شهادت مجددا تابلوي بزرگ و زيبايي نصب شده 
است كه روي آن نوشته اند به خونين شهر خوش آمديد.«

روز  آزادي  در خرمشهر
مرتضي ميرحسيني

امروز در تاريخ

عكس نوشت 

خبرگزاری مهر با انتشار مجموعه عکسی نوشت: »صادق اقدمی، با ايجاد باغ الله در روستای اسپره 
خون در 3۶ کيلومتری شمال تبريز، محيطی زيبا و آرامش بخش برای دوستداران طبيعت ايجاد 
کرده است. با توجه به اينکه گل های الله فصلی است و عمر آنها کوتاه است، چند روزی نيز از رويش 

اين گل ها می گذرد، لذا اين مزرعه تا روز پنجشنبه اين هفته پنج خرداد پذيرای عالقه مندان است«.

تابستان ۱3۵۷ بود. دانشجوي 
دانش��كده عل��وم ارتباط��ات 
اجتماعي بودم و در س��رويس 
گزارش روزنامه كيهان آن زمان 

كار مي كردم. 
تابس��تان ۱3۵۷ بود. جامعه و 
آدم ها، سوداي تغيير داشتند. 
گدازه هاي آتشفش��ان تغييرات اجتماعي، آرام آرام، 

اين سو و آن سو ديده مي شد. 
مراس��م چهلمين روز كشته ش��دگان حوادث چند 
ش��هر، بهانه اي ب��راي تكرار تظاهرات و ش��عار دادن 
و درگيري ه��اي خياباني بود. مردم، تازه داش��تند با 
واژه هايي مانند تظاهرات و شعار دادن آشنا مي شدند. 
ولي هنوز، ريتم زندگي عادي مردم، چندان تغييري 

نكرده بود. 
با توجه به اينكه موج تظاهرات در ش��هر قم، بيش از 
شهرهاي ديگر بود قرار شد براي تهيه خبر و گزارش و 

مصاحبه، چند روزي را به اين شهر بروم. 
پس از ورود به شهر قم، به سراغ نماينده كيهان رفتم 
و با همراهي او، از خانه آيت اهلل خميني ديدن كردم و 
گزارشي هم، تهيه و ارسال نمودم. روزي ديگر، به شهر 
خمين رفتيم و سري به خانه قديمي آيت اهلل خميني 

در اين شهر زديم. 
در آن زمان، هنوز ايش��ان در تبعيد به س��ر مي برد و 
آيت اهلل پسنديده -برادر ايشان- در اين خانه زندگي 
مي كرد، مصاحبه اي هم با آيت اهلل پسنديده انجام دادم 

كه در روزنامه كيهان به چاپ رسيد. 

رخداد مهم اين روزها، تماس��ي بود ك��ه از تحريريه 
روزنامه كيهان داشتند و خواستار آن بودند تصويري 
از آقاي خميني را تهيه و به سرعت، به روزنامه بفرستم. 
 آن روزها، گشايشي در فضاي كاري مطبوعات ايجاد 
ش��ده بود و مطبوعات، پس از وعده هاي نخست وزير 
وقت، س��عي مي كردند از فضاي ايجاد شده، نهايت 
بهره را براي اطالع رساني آزاد و بدون سانسور ببرند. 

به ه��ر حال، با كم��ك نماينده كيهان در ش��هر قم، 
تصويري از ايشان به دس��ت آورده و از طريق راننده 
ماش��ين روزنامه كيهان، به تهران فرستاديم. البته، 
يكي دو روايت ديگر نيز، درخصوص تهيه اين تصوير و 
چاپ آن وجود دارد. ولي چيزي كه مهم است نتيجه 
كار، انفج��ار يك بمب در فض��اي كار مطبوعاتي آن 
سال ها بود؛ تصويري كه تا آن روز، به همراه داشتن آن، 
دردسرهاي فراواني براي شخص مي توانست به دنبال 
داشته باشد به ناگهان، در تيراژي باالي يك ميليون 
نس��خه، در قس��مت چپ باالي نيم صفحه روزنامه 
كيهان به چاپ رسيد و تمام كشور را شگفت زده كرد. 
روزنامه كيهان آن روز، تجديدچاپ شد و گفته مي شد 
حتي در صف خريد روزنامه كيهان، دو سه نفري هم 
جان باخته اند! به هر حال، تي��راژ روزنامه كيهان آن 
زمان، ركوردي تكرارنشدني را ثبت كرد؛ ركوردي كه 
هيچ گاه، هيچ روزنامه اي نتوانس��ت تصور رسيدن به 

آن را داشته باشد. 
البته، بخش اصلي كار من در آن چند روز، تهيه خبر 
و گزارش تظاهرات از شهر قم بود. در سال ۱3۵۷، ماه 
رمضان در تابس��تان بود و به همين دليل، تظاهرات 

مردم در ساعات شب و پس از افطار انجام مي شد. 
اصلي ترين خيابان شهر قم كه در آن تظاهرات انجام 
مي شد خيابان »چهار مردان« بود.  اي كاش، آن زمان 
گوش��ي هاي دوربين دار امروزي اختراع ش��ده بود و 
مي توانس��تم تصاوير تظاه��رات آن روزها را ضبط و 

حفظ مي كردم. 
نيروهاي شهرباني در يك طرف و مردم هم در سوي 
ديگر، مستقر مي شدند. مردم، شعار مي دادند و پليس، 
به س��وي آنها مي دويد و گاز اشك آور پرتاب مي كرد. 
مردم ف��رار مي كردند و در كمركش خيابان، از طبقه 
باالي برخي خانه ها، كوكتل مولوتف به سوي پليس 

پرتاب مي شد. 

اين جنگ و گريز -مانند يك بازي هيجان انگيز!- دو 
سه ساعتي انجام مي ش��د تا ساعت، به دو نيمه شب 
مي رس��يد. در اين زمان، فرمانده نيروهاي پليس، با 

بلندگو خطاب به مردم مي گفت: 
دير وقت است و بايد، س��حري بخوريد. برويد تا فردا 
ش��ب! ناگهان، همه  چيز فروكش مي كرد؛ نه كسي 
شعار مي داد. نه كسي گاز اشك آور پرتاب مي كرد. نه 
كسي فرار مي كرد و نه كسي، از آن باال، كوكتل مولوتف 
مي انداخ��ت. مردم با نيروه��اي پليس، خداحافظي 
مي كردند، براي هم دس��ت تكان مي دادند و دس��ته 
دسته، در كوچه هاي خيابان چهارمردان گم مي شدند 

تا شبي ديگر و شايد، يك بازي ديگر. 

يادي از تابستان ۵۷
خاطرات

منوچهر- محمد شميراني


