
زمین لرزه ای که هزار جان را 
گرفت

زلزله در افغانستان؛ تاب آوري کم، تلفات باال

رئیس جمهــور گفت: ایران به عنوان کشــوری بــا تاریخی پربار 

از حضــور فعال در ابتــکارات بین المللی، آمادگــی دارد همه 

ظرفیت های خــود را برای نیل به اهداف بریکس به اشــتراک 

گذاشــته و بــه شــریکی قابل اتکا جهــت اتصــال بریکس به 

گلوگاه هــای انــرژی و بازارهــای بــزرگ جهانی تبدیل شــود. 

سیدابراهیم رئیسی بعد از ظهر...

 می توانیم شریکی پایدار برای اتصال 
بریکس به گلوگاه های انرژی باشیم

رئیسی در نشست غیرحضوری سران بریکس پالس:

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۱۱ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ ژوئــن   ۲۵     ۱۴۴۳ ذی القعــده   ۲۵     ۱۴۰۱ تیــر   ۴  شــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۱۲

در «شرق» امروز  می خوانید:  برتری حواشی یک سفر دیپلماتیک بر متن، سیاست های درخواستی پناهیان از سینما  و یادداشت هایی از  عمادالدین باقی، غالمحسین دوانی، صالح نقره کار، زهرا نژادبهرام، مهدی زارع 

زمین لرزه در والیت های پکتیا، خوست و ننگرهار در بامداد روز 
(چهارشنبه، ۱ تیر/سرطان) رخ داد. پس از وقوع این زمین لرزه 
آمارهای ضد و نقیض زیادی از شمار قربانیان حادثه ارائه شده 

است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان 
پس از ساعاتی تعداد جان باختگان را ۹۲۰ نفر و تعداد زخمیان 

حادثه را بیشتر از ۶۰۰ نفر اعالن کرده اند... 

همان طور که آدم ها در پی تحقق رؤیاهای خود هســتند، 

جریان های سیاسی ایران نیز این گونه اند. اصالح طلبان همواره 

رؤیای توسعه سیاسی و دموکراتیک سازی جامعه را داشته اند، 

درصورتی که عملکردشــان در ســریر قدرت خالف این قاعده 

را نشــان داده است. راست ســنتی و اصولگرایان نیز همواره 

درصدد ایجاد هژمونی علیه غرب بوده اند و ازاین رو از آغاز بر 

الگوی «دولت  چینی» پافشاری کرده اند، طرفه آنکه هیچ یک 

از خصلت های دولت  چینــی در دولت های اصولگرا محقق 

نشــده است، حتی در حد یکی از نهادهای تحت نظارت آنان. 

اصالح طلبان هم برداشت دقیقی از نهادهای غرب نداشته اند 

و همواره مانند کشتی بی لنگر در حوزه های اقتصادی، سیاسی 

و فرهنگــی کژ و مژ می شــدند. تفکــر آنان آمیــزه ای بود از 

نئولیبرالیسم. دست  و  لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی 

آخر هم به سوی «ســرمایه داری ملی» خیز برداشتند و عمال 

از ســرمایه داری دفاع کردند اما ایدئولوگ های راست سنتی و 

اصولگرایان از همان آغاز در پی ســرمایه داری بوده اند، البته 

نــه از جنس و جنمــی که اصالح طلبان خواهان آن باشــند. 

نقطه عطف و آمال اصالح طلبان از ایده ســرمایه داری، ایجاد 

بســتری فرهنگی، سیاســی و اقتصادی برای ســرمایه گذاران 

خارجی در ایران بوده اســت  کــه آن هم با واکنش های جدی 

روبه رو شد و به ســرانجام نرســید. اگرچه اصولگرایان برای 

چینی سازی اقتصاد و فرهنگ ایران با مخالفتی جدی روبه رو 

نبودند، اما بضاعتشــان برای تحقق ایــن ایده چنان اندک بود 

کــه عاقبت عطایش را بــه لقایش بخشــیدند و در پی تأمین 

منافــع خویــش، نهادهای تحــت نظارتشــان و جناح خود 

رفتنــد؛ چراکه درواقع چینی ســازی اقتصاد ایــران به مراتب 

از تحقق لیبرال دموکراســی دشــوارتر اســت و نیاز به چهره  

قدرتمنــدی دارد که بتواند با ایجاد دولتی قوی و ســازمان و 

نهادهای مســتحکم با روش و منشــی مشــخص دست به 

اقدامات زیرســاختی بزند. آنچه راست ســنتی و اصولگرایان 

را ترغیب می کرد که رؤیای چینی را در ســر بپرورانند، دولتی 

مقتدر بود که در تمام اجزا  تحت نظارتشــان باشــد و مهم تر 

از همــه اینکه همچــون چین مدرن ســازی را به روش کامال 

مؤثــری اجرا و از علم و فناوری برای افزایش تولید اقتصادی 

اســتفاده کنند و درواقع بدیلی برای لیبرال دموکراسی باشند. 

این بدیل ســازی همان نکته ای اســت که راســت ســنتی و 

اصولگرایان را وسوســه می کرد تــا از الگوی دولت چینی که 

اقتــدار آن را دارد تا در برابر لیبرال دموکراســی قد علم کند، 

گرته برداری کنند؛   غافل از اینکه چین، دولت بسیار قدرتمندی 

دارد که این دولت براساس شایسته ساالری بنا شده است. این 

دولت حتی در سطوح پایین تر نیز شایسته ساالر است و محال 

اســت از افرادی که سابقه مناسبی نداشــته باشند، حتی در 

مقام ها و مسئولیت های کوچک اســتفاده کند. به گواه تاریخ 

نه چنــدان دور، دولت و چهره های اصولگــرا نه تنها برای بر 

ســر کار گماردن افراد شایسته برنامه و اراده ای نداشتند  بلکه 

افــرادی را در مصدر امور قرار دادند که ســابقه قابل دفاعی 

نداشته اند. از ســوی دیگر حمایت دانشجویان و دانشگاهیان 

اهمیت ویــژه ای برای دولت ها و جناح های سیاســی در دنیا 

دارد. راســت سنتی، اصولگرایان و اصالح طلبان جایگاهی در 

میان دانشگاهیان و دانشــجویان ندارند. اصولگرایان را حتی 

دانشجویانی که به لحاظ فکری به آنان نزدیک اند نیز حمایت 

نمی کنند. بد نیســت بدانیم دانشــگاه های آمریکا در سلطه 

دانشجویان چینی است و اگر دانشگاهی از استادی دعوت به 

عمل آورد که از مخالفان چینی ها باشد، با هزاران هزار امضا 

از ســوی دانشــجویان چینی روبه رو خواهد شــد. دراین میان 

نکته قابل تأمل این اســت که یک میلیون مســلمان در چین 

زندگی می کنند که در شــرایط بســیار کنترل شده و سختی به 

سر می برند. نه تنها کشورهای مسلمان توان حمایت علنی از 

این مسلمانان را ندارند بلکه اتحادیه اروپا و کشورهای غربی 

نیز قادر نیســتند علیه چین ســخنی بر زبــان بیاورند؛ چراکه 

نگران اند پروژه های زیرساختی آنان که توسط چینی ها تأمین 

مالی می شود، از دست برود.

امــا آنچه بســیاری بــر آن اذعــان دارند، این اســت که 

الگــوی چینی قابل صدور و مصادره نیســت. چیــن از دیرباز 

از بوروکراسی متمرکز و شایسته ســاالر با تأکید بر نخبه گرایی 

برخــوردار بوده اســت. بــا تمرکز بــر هویت ملی کــه از آن 

حکومتی یکدســت و ملتی هماهنگ ساخته است. آگاهم که 

برای گفتن این حرف ها دیگر بســیار دیر شــده اما مسئله این 

اســت همان طور  که رؤیای اصالح طلبان بر باد رفته اســت، 

اصولگرایان نیز تســلیم وضعیت موجود شده اند و البته از آن 

بهره برداری می کنند. روزگاری اصولگرایان ســودای مجلس 

و دولتی یکدســت را داشــتند اما اکنون که به آن رسیده اند، 

پیشــاپیش همچــون اصالح طلبان رؤیایشــان را برای تحقق 

منافع شخصی و جناحی خود پیش فروش کرده اند.

هیچ کشــوری بدون سیاســت و رؤیا نمی تواند از انسداد 

سیاسی و اقتصادی خارج شود.

هر روز در عالم سیاســت، اقتصاد و... تصمیماتی اتخاذ می شود که 

برخــی مورد پذیــرش و اقبال مردم قرار نمی گیــرد و منجر به افزایش 

سطح عمومی نارضایتی ها و بروز مخالفت های آشکار و پنهان می شود، 

درحالی که بخشی از این تصمیمات ناخوشایند، از سر ناچاری و رویارویی 

با واقعیت ها و شــرایط گریزناپذیر اتخاذ شــده اســت. بعضا در فرایند 

تصمیم سازی از مسیر اتاق فکر و دریافت نظرات کارشناسان نیز گذشته 

است و ای بسا در مواردی کاربست دیگر یا برنامه دومی برای جایگزینی 

آن با توجه به تنگناها متصور نباشد اما از آنجا که اعتماد عمومی آسیب 

دیده و در عین حال کانال ها و مســیرهای تشریح و تبیین و انتقال پیام ها 

مخدوش شــده، معنی پیام در این فرایند ارتباطی از فرستنده به گیرنده 

به خوبی منتقل نمی شــود، فضای گفت وگو تیره و تار و برقراری ارتباط 

دشوار می شود. چنین فضایی مطلوب نیست و بی ثباتی را دامن می زند. 

اگرچه برخی تصمیمات از مســیر درست عبور نکرده و ایراداتی واضح 

در ابعاد محتوایی و شکل اجرا بر آن وارد است و این دست از برنامه ها 

قابل دفاع نیســت اما در اینجا موضوع ناهمــواری کانال های ارتباطی 

انتقال پیام است که همواره از سوی مسئوالن مورد گالیه قرار می گیرد 

ولی عزمی برای ترمیم اساسی آن مشاهده نمی شود.

ادامه در صفحه ۳

پیش فروش رؤیاها

اطالع رسانی ضعیف است!

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

  هنوز ما حجم خساراتی را که وارد شده   و اختالس هایی را که 

اتفاق افتاده است، نمی دانیم. در روزهای گذشته مدیرعامل 

فعلی بانک دی، پیش من بود و گزارش می داد فقط یکی از 

شرکت ها حدود پنج هزار میلیارد تومان اختالس انجام داده 

است. می گفت: آن قدر این موضوع بزرگ بوده است که دیگر 

ما از دســتگاه های امنیتی و اطالعاتی خواستیم بیایند، ورود 

کنند و موضوع را بررســی کنند. ایــن مطلب به نقل از آقای 

قاضی زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید است که در گفت وگو 

با خبرگزاری تســنیم پرده از اختــالس در زیرمجموعه های 

بنیاد شــهید برداشــت. به گفته آقای قاضی زاده هاشــمی 

ایــن فقط یک نمونــه از بانک دی بود. حاال همین مســائل 

در مجموعــه کوثر یا در مجموعه صندوق ذخیره شــاهد و 

جاهای مختلفی که اخبارش هر ازگاهی به گوش می رســد  

هم تا حدی وجــود دارد؛ در حالی که این مجموعه انقالبی، 

مقدس و وابسته به شهدا، باید پاک ترین و تمیزترین سازمان 

باشــد... اخباری از این دســت در مجموعه های مختلف هر 

چند وقت یک بار رســانه ای می شــود و از فســاد ی گسترده 

پرده برداشــته می شود. وقتی گفته می شود فساد در ادارات 

و سازمان ها خصوصا در بانک ها نهادینه شده است، عده ای 

این واقعیــت را برنمی تابند و امثال نگارنــده را که بی هیچ 

حب و بغضی و صرفا از ســر دلســوزی به بازتاب فسادهای 

برمال شده می پردازیم، به سیاه نمایی متهم می کنند. وقتی در 

بنیاد شــهید که به گفته آقای قاضی زاده مجموعه ای است 

مقدس و وابسته به شهدا و باید پاک ترین و تمیزترین سازمان 

باشــد، اختالس آن قدر گسترده و این موضوع بزرگ است که 

بنیاد شــهید با داشتن حراست و حفاظت و دیگر چشم های 

نظارتــی خــود را ناتوان دیــده و از دســتگاه های امنیتی و 

اطالعاتی کمک خواســته اســت دیگر نهادها و سازمان ها 

چــه وضعی دارند؟ پنج هزار میلیــارد تومان در یک پرونده 

عدد وحشــتناکی است. پرسش این است کسانی که در بنیاد 

شــهید و شــاخه های مربوط به آن فعالیت می کنند، به این 

تکیــه کالم بزرگان توجه ندارند که «شــهدا زنده اند» آیا نگاه 

نگران آنان را که می خواســتند جامعــه ای عاری از بدی ها 

بســازند، پشــت اعمال خود نمی بینند؟ این نهاد مربوط به 

کسانی است که در شب حمله وقتی قرار شد عده ای از روی 

زمین مین گذاری شده بگذرند و جان خود را فدا کنند تا معبر 

رزمندگان را پاک ســازی کنند، یکی از رزمندگان پا سست کرد 

و عقب نشــینی کرد. وقتی پرسیدند ترسیده ای؟ پاسخی داد 

که این مختلســان باید مرگ را برای خود آرزو کنند؛ پوتین ها 

نو هســتند و دیروز از تدارکات گرفتــه ام. پا برهنه می روم تا 

پوتین هایم پاپوش رزمندگان خط شکن باشند. صدها خاطره 

و واقعه را رزمندگان در ایام جنگ خصوصا شب های حمله 

یادآور شــده اند که چه جان های پاکی به شرف صفت شهید 

نائــل آمدند. حال باید دید بنیاد شــهید چه نهادی اســت؟ 

بنیاد شــهید سازمانی دولتی اســت که مسئولیت اصلی آن 

رسیدگی به امور جانبازان و خانواده های شهدای جنگ ایران 

و عراق و دیگر شهدای ایران است. این نهاد دارای شخصیت 

حقوقی مســتقلی است و با داشتن سازمان های مختلف در 

زمینه های اقتصادی، فرهنگی و خدمات درمانی و آموزشی 

هم فعالیت دارد. ریاســت بنیاد با حکم رئیس جمهور برای 

مدت چهار ســال انتخاب می شــود و رهبر انقالب نیز حکم 

نمایندگــی ولی فقیه در بنیاد را خطاب به رئیس بنیاد صادر 

می کند. 

ادامه در صفحه ۵

یادداشت

کشف اختالس ۵ هزارمیلیاردی بنیاد شهید

احمد غالمی

رامین رادنیا

حقوق دان

نعمت احمدی

گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

شرق: حســین طائب پس از ۱۳ سال از ریاست ســازمان اطالعات سپاه پاسداران (ســاس) برکنار و مشاور 
فرمانده سپاه شد. او در ســال ۱۳۶۱ به عضویت سپاه پاسداران درآمد و در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ 
معاون فرهنگی و اجتماعی ستاد مشترک سپاه پاســداران بود، از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ به عنوان جانشین فرمانده 

نیروی مقاومت بسیج فعالیت کرد و از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ فرمانده نیروی مقاومت بسیج بود. 

 طائب در مهرماه ۸۸ زمانی که به معاونت اطالعات ســپاه پاســداران رفت، ســاختار آن تغییر کرد و مجموعه تحت مدیریت او به 

ســازمان تبدیل شــد تا او دوران فعالیت ۱۳ ساله خود را در سازمان اطالعات سپاه پاســداران آغاز کند. طائب همیشه از خود یک چهره 

امنیتی مقتدر و کارآمد ارائه داده؛ اما این روزها  شــایعه هایی مبنی بر برکناری او   در حال انتشــار بود که درنهایت شایعه ها تأیید شدند و 

در چهلمین ســالگرد عضویتش در سپاه پاسداران با دریافت حکم مشاور فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی به حاشیه رفت و جای 

خود را به محمد کاظمی داد. توضیحی درباره دلیل کنار گذاشــتن حســین طائب که بنا بر ادعای خبرگزاری فارس نام برادر بزرگ تر خود 

را که در جنگ ایران و عراق شهید شده، جایگزین نام شناسنامه ای «حسن» کرده، بیان نشده؛ هرچند این گونه تغییرات همیشه با حواشی 

همراه هستند و نمی  توان خیلی صریح به قضاوت نشست و فقط گمانه زنی هایی برای تقویت امنیت کشور و مقابله با تهدیدهای امنیتی 

که مدتی است شدت گرفته، مطرح است. از کاظمی که جانشین او شده به عنوان فرد تازه نفسی یاد می شود که به دور از حاشیه تجارب 

فراوانی در امور حفاظتی، امنیتی و اطالعاتی دارد. نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس دهم،  با اشاره به این 

جابه جایی می گوید: «آقای طائب رئیس اطالعات ســپاه بود که ســابقه بســیار زیادی دراین باره داشــت و دلیل این جابه جایی شاید این 

باشــد که مسئوالن امر به این نتیجه رســیده اند که نیازمند تغییر تاکتیک ها و استفاده از روش های نوین دیگری برای مقابله با استراتژی 

زخمی کردن امنیت ایران از ســوی رژیم صهیونیستی هستیم». او خاطرنشــان می کند  «به دلیل طوالنی بودن زمان خدمت ایشان در این 

پســت، این تغییر و جابه جایی قابل پیش بینی بود؛ اما از طرفی رفتارهای طرف مقابل (دشــمن) تهدید کننده بود و مســئوالن مربوطه 

تصمیم به این تغییرگرفتند».

  تغییر تاکتیک 

کورس تورم و سرقت
گزارشی از رابطه میان رشد تورم با رشد سرقت که  ضرورت  تدوین سیاست ها 

و برنامه های مناسب  برای مقابله با افزایش بی رویه قیمت ها را دوچندان می کند

۶۸ درصد زندانیان ایران به خاطر  مواد مخدر  و سرقت در  زندان به  سر  می برند
در پنج سال تورم ۴.۴ برابر و شمار سرقت ها ۴ برابر شده است

«شرق» از دالیل احتمالی تجدید قوا و جابه جایی «شرق» از دالیل احتمالی تجدید قوا و جابه جایی 
در باالترین مقام «اطBعاتی سپاه» گزارش می دهددر باالترین مقام «اطBعاتی سپاه» گزارش می دهد

نیلوفر حامدی: حادثه متروپل و مصیبتی که آوار این فاجعه 
بر ســر مردم نازل کرد، بار دیگر پای کمیته های حقیقت یاب 

را به میان آورده اســت. کمیته هایــی که در ذات خود تالش 

دارند علل اصلی بروز فجایعی این چنینی را بررســی کنند و 

با شناســایی مقصران ماجرا، ضمن جلوگیری از بروز مجدد 

ایــن اتفاقات تلــخ، حقایق را بــه گوش مردم برســانند. در 

ســال های اخیر و به دنبال حوادث متعــددی که اغلب آنها 

با تلفات باالی انســانی و عزادارشــدن جمعیتی از مردم در 

گوشه وکنار کشور روبه رو شــده بود، کمیته های حقیقت یاب 

زیادی تشکیل شدند. این گزارش نگاهی انداخته به برخی از 

شــاخص ترین کمیته های حقیقت یابی که در شش سال اخیر 

راه اندازی شــدند. گزارش هایی هــم از برخی از این کمیته ها 

در رســانه های رسمی منتشر شــده و حتی در برخی از آنها 

مقصران هم شناســایی شــده اند اما در نهایــت یا خروجی 

درخوری نداشته اند، یا گزارشی که از آنها منتشر شده با ذات 

اصلی کمیته های حقیقت یاب فاصله زیادی داشــته و روشن 

نیست که توانسته نقش بازدارنده خود را ایفا کند یا نه. 

عید قربان بــود؛ دهم ذی الحجه ســال ۱۴۳۶ قمری. در 

تقاطع خیابان ۲۰۴ و ۲۲۳ منطقه منا در شــهر مکه، مراسم 

رمی جمرات به قرار هرســاله برگزار می شــد. مردان و زنان 

مسلمان از سراسر جهان جمع شده بودند تا رمي جمره کنند. 

زندگی اما سمت وســوی دیگری رفت. دوم مهرماه سال ۹۴، 

تصاویری از شــبکه های تلویزیونی پخش شــد که عربستان 

سعودی را هنوز که هنوز اســت مسئول مرگ هزاران انسان 

می داند.

 رونمایی 
از سند ملی رسانه

پس لرزه های«برادران لیال»
برای  «خصوصی» های سینما

گزارشی از کمیته های حقیقت یابی که تشکیل 
می شوند  اما سرانجامی ندارند

«حقیقت» در محاق

۸

۱۱

واکاوي ۳ ضلع بحران رسانه، یادداشتي  از   هادی  خانیکی

نگاهي به حواشي توقیف یک فیلم 

این گزارش را در صفحه  ۶ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۲ بخوانید

با مهاجرت   کریمی از ایران  
چه کسی سود می کند؟

۹
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رئیس جمهور گفت: ایران به عنوان کشــوری با تاریخی پربار از حضور فعال 
در ابتــکارات بین المللی، آمادگــی دارد همه ظرفیت های خــود را برای نیل 
به اهداف بریکس به اشــتراک گذاشــته و به شــریکی قابل اتکا جهت اتصال 
بریکس به گلوگاه های انرژی و بازارهای بزرگ جهانی تبدیل شود. سیدابراهیم 
رئیســی بعد از ظهر دیروز در نشســت ویدئوکنفرانسی ســران کشورهای گروه 
بریکس پالس که به میزبانی چین برگزار شــد، گفت: جمهوری اســالمی ایران 
آمادگی دارد همــه توانمندی ها و ظرفیت های خود را از جمله ذخایر کم نظیر 
انرژی، شــبکه های حمل ونقل و ترانزیت کوتاه و ارزان، ثروت استثنائی نیروی 
انســانی آموزش دیده و نیز دستاوردهای علمی چشمگیر، برای نیل به اهداف 
بریکس به اشــتراک بگــذارد و این موقعیــت کم نظیر جغرافیای سیاســی و 
اقتصادی می تواند ایران را به شــریکی پایدار و قابل اتکا جهت اتصال بریکس 
به گلوگاه های انــرژی و بازارهای بزرگ جهانی مبــدل کند. رئیس جمهور در 
پیام خود گفت: «مایلم در چارچوب موضوع نشست که «مشارکت در توسعه 
جهانی در عصر جدید» اســت، نکاتی را با شما به اشتراک بگذارم». او سخنان 
خود را این گونه ادامه داد: «جهان به هم پیوســته  کنونی، با چالش های جدید 
و متنوعی روبه رو اســت که روند پیشــرفت دوســتی و صلح جهانی را متأثر 

می کنــد. بحران های نوظهوری ماننــد پاندمی کرونا، تغییــرات اقلیمی و نیز 
منازعات منطقه ای و بین المللی، تعامالت بین کشــورها را ضرورتی دو چندان 
بخشیده اســت. از سوی دیگر شاهد تجربه ها و اراده های جمعی جهت غلبه 
بر مشکالت هســتیم که در قالب نهادها و ترتیبات جمعی، تحقق ابتکارهای 
جمعی توســعه و تأمین منافع مشــترک جهانی را تسهیل می کند. الزم است 
این بســتر جهانی بــرای نقش آفرینی مؤثر نهادهای چند جانبه مســتقل برای 
نیل به توســعه همگون و صلح جهانی را تقویت کنیــم. روندهای متعارض 
جهانی، یک جانبه گرایی، ترجیحــات ملی گرایانه و چالش هایی مانند تحریم و 
اقدامات قهرآمیز اقتصادی، اهمیت ایجــاد و تقویت نهادهای نوین را در کنار 
ســازمان ملل متحد ضروری می کند تا ضمن احترام به حاکمیت و منافع ملی 
کشــورها، گام مهمی برای تحقق «جامعه بشــری با آینده مشترک» برداشته 
شــود. بریکس به عنوان نهادی پیشرو و متشکل از اقتصادهای بزرگ نوظهور، 
توانسته است با ارائه الگوها و ابتکارات مناسب، روندهای جدیدی را در جهان 
شــکل دهد. اعضای بریکس با اقتصادهای مکمل و تنوع فرهنگی می توانند 
نیازهای متقابــل را تأمین کنند و تجربه های ملی و بومی توســعه خود را در 
جهــت تقویت رفاه و صلح جهانی با دیگران به اشــتراک بگذارند. ابتکارهای 

اعضای بریکس از جمله «ابتکار توسعه جهانی» رئیس جمهور شی  جین پینگ، 
نمونه  موفقی از نگاه جهانی برای رســیدگی به چالش های مشترک و جمعی 
اســت». او افزود: «نقش آفرینی مؤثر بریکس در پیشبرد اهدافی مانند توسعه 
روابط جنــوب- جنوب، اصالحات در نظــام مالی بین المللــی و ارائه ایده ها 
و ابتکارهایی از ســوی اعضای آن ازجمله ابتکار کمربند-راه، تأســیس بانک 
توسعه جدید، با هدف ارتقای رفاه عمومی و تقویت صلح و ثبات بین المللی، 
نشــانگر ماهیت مبتکرانه و تأثیرگذاری این نهاد در مقطع کنونی و آینده است. 
سیاســت ها و برنامه های بریکس که در بیانیه ها و اســناد آن انعکاس یافته، 
نشــان می دهد این نهاد قادر اســت به طیف متنوعی از موضوعات مرتبط با 
دغدغه هــای جوامع در حال توســعه بپردازد. دســتور کار اجــالس حاضر نیز 
نشــان دهنده پیوند مقوله توســعه با امنیت، صلح، بهداشت، محیط زیست و 
نوآوری است. پیشــنهادهایی مانند «ابتکار امنیت جهانی» نیز بستری مناسب 
برای شــکل دهی بــه همکاری های ســازمان یافته فراهم می آورد». رئیســی 
همچنین گفت: «جمهوری اســالمی ایران عمیقا به عدالت جهانی باور دارد و 
تبدیل شدن این آرمان متعالی به گفتمانی فراگیر در عرصه جهانی را ضرورتی 
انکارناپذیر می داند. جهان معاصر اگرچه شــاهد توســعه در برخی عرصه ها 

بوده است، اما توسعه  منهای عدالت موجب گسترش بحران های جهانی نظیر 
بحران معنویت، اخالق،  خانواده، گرســنگی و گســترش شکاف فقیر و غنی و 
تالش برای به حاشــیه راندن تنوع فرهنگی غنی موجود در جهان شده است. 
جمهوری اسالمی ایران، به عنوان کشــوری با تاریخی پربار از حضور فعال در 
نهادها و ابتــکارات بین المللی، برخوردار از ظرفیت های گســترده اقتصادی، 
انسانی و طبیعی و نیز با الهام از الگوهای بومی، توانسته است به مدد فرهنگ 
اســتقالل خواهی و حق طلبی، در مسیر توســعه  ملی خود گام های ماندگاری 
بردارد. ما آمادگی داریم همه توانمندی ها و ظرفیت های خود را از جمله ذخایر 
کم نظیر انرژی، شــبکه های حمل ونقل و ترانزیت کوتاه و ارزان، ثروت استثنائی 
نیروی انسانی آموزش دیده و نیز دســتاوردهای علمی چشمگیر، برای نیل به 
اهداف بریکس به اشتراک گذاریم. این موقعیت کم نظیر جغرافیای سیاسی و 
اقتصادی، می تواند ایران را به شریکی پایدار و قابل اتکا جهت اتصال بریکس 
به گلوگاه های انرژی و بازارهای بزرگ جهانی مبدل کند». او در پایان هم گفت: 
«ضمن تشــکر از همه اعضای بریکس، بار دیگر خرسندی خود را از حضور در 
این نشســت ابراز داشته و آمادگی نمایندگان دولت جمهوری اسالمی ایران را 

برای مشارکت فعال در سایر نشست های بریکس اعالم می کنم».

شنبه
۴ تیر ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۱

رئیسی در نشست غیرحضوری سران بریکس پالس:

می توانیم شریکی پایدار برای اتصال بریکس به گلوگاه های انرژی باشیم

حســین طائب پس از ۱۳ سال از ریاست سازمان اطالعات 
سپاه پاسداران (ساس) برکنار شد. تغییری که مانند یک زلزله 
سیاســی در رأس اخبار خودنمایی کرد، آن هم زمانی که چند 
روزی بــود برخی رســانه های خارجــی از قریب الوقوع بودن 
ایــن تغییر، خبــر داده بودند و رســانه های داخلی مانند یک 
شــایعه نه چندان قابل اعتنا به آن نگریســته بودند. با انتشار 
خبــر برکنــاری طائــب گمانه زنی هــا از دالیل ایــن تغییر به 
سمت وسویی رفت که تأیید و تکذیب آن به توضیحات رسمی 
نیاز دارد و نمی توان به صرف شــرایط خاص امنیتی چند ماه 
اخیر ســخنی موثق بیان کرد. کنارگذاشتن یکی قدرتمندترین 
مقام های اطالعاتی کشــور را برخی به نفوذ و خرابکاری های 
اســرائیل نســبت می دهند و برخی به جنگ قــدرت. عده ای 
نیز ادعا می کنند طائب در مقام مشــاور فرمانده سپاه در یک 
«مأموریت مهم تر» قرار گرفته است. اینکه برکناری این چهره 
مهــم امنیتی به کــدام گزاره نزدیک اســت، احتماال در هفته 
پیش رو مشــخص شــود که در اصل ماجرا یعنی رفتن  طائب 
از قدرت تأثیری نــدارد، هرچند افکار عمومی با مهدی، برادر 
حسین، به دلیل ســخنانی جنجالی که گاهی بر زبان می راند، 
بیشــتر آشنا بود و هست و شاید اگر در وضعیت مهدی طائب 
تغییــری با این شــدت و حدت رخ داده بــود، حداقل فضای 
مجــازی چند روزی پیگیــر این تغییر می شــد، اما همان گونه 
که انتشــار خبر مانند یک شــوک خبری دهان به دهان شد، با 
سرعت هم فروکش کرد. اما این را که چرا بسیاری تهدیدهای 
امنیتی ایــن روزها را به عملکرد طائب ربــط داده اند و دلیل 
برکنــاری او را نقش اســرائیل در ترورهــا و حمالت به مراکز 
هسته ای می دانند، باید در اخبار چند ماه اخیرجست وجو کرد. 
اخباری که نشــان می دهند نیازمند تقویت امنیت کشور برای 
عبور از تهدید های رو به افزایش در منطقه هســتیم. رمضان 
شریف، سخنگو و مســئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران، 
روز پنجشــنبه، تأیید کرد که محمــد کاظمی به عنوان رئیس 
سازمان اطالعات سپاه و جانشین حسین طائب منصوب شده 
اســت. جایگزینی که گفته می شــود تجارب فراوانی در امور 

حفاظتی، امنیتــی و اطالعاتی دارد و در ایــن بزنگاه تاریخی 
می تواند نقش تعیین کننده ای در مقابله با تهدیدهای امنیتی 
داشــته باشــد. تهدید های امنیتــی ای که بنت، نخســت وزیر 
رژیم صهیونیســتی، به عنوان راهبرد شــهریور ۱۴۰۰ به بایدن، 
رئیس جمهــوری آمریکا، ارائه داد «مقابله بــا ایران از طریق 
ترکیــب اقدامات کوچک بســیار در جبهه های متعدد نظامی 
و دیپلماتیــک» بود که راهبرد «مرگ با ضربات متعدد چاقو» 
نام گذاری شد و آن را جایگزینی برای «حمله شدید به ایران» 
دانســتند. روشــی که به نظر می رســد از گذشــته نه چندان 
دور تاکنون با ترور شــهید فخری زاده و شــهید صیاد خدایی، 
خراب کاری در ســایت های هســته ای پارچین و کرج و ایجاد 
آتش ســوزی در ســایت، انفجــار پهپــاد، حمله ســایبری و 
هک کردن سایت های شهرداری و برخی سایت های اقتصادی 
و... با استفاده از آن در حال اجرای راهبرد خود در میدان های 

مختلف و آسیب رسانی های متعدد هستند.
 البتــه این پایان تالش و تهدیدات «بنــت» برای تنش زایی 
علیــه ایــران نبــود و همین ماه گذشــته (۹ خرداد) ســایت 
شــفقنا به نقل از رویترز نوشــت نفتالی بنــت در جدیدترین 
صحبت های خود علیه ایران گفته است: «ایران برای تحریک 
حمــالت از طریق نیروهای نیابتی خــود بی مجازات نخواهد 
مانــد». او تأکید کرد: «برای دهه ها، ایــران از طریق نیابتی ها، 
فرستادگان، تروریسم علیه اسرائیل و منطقه انجام داده است؛ 
اما ایران از مصونیت برخوردار اســت». این گزارش در ادامه 
به نقل از «بنت» آورده اســت: «همان طــور که قبال گفته ایم، 
دوران مصونیت ایران به پایان رســیده اســت. کســانی که از 
تروریست ها حمایت مالی می کنند، آنهایی که تروریست ها را 
تســلیح می کنند و تروریست ها را می فرســتند، تاوان کامل را 
خواهند پرداخت».  این ســخنان در حالی بیان می شــود که 
ماه پیش ســرهنگ پاسدار حســن صیاد خدایی در تهران ترور 
شد. اگرچه اســرائیل رسما مسئولیت این عملیات را بر عهده 
نگرفت، اما انگشــت اتهام به سمت رژیم صهیونیستی است؛ 
چرا که همواره سعی دارد در امور داخلی ایران سنگ اندازی و 

مشکل آفرینی کند. عالوه بر این هفته پیش (۲۰ خرداد) باز هم 
نفتالی بنت در مصاحبه ای با هفته نامه بریتانیایی اکونومیست 
گفت اســرائیل در حال اجرای «دکترین اختاپوس» علیه ایران 

است.
اســرائیل دنبال اجرای راهبرد «ضربــات متعدد چاقو» بر 

پیکر ایران است
از این رو نظــر محمدجواد جمالی نوبندگانــی، نایب رئیس 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس دهم را 
درباره الزمه تغییر و تحول در حوزه امنیتی کشور جویا شدیم. 
جمالی نوبندگانی در این باره به «شــرق» گفت: «بخش امنیت 
کشــور و زندگی مردم بحث بســیار گســترده و مهمی است. 
امنیت میدانی، شغلی، اقتصادی، مرزها و... گستره وسیعی را 
در بر می گیرد که نمی توان به آنها به صورت مجزا نگاه کرد».
عضــو هیئت رئیســه کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس دهــم ادامه داد: «همه کشــورها در بحث 
امنیت بســیار جدی هســتند و جمهوری اســالمی هم از این 
قاعــده مســتثنا نیســت. در بحــث امنیت داخلــی و امنیت 
خارجی و امنیت مرزها باید هماهنگی وجود داشــته باشد و 
در ایران شــورای عالی امنیت ملی نقش هماهنگ کننده این 
نیروهای امنیتــی از جمله وزارت اطالعات و اطالعات ســپاه 
را بــر عهده دارد». جمالی نوبندگانــی توضیح داد: «در بحث 
امنیت، فضایی شبیه به جنگ متصور است. هم بحث دفاعی 
امنیت مطرح است و هم بحث تهاجمی امنیت. به ویژه آنکه 
به تازگی نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم طرحی را معرفی 
کرد و گفت می خواهیم مثل ضربات متعدد پاقو بر بدن انسان 
با ایران برخورد کنیم و بعد از این ســخنان بود که با افزایش 

ترورها با اشکال مختلف در کشور مواجه شدیم».
او اضافه کرد: «از ترور فردی درباره اشــخاصی مثل شهید 
فخری زاده دانشمند هسته ای کشــورمان و ترور صیادخدایی 
گرفتــه تا حمله بــه مراکز هســته ای در کرج یــا پارچین که 
به تازگی اتفاق افتاد. حتی ترورهای بیولوژیک را شاهد بودیم 
و در بحث های ســایبری هم پمپ بنزین ها و سایت شهرداری 

و برخــی مراکز اقتصــادی را هک کردنــد. اقداماتی که البته 
بی پاسخ نماند، اما نشــان دهنده افزایش درگیری های امنیتی 

و البته کنترل شده در دو طرف بوده است».
نیازمند تغییر تاکتیک و  روش های نوین امنیتی هستیم

نایب رئیــس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس دهم به جابه جایی و تغییر رئیس اطالعات ســپاه نیز 
اشــاره کرد و گفت: «آقای طائب رئیس اطالعات سپاه بود که 
ســابقه بسیار زیادی دراین باره داشــت و دلیل این جابه جایی 
شاید این باشــد که مســئوالن امر به این نتیجه رسیده اند که 
نیازمند تغییر تاکتیک ها واســتفاده از روش های نوین دیگری 
برای مقابله با اســتراتژی زخمی کردن امنیت ایران از ســوی 
رژیم صهیونیســتی هســتیم». او ادامــه داد: «البته به دلیل 
طوالنی بودن زمان خدمت ایشــان در این پســت، این تغییر و 
جابه جایی قابل پیش بینی بــود، اما از طرفی رفتارهای طرف 
مقابل (دشــمن) تهدید کننده بود و مسئوالن مربوطه تصمیم 
به ایــن تغییر گرفتند». این سیاســت مدار درباره رئیس جدید 
اطالعات ســپاه نیز گفــت: «فردی کــه جایگزین ایشــان در 
اطالعات ســپاه شده اســت، قبال در این سیستم کار کرده و با 
بحث اطالعات ســپاه آشــنایی دارد. باالخره به نظر می رسد 
مسئوالن به این نتیجه رسیده اند که بازنگری در این فرمول ها، 
سیاست ها و کنش و واکنش ها داشته باشند تا ضریب امنیتی 
کشــور هم باالتر برود». عضو هیئت رئیســه کمیسیون امنیت 

ملی و سیاســت خارجی مجلس دهم در پاسخ به اینکه «آیا 
این تغییر برای اسرائیل هم می تواند مفهومی داشته باشد؟» 
اظهار کرد: «قطعا وقتی تغییری در این ســطح امنیتی ایجاد 
می شــود، عالوه بر داخل و ســازمانی که در آن تغییر صورت 
گرفته است، بازخوردی هم برای کشورهای همسایه، منطقه 
و بین المللی می تواند داشــته باشــد؛ چرا که مباحث امنیتی 
صرفا منوط به مرزها نیســت و امــروزه امنیت داخل و خارج 
در دنیا با هم گره خورده اســت. بنابرایــن دلیل این تغییرات 
را به منظور افزایش امنیت کشور می دانم». اگرچه خبر تغییر 
ایــن چهره مهم امنیتی چند روز پیش به صورت غیر رســمی 
در فضای مجازی دســت به دست شــد، اما باالخره دوم تیر 
ســخنگوی اطالعات ســپاه خبر فــوق را اعالم رســمی کرد 
و بــدون نام بردن از دالیل این تغییر گفت در حکمی ســردار 
سالمی، رئیس سابق اطالعات ســپاه، به عنوان مشاور رئیس 
جدید اطالعات سپاه منصوب شده است. خبری که در فضای 
مجــازی خصوصــا توییتر واکنش هــای متفاوتی بــه همراه 
داشت. با شدت گرفتن تهدیدات رژیم صهیونیستی و اقدامات 
خرابکارانه داخلی و همچنین مباحث امنیتی داخلی به نظر 
می رســد همان طور کــه جمالی نوبندگانی گفــت، حاکمیت 
ســعی دارد از روش های نوین امنیتی و تغییــر تاکتیک برای 
مقابله و خنثی ســازی اقدامات دشــمنان بهره بگیرد؛ چرا که 

بحث امنیتی شوخی بردار نیست.

«شرق» از دالیل احتمالی تجدید قوا و جابه جایی در باالترین مقام «اطالعاتی سپاه» گزارش می دهد
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ادامه از صفحه اول 

اطالع رسانی ضعیف است!
 مرحله اجماع و اقناع افکار عمومی و فراهم کردن زمینه پذیرش عامه و جلب مشــارکت 
وقتی مورد غفلت قرار بگیرد، اهداف ترسیم شــده تحقــق نخواهد یافت. این نقیصه از جمله 
کاستی های قابل مشــاهده در حال و هوای امروز جامعه است. تصور کنید که بیمار با حال و روز 
بد به پزشک مراجعه کند و طبیب بدون توضیح و حداقل جلب رضایت، بیمار را برای جراحی 
به اتاق عمل رهســپار کند. طبیعی است در این صورت بیمار توجیه و قانع نشده ممکن است 
مخالفت کرده، تن به جراحی ندهد و حتی این برخورد پزشک را توهین و تحقیرآمیز تلقی کند.
توضیح پزشک برای قانع سازی بیمار و آگاهی او از پیامدهای ناخوشایند در صورت تن ندادن 
به درمان ضروری اســت و درعین حال ممکن است در فرایند گفت وگو مسیر درمان به صورت 
دیگر و با رعایت جوانب طرح شــده اصالح یا ترمیم شــود. بنابراین شنیدن شرح حال بیمار در 
مرحله اول و ســپس بیان راه موجود و اقناع ســازی بیمار از سوی پزشک ضروری است؛ حتی 
اطرافیان بیمار نیز باید اقناع شوند و اجماع الزم برای هدایت بیمار به اتاق جراحی فراهم شود. 
اگرچه ممکن اســت در گذشته دور طی چنین فرایندی به دالیل مختلف ازجمله بی سوادی و 
فقر آگاهی، تســلط و قدرت قهرآمیز، اهمیت نداشــتن افکار عمومی و نبود کانال های ارتباطی 
چندان مورد توجه قرار نمی گرفته و هر عمل و اقدامی نیاز چندانی به پاسخ گویی در برابر مردم 
و مراجع نظارتی نداشــته اســت، اما امروز بی توجهی و غفلت از پذیرش و همراه سازی افکار 

عمومی پرهزینه است.
البته اکنون شرایط به گونه ای شده که مسئوالن نیز بر اختالل در اجماع و اقناع سازی اعتراف 

دارند و خود منتقد فضای ارتباطی هستند و بر این باورند که «اطالع رسانی ضعیف است».
گالیه دارند که دســت اندرکاران ارتباطات رســمی و نیز رسانه ها اعم از دولتی و خصوصی 
چندان که باید در همگام سازی و آگاه ســازی افکار عمومی مهارت ندارند، کوتاهی می کنند یا 
کوشش شایسته ای نمی شود. بخشی از این گالیه از سوی مردم و رسانه ها فرافکنی یا پاک کردن 
صورت مســئله توصیف می شود که البته نوعی واکنش تدافعی است و به هر حال راه به جایی 

نمی برد و تکرار آن در دهه های گذشته مالل آور شده است.
غفلت ها در این حوزه ریشــه های بسیار دارد. در کالبدشکافی آن می توان به مواردی 
ماننــد درک ناقــص از فرایند یا الزامات چرخه انتقال پیام در دو ســوی عنصر پیام دهنده 
و پیام گیرنــده، ضرورت های تکثر کانال های ارتباطی آزاد، نبود فضای تحلیل و تفســیر و 
نقد، تقلیل دادن موضوع آگاه ســازی و اقناع به تبلیغ یک ســویه  یا اساسا ایرادهای وارده 
بر خود پیام اشــاره کــرد. بنابراین فهم کم وکیف تولید پیــام، ضرورت های برخورداری از 
رسانه ها و تریبون های حرفه ای و آزاد و تفاوت های حرفه ای میان تبلیغ و اقناع و اجماع، 
کماکان ملموس است و تا این کاستی به صورت صحیح و دقیق فهم نشود یا عزمی برای 
اصالح آن نباشد، هر طرح و برنامه اصالحی صرفا به پای ناکارآمدی یا خطا بودن تمامی 
تصمیمات نوشــته می شــود. حداقل مدیریت کالن در همه سطوح برای آنکه در عرصه 
عمومی بی اعتبار نشود، باید به این نکته دقت کند که شناخت فضای ارتباطی و موقعیت 
کنونی افکار عمومی برای برخورداری از مشروعیت الزامی است و در صورت برخورداری 
از حقانیــت در هر تصمیم بایــد به الزامات آن تن داد. بنابراین جــدا از ایرادات وارده به 
برخــی تصمیم ها که بعضا نیز بنیادین اســت و مســیرهای اندیشــه ورزی را طی نکرده 
اســت، ایرادات آشــکار بر فرایند ارتباطی و اجماع و اقناع نیز پیشبرد طرح ها و برنامه ها 
را دچار نقصان کرده است و بخشــی از بدبینی عمومی حاصل همین کاستی هاست. در 
گام نخســت تهیه طرح جامع و نقشــه راه برای اصالح فضای ارتباطی ضروری اســت 
تا بر اســاس آن حداقل ارتباطات دوســویه تقویت شــود و فضای نقد، تفسیر، تشریح و 
گزارش دهی محترم شمرده شود. رسانه های جمعی با ویژگی استقالل، تکثر و برخوردار 
از آزادی ایجاد و تقویت شــود و فضای گفت وگو و شنیدن تمامی صداها، ارزیابی صحیح 

بازخوردها و در یک کالم فضای ارتباط مؤثر و تأثیرگذار فراهم شود.

 شرق: نخستین ســفر الوروف در دولــت سیزدهم به تهران 
که کم حاشــیه هم نبود، با خبر ســفر پوتین بــه تهران در 
آینده ای نه چندان دور همراه شــد. البته تاریخ دقیقی از این 
سفر در دست نیســت و فقط سخنگوی کاخ کرملین اعالم 
کرد رئیس جمهور روســیه در تاریخی نامشــخص از ایران 
بازدید خواهد کرد. ماریا زاخارووا، ســخنگوی کاخ کرملین 
روز جمعــه با اشــاره به ســفر احتمالی والدیمیــر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه به تهران و شرکت در نشست روند 
آستانه گفت: او قطعا در زمانی به آنجا سفر خواهد کرد، اما 

زمان دقیق آن هنوز تعیین نشده است.
در همین زمینه حســین امیرعبداللهیــان، وزیر خارجه 
کشــورمان، در بخشــی از صحبت هــای خود در نشســت 
مطبوعاتی مشــترک روز پنجشنبه با ســرگئی الوروف، وزیر 
خارجه روســیه، با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه با توجه به 
مهار ویروس کرونا در جهان در آینده نه چندان دور شــاهد 
برگزاری نشســت سران روســیه، ترکیه و ایران در چارچوب 
نشست آستانه در تهران باشــیم، گفته بود: «بخشی از این 
نشست به صورت دو جانبه و بخش دیگر در فرمت آستانه 

برگزار می شود».  این نخستین سفر سرگئی الوروف به ایران 
از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیســی بود و پیش  از  این 
در اسفند سال گذشته، وزیر خارجه ایران در رأس هیئتی به 
مسکو سفر و با سرگئی الوروف دیدار و گفت وگو کرد. پیش از 
سفر عبداللهیان به مسکو، وزیر خارجه اوکراین گفت وگویی 
تلفنــی با وزیــر خارجه ایران داشــت. او در ایــن زمینه در 
توییتی نوشــت از عبداللهیان خواســته پیغام او را مبنی بر 
اینکه روســیه باید از بمباران غیرنظامیان دســت کشیده و 
از اوکراین خارج شــود، به روسیه برســاند. با این حال سفر 
وزیر خارجه ایران در اســفند به مسکو، هم زمان با مذاکرات 
هســته ای ایران، دلیل دیگری داشت. در آن زمان روسیه از 
آمریکا خواســت که تضمینی در جریان مذاکرات ارائه داده 
و روابط تجاری مســکو و تهران را از تحریم ها علیه روسیه 
مستثنا کند. حال سفر الوروف به تهران در حالی انجام شد 
که هم زمان با توقــف چندین ماهه مذاکرات، رفع تحریم ها 
به بن بست احیای برجام رسیده است؛ هرچند جوزف بورل 
در راه تهران است، اما امیدهای کمی برای بازگشت طرفین 
به میز مذاکره وجــود دارد. البتــه در جمع بندی مذاکرات 

الوروف با رئیس جمهــور ایران و وزیر امور خارجه می توان 
تالش برای به سرانجام رســاندن قرارداد ۲۰ ساله میان دو 
کشــور و زمینه ســازی برای دیدار پوتین از تهران را به طور 

برجسته ای دید.
الوروف در این ســفر با رئیســی دیدار مهمی داشت که 
بیش از محتوای جلســه، عدم اســتفاده از ماســک توسط 
الوروف بحث برانگیز شد و سبب انتقاد بسیاری از رسانه ها 
و کابــران فضای مجازی بــه نحوه رفتار او شــد. در حالی 
این میهمــان خارجی برخالف رویه جــاری و پروتکل های 
دیپلماتیــک بــدون ماســک با مقــام باالتر دیــدار کرد که 
پروتکل های ســخت گیرانه روس ها باعث شده بود رئیس 
مجلس ایران در ســفر به روسیه با پوتین دیدار نکند یا وزیر 
خارجه ســابق ایران در سفر به روســیه تلفنی با والدیمیر 

پوتین رایزنی کند.
در این دیــدار رئیس جمهــور پس از گزارش مبســوط 
وزیر خارجه روســیه از آخرین وضعیت میدانی در اوکراین، 
با تأکیــد بر اهمیــت پایان یافتن هرچه ســریع تر این جنگ 
و آمادگــی جمهوری اســالمی ایران برای کمــک به یافتن 
راه حــل دیپلماتیک در این زمینه افزود: تردیدی نیســت که 
تحریکات آمریــکا و ناتو عامل شــکل گیری این درگیری ها 
بوده اســت؛ بنابراین باید نســبت به تالش هایــی که برای 
گســترش نفوذ ناتو در هریک از مناطــق جهان از جمله در 
غرب آســیا، قفقاز و آســیای مرکزی صورت می گیرد، فعال 
بود. رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت همکاری کشورهای 
همسایه در حوزه دریای خزر، بر ممنوعیت هرگونه حضور 
نظامــی بیگانه در این منطقه و به ویژه وضعیت اســتثنائی 
سواحل جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد. وزیر امور خارجه 
فدراســیون روســیه نیز در این دیدار توضیحات مشروحی 
درباره ابعاد همکاری های تهران و مسکو ازجمله در حوزه 
اقتصــادی ارائه و بر آمادگی و عالقه مندی کشــورش برای 
ارتقای ســطح همکاری ها با جمهوری اســالمی ایران به 
ســطح راهبردی تأکید کرد. وزیر خارجه روسیه با اشاره به 
اهمیت عضویت ایران در ســازمان همکاری های اقتصادی 
شانگهای، بر حمایت کشورش از گسترش نقش آفرینی ایران 

در سازمان های منطقه ای و بین المللی تصریح کرد.
عبداللهیان که با عالیجناب خطاب کردن پوتین خود به 
حاشیه مهم این سفر بدل شد نیز با مثبت ارزیابی کردن سفر 
وزیر امور خارجه روســیه، در توضیح دستاوردهای این سفر 
گفته اســت: در حوزه های منطقه ای، تحوالت افغانستان، 
ســوریه و یمن و اجالس سران کشور های حوزه دریای خزر 
در هفتــه آینده را مورد گفت وگو قرار دادیم. از کشــور های 
دوست روسیه و چین تشکر می کنیم که مخالفت خود را با 
قطع نامه اخیر در شورای حکام اعالم کردند. از حمایت های 
مســتمر روســیه در ادامه کار در آژانس در قبال حمایت از 
منافع و مواضع منطقی ایران تشکر می کنیم. روابط ایران و 
آمریکا و کشــورهای اروپایی که به دلیل توقف در مذاکرات 

برجــام و کاهش امید برای احیای برجــام و رفع تحریم ها 
در شــرایط خوبی قرار ندارد، از دیگــر صحبت های این دو 
وزیــر بود که امیر عبداللهیان در این زمینه هم گفته اســت: 
با الوروف بار دیگر بر سر این موضوع گفت وگو کردیم که در 
صورت ادامه گفت وگو ها که امیدوارم در آینده نزدیک از سر 
گرفته شود و برنامه ریزی هایی در دستور کار وزارت خارجه 
اســت، با واقع بینی طرف آمریکایی بتوانیم در آینده نزدیک 
به نقطه نهایی توافق برســیم. در این چارچوب الوروف بر 
حمایت از مواضع سیاســی ایران در مذاکرات و در صورت 

رسیدن به نقطه توافق بر حمایت روسیه تأکید کرد.
الوروف در این نشســت که در وزارت امور خارجه برگزار 
شد، با اشاره به پیشــنهاد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری 
ایران، درخصوص گسترش مناســبات میان تهران و مسکو 
تأکید کــرد که با همتــای ایرانی خود به توافق رســیده تا 
کارشناسان دو کشور سندی برای شراکت استراتژیک ایران و 
روسیه در ۲۰ سال آینده تهیه و تنظیم کنند. الوروف همچنین 
با اشاره به اینکه تحریم های آمریکا و کشورهای وابسته به 
آن دلیل عدم توسعه روابط میان ایران و روسیه شده، اضافه 
کرد تهران و مسکو وظیفه دارند روابط فی مابین را گسترش 
دهند. او با اشــاره به اینکه تجارت میان ایران و روســیه در 
سال گذشته با افزایش ۸۰ درصدی، به حدود چهار میلیارد 
دالر رســیده، تأکید کرد که دو کشور می خواهند مسیرهایی 
را برای توســعه همکاری ها در بخــش انرژی، حمل ونقل، 
کشــاورزی، فاینانس و گمرکی پیدا کنند. او همچنین وعده 
داد که مســکو در توســعه فاز دوم و ســوم نیروگاه بوشهر 
فعالیت می کند. دیپلمات ارشــد روس در ادامه با حمایت 
از ورود ایران به ســازمان شانگهای تأکید کرد که قرار است 
به زودی تفاهم نامه ای امضا شــود تا روند حقوقی پیوستن 

ایران به سازمان را تبیین کند.
رعایت نکردن پروتکل های بهداشــتی تنها حاشیه سفر 
الوروف نبود و حاشــیه بعدی نحوه پوشــش ســخنگوی 
وزارت امــور خارجه روســیه بود که بی توجــه به ضرورت 
رعایت حجاب اسالمی در ایران برای خارجی ها، با پیراهنی 
کوتاه و البته شالی رها در ســر و مانتویی جلو باز در وزارت 
امور خارجه ما حاضر شــده بود. گویــی همه پروتکل ها و 
ســخت گیری هایی که درباره حجاب زنان خارجی در ایران 
وجــود دارد، درباره اتباع روس جاری نیســت و همین امر 
سبب خشم کاربران فضای مجازی شد و توییت های بسیاری 
در نقــد رفتار دوگانه با خارجی هــا حتی دیپلمات ها درباره 
نحوه پوشش آنها منتشر شــد. پیش تر نیز سفیر روسیه در 
تهران در مصاحبه با روزنامه ایزوستیا چاپ مسکو گفته بود 
که مــن بار ها و با صراحت به ایرانی ها گفته ام دو مســئله 
عمده مانع ورود شــهروندان روس و نه تنها گردشگران به 
ایران می شود؛ یکی مسئله دستورالعمل پوشش زنان است 
که امروزه حجــاب حتی در گرما در همه جای این کشــور 
اجباری است و دیگری اینکه مشروبات الکلی ممنوع است.

ماحصل سفر  الوروف؛ «پوتین به تهران می آید»

برتری حواشی یک سفر 
دیپلماتیک بر متن
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گزارشی از رابطه میان رشد تورم با رشد سرقت که  ضرورت  تدوین سیاست ها و برنامه های مناسب
 برای مقابله با افزایش بی رویه قیمت ها را دوچندان می کند

کورس تورم و سرقت
۶۸ درصد زندانیان ایران به خاطر  مواد مخدر  و سرقت در  زندان به  سر  می برند

حرفه حسابرسي و نظارت دولت

ایــن موضوع در حالــی رخ می دهد که ســازمان زندان های 

ایــران اعالم کرده که حدود ۶۸ درصد زندانی های ایران به دلیل 

جرائم مواد مخدر و سرقت در زندان به سر می برند و پیش از این 

پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم کرده بود نیمی از ســارقان ایران 

سرقت اولی هستند.

همچنیــن گزارش هــای متعــددی از ســرقت دریچه هــای 

فاضــالب، پایه فلزی پل هــای عابر پیــاده، عالئــم راهنمایی و 

رانندگی، ســیم های برق و کابل های مخابراتــی و... در ماه های 

گذشته رسانه ای شده است.

تورم  در  وضعیت  هشدار

رشــد نرخ تورم در ایران مدت هاســت به مرز هشدار رسیده 

است. در حال حاضر ایران یکی از ۱۰ کشور جهان با بیشترین نرخ 

تورم و یکی از هشت کشور جهان با بیشترین نرخ فالکت است.

دولت ایران می گوید به دنبال مهار تورم باالســت اما تاکنون 

موفقیتــی در این زمینه به دســت نیاورده و مرکــز آمار ایران به 

تازگی گزارشی هشداردهنده از نرخ تورم خرداد ماه امسال منتشر 

کرده اســت. بر اســاس این گزارش نرخ تورم ماهانه رشــد قابل 

توجهی به ثبت رسانده است.

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اعالم کرده اســت که 

اگر نرخ رشــد ماهانه تــورم از ۱.۵ درصد فراتــر برود، وضعیت 

هشــداردهنده اســت و حاال گزارش مرکز آمار نشان می دهد که 

تورم خرداد ۱۴۰۱ نســبت به اردیبهشت همین سال حدود ۱۲.۲ 

درصد رشد داشــته و رشد تورم ماهانه مواد غذایی ۲۵.۹ درصد 

بوده است.

میزان رشد ماهانه تورم برخی اقالم خوراکی مانند روغن هم 

تا حدود ۲۰۰ درصد گزارش شده است.

گزارش مرکز آمار ایران در حالی منتشــر می شــود که در ۲۵ 

سال گذشــته میانگین رشــد ماهانه نرخ تورم بین صفر تا چهار 

درصد و در بدترین حالت تا حدود هفت درصد بوده است.

سرقت  در  ایران ۴ برابر  شد
حاال به نظر می رســد وضعیت دشــوار اقتصــادی منجر به 

افزایش ســرقت در ایران شــده اســت. پیش از این در سال ۹۹ 

علیرضــا لطفی، رئیس وقت پلیس آگاهی تهــران بزرگ به ایلنا 

گفته بود ۵۰ درصد ســرقت های ایران ســرقت اولی هستند و به 

عبارتی سارقان برای اولین بار دست به سرقت زده اند.

او تأکید کرده که شــرایط اقتصادی روی رشــد سرقت ها تأثیر 

گذاشــته و این «حرفی بیهوده» اســت که گفته شــود شــرایط 

اقتصادی بر میزان جرم و جنایت بی تأثیر است.

حاال گزارش های آماری نشــان می دهد که ارتباط معناداری 

بین افزایش نرخ تورم و شــمار ســرقت ها در ایــران وجود دارد. 

براســاس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۹۵ تک رقمی و 

۹ درصد اعالم شد و مرکز آمار ایران نرخ تورم سال ۱۴۰۰ را ۴۰.۲ 

درصد دانســت. در واقع در بازه زمانی پنج سال نرخ تورم حدود 

۴.۴ برابر شده و میزان سرقت در این بازه زمانی حدود چهار برابر 

افزایش داشته است.

گزارش ســالنامه آماری مرکز آمار ایران حاکی از آن است که 

شــمار سرقت های ســال ۹۵ حدود ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره بوده 

که در ســال گذشته و بنا به اعالم قوه قضائیه شمار سرقت ها به 

حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسیده است.

۱۵ سال پیش، سرقت ها  یک دهم  رقم  فعلی  بود

عبور ســرقت های ایران از یک میلیون فقره در سال در حالی 

اســت که حدود ۱۵ ســال پیش شــمار ســرقت ها فقط حدود 

یک دهم میزان فعلی بوده است.

بر اســاس گزارش سالنامه آماری مرکز آمار ایران در سال ۸۵ 

شمار ســرقت ها حدود ۱۳۰ هزار و ۴۹۵ فقره بوده که ظرف یک 

دهه یعنی تا سال ۹۵ به ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره رسیده است.

به این ترتیب تعداد سرقت ها در یک دهه یعنی در بازه زمانی 

ســال ۸۵ تا ۹۵ حدود ۲.۶ برابر شده اما در سال های بعد شمار 

سرقت ها با شیب بیشتری رشد کرده است.

رضا مسعودی فر، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از 

وقوع جرم قوه قضائیه به تسنیم گفته که شمار سرقت ها در سال 

گذشــته به یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رســیده است. این به آن 

معناســت که فقط ظرف پنج سال یعنی از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۰ 

شمار سرقت ها بیشتر از چهار برابر شده است.

سرقت های کوچک  در  صدر
سرقت های خرد در صدر بیشترین سرقت ها در ایران هستند. 

سرقت هایی که حاال به دریچه فاضالب و سیم برق رسیده است.

فعــاالن بازار فلزات می گویند که هر کیلوگرم ســیم برق تنها 

حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان از ســارقان خریداری می شــود اما 

بسیاری از سارقان بدون توجه به ریسک برق گرفتگی و مرگ برای 

همین رقم اندک دست به سرقت می زنند.

اگــر در گوگل فارســی جســت وجو کنید، با تعــداد زیادی از 

اخباری مواجه می شوید که حاکی از برق گرفتگی و مرگ سارقان 

ســیم های برق اســت. با این حال به نظر می رســد انگیزه های 

اقتصادی موجب افزایش سرقت های خرد شده است.

گــزارش ســالنامه آماری ایران نشــان می دهد که بیشــترین 

ســرقت در ایران مربوط به ســرقت لوازم خودرو اســت و البته 

مطابق این گزارش شمار سرقت های خرد با شتاب تندی افزایش 

داشــته، به طوری که در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۷ میزان سرقت 

از اماکن خصوصی حدود ۲۰ برابر شده است.

بر اســاس این گزارش از ســال ۸۵ تا ۹۷ یعنی در ۱۲ ســال 

شمار سرقت از اماکن خصوصی تقریبا ۲۰ برابر، سرقت احشام و 

چهارپایان ۷.۶ برابر و سرقت لوازم خودرو ۶.۴ برابر شده است.

این گزارش همچنین نشان می دهد که سرقت اتومبیل در این 

بازه زمانی ۵.۲ برابر، ســرقت از منزل ۴.۴ برابر، ســرقت از اماکن 

دولتی حدود ۳.۶ برابر و ســرقت از مغازه ســه  برابر شده است. 

همچنین سرقت موتورسیکلت افزایش ۱.۷ برابری داشته است.

نکتــه قابل توجــه اینکه در میــان اخبار ســرقت خبرهایی 

از ســرقت با هدف تأمین پول برای مهاجــرت از ایران هم دیده 

می شود.

۵۵  میلیارد  تومان  وسایل  شهری  تهران  سرقت  شد

افزایش ســرقت از باغ های میوه و افزایش ســرقت مبلمان 

شــهری هم جدیدترین اخباری هســتند که این روزها منعکس 

شده است.

اتحادیه بارفروشــان میوه اخیرا به تحلیــل بازار خبر داده که 

شمار سرقت از باغ های میوه زیاد شده و سارقان معموال میوه ها 

را با نرخ ارزان تر و با وانت بارها کنار جاده می فروشند.

همچنین به گزارش ایســنا شــهرداری تهران اعالم کرده که 

ســال گذشــته حدود ۵۵ میلیارد تومان از تجهیــزات ترافیکی 

پایتخــت به ســرقت رفته اســت؛ از گاردریل و پایــه تابلوهای 

خطرنمــا و مســیرنما تا دوربین هــا، نرده   پل های عابــر پیاده و 

تجهیزات الکترونیکی ایستگاه های اتوبوس موارد سرقت شده از 

مبلمان شهری بوده اند.  همچنین زمستان پارسال سرقت عجیب 

پایه پل فلزی چیتگر باعث شد بخشی از بزرگراه شهید همدانی 

بیشــتر از ۲۰ روز بسته شود تا پل آســیب دیده برای شهروندان 

مخاطره ایجاد نکند.

افزایش ســرقت های خرد مانند کیف قاپی و موبایل قاپی هم 

حاال بسیاری از ایرانی ها را نگران کرده است. جرائمی که معموال 

به شیوه خشــن انجام می شود و برای شــهروندان دلهره ایجاد 

کرده است.

در این میان شــمار زندانیان با جرائم مواد مخدر و سرقت در 

ایران قابل توجه اســت و فرضیه تأثیر شرایط اقتصادی بر وقوع 

جرم و جنایت را قوت می بخشد.

در ۲۴ خرداد ۹۹ ایرنا نوشته است که اصغر جهانگیر، رئیس 

ســابق ســازمان زندان ها و اقدامــات تأمینی و تربیتــی ایران در 

مراســم تودیع خود گفته که ۳۸ درصــد زندانیان ایران به دلیل 

جرائم مواد مخدر و ۳۰ درصد به دلیل ســرقت در زندان به سر 

می برند.

با این حســاب باید گفت که ۶۸ درصد زندانیان ایران به دلیل 

جرائم مواد مخدر و سرقت در زندان هستند.

ســال  پنج  در  شــکرانی:  مریم 
گذشته میزان ســرقت در ایران 
بیشــتر از چهار برابر شده است. 
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران 
 ۹۵ ســال  در  ســرقت ها  شمار 
حدود ۳۴۳ هــزار و ۴۲۵ فقره 
بــوده که بنا به اعــالم معاونت 
وقوع  از  پیشــگیری  و  اجتماعی 
جرم قوه قضائیه در سال گذشته 
شــمار ســرقت ها به حدود یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رســیده 
اســت. به نظر می رسد افزایش 
سرقت در ایران با رشد نرخ تورم 
رابطه معنادار دارد. به طوری که 
در بازه پنج ســاله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ 
نرخ تورم ساالنه حدود ۴.۴ برابر 

نشده است.
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شنبه
۴  تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۱

حسابرسی فرایند اعتباربخش و اطمینان بخشی به استفاده کنندگان از صورت های 

مالی اســت. از آنجا که بزرگ ترین شــرکت های جهان در بورس ها پذیرفته شــده و 

عموم مردم هم ســهام آن را خریداری کرده اند، منافع عمومی با صورت های مالی 

این شــرکت ها گره خورده و به همین علت گزارش های حسابرســی به این موضوع 

پیوند خورده است؛ بنابراین هرگونه سهل انگاری، تخلف و قصور حسابرسان در این 

ارتباط، موجبات ازبین رفتن اعتماد عمومی را فراهم می کند. از زمان تشــکیل اولین 

بورس هــای جهان تا ســال ۲۰۰۲ که فاجعه تقلب و رســوایی در یکی از بزرگ ترین 

شــرکت های بورســی آمریکا به نام «انرون» روی داد، نظارت بر حرفه حسابرســی 

«خودانتظام» بر عهده خود جامعه حســابداران رسمی در کشورهای مختلف بود. 

در واقع بزرگ ترین مؤسســه حسابرســی آمریکا، «آرتور آندرســون»، در حسابرسی 

بزرگ ترین شــرکت بورســی دچار قصور و اشتباه شــد. اگرچه بعدها مشخص شد 

تقصیر مؤسســه حسابرسی مربوطه علت انحالل مؤسسه یاد شده نبوده، ولی کار از 

کار گذشته بود. در واقع سال های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و خالصی 

آمریکا از جنگ ســتارگان، حجم عظیمی از منابع بودجه ای کشور را روانه بازارهای 

سهام به ویژه سهام معروف به دات کام و سپس بازار مسکن کرده بود که حباب بازار 

سهام در ســال ۲۰۰۲ و حباب بازار مسکن در سال ۲۰۰۸ ترکیده و موضوع صرفا به 

مؤسســات حسابرســی مربوط نبود. به هر حال پس از فاجعه انرون، قانون گذاران 

اروپایی، انگلیسی و آمریکایی در صدد ایجاد نهادهای ناظر مستقل از حرفه بر آمدند 

و در آمریکا نهادی به نام «هیئت نظارت بر حســابداران شــرکت های سهامی عام» 

(PCAOB) و در انگلســتان شــورای گزارشــگری مالی (FRC) و در اروپا نهادهای 

نظارتی حسابرســی اروپایی (CEAOB) برای نظارت بر حرفه حسابرســی تشکیل 

شدند.

جالب است بر اساس گزارش تأثیرات قانون ساربنزاکسلی در شرکت های بورسی 

و سایر گزارش های اروپایی، متأسفانه نه تنها حجم تقلب  و فساد در بازارهای سرمایه 

کاهش نیافته، بلکه بحران ســال ۲۰۰۸ مســکن آمریکا از یك طرف و ورشکستگی 

برخی شــرکت های بزرگ انگلیسی در سال های بعد از ۲۰۰۷ و همچنین افتضاحات 

شــرکت های کارنلیــون و BHS در انگلســتان و شــرکت وایــرکارت آلمان همگی 

نشان دهنده آن است که فساد و تقلب همزاد سرمایه داری در اقصانقاط جهان است 

و فراز و فرود آن به چگونگی حسابرســی چندان ارتباطی ندارد. واقعیت این است 

که از فرایند ظهور حسابداری نوین که از عصر نضج پیدایش سرمایه داری آغاز شده، 

قریب دو قرن و اندی می گذرد و مســائل مرتبط با سرمایه داری نوین با کشوری نظیر 

ایران چندان قابل مقایسه نیست؛ زیرا حرفه حسابرسی در ایران از سال های ۱۳۵۱ و 

با تأسیس کانون حسابداران رسمی شد و سپس با تشکیل جامعه حسابداران رسمی 

ایــران همراه بوده و هیــچ گاه «خود انتظام» نبوده که حاال در صــدد نظارت دولتی 

بر آن باشــیم؛ چراکه در اساسنامه کانون حســابداران رسمی ایران مصوب ۱۳۵۱ و 

همچنین اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب ۱۳۷۸، نظارت دولت از 

طریق انتصاب هیئت عالی نظارت، هیئت تشخیص صالحیت حسابداران رسمی و 

هیئت عالی انتظامی به صورت فعال مایشــا وجود داشته و حرفه فاقد موضوعیت 

خود انتظامی بوده اســت. از طرف دیگر، چه قبــل از انقالب و چه بعد از آن، وجود 

یك مؤسسه حسابرســی دولتی (قبل از انقالب به نام شرکت سهامی حسابرسی و 

بعد انقالب به نام ســازمان حسابرسی) که عمال هم استاندارد بگذارد و هم مجری 

عملیات حسابرسی شــرکت های دولتی باشد، به دلیل تعارض منافع و تناقض بین 

عملیات اجرا و نظارت، با مشــکالتی مواجه بوده که چند ســالی اســت نمایندگان 

مجلس را بر آن داشته تا با نظارت بر این سازمان، در واقع به حسابرسی شرکت های 

دولتی یا به تعبیری «حیاط خلوت دولت» ورود کنند.

خود دولت نیز متوجه تعارض منافع در ماهیت وجودی سازمان حسابرسی شده 
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است؛ به طوری که در مجمع عمومی سال ۱۳۹۵ سازمان مذکور، وزیر امور اقتصادی 

و دارایی وقت به عنوان رئیس مجمع تکلیف کرد که سازمان مذکور پس از مطالعه، 

پیشنهاد مشخصی را برای تفکیك فعالیت های تصدی گری (حسابرسی) از حاکمیتی 

(استانداردگذاری) به وزیر ارائه دهد و پیرو این تکلیف و ارائه گزارش هایی که چندان 

هم با تکلیف مجمع ســازگار نبود، موضوع نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی به اسامی 

مختلف الیحه «تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی»  توسط 

وزارت امور اقتصادی و دارایی و «طرح جامع نظام جامع حســابداری و حسابرسی 

کشــور» و اخیرا هم طرح «سازمان نظام بازرسی جمهوری اسالمی» درباره انتخاب 

بازرسان شرکت ها نیز توسط نمایندگان مجلس مطرح شده است. نکته جالب اینکه 

ظاهــرا نمایندگان مجلس بدون خواندن و مطالعه زیر هر طرحی را امضا می کنند؛ 

زیرا امضای عموم نمایندگان طرح اصالح تبصره ۵ اساســنامه جامعه حسابداران 

رســمی، طرح نظام جامع حســابداری کشور و طرح ســازمان نظام بازرسی کشور 

مشترك است، در حالی که این ســه طرح در بسیاری موارد با یکدیگر تعارض دارند. 

تدقیق در طرح ســازمان نظام بازرسی نشــان دهنده بی اطالعی نمایندگان محترم 

از مفاد قانون تجارت، ماده واحده اســتفاده از خدمات حســابداران ذی صالح، سایر 

قوانین و مقررات الزم االجرای مؤخر بر اصالحیه قانون تجارت است.

ظاهــرا تدوین کنندگان دلســوخته طرح و الیحه، هدف خود را نظارت مســتقل 

دولتی بر حرفه حسابرسی و بارزسی اعالم کرده اند؛ اگرچه به نظر می رسد طراحان 

هر سه گروه توجه نداشــته اند که در متن ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی 

حســابداران ذی صالح به عنوان حسابدار رسمی، تصریح شده که «به منظور اعمال 

نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان 

از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحد مزبور در جهت حفظ منافع عمومی»؛ 

یعنی از اساس جامعه حسابداران رسمی هم بر مبنای نظارت تشکیل شده؛ بنابراین 

مشخص نیست حوزه نظارت جدید تا کجا و توسط چه کسانی قرار است انجام شود.

این جانب صرفا بر اساس تجارب مشخص و مطالعه مستمر منابع جهانی حرفه 

(نه به قصد انتخاب یا انتصاب مناصب دولتی یا چشــم امید بر کرســی نظارت) به  

تدوین کنندگان الیحه و طرح و ســایر کســانی که لباس حسابرسی بر تن کرده اند اما 

چشم به فراسوی حرفه دارند، یادآور می شوم حتی در مرحله کنونی که در انگلستان 

موضوع تشــکیل نهاد ناظر جدیدی به نام « ARGA» مطرح شده، هدف اساسی آن 

مقابله با انحصار چهار مؤسســه بزرگ حسابرســی جهانی موسوم به «بیگن  فور» 

اســت و الغیر. دولت انگلســتان در نظر دارد با این چهار مؤسسه بزرگ بین المللی 

که به شــکل های مختلف حرفه حسابرســی را نه تنها در انگلستان، بلکه در جهان 

انحصاری کرده انــد، برخورد کرده و قدرت البیگری آنهــا را محدود و فعالیت های 

حسابرسی و مشــاوره ای آنها را در قالب مؤسسات جداگانه تفکیك کند تا بازار را از 

ســقوط ناگهانی بر حذر کرده و به همین منظور شورای گزارشگری مالی (FRC) با 

 «(ARGA) نهاد قدرتمند جدیدی به نام «حسابرســی، گزارشگری و نظارت دولتی

جایگزین خواهد شد.

در همین رابطه وزیر بازرگانی انگلســتان به عنــوان مرجع نظارتی دولت، تأکید کرده 

هدف ما از اصالح نظارت در حرفه حسابرســی، شکســتن تســلط چهار مؤسسه بزرگ 

از یك طرف و تشــدید نظارت نه فقط بر شرکت های بورســی، بلکه نظارت بر بزرگ ترین 

شــرکت های خصوصی که حتی در بورس عضو نیســتند، است. وی تأکید کرده که هیچ 

قانــون و مقررات جدیدی بر کســب وکارهای کوچــك اعمال نخواهد شــد و تمرکز بر 

شــرکت های بزرگ خواهد بود. وی شرکت های بزرگ غیر بورسی را شامل شرکت هایی با 

بیش از ۷۵۰ نفر پرسنل و با گردش ساالنه بیش از ۷۵۰ میلیون پوند در سال اعالم کرده 

اســت. در واقع آنها به دنبال نظارت بر اعمال مدیران شــرکت های بزرگ هستند که در 

ایفای مســئولیت های قانونی- حرفه ای خود کوتاهی کرده یا به دروغ متوسل شده اند و 

با حسابرسان مماشات می کنند. باید برای اطالعات بیشتر کسانی که خود به منبع اصلی 

اطالعات حرفه ای دسترسی ندارند و از ترجمه دیگران به نام خود یا بی نام خود استفاده 

می کنند، تأکید کرد هدف اصالحات جدید حرفه حسابرسی که از سال ۲۰۱۹ در انگلستان 

شروع شده، شکستن تسلط چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی در بازار سرمایه اروپاست که 

همه صد شــرکت برتر اروپا و ۹۷ درصد ۳۵۰ شــرکت برتر اروپا را حسابرسی می کنند و 

قانون گذار در صدد اســت با شکستن این بازار انحصاری، فرصتی را برای سایر مؤسسات 

حسابرســی فراهم کند. با این وصف باید گفت آیا در ایران هیچ مؤسســه حسابرسی به 

استثنای «سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر» که هر دو غیرخصوصی 

هستند، در این ارتباط وجود دارد؟ جالب است در واقع ما باید شاهد ارائه الیحه با طرحی 

برای کوچك سازی بزرگ ترین مؤسســات حسابرسی کشور باشیم، اما برعکس شواهد و 

مستندات نشان می دهد که قرار است حوزه فعالیت این دو مؤسسه بسی گسترش یابد. 

موضوع نظارت جهانی بر مؤسسات بزرگ، در ایران به عنوان شمشیری برای غربال سایر 

مؤسســات به کار گرفته خواهد شد. از طرفی نگارنده یقین دارد برخی مؤسسات بخش 

خصوصی هم دقیقا به این علت مؤسســه حسابرسی را با شرکت سهامی و بنگاه داری 

معمولی مقایســه می کنند و در اداره آنها به هر چیزي متوسل می شوند تا کسب درآمد 

و به اصطالح رتبه اول را به دســت گیرند، اما این گونه مؤسسات هیچ گاه در تاریخ حرفه 

حسابرسی ایران تداوم نداشته اند و نگرانی از این بابت به علت رکود بعدی فعالیت های 

آنان نباید به عنوان نگرانی عمومی تلقی شود.

جمع بندی: تجربیات اصالح قانون و مقررات در ۴۰ ســال گذشــته، وضعیت حرفه 

حسابرســی که کل درآمد حرفه (با احتســاب درآمد ســازمان حسابرســی و مؤسســه 

حسابرسی مفید راهبر) حداکثر ۳۵ میلیون دالر (معادل ارز تخصیصی یکی از بنگاه های 

ارزخوار) است، بهترین رویه ممکن اصالح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و اعمال 

همه نگرانی های منطقی دولت و مجلس در اصالح اساسنامه است.

راه طی شده را به بازگشت بی انتها نرویم.

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

غالمحسین   دوانی
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اخـبـار  بـرگـزیـده

 تغییر ترکیب  پارلمان عراق  و آغاز  رقابت  براي 
نخست وزیري

با استعفای نمایندگان نزدیك به مقتدی صدر، ترکیب پارلمان جدید عراق 
تغییر کرد و نمایندگان نزدیک به ایران اکثریت را در پارلمان به دست آوردند 
تا بن بســت بیش از هشت ماهه در تشــکیل دولت جدید عراق وارد مرحله 
تازه ای شــود. براســاس قوانین داخلی عراق در صورت خالی ماندن هر یک 
از کرســی های مجلس این کشــور، نفر دوم حوزه انتخابیه مربوطه بر کرسی 
نمایندگــی مجلس می نشــیند. از این جهت پس از اســتعفای ۷۳ نماینده 
وابســته به جناح مقتدی صدر، نیروهای شــیعه  نزدیک به  ایران دســت باال 
را در این مجلس پیدا کرده اند و نســبت به دیگر گروه های سیاسی، بیشترین 
ســهم را در تشــکیل دولت جدید عراق خواهند داشت. احمد ربائی یکی از 
ایــن نمایندگان به خبرنــگاران گفت: «پس از اســتعفای نماینده های جناح 
صدر و ادای ســوگند نماینده های جدید، می توانیم تأیید کنیم که با در اختیار 
داشــتن ۱۳۰ کرسی بزرگ ترین جناح مجلس هستیم». در انتخابات سراسری 
اکتبر ۲۰۲۲ در عراق، نماینده های نزدیک به جناح مقتدی صدر ۷۳ کرســی 
از مجموع ۳۲۹ کرســی مجلس این کشور را به دست آوردند تا به بزرگ ترین 
برنده انتخابات تبدیل شــوند. با این حال اختالف های موجود میان گروه های 
سیاســی باعث شــد مجلس جدید نتواند بر ســر انتخاب رئیس جمهوری و 
نخست وزیر و به تبع آن تشکیل دولت، به توافق برسد. ازاین رو مقتدی صدر، 
چهره سیاســی و مذهبی بانفوذ در عراق، با انتشــار بیانیه ای از آن دســته از 
نماینده های همســو با خودش خواســت تا در اعتراض به بن بست سیاسی 
طوالنی مدت در عراق به منظور تشــکیل دولت این کشــور، استعفانامه خود 
را به صورت دســته جمعی به ریاســت مجلس عراق تحویــل دهند. رویترز 
به نقل از علی موســوی، از نماینده های سابق مجلس عراق، نوشت: «صدر 
به جایی رســید که ایــن واقعیت تلخ را بپذیرد که تشــکیل دولتی به دور از 
گروه های شــیعه تقریبا غیرممکن است». براساس گزارش «ای بی سی نیوز»، 
فشــار به حزب دموکرات کردســتان از طریق قطع بودجه اقلیم کردســتان، 
هدف قــراردادن میادین نفتی و گازی و حمله به دفتر نمایندگی این حزب در 
بغداد و هدف گرفتن دفاتر و خانه های نمایندگان ســنی، از مهم ترین عوامل 
شکســت پروژه اصالحات و دولت اکثریت ملی بود. براســاس گزارش های 
منتشرشده ۶۶ نماینده جدید سوگند یاد کردند و ۹ نفر دیگر، بدون آنکه دلیلی 
برای غیبت شان ذکر کنند، در این مراسم حضور نداشتند. یک روز پیش از این 
جلسه، مقتدی صدر، دیگر جریان های شیعه را متهم کرد که بر نماینده های 
مســتقل تازه انتخاب شــده و همچنین افراد نزدیک به جناح او اعمال فشار 
می کننــد. او به همین دلیل از نماینده های مجلس خواســته بود تا در برابر 
فشــارها تسلیم نشوند. صدر با انتشــار بیانیه ای در این زمینه نوشت: «من از 
همه جناح ها می خواهــم، تا به منظور اصالحات و نجات ملت، شــجاعانه 
بایســتند و تسلیم فشــارهای فرقه ای نشوند؛ چون این فشــارها حباب هایی 
هستند که از بین خواهند رفت». از سوی دیگر برخی از تحلیلگرهای سیاسی 
می گویند رقابت بر ســر مقام های دولت عراق تازه آغاز شــده است. آنها بر 
ایــن باورند که هوادارهای مقتــدی صدر، پس از تشــکیل دولت، می توانند 
به خیابان ها بیایند و با رقبای شــان مقابله کنند. مناف الموســوی، تحلیلگر 
سیاسی و مدیر مرکز مطالعات استراتژیک بغداد می گوید: «آنچه در آینده رخ 

می دهد، دشوارتر خواهد بود».
با اینکه هر یک از جریان های سنی و حزب دموکرات برای کمک به تشکیل 
دولت خواســته های خود را با هیئت هماهنگی شــیعی مطــرح کرده اند اما 
هنوز مشخص نیســت این کشور شاهد تشکیل دولت جدید خواهد بود یا نه. 
پیش تر باقر الســاعدی، از اعضای هیئت هماهنگی، از معرفی نوری مالکی، 
حیــدر العبادی و اســعد عیدانی، به عنوان کاندیداهــای اصلی برای تصدی 
پســت نخست وزیری خبر داده بود. این در حالی است که این سه نفر پیش تر 
به دالیل مختلف مورد انتقاد مردم و معترضان در اعتراضات سراسری عراق 
قرار گرفته اند. تحوالت اخیر باعث حذف شدن مقتدی صدر از صحنه سیاست 
عراق نخواهد شــد. جریان صدر همراه با متحدان خود در انتخابات پارلمانی 
اخیر ۱۷۰ کرســی به دســت آورده بود و با وجود اســتعفای ۷۳ نفر از آنها 
هنوز یک وزنه مهم تلقی می شــود. تغییر تعادل قوا در مجلس عراق بخت 
گروه های شــیعه برای تشــکیل دولت آینده را افزایش می دهد ولی اگر سایر 
گروه های مهم از جمله پیروان و مؤتلفان مقتدی صدر در چنین دولتی سهیم 

نباشند بی ثباتی در عراق افزایش خواهد یافت.

کشف اختالس ۵ هزار میلیاردی بنیاد شهید
مجموعه ای با چنین اعتبار و رویکردی که هم وابسته به شهدا و جانبازان است 
و هم حکم ریاســت جمهوری و حکم رهبری را برای رئیس سازمان در کارنامه 
خود دارد، چگونه افراد زیرمجموعه آن به خود اجازه می دهند که اختالس های 
گســترده ای انجام دهند که در مصاحبه آقای قاضی زاده هاشمی آمده است... . 
آقای قاضی زاده هاشــمی که کاندیدای ریاســت جمهوری بود و انتخابات را به 
آقای رئیسی واگذار کرد، نماینده مجلس نیز بود. وقتی با حکم رئیس جمهور به 
ســمت معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب شد، 
از نمایندگی مجلس اســتعفا داد و از اواسط شهریور ۱۴۰۰ ریاست این سازمان 
را بر عهده دارد. آقای هاشــمی در جلســه علنی مجلس که اســتعفایش را از 
نمایندگی مردم مشــهد اعــالم کرد، دورنمای برنامه هایش را این گونه تشــریح 
کرد. او از نمایندگان خواســت تا قوانین بنیاد شهید پاالیش و بنیاد شهید هم به 
نهادی حقوقی تبدیل شود و از اینکه بنیاد شهید به سازمان خدماتی تبدیل شده 
است، گالیه داشــت و بیان کرد که قوانین ایثارگری باید پاالیش شود و از دامنه 
گسترده افراد مشــمول بنیاد شــهید یاد کرد که -جامعه ایثارگری ۱۲ میلیونی 
است و فقط نباید به سه میلیون نفر خدمات داد- در هر تحویل و تحول قاعده 
این اســت که بیالن سازمان مربوطه و حساب های آن به صورت شفاف در پایان 
دوره ریاســت قبلی جمع بندی و عینــا به رئیس جدید تحویل داده می شــود. 
نمی دانم آقای قاضی زاده هاشــمی که قصد داشــتند در صورت انتخاب شدن 
به عنوان رئیس جمهور چند روزه وضع بورس را سروسامان دهند! چرا و چگونه 
از شــهریور ۱۴۰۰ تا همین امروزی که بیش از هشــت ماه از زمان تصدی ایشان 
در بنیــاد شــهید می گذرد، هیئتی از حسابرســان خبره و قســم خورده را مأمور 
نکردند تا وضع مالی ســازمانی که اداره آن را بر عهده گرفته و برخالف شــأن 
تأســیس آن به سازمانی خدماتی تبدیل شده و در زمینه های مختلف اقتصادی 
با شــرکت های زیرمجموعه خود وارد بازی اقتصادی شــده است، بررسی کنند 
و صورت جلســه ای از فعالیت های اقتصادی نهادهای وابسته از سود و زیان و 
سرمایه را در اختیار داشته باشد. این مختلسان وقتی دیدند رئیس جدید از زمان 
تصدی ریاست به ظاهر دنبال مســائل اقتصادی نبوده، کماکان به ریخت و پاش 
ادامه دادند و تا جایی که یکی از زیرمجموعه ها توانسته است پنج هزار میلیارد 
اختالس کند که این اختالس فقط یک نمونه از اعمال مجرمانه دست اندرکاران 
مجموعه های خدماتی، بانکی و اقتصادی بنیاد شــهید باشد. کافی است سری 
به بیمارســتان های تحت پوشش بنیاد شــهید یا داروخانه های مربوطه بزنید.؛ 
چهــره تکیده خانواده شــهدا و ایثارگران را  می بینید که تــوان پرداخت هزینه 
دارو را ندارند؛ اما پنج هزار میلیارد تومان بخش کوچکی از اختالســی است که 

قاضی زاده هاشمی از آن یاد می کند.

ادامـه از صـفحـه اول

 اتحادیه اروپا حاضر به عقب نشــینی مقابل روســیه نیست و با وجود تهدید 
مســکو نســبت به قطع کامل صادرات گاز به اروپا تا پاییز و زمســتان امســال، 
نامزدی اوکراین و مولداوی را برای عضویت در اتحادیه اروپا پذیرفت. پیش از این 
روســیه تهدید کرده بود که عضویت اوکراین در ناتو یــا اتحادیه اروپا خط قرمز 
مسکو اســت؛ اما با گذشــت زمان و ناکامی های متعدد ارتش والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه، در میــدان نبرد با اوکراین، از میــزان تهدیدها و حمالت 

لفظی مسکو نیز کاسته شده است.
«شــارل میشل»، رئیس شورای اتحادیه اروپا، پس از نشست رهبران اتحادیه 
اروپا اعالم کرد که اوکراین و مولداوی هر دو به عنوان نامزد پیوســتن به اتحادیه 
اروپا پذیرفته شــده اند. میشــل که این اتفاق را «یک لحظه تاریخی» عنوان کرد، 
خطاب به این کشــورها گفت: «امروز گامی مهم در مسیر شما به سوی اتحادیه 

اروپا برداشته شد».
پس از حمله نظامی روســیه به اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری 
اوکرایــن، تــالش کرد با بــه عضویــت درآوردن کشــورش در اتحادیــه اروپا، 
بیش از پیش از حمایت های اروپا در این جنگ اســتفاده کند. زلنسکی در واکنش 
به این خبر در صفحه توییترش با تشــکر از شــارل میشل نوشت: «صمیمانه از 
تصمیــم رهبران اتحادیه اروپا برای اعطای امــکان نامزدی به اوکراین قدردانی 
می کنم. این یک لحظه منحصر به فرد و تاریخی در روابط اوکراین و اروپاســت». 
به نوشــته ایندیپندنــت، اوکراین پس از بیش از چهار ماه دفــاع در برابر حمله 
نظامی روسیه اکنون با این تصمیم می تواند کمی به آینده امیدوار باشد. از سوی 
دیگر اتحادیه اروپا نیز می تواند راه نفوذی اســتراتژیک به سرزمین های شوروی 

سابق داشته باشد.
یوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در این باره گفت: «مردم 
اوکراین عضو خانواده اروپا هســتند. آینده اوکراین بــا اتحادیه اروپا گره خورده 

است. امروز آغاز یک سفر طوالنی است که با یکدیگر طی خواهیم کرد».
از طرف دیگر، مولداوی نیز به عنوان یک کشور فقیر در اروپای شرقی احتماال 
برای نهایی شــدن این عضویت، باید اصالحاتی را انجام دهد. مقابله با فســاد، 
جنایت های سازمان یافته، تقویت حقوق بشر و حاکمیت قانون مواردی ا ست که 

مولداوی نیاز به تغییر در آنها دارد.
مایا ساندو به عنوان اولین رئیس جمهوری زن در مولداوی راه پر پیچ و خمی 
را روبه روی خود می بیند. رویترز به نقل از ســاندو نوشــت: «ما در حال شروع 
راه به ســوی اتحادیه اروپاییم که برای مردم مولداوی رفاه بیشتر، فرصت های 
بیشتر و نظم بیشتر به ارمغان می آورد. ما راه دشواری در پیش داریم که نیازمند 
کار و تالش زیادی اســت. ما آماده ایم با هم بــرای تضمین آینده ای بهتر برای 

شهروندان، این راه را طی کنیم». ساندو پیش از این اعالم کرده بود که مولداوی 
با ۲.۶ میلیون جمعیت فقیرترین کشــور اروپایی است. از سوی دیگر این کشور 
همواره با درگیری های داخلی مواجه بوده اســت. مناطق جدایی طلب تحت 
حمایت روســیه در مولداوی دردســرهای زیادی را برای حاکمیت مرکزی این 
کشــور ایجاد کرده اند. هرچند پیوســتن به اتحادیه اروپا مانند پیوستن به ناتو 
برای این کشــور هیچ تضمین امنیتی به ارمغان نخواهــد آورد؛ اما این اتفاق 
می تواند گام بزرگی برای این کشــور باشــد. در این نشست چشم انداز اروپایی 
گرجســتان نیز تأیید شد و این امیدواری به وجود آمد که گرجستان نیز در آینده 
و پس از اجرای تعهدات مدنظر اتحادیه اروپا، از موقعیت مشــابهی برخوردار 

شود.
روند  عضویت

اگرچه به رســمیت شــناختن «نامزدی» برای عضویت، راه را برای عضویت 
این کشــور در اتحادیــه اروپا هموار می کند؛ اما به معنای عضویت ســریع و در 
زمانی کوتاه نیســت. اکنون اوکرایــن باید مجموعــه ای از اصالحات را مطابق 
اســتانداردهای ایــن اتحادیه به ویژه در سیســتم قضائی و مالی خــود به اجرا 
بگذارد تا شــرایط الزم برای عضویت در آن را به دســت آورد. اعطای آزادی به 
رســانه ها، تقویت حقوق اقلیت ها و مبارزه با فساد اداری و پول شویی همچنین 
محدودکــردن نفوذ الیگارش هــا در فعالیت های اقتصادی و سیاســی از دیگر 

اصالحاتی است که اوکراین باید برای عضویت در این اتحادیه انجام دهد.
اورســوال فون در الین، رئیس کمیســیون اروپا، اعالم کــرد که عمیقا متقاعد 
شــده اســت که تصمیم تازه، همه را در اتحادیه اروپا قوی تر و اتحادیه اروپا را 
قدرتمندتــر خواهد کرد؛ زیرا بــا این تصمیم یک بار دیگر به جهان نشــان داده 
شــد که این اتحادیه در مواجهه با تهدیدات خارجی قوی و متحد اســت. سران 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در جریان نشســت خود همچنین درباره راه های 

تسریع صادرات غالت بلوکه شده در اوکراین به بحث پرداختند.
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، تصمیم رهبران اتحادیه اروپا را یک 
«پیام قوی» به روســیه خواند و گفت: «یک پیام قوی فرســتاده شــد؛ در این باره 
که اتحادیه اروپا همچنان قادر اســت هر زمان که الزم باشــد، واکنشــی سریع، 
تاریخی و کامال متحد داشــته باشد؛ این چیزی است که از ابتدای جنگ اوکراین 
نیز بارها نشــان داده اســت». او همچنین گفت که اتحادیــه اروپا مدیون مردم 
اوکراین و مولداوی اســت؛ زیرا مردم اوکراین «برای ارزش های ما می جنگند» و 

مردم مولداوی نیز در جریان این جنگ «سخاوت» بسیاری نشان داده اند.
سرنوشت  اوکراین  تحت الشعاع  بوسنی

اگرچه پیش از برگزاری این نشست نیز به نظر می رسید همه ۲۷ کشور عضو 

اتحادیه بــا اعطای وضعیت نامزدی به اوکراین و مولداوی هم نظر باشــند؛ اما 
برخی گزارش ها از محل برگزاری اجالس حاکی از آن بود که اختالفات بر ســر 
بوســنی و هرزگوین ممکن است تصمیم گیری درمورد وضعیت نامزدی اوکراین 
و مولداوی را به تأخیر بیندازد. برخی منابع گفته بودند که بحث درباره اوکراین 
و مولداوی در اتحادیه اروپا بیش از حد انتظار طول کشــیده؛ چراکه رهبران سه 
کشور اسلوونی، اتریش و کرواســی می خواهند به بوسنی نیز وضعیت نامزدی 

اعطا شود.
بوسنی درخواســت عضویت اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۱۶ ارائه داد؛ اما این 
ســه کشــور می گویند پرونده آن تاکنون پیشرفت کمی داشــته است و بوسنی 
شایســته اعطای وضعیت نامزدی اســت. کارل نهمر، صدراعظــم اتریش، در 
توییتی در حســاب شــخصی خود نوشــت: «درمورد وضعیت نامزدی اتحادیه 
اروپا، نباید هیچ کشــور درجه یک یا درجه دویی وجود داشــته باشد... . من این 
را نمی فهمم. این باید یک منافع اســتراتژیک امنیتی برای کل اتحادیه باشــد تا 
بالکان غربی در معرض آســیب قرار نگیرد». پیش از این مقامات ارشد این نهاد 
از اعضا خواســته بودند در جلســه خود موافقت خود را با این نامزدی ها اعالم 
کنند. پارلمان اروپا نیز اعالم کرده بود که قرار اســت با برگزاری جلســه ای ویژه 
در این باره و با صدور یک قطع نامه ، حمایت همه جانبه خود را از نامزدی اوکراین 

و مولداوی اعالم کند.
روبرتا متســوال، رئیس پارلمان اروپا، در سخنرانی خود در آغاز نشست سران 
اتحادیه از کشورهای عضو خواست تا «متحد» بمانند و تصمیم «تاریخی» خود 
را بــرای اعطای وضعیت نامزدی به اوکراین و مولداوی اتخاذ کنند. متســوال با 
هشــدار نســبت به جنگ در اوکراین گفت: «اشتباه اســت که تصور کنیم افکار 
عمومی پشــتیبان همیشگی اقدامات ما در حمایت از اوکراین یا دست کم گرفتن 
میزان نفوذ روســیه باقی خواهد ماند. ما باید بپذیریم که خستگی ناشی از تورم 
در حال پدیدار شــدن است و در موارد متعددی شــاهد کم شدن انعطاف پذیری 

شهروندان مان در برابر تأثیرات اجتماعی و اقتصادی آن هستیم».
پیشــنهاد نامزدی اوکراین و مولداوی هفته گذشــته از ســوی مقامات ارشد 
اروپایی اعالم شــد. روندی ســریع و غیرمعمول، برآمده از شرایط بحرانی جنگ 
در اوکرایــن، که تنها یک هفته به رهبران اروپایی فرصت داد تا اســناد و مدارک 
تسلیم شــده از سوی دو کشور را بررسی کنند. اسناد و مدارکی که خارج از روند 
معمول و با سرعت از سوی مقامات اوکراین و مولداوی تسلیم مقامات اتحادیه 
اروپا شــده بود. این روند خارج از عرف شــامل حال گرجستان نشده است و این 
کشــور تا حصول اطمینان از به کار بستن پیشــنهادهای کمیسیون اروپا و ایجاد 
اصالحــات الزم، باید در صف انتظــار بماند. دراین حال ادی راما، نخســت وزیر 
آلبانــی، به اوکرایــن توصیه کرد کــه درباره وضعیــت نامــزدی اتحادیه اروپا 
«هیچ گونه توهمی» نداشــته باشــند؛ چراکه روند الحاق بسیار طوالنی خواهد 
بود. «مقدونیه شــمالی ۱۷ سال اســت که نامزد شده و اگر درست حساب کرده 
باشم، آلبانی برای هشت ســال است که همین وضعیت را دارد. این کار خوبی 
اســت که به اوکراین وضعیت نامزدی اعطا شــود؛ اما امیــدوارم مردم اوکراین 

توهم باالیی نداشته باشند».
اعطای ســریع وضعیت نامــزدی به اوکراین و مولــداوی نارضایتی تعدادی 
از کشــورهای بالکان غربی را برانگیخته اســت. این کشــورها بیش از یک دهه 
است که در تالش برای عضویت در اتحادیه اروپا هستند. با وجود این همچنان تا 

رسیدن به نقطه عضویت کامل در این بلوک فاصله زیادی دارند.
چالش گازی  اروپا

یوزپ بورل، مســئول سیاســت خارجــی اتحادیه اروپا، در حاشــیه اجالس 
بروکسل گفت روسیه گاز اروپا را «یک شبه» قطع نخواهد کرد. با این حال هشدار 

داد که زمستان ممکن است برای شهروندان ساکن این قاره دشوار باشد.
بورل می گوید: «روســیه تقریبــا صد درصد عرضه گاز به برخی کشــورها را 
رفته رفتــه متوقف کــرده و عرضه گاز به برخی دیگــر را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش 
داده اســت. فکر نمی کنم روسیه گاز را یک شبه قطع کند، به خصوص از این نظر 
که در آســتانه فصل تابســتان قرار داریم. در تابســتان گاز یک سالح استراتژیک 
نیســت؛ اما زمستان می تواند دشوار باشد و ما باید در اروپا برای هر نوع استفاده 

از گاز به مثابه سالح آماده باشیم».
سانا مارین، نخست وزیر فنالند نیز گفت: «به احتمال بسیار زیاد روسیه از گاز و 
انرژی به عنوان ابزاری برای باج خواهی استفاده خواهد کرد. من فکر می کنم ما 
باید هرچه زودتر از شر انرژی روسیه خالص شویم؛ چراکه روسیه از آن به عنوان 
ســالحی علیه ما اســتفاده خواهد کرد و از این رو باید بــه یکدیگر کمک کنیم تا 

اطمینان یابیم به اندازه کافی از منابع انرژی برخورداریم».

نامزدي اوکراین براي عضویت در اتحادیه اروپا  تأیید شد

جنگ گازی روسیه و اروپا

 بازهم برای چندمین بار اخبار و تصاویر اوباش گردانی، شــبکه های اجتماعی را 
درنوردید و این بار در شــهر مرند. آدمی دچارحیرت می شود وقتی می بیند یک امر 
خالف قانون، ســال های سال است تکرار می شــود و وقتی به گذشته بازمی گردد 
و می بیند کــه هربار از آفتابه به گردن متهمان انداختــن و  گرداندن در خیابان در 
ســال ۱۳۸۶ که مرتضوی دادســتان بود و مجرم گردانی در سال های ۹۸ و ۹۹ در 
این باب ســخن گفته و نوشته اســت و امروز همان عمل به دست دادستان مرند 
تکرار می شــود. این چه پیامی دارد؟ آیا نشــان می دهد مشکل ما این نیست که با 
یک امر نامطلوب مواجهیم بلکه مشــکل ما این است که با یک امر بنیادا نادرست 
مواجهیم که بایــد آن را برانداخت؟ و گویی در اینجا چنیــن اراده ای وجود ندارد 
که یک بار برای همیشــه یک عمل خالف را تعطیل کنند؟ تاریخ مجازات ها نشــان 
می دهد که این شــیوه مجازات، منسوخ شده و متعلق به دورانی است که بشر بر 
آن خط بطالن کشیده و از نظر فقهی نیز مردود است. در سده های پیشین تا اواخر 
قرون وسطا، مجازات در مأل عام و نیز مجرم گردانی در اروپا هم وجود داشت ولی 
تحقیقات تجربی نشــان دادند نه تنها تأثیری نداشته بلکه اگر سبب تسکین خشم 
برخــی افراد بوده امــا در افرادی هم موجب ایجاد حس ترحم نســبت به مجرم 
شده یا قبح جرم را شکسته است و بدتر از همه اینکه از منابع عادی سازی و ترویج 
خشونت در وجدان عمومی شده است؛ بنابراین به تدریج این نوع مجازات ها رخت 

بربست.
باالخره باید روشــن کرد که منبع و  مســتند این قبیل رفتارها چیست؟ آیا شرع 

اســت؟ قانون عادی است؟ حقوق بشر است؟ وجدان و عقل است؟ واقعیت این 
اســت که امروزه هیچ یک از اینها چنین شــیوه هایی را در مجــازات تأیید و تجویز 

نمی کنند.
در قوانیــن مصوب چنیــن مجازاتی وجود ندارد. از نظر حقوق بشــری رفتاری 
نکوهیده اســت. از نظر فقهی نیز اگر این مجازات ها جزء حدود باشد که در حدود، 
مطلقا چنین مجازاتی مقرر نشــده اســت. حدود به مواردی اشاره دارد که شارع، 
مجازات را دقیقا مشــخص کرده و هیچ گاه مجــازات مجرم گردانی در حدود مقرر 
نشــده است. از ســوی دیگر از نظر حقوقی و فقهی اگر کســی درباره مجرمی که 
جرمش ثابت شــده و حتی محکوم به اعدام است در حد یک کلمه توهین آمیز به 

کار ببرد باید مجازات شود چه رسد به گرداندن در خیابان و ضرب و شتم.
خوب اســت در این مورد به نظرات و فتاوای بنیان گذار جمهوری اسالمی هم 
نظری بیندازید که نســبت به موضوع آن قدر حســاس بود که چنــد بار درباره آن 
ســخن گفته اســت. به گمان من هفته قوه قضائیه به جــای اینکه تبدیل به هفته 
تعریف و تمجید از کارنامه قضائی بشــود، بهتر این اســت که در همان همایشی 
که برگزار می کنند کســی را که چنین دستوری صادر کرده، بیاورند تا درباره مبنای 
دستور خود توضیح بدهد و آنان که ادله قاطع بر خالف بودن آن دارند نیز نظرشان 
را بگوینــد و همان جا در منظر عموم تکلیف کســی که چنین دســتوراتی را صادر 

می کند روشن شود.
بر آن بودم دسته ای از آرا و اقوال فقهای سلف را بیاورم اما بیم آن می رفت با 
ادعای اینکه از این اقوال و فتاوای گوناگون و متهافت در کشکول فقه فراوان است 
منکوب و مطرود شــود، ازاین رو ترجیح دادم نظرات کســی را که بنیان گذار اصلی 
جمهوری اســالمی اســت و آرایش را حجت می داند، بیــاورم هرچند  این اقوال، 
گفتمان مســلط در فقه فریقین اســت. امام خمینی یک بــار در آبان۱۳۵۷ قبل از 
تشکیل جمهوری اسالمی و در نوفل لوشاتو می گوید: در حکومت اسالمی اگر یک 
نفر     ـ مثالـ  یک شخصی را کشت، این را می گیرند و قصاص می کنند لکن یک سیلی 

اگر     کســی به او بزند، آن یک سیلی باید انتقام کشیده   [  شود  ]   برای اینکه این زاید بر 
آن مقدار     است. یک روز حبس اگر کسی را حبس بکنند، برخالف نظام اسالم است 

(صحیفه امام، ج۵ ص۲۹و۳۰).
و پس از انقــالب در مرداد ۱۳۶۱ در ســخنانی درباره اهمیــت قضا می گوید: 
«حدود الهی معنایش این نیســت که یک کسی که مستحق قتل است ما     فحشش 
بدهیم؛ جایز نیســت این، یا به او سیلی بزنیم؛ حق نیست؛ یعنی، قصاص دارد این.   
  یک نفر آدم جانی که دارند می برند بکشــندش، اگر شــما یک سیلی بزنید، او حق 

دارد به     شما سیلی را عوض بزند و خالف شرع کردید» (ج۱۶ ص۴۲۴).
باز هم در یک ســخنرانی در جمع مســئوالن قضائــی و وزارت امور خارجه در 
مرداد ۱۳۶۴ می گوید: به قوه قضائیه عرض می کنم که مســئله قضا یک مســئله 
بســیار مهمی اســت که اگر انســان     در آن قصــور بکند، تقصیر بکنــد، ضرر وارد 
می شــود. اگر تقصیر باشد، پیش خدای تبارک  و تعالی مسئول است و اگر چنانچه 
زیاده روی بکند، این هم همین طور. میزان، احکام     اســالم اســت. در اجرای حدود، 
نباید از آن حدودی که حق تعالی فرموده است، پایین تر     عمل بشود و نباید زیادتر. 
حتی آن کســی را که االن محکوم به قتل شده است و دارند     می برندش در جایی 
که او را بکشــند، هیچ کس حق ندارد حتی یک کلمه درشــت به او     بگوید؛ اجرای 
حکم خداســت. اگر کسی یک سیلی به او زد، او حق دارد در همان جا،     یک سیلی 
برگردانــد و باید هــم دیگران کمک کنند تا او قصاص بکند. اگر یک درشــتی     کرد، 
آن کسی که درشتی کرده اســت، تعزیر الزم دارد، باید قوه قضائیه تعزیر کند او را 

(صحیفه امام، ج۱۹ ص۳۲۴و۳۲۵).
اینها فقط رأی فقهی آیت اهللا خمینی نیست بلکه از احکام مسلم شرعی است 
و در اسناد جهان شــمول حقوقی و حقوق بشری هم تضمین شده اند اما با توجه 
به تکرار این عمل، الزم اســت در قوانین ایران به روشــنی تعیین تکلیف شود. منع 
مجرم گردانی باید بدل به قانون صریح شود تا در نظام موجود اعتبار حقوقی بیاید، 

هرچند اگر هم به قانون بدل شود، پس از آن باید نگران ضمانت اجرایش بود.

مالل آور شدن انتقادهای بی اثر  از  تکرار  مجرم گردانی

عمادالدین باقی



۷  سال  پس  از  فاجعه  منا
تعدادی از اجساد هیچ وقت به ایران برنگشتند

عید قربان بود. دهم ذی الحجه سال ۱۴۳۶ قمری. در تقاطع خیابان ۲۰۴ و ۲۲۳ 
منطقه منا در شهر مکه، مراسم رمی جمرات به قرار هرساله برگزار می شد. مردان 
و زنان مســلمان از سراســر جهان جمع شــده بودند تا رمي جمره کنند. زندگی اما 
سمت وســوی دیگری رفت. دوم مهرماه سال ۹۴، تصاویری از شبکه های تلویزیونی 
پخش شــد که عربستان سعودی را هنوز که هنوز است مسئول مرگ هزاران انسان 
می داند. ازدحام حجاج در شــرایطی که کشــور میزبان نتوانســته بود به درســتی 
جمعیت را مدیریت کند، سبب شد تا دو هزار و ۴۳۱ نفر جانشان را در آن شلوغی از 
دست دهند که در این میان، ۴۶۴ نفر ایرانی بودند. البته برخی پایگاه های خبری در 

تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۴ آمار جان باختگان فاجعه منا را 
به استناد سندی که ادعا می شود از وزارت بهداشت 
عربستان افشــا شــده، هفت هزارو ۴۷۷ نفر اعالم 
کردند. پیرو این فاجعه سه روز عزای عمومی اعالم 
و روابط ایران و عربســتان تیره تر از قبل شــد.چندی 
بعــد رهبری دســتور دادند تا کمیتــه حقیقت یاب 
تشکیل شــود. ابوالفضل حســن بیگی، نایب رئیس 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست  وزارت خارجه در 
تاریخ ۲۳ شــهریور سال ۹۵ و در آستانه سالگرد این 
حادثه تلخ با اشــاره به تأکیدات رهبری گفت: «این 
کمیته باید تعداد بیشــتری از کشورهای مسلمان را 
همراه با ایران کند تا درنهایت حقوق شــهدای منا 
به خانواده هایشان برگردانده شود. در طول سالیان 
گذشــته به دلیل تعداد بیــش از ظرفیت حجاج و 
وجود امکانات و فضای کم برای برگزاری اعمال از 

ســوی حجاج مشکالتی جهت انجام مناســک به وجود آمده و دولت عربستان به 
جای حل این مشکالت از ورود حجاج به این کشور جلوگیری می کند. این بی کفایتی 
آل ســعود باعث بروز مشــکالتی برای حجاج شــده که عود این مشکالت در سال 
گذشــته در رمی جمرات بود که فاجعه منا به وجــود آورد. آن هم به این دلیل که 
یکی از شــاهزاده های ســعودی قصد عبور از منطقه ای را داشــت و آن منطقه را 
بســتند و این باعث فشــار زیاد بر حجاج و به دنبــال آن جان باختن تعداد زیادی از 
حجاج به خصوص حجاج ایرانی شــد». دولت عربســتان پس از این فاجعه نه تنها 
با کشــورهای قربانی همکاری نکرد بلکه تا توانســت با انواع کارشــکنی ها، مقابل 
کشــورها و مردم داغ دیده ایســتاد. کمااینکه اجساد برخي از جان باختگان به ایران 
بازنگشــت. به گفته حســن بیگی در شرایطی که دولت عربســتان ساالنه حدود ۶۰ 

میلیارد دالر از محل برگزاری حج به دســت می آورد، باید دیه خانواده های قربانی 
را پرداخــت می کرد اما تاکنون (تا زمان انتشــار این مصاحبــه) حتی یک دالر هم 
پرداخت نکرده اســت.طبق گفته های نایب رئیس کمیسیون امنیت، رهبری بر لزوم 
تشکیل هیئت حقیقت یاب جهت پیگیری حادثه منا تأکید کردند. اما با گذشت هفت 
ســال از آن فاجعه تلخ، قربانی شــدن هزاران انســان و صدها ایرانی و عزادارشدن 
خانواده هایشــان، نتایج تحقیقات کمیته حقیقت یابی که دستور راه اندازی آن صادر 

شده بود، اعالم نشده است.

۶  سال  پس از  آتش سوزی  پالسکو
تهران هنوز هم در محاصره ساختمان های ناایمن است

صبــح پنجشــنبه ۳۰ دی ماه ســال ۹۵، انتشــار 
خبری در رســانه ها، لباس ســیاه را به تن بسیاری از 
مردم ایران نشــاند. طبقه های هشتم و نهم یکی از 
معروف ترین ســاختمان های پایتخــت گرفتار آتش 
شده بود. آتش نشانان حوالی ساعت هشت گزارش 
را دریافــت کردند و طولی نکشــید که پالســکوی 
معــروف خیابــان اســتانبول، هنگامــی کــه هنوز 
شــماری از نیروهای آتش نشانی تهران و شهروندان 
در آن بودنــد، ریــزش کرد. به دنبــال این حادثه که 
آواربــرداری اش ۱۰ روز تمــام بــه طــول انجامید، 
۱۶ آتش نشــان و پنج شــهروند، دیگر هیچ وقت به 
خانه هایشان برنگشــتند. ابعاد این حادثه به قدری 
افــکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد و احساســات 
مردم را جریحه دار کرده بود که سرپرست دادسرای 
جنایی اســتان تهران، در خبررسانی درباره رسیدگی 
بــه ابعاد حقوقی و کیفری پرونده پالســکو، موضوع فوت شــدگان را در قالب قتل 

شبه عمد عنوان کرد.
چنــد روز پس از پایان آواربرداری، شــورای شــهر وقت تهران تشــکیل کمیته 
حقیقت یاب حادثه پالســکو را در دستور کار خود قرار داد. احمد مسجد جامعی در 
حاشیه جلسه غیر علنی شورای شــهر تهران به تاریخ ۱۱ بهمن سال ۹۵، از امضای 
۱۵ عضو شــورا برای تشکیل کمیته حقیقت یاب حادثه پالسکو خبر داد و گفت: «با 
وجود اختالف بین منابع اطالعاتی و رواج شــایعات مختلف، برای مشخص شــدن 
زمینه ســازی های فاجعــه و قصورها و تقصیرها به منظور آگاهی بخشــی عمومی 
و ارائــه تصویری جامع از آن، پیشــنهاد می شــود با توجه به اختیــارات حاصله از 
بندهای ذیل ماده ۷۱ قانون تشــکیالت، وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی کشور 

و انتخابات شــهرداران، مصوب اول خرداد ســال ۷۵ و اصالحات بعدی به ویژه بند 
۱۹ قانون مذکور، کمیته حقیقت یاب برای رســیدگی به این فاجعه تشــکیل شود تا 
بتوانند ظرف مدت یك ماه با سرعت و دقت کافی، گزارش های الزم را ارائه دهند».
به پیشــنهاد عضو شورای شــهر تهران اعضای این کمیته حقیقت یاب دو نفر از 
اعضای شــورای شــهر، یك نماینده از مجلس شورای اســالمی به انتخاب مجمع 
نمایندگان تهران، یك نفر نماینده شــهرداری، یك نفر نماینده اســتانداری، یك نفر 
حقوق دان، یك نفر متخصص فنی و مهندسی، یك نفر متخصص امور آتش نشانی، 
یك نفر نماینده آتش نشانان به انتخاب خانواده های آتش نشانان شهید، یك نماینده 

از کسبه پالسکو و یك نماینده از رسانه ها در این کمیته حضور داشته باشند.
به گفته او وظایف کمیته حقیقت یاب مشــخص کردن محدوده انجام تحقیقات، 
بررســی ترتیب زمانــی اتفاقات منجر به حادثــه، ارائه گزارش درمــورد تجهیزات 
آتش نشــانی، ارائه نمودارها و جداول علت – معلولی برای مراحل مختلف حادثه 
و... بــود. در نهایت هم قرار بود که خروجــی کمیته حقیقت یاب با توجه به اصول 
پاســخ گویی، مسئولیت پذیری، شــفافیت و عدم تبعیض و جانبداری باید به سمع و 
نظر شهروندان، شورای شــهر تهران، کمیته بررسی ملی و مقامات قضائی برسد و 
همچنین پیشنهادهایی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در آینده اعالم شود.

عالوه بر شورای شهر، مجلس هم ســه کمیسیون را پیگیر ماجرای پالسکو کرد 
و قــوه قضائیه هم پرونده را به دســت گرفت. چند ماه بعد، گزارش ملی بررســی 
حادثه ساختمان پالسکو با شعار «پالسکو را فراموش نکنیم» در تاریخ ۲۳ فروردین 
ســال ۹۶ ایــن حادثه و علل وقوع آن را از زوایای مختلف بررســی کرد. بر اســاس 
چکیده گزارش، علت آتش ســوزی، در حدی که جمــع آوری اطالعات برای هیئت 
امکان پذیر بوده ، اتصال برق (و احتماال نشت هم زمان گاز از  کپسول گاز) عنوان شد. 
حســن روحانی، رئیس جمهوری، تأکید کرد برای نخستین بار بررسی حادثه ای ملی 
از سوی هیئتی مســتقل و علمی صورت گرفت. او تأکید کرد که در بررسی حوادث 
ملی باید از سیاســت فاصله گرفت. همچنین هــدف این گزارش را ارتقای ایمنی و 
تکرارنشــدن حوادثی مشابه ساختمان پالســکو و گزارش را گامی در تحقق حقوق 
شــهروندی دانست. چهره های شــاخص فراوانی در این کمیته حضور داشتند و در 
همان زمان هشدارهای زیادی نسبت به امکان تکرار این حوادث در سال های آینده 
و در تهران دادند. با وجود این شش سال پس از این حادثه، همه گزارش ها، تهران را 

در محاصره ساختمان هایی مانند پالسکو معرفی کرده اند.

۵  سال  پس  از   انفجار   معدن   یورت
دیه ها خسارات را جبران کرد؟

تل خاک و خاکســتر اما دســت کم سالی یک بار بر ســر مردم ایران آوار می شد. 
اردیبهشــت سال ۹۶ هم نوبت مردم خطه شمال رسیده بود تا عزادار شوند. معدن 

جامعه
شنبه

۴ تیر   ۱۴۰۱
سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۱
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متروپل، بازتاب رخوت  در  بازنگری  فرایندها

نیلوفر حامدی: حادثه متروپل و مصیبتی 
که آوار این فاجعه بر سر مردم نازل کرد، 
بار دیگر پای کمیته هــای حقیقت یاب را 
به میان آورده اســت. کمیته هایی که در 
ذات خود تالش دارنــد علل اصلی بروز 
فجایعــی این چنینی را بررســی کنند و با 
شناسایی مقصران ماجرا، ضمن جلوگیری 
از بروز مجدد این اتفاقات تلخ، حقایق را 
به گوش مردم برسانند. در سال های اخیر 
و بــه دنبال حوادث متعــددی که اغلب 
آنها با تلفات باالی انسانی و عزادارشدن 
جمعیتی از مردم در گوشــه وکنار کشــور 
بود، کمیته های حقیقت یاب  روبه رو شده 
نگاهی  این گزارش  زیادی تشکیل شدند. 
انداختــه بــه برخــی از شــاخص ترین 
کمیته های حقیقت یابی که در شش سال 
اخیر راه اندازی شــدند. گزارش هایی هم 
از برخــی از این کمیته ها در رســانه های 
رســمی منتشر شــده و حتی در برخی از 
اما  شده اند  شناســایی  هم  مقصران  آنها 
در نهایت یا خروجی درخوری نداشته اند، 
یا گزارشــی که از آنها منتشر شده با ذات 
اصلــی کمیته های حقیقت یــاب فاصله 
زیادی داشته و روشن نیست که توانسته 

نقش بازدارنده خود را ایفا کند یا نه.

گزارشی از کمیته های حقیقت یابی که تشکیل می شوند اما سرانجامی ندارند

«حقیقت» در محاق

یــادداشـت

در نبود نهادهاي مدني، گزارش هاي کمیته هاي 
حقیقت یاب کارایي ندارند

یک. انســان امروز با توســل به علم و تجربه، به استانداردهایی دست پیدا کرده 
و توانســته از تکرار حوادث جلوگیری کند یا حداقل فاصله بروز آنها را افزایش 
داده اســت. این تحول ریشــه در فلسفه انســان در عصر حاضر دارد. در دنیای 
جدید، جان و دارایی انســان به خودی خود واجد ارزش شــده اند؛ این طرز تلقی 
از جان و مال انســان متفاوت از درک سنتی است. در جوامع پیشین، کشته شدن 
انســان یا ازدســت رفتن دارایی های او تقدیر الهی دانســته می شــد؛ به ویژه اگر 
جان و مال کســی در حوادث غیرمترقبه از دســت می رفت، سازمان های سنتی 
هیچ درکی برای چگونگی مواجهه با آن نداشــتند. یعنی اگر در جوامع ســنتی 
برای برخورد با قاتل و متجاوز و دزد به دســتورالعملی سنتی استناد می شد، در 
مقابل هیچ ســاز و کاری برای مواجهه با جان های از دست رفته در سیل، زلزله و 
آتش سوزی وجود نداشــت؛ چر اکه آن را تقدیر الهی می دانستند؛ بنابراین تصور 
بشــر در گذشــته این طور بود که نمی توان یا نباید در برابر تقدیر الهی ایستادگی 
کرد و تحقیق در چرایی مرگ چند ده انســان به دلیل فرریختن پل روی رودخانه 
دخالت در تقدیر الهی دانســته می شد و احتماال مورد مذمت قرار می گرفت . اما 
تکنولوژی درک بشــر از «حادثه» را عوض کرد؛ بشــر نگــرش خود را به مفهوم 
تقدیر تغییر داد و با تکنولوژی به مهار نیروی طبیعت رفت و توانست بخشی از 

بحران ها را کنترل کند.
دو. بحران های شهری مانند ریزش ســاختمان، آتش سوزی برج های بلندمرتبه 
و فروریختن تونل های شــهری، جزئی جداناپذیر از زندگی بشــر شده است. این 
بحران ها در لندن، برلین و پاریس و همه جا اتفاق می افتند. در کشــورهایی که از 
نظر سیاسی توسعه یافته هستند، بعد از چنین حوادثی گروه های مستقل تحت 
عنــوان کمیته های حقیقت یاب به ریشــه یابی بروز حادثــه می پردازند. گزارش 
آنها اغلب از نظر شــکلی شــامل چند بخش اســت؛ برای مثال در قسمتی به 
روایــت بروز حادثه می پردازد و در مابقی ماجرا از تمامی عوامل بروز حادثه نام 
می برد و ســهم هریک را بیان می کند. کمیته های حقیقت یاب از نظر شکلی نیز 
تنوع دارند. برخی اوقات این کمیته ها مســتقل هستند و برخی اوقات وابسته به 
نهادهای حاکمیتی و البته گاهی تیم حقیقت یاب ترکیبی از نیروهای مســتقل و 

دولتی هستند.
سه. در دنیای جدید ساختارهای سیاسی و اداره امور متناسب با مهم بودن جان 
انســان و مال و دارایی دنیوی بنا نهاده شده است. یعنی این حق برای انسان به 
رسمیت شــناخته شده تا زیست مادی باکیفیت داشــته باشد و اموال و جان او 
در امنیت باشند و حکام مســئول تأمین امنیت مادی و جسمی شهروندان خود 
شدند  و شهروندان این حق را پیدا کردند تا درباره عملکرد حاکمان سؤال بپرسند 
و تحقیــق کنند که حکام برای صیانت از دارایی  آنها چه می کنند و نهادهایی از 
درون جامعه خلق شــدند و متولی این امور شدند. این نهادها پرتعداد هستند. 
روزنامه ها، احزاب، نمایندگان مجلس و انجمن های محلی و کشوری، سندیکاها 

و... از جمله این نهادها هستند.
چهار. شکل گیری کمیته های حقیقت یاب در دنیا محصول یک فرایند چند وجهی 
اســت. در وجــه اول اهمیت یافتن جان انســان در دنیا و پرهیــز از تقدیر گرایی 
اســت؛ یعنی این کمیته  ها  اغلب به این سؤال پاسخ می دهند که چه کسانی در 
وارد آمدن خســارت به اموال و جان انســان ها در فالن حادثه مقصر هستند؟ و 
در وجه دوم؛ حکام مســئول در برابر امور دنیوی و جان انسان مسئول هستند و 
شــهروندان حق دارند درباره عملکرد آنها سؤال بپرسند! یعنی مردم این حق را 
پیدا کردند تا از حاکمان بپرســند چرا باید جان عزیزانشــان در یک حادثه از بین 

برود!؟
پنجم. مرور اخبار نشــان می دهد در هر حادثه جان چند ده نفر گرفته می شود یا 
افراد آسیب های جســمی بلندمدت می بینند. متروپل، قطار یزد-مشهد، پالسکو 
و حــوادث جاده ای، ترور، انفجار و آتش ســوزی و... نمونه های محدودی از این 
اتفاقات هستند. مسئله اهمیت جان انسان در ایران امروز حتی برای رسانه ها نیز 
اهمیت چندانی ندارد. کافی اســت در میان اخبار جست وجو کنید تا متوجه این 
حقیقت شوید که حتی رســانه ها نیز دقت الزم برای انعکاس تعداد کشته های 
یــک حادثه ندارند. برای مثال برخی رســانه ها می گویند در فالن حادثه ۳۴ نفر 
مرده اند اما رســانه های دیگری تعداد کشته ها را ۳۶ نفر گزارش می کنند. حتی 
با گذشت زمان نیز هیچ کدام مشخص نمی کنند کدام عدد صحیح بوده، گویا در 
میان تعداد کشته، جان دو نفر ناچیز است. این نشان می دهد رسانه ها حساسیت 

فوق العاده ای برای گزارش تعداد آسیب دیدگان یک حادثه ندارند.
شش. تاکنون در حوادث بزرگ ایران، چند مرتبه کمیته حقیقت یاب تشکیل شده 
اســت اما درنهایت نتایج این گزارش ها در بروز حادثه بازدارنده نبوده اند. به نظر 
می رســد ناکارآمدی این کمیته ها ریشــه در ترکیب اعضا و محققان آن دارد. در 
ترکیب این کمیته ها هرگز از روزنامه نگاران متخصص و مســتقل استفاده نشده 
یا از نماینده احزاب سیاســی، سندیکاها، انجمن های محلی دعوت نشده است و 
متأســفانه ترکیب این کمیته ها همان نمایندگان رسمي در مجلس یا شوراهای 
انتصابی یا دولتی هســتند؛ بنابراین این کمیته هــا ماهیت مدنی پیدا نکرده اند و 
بیشــتر شبیه تیمی از کارشناســان رســمی دولت برای گزارش به مسئوالن باال 
هســتند و نه کمیته حقیقت یاب. به همین دلیل این گزارش ها فاقد ارزش مدنی 

شده و توجه جامعه را جلب نمی کنند.
از ســویی دیگر به دلیل آنکه نهادهای مدنی در ایران ضعیف هستند و هنوز 
جایگاه خود را در نظام سیاســی پیدا نکرده اند، انتشــار یک گزارش حقیقت یاب 
و تعیین مســئوالن مقصر تأثیری بر آینده سیاسی مقصران ندارد و همین قدرت 
بازدارندگی این گزارش ها را گرفته اســت. این در حالی اســت که در کشورهای 
توســعه یافته گزارش کمیته حقیقت یاب اهرم فشــار فعاالن مدنی، رسانه ها و 
احزاب سیاسی می شــود و چنانچه مسئولی در گزارشــی مقصر شناخته شود، 
به احتمال زیاد با پایان عمر فعالیت سیاســی هــم معنا خواهد بود. برای مثال 
چنانچه شــهردار شهری مهم در بروز حادثه آتش سوزی برج سهم داشته باشد 
و کوتاهی کرده باشــد، به طور  حتم نهادهای مدنی پرقدرت و رســانه ها به عمر 
سیاســی او پایــان خواهند داد  اما در ایران چنین نیســت؛ حتــی اگر در گزارش 
کمیته ای مســئوالنی مقصر شناخته شــوند، نهادهای مدنی توانی برای اعمال 
فشار بر اســتیضاح و اســتعفای آنها ندارند؛ بنابراین همین بی قدرتی نهادهای 
مدنی در ایران سبب شده گزارش های کمیته های حقیقت یاب بی خاصیت شوند.

جمع بندی
چنــد دلیل برای خنثی بــودن گزارش های کمیته هــای حقیقت یاب در ایران 
وجود دارد. جامعه ایران در فهم علت قربانی شــدن حوادث سهم زیادی برای 
تقدیر قائل اســت؛ این روحیه تقدیرگرایی با فلســفه کمیتــه حقیقت یاب که در 
جســت وجوی علل مادی و عینی اســت، تضاد دارد. همچنین نهادهای مدنی، 
روزنامه نگاران و پژوهشگران مستقل سهمی در تولید گزارش ها ندارند؛ بنابراین 
این گزارش ها مانند مابقی گزارش های درون سیســتمي بی اثر است و در  نهایت 
نهادهــای مدنــی در ایــران ضعیف هســتند و نمی توانند با توســل به گزارش 
کمیته هــا خاطیــان را از قدرت گرفتن محروم کنند و همه این عوامل ریشــه در 
مفهومی بزرگ تر دارند؛ ســاختارها متناســب و هماهنگ و مردم ســاالري رشد

 نکرده است.

امــردم ناراحت بودنــد و واکنش هایشــان در 
شــبکه های اجتماعی به خوبی نشان می داد که 
می خواهند بدانند آیا این مرگ ها مقصری دارد یا اتفاقی 
طبیعــی اســت. کمی بعــد، علــی ســالجقه، معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر 
داد که برای پی بردن به دالیل تلف شدن دو توله یوزپلنگ 
ایران کمیته حقیقت یاب تشــکیل داده اســت. خبر تلخ 
مرگ دو توله ایران در فاصلــه ای کوتاه اما با حادثه تلخ 
متروپل اندکی به فراموشی ســپرده شد؛ اما نتیجه اینکه 
در حالی که قریب به یک ماه از تشکیل این کمیته می گذرد، 
حتی یک خط خبــر هم درباره ازبین رفتن توله های ایران 

به گوش مردم نرسیده است

 در جدیدترین رخداد تلخی که مردم ایران را عزادار 
کرد، باز هم یک کمیته حقیقت یاب تشــکیل شد. در 
جنوب ایران، جایی که ساختمانی نوساز قرار بود محل درآمد و 
خوشی مردم باشــد، در حالی که هنوز به طور کامل بازگشایی 
نشــده بود فروریخت. دوم خــرداد ۱۴۰۱، برجی ۱۱طبقه در 
خیابان امیری آبادان فروریخت. ۵۰ نفر زیر خرابه های این برج 
جا ماندند، حدود ۳۰ نفر زخمی شدند و و پیش بینی ها حکایت 
از آن دارد که هنوز اجساد دیگری هم زیر آن ساختمان مدفون 
شــده اند. ســازه متروپل در شــرایطی پیشــروی می کرد که 
رســانه های آبادانی بارها و بارها نســبت به مشکالت فنی و 
مهندسی اش هشدار داده بودند. با وجود تمامی این هشدارها 

متروپل تا دوم خرداد امسال پیش رفت

رویکرد بی مباالتی و سرسری گیری از چهره تصادفات جاده ای و خودروهای ۱ 
ناایمن تا آلودگی هوا و خروج قطار از ریل و سیل و پالسکو و تأخیر واکسن 
کرونا و تحقیقات ناتمام واکســن داخلی و صدهــا فاجعه تلخ دیگر، ما را به یک 
تصمیم مهم و تغییر جدی فــرا می خواند. اگر مصیبت متروپل جانمان را عزادار 
کرد اما انبان خرد ایجاب می کند از این فاجعه و تکرر و تعدد آن در کشــور عبرت 
بگیریــم. چه اینکه «ما اکثر العبر و اقــل االعتبار». رخصت زمانه از این عزا به آن 
عزا خیلی اندک شــده اســت. هم از جنس طبیعی و هم محصول بی تدبیری ها 
و بی توجهی ها و اســتانداردگریزی ها و «به محاق بردن حق بر ایمنی». ســؤال ها 
و پرســش ها را درســت طراحی کنیم و برای آن پاســخ بیابیم. مسئله این است. 

تجربه و دانش.

گزارش های ملی نظیر ســیالب و پالســکو و ده ها تحقیق و اثر و رهاورد ۲ 
اندیشــکده ها و پایان نامه ها، اگر عبرت ساز نشــود پس دستاورد چیست؟ 
خســارت های انباشته آن گاه جان سوز است که مرتب در مقیاس های خرد و کالن 
جامه آماری پوشیده و وجدان ملی را بی حس کند. نظریه معروف پنجره شکسته 
در جرم شناســی گواه نگاهی است که تعدد بحران را فراگیر و انگیزه اصالح را به 
دلیل وســعت و غلظت مصائب دور از اراده می پندارد. اما جسدهای تکه تکه و 
احساسات غلیان یافته مقطعی است و عبرت ها، آن گاه که به فرایندهای اصالحی 

تبدیل نشود درجازدن را به دنبال دارد.

خــرد انتقادی و پرسشــگر در ســطوح مختلــف حقوقــی و اجتماعی ۳ 
و مهندســی و فنی و مدیریتی باید وارد شــود و علت هــا در بوته نقد و 

نظر نخبگان تحلیل و تعلیل شــود. امــروز جامعه ما بر ضرورت مطالبه «حق بر 
ایمنــی» اجماع دارد و از نهادهای متولــی می خواهد که از اقتدار حکمروایی به 

نفع استیفای حق بر ایمنی بهره ببرند!

وجدان عمومی بــا انتقاد از تضعیف نهادهــای تخصصی الزامات اصل ۴ 
تخصص گرایــی را به یاد می آورد و بازنگــری در قوانین نظارتی ایمنی در 
تمام ســطوح عمرانی و خدماتی و زیربنایی و ســاختمان ها و سدها و جاده ها و 
خودروســازی و قطــار و... را طلب می کند. تداعی حوادثی مشــابه و مکرر نظیر 
فرونشســت ســاختمان های ناایمن و گودبرداری های غیراصولــی و فقدان نظام 
اســتاندارد تخصص گرایــی حرفه ای همــاره در کمینگاه حق حیات و ســالمت 
شــهروندان بوده و راهکار در بازنگری در نظام حقوقی و اجتماعی حق بر ایمنی 

است.

حق حیات دســتخوش تعرض و تعدی ممتد اســت. جان شــیرین ببر و ۵ 
پلنگ و گونه های نادرمان هم با همین دست فرمان حقوق انسانی و مثل 
میانکاله و تاالب شــادگان و جاده ســازی جنگل ابر و طرح تله کابین ناهارخوران 
وضعیت شایســته ای ندارد. رســانه ها و آموزش و نهادهــای مدنی و گروه های 
مرجع اجتماعی نباید این شــمع احساسات را خاموش کنند تا مگر وجدان و خرد 
بین نخبگانی و جمعی و ملی برای یک تغییر بازنگرانه و اصالح مندانه هم جهت 

شود.

گزارش ملی حادثه پالســکو با شعار «حادثه را فراموش نکنیم» رهیافتی ۶ 
بود برای پیشــگیری عبرت آموز از این فاجعه تا به مثابه یک نقطه عطف، 
دیگــر ایران را عزادار ماتمی مشــابه نبینیم. روش های علمــی منبعث از دانش، 
تجربــه، مهارت، مدیریــت بهینه میدانی و بین ســازمانی و صنفی در جهت رفع 
ضعف های سیســتمی مخل ایمنی و ســالمت و حیات شــهروندان بــا تأکید بر 
یادآوری نقش نهادهای نظارتی و برطرف سازی ضعف بازرسی و نظارت و تأمین 
ایمنی در برابر مخاطرات، ضرورتی اســت که فراروی نظــام اداری و حقوقی ما 

قرار دارد.

توجه و آگاهی اندک نســبت به اهمیت مسئله ایمنی در برابر مخاطرات ۷ 
ســاختمان ها، ضرورت تکمیل و توسعه اســتانداردها، نیز آیین نامه های 
مقررات ایمنی برای ساختمان  را افزایش می دهد. همچنین بازنگری اثربخش در 

فرایند اقدام سیستم های نظارتی از جمله این ضرورت هاست.

شــعار ندهیم. تجربه مادر علم هاســت. وقت بازنگری و کنترل مجاری ۸ 
ایمنی ســازی در ایران فرا رسیده اســت. اصالح و توسعه نظام ایمنی با 
تأکیــد و توصیه به تقویت فرایندهای نظارتــی، بیمه ای و کنترلی، صنفی و مدنی 
با رویکــرد تقویت نهادهای تخصصی تحقق پذیرنده حق ایمنی باید در دســتور 

کار باشد.

نهاد های صنفی را تقویت کنیم. رابطه ســاالری ها را با شفافیت و گردش ۹ 
آزاد اطالعــات رســوا کنیم. حق ســالمت را بــا همه لــوازم آن اولویت 
حکمرانــی و شــهروندی قرار دهیــم. آموزش ها و تخصص هــا و خدمات همه 
باید با مالحظه اولویت بخشــی حق بر ایمنی بازنگری و بازبینی شــود. مداهنه و 
ســهل گیری و عدم رعایت نظامات نباید فرهنگ شــود. از رســول خدا نقل است 
کــه «ان اهللا یحب عبدا اذا عمل عمال أن یتقنــه» هر کاری که می خواهیم انجام 
دهیــم آن را به خوبی و با رعایــت نظامات فنی و علمــی تحقق پذیر کنیم. باور 
کنیم این راه با برنامه و خط مشــی حساب شده و عزم تغییر جدی دور از دسترس 
نیست. فساد و زدوبند و رابطه مداری و ضابطه گریزی های سوداگرانه و همه چیز 
را با خط کش اسکناس ســنجیدن و تراکم فروشی و شهرفروشی و ایمنی فروشی 
را تجویز قانونی کردن خطاســت. باور کنیم باید عوض شویم. این تغییر از اصالح 
و توســعه نظام حقوقی با لحاظ اصل هدف شایســته عمومی و اصل اثربخشی 

تحقق پذیر است.

تــرک فعل هــای مدیــران و متولیان اجرائــی و تقنینــی و حتی قضائی ۱۰ 
خسارت بار اســت. مروری بر وظیفه قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق 
عامــه و نظارت بر حســن اجرای قوانین با توجه به احــکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ 
و ۹۲ قانــون مدیریت خدمات کشــوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرســتان 

بالفصل در دســتگاه های اجرائی را مســئول نظارت، کنترل و حفظ روابط ســالم 
کارمنــدان خود در انجام وظایف محوله و موظف بــه رعایت قانون و اجتناب از 
هرگونــه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می داند و با لحاظ اینکه ترک 
وظایــف قانونی مدیران و اهمال و ســهل انگاری در اجرای قانــون و عدم اعالم 
جرائم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مســئولیت قانونی آنان 
اســت، «دســتورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و 
پیشــگیری از آن» در دوره قبل ریاســت قوه قضا ابالغ شــده و آنچه مورد انتظار 

است، جامه عمل پوشیدن است.

در مــوارد متعــددی ترک فعل هــا ی مدیریتی در ســایه بی تخصصی ها ۱۱ 
تاوان بردار است. تذکر به دستگاه اجرائی در صورت اقدام نکردن به موقع 
بــرای اقامه دعــوی در مراجع قضائی در مــوارد تضییع حقوق عامــه و منافع 
بیت المال و اعالم نتیجه و گزارش اقدامات انجام شــده به دادســتان کل کشــور 
وظیفه ای است که این دستور العمل برای ســازمان بازرسی در نظر گرفته است. 
پــس راهکار قانونی وجود دارد. حتی قانون در مقام احراز تخلف مدیر، اعالم به 
دادستان مربوطه برای درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت 
هزینه دادرســی در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون، در صورتی که دستگاه اجرائی 
ظــرف مدت متعارف اقدام الزم برای اقامه دعــوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر 
اموال دولتی یا حقوق عمومی خســارت وارد شــود یا موجب تضییع آنها شود؛ 
ضمنا مطالبه خســارات وارده در هر زمان که کشــف شــود، قابل مطالبه است و 
گذشــت زمان موجب رفع مســئولیت و مرور زمان نمی شود. این تأسیس قانونی 
برای جبران خســارت ناشی از ترک فعل مدیران اســت و انگیزه ای بازدارنده که 

مدیر ذیل اصل پاسخ گویی مراقب ترک فعل ها و قصور تقصیر خود باشد.

هشدار الزم به مقامات ذی ربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی ۱۲ 
دستگاه ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی 
بــر اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شــود و پیگیری تا حصول 
نتیجه، یک تمهید قانونی برای نهادهای نظارتی است. برابر مقررات قانونی، مانند 

ماده ۵۵ قانون شــهرداری با اصالحات و الحاقات بعدی، تبصره ۴ ماده ۲ و ماده 
۴۶ قانون توزیــع عادالنه آب، تبصره ۳ ماده ۶ قانــون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، 
مــاده ۱۵ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸، مــاده ۲۱ قانون مدیریت بحران 
کشــور مصوب ۱۳۹۸، تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخاللگران نظام اقتصادی 
کشــور مصوب ۱۳۶۹، ماده ۳ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، 
ماده ۷ قانون مبارزه با پول شــویی مصوب ۱۳۸۶ بــا اصالحات بعدی، ماده ۳۸ 
قانــون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار 
مصوب ۱۳۸۴، ماده ۴۹ قانون توســعه و تقویت نظام اســتاندارد مصوب ۱۳۹۶، 
مــاده ۲۷ قانون حمایت از اطفــال و نوجوانان مصــوب ۱۳۹۹ و ماده ۱۹ قانون 
رســیدگی به تخلفات اداری. مواد قانونی مربوط به رســالت است که اهمال در 

هریک واکنش نهاد ناظر را باید به دنبال داشته باشد.

امــا ضمانت اجرای یک مقرره مهم تر از وضع خود آن اســت. چنانچه ۱۳ 
ماده ۳ دستور العمل ترک فعل مدیران اشعار دارد «در اجرای ماده ۲۲ 
قانون آیین دادرســی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) 
و دستورالعمل، دادستان ها در سراسر کشور مکلف اند به منظور صیانت از حقوق 
عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف 
قانونی اتخــاذ کنند: الف- در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مســئوالن و 
رؤســای دســتگاه های اجرائی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان 
موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خســارت بر اموال عمومی یا منابع 
بیت المال یا حقوق اساســی ملت، مانند حق ســالمت یــا امنیت عمومی و دیگر 
حقوق مصرح در قانون اساســی ناظر بر حقوق عامه شــود یا مضر به سالمت و 
امنیت مردم شــود یا این قبیل اقدامات ســبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات 
شــود و دارای وصف مجرمانه باشــد، در اسرع وقت نســبت به تعقیب موضوع، 
جمــع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقــدام الزم را به عمل آورند و مراتب را به 
دادستان کل برای پیگیری اعالم کنند»؛ یعنی حق دادخواهی و تعقیب متخلف که 

مهم ترین ضامن اجرای قانون است. شمشیر بران قانون باالی سر مدیر متخلف.

در بند ب ماده ۳ این دســتورالعمل تصریح می دارد که «در مواردی که ۱۴ 
تصمیمات اداری مدیران و مســئوالن یا تــرک فعل یا تأخیر ناموجه آنان 
در اقدامات فــوری امدادی یا نحوه مدیریت ســوانح و بالیای طبیعی به گونه ای 
باشــد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سالمت شهروندان 
شــود، ضمن اعالم مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشــگیرانه از قبیل تذکر 
و اخطــار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کننــد». اما نظارت قضائی بر 
اعمال و تصمیمات اداری سایه گســتر است، چنانچه ماده ۴ دستورالعمل در باب 
تکالیــف دیوان عدالت اداری معمول می دارد: الــف ـ در اجرای ماده ۱۲۱ قانون 
تشــکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ و در راستای انجام 
وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرائی 
با قوانین و مقررات، مســئولیت ناشــی از ترک فعل و تخلف بــر اثر انجام ندادن 
وظایف قانونی دســتگاه های اجرائــی را مد نظر قــرار داده و چنانچه ترک فعل 
مدیران دســتگاه های اجرائــی دارای وصف مجرمانه یــا متضمن تضییع حقوق 
عمومی یا خســارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جهت 
اقدام قانونی به دادســتان کل کشــور یا سازمان یا دیوان محاســبات اعالم کند. 
ب ـ در اجــرای ماده ۳۰ قانون تشــکیالت و آیین دادرســی دیــوان عدالت اداری 
مصوب ۱۳۹۲، طرف شــکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت 

مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. 
در صورت عدم پاســخ گویی به موقع دســتگاه های اجرائی و نهاد های مشمول 
قانــون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده ۳۰ قانون فوق الذکر مراتب را به عالی ترین 
مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشــور و مراجع نظارتی ذی ربط اعالم می کند. 
پ ـ در صورت اســتنکاف دســتگاه های موضــوع ماده ۳۹ قانون مذکــور از اجرای 
دســتور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حســب مــورد وفق ماده ۱۱۲ 
قانون فوق الذکر اقدام و در راستای اطالع رسانی درخصوص عملکرد دستگاه ها در 
خودداری از اجرای دســتورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان 

شهرستان اعالم می کند.

نکته حائــز اهمیتی که وجود دارد اینکه مــراد مقنن در صیانت از حقوق ۱۵
عامه و احیای حقوق عامه دقیقا کدام مصادیق اســت؟ ماده ۵ این مقرره 
اشعار می دارد «دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب نظر مصادیق 
وظایــف و اختیارات قانونی دســتگاه ها در حوزه حقوق عامه کــه از اهمیت زیادی 
برخوردار است را احصا و در اختیار دادستان ها قرار دهد. در قوانین ما بحث اقدامات 
تأمینی و اقتدار فوق العاده دادســتان در کاربســت اختیار تأمینی و کنترلی و مراقبتی 
بد جاافتاده اســت . مثال ماده ۶ دســتورالعمل می گوید: «درصورتی که بازرسان کار 
یا کارشناســان بهداشــت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از 
کارگاه هــا احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عــدم رعایت موازین و مقررات اطالع 
دهند، با اعالم مقام مســئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و 
الک و مهر صادر می کند». در ادامه باز نقش دادســتان ها پررنگ می شود که «تبصره 
ـ دادســتان ها در راســتای حفظ حقوق عمومی و پیشــگیری از حوادث و سوانح در 
کارگاه ها با پیگیری و صدور دستورات الزم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان ها، 
اعالم نمایند به نحو مســتمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه ها را انجام و در صورت 
بروز ســوانح، نسبت به تعقیب مسئوالن دستگاه های مذکور که بروز سانحه ناشی از 

اهمال و ترک فعل آنان است، اقدام مقتضی را معمول نمایند.
اســتفاده امانت دارانه از قدرت عمومی آنگاه مشــروع است که مطابق با هدف 
شایســته حکمروایی در خدمت انســانیت و حق حیات و حقوق بشر و عدالت و منع 
تبعیض و احترام به کرامت انســانی قرار گیرد. حوادثی مانند متروپل و خروج قطار 
از ریل و تصادفات دهشــتناک جاده ای بــا خودروهای ناایمــن و ریزگردها و... قابل 
پیشــگیری است، به شــرط مدیریت بخردانه شایسته ساالر و آگاه به قانون و تکالیف. 
حکومــت ضابطه مــدار قانون مدار که هر چیزی ســر جای خودش باشــد و منافع 
همگانی به رانت و ضابطه فروشــی و سوداگری ارجح باشد. حتی برای از ما بهتران 
قانون قانون باشــد و توأم با ضمانت اجرای قوی، دست رانت خوار قطع و اهل علم 
در موقعیت منزلت و اهل زد و بند و رانت در موقعیت طرد باشــند. می توان کشور را 

ایمن تر اداره کرد. بشرطها و شروطها

زغال  ســنگ یورت، در ۱۴ کیلومتری آزادشهر استان گلستان و در روز ۱۳ اردیبهشت 
ســال ۹۶ منفجر شد و ده ها کارگری که در عمق ۱۳۰۰ متری این معدن مملو از گاز 
متان و مونوکســید کربن کار می کردند، گرفتار شــدند. نیروهای امداد و هالل احمر 
تنها تا عمق ۸۰۰ متری این معدن رفتند و تعدادی از آنها هم به خاطر مسمومیت 
گازی به عنوان مصدوم از یورت خارج شــدند. در نهایت اعالم شد ۴۳ کارگر در این 

حادثه جان باختند.
همــان روزها وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشــکیل کمیته حقیقت یاب برای 
بررســی حادثه معدن زغال  ســنگ زمســتان یورت آزادشــهر خبر داد. محمدرضا 
نعمت زاده در نخســتین جلســه ایــن کمیته عنوان کــرد: «با حضــور نمایندگان 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجــارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین 
ســازمان نظام مهندسی معدن و دســتگاه های مرتبط، حادثه انفجار این معدن در 
این کمیته بررسی می شود و نتایج بررسی ها و علت حادثه در مدت یک هفته اعالم 
خواهد شــد. همان زمان مجلــس هم کمیته ای جداگانه تشــکیل داد». در همان 
روزها اظهارات متناقضی هم وجود داشــت که کارگران معدن را زیر سؤال می برد. 
گزارش کمیسیون صنایع «عامل اصلی» وقوع انفجار را «گاز جمع شده در مقطعی 
از تونــل» معرفی کرده بود؛ بنا بر گزارش اولیه مجلس «منبع جرقه احتماال باتری 
حمل شــده به داخل تونل» بود؛ اما «تا زمان تهیه گزارش منشأ قطعی ایجاد جرقه 

شناسایی نشد».
با وجود همه این اظهارات در نهایت در ۱۶ آبان سال ۹۶، دادگاه استان گلستان، 
شــرکت صنعتی و معدنی شمال شــرق را به عنوان کارفرمای کارگاه، به علل نبود 
سیســتم تهویه مناســب و کافی در تونل، نبود مســیر های کمکی بــرای کمک به 
تهویــه تونل، ارائه ندادن آموزش های الزم، کافی نبودن نظارت بر کارگران به منظور 
جلوگیری از ایجاد هرگونه شعله یا جرقه داخل تونل، مجهز نبودن لوکوموتیو ها به 
تجهیزات رادیاتور اگزوز و نبود تشکیالت امداد و نجات و مدیریت بحران در معدن، 
صد در صد مقصر شــناخت. هرچند تا به امروز و بعد از گذشــت پنج ســال، روشن 
نیســت که جز پرداخت دیه به خانواده های آســیب دیده و زندانی شدن مدیرعامل 
شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق، این کمیته حقیقت یاب چه خروجی دیگری 

داشته است.

۳ سال پس از  انفجار  یک  ویروس  در  یک  روستا
دلیل ابتالی مردم چنارمحمودی به ایدز کماکان روشن نیست

مهــر ماه ســال ۹۸ بــا ابتالی دســته جمعی تعــدادی از ســاکنان روســتای 
چنارمحمودی در لردگان اســتان چهارمحال وبختیاری، صفحــه ای جدید از اخبار 

جنجالی به روی مردم ایران باز شد.
پــس از اینکه تعــدادی از اهالی روســتای چنارمحمودی متوجه شــدند ناقل 
ویروس ایدز هســتند، ادعا کردند یکی از بهیاران مراکز بهداشت در زمانی که برای 
انجام آزمایش از آنها خون می گرفته، به جای هر سرنگ برای یک نفر، از یک سرنگ 
مشترک برای تمام مراجعه کنندگان استفاده کرده  است. به دنبال این ادعا، تعدادی 
از اهالی با حمله به خانه بهداشــت ضمن شکستن شیشه های این مکان با تجمع 

مقابل فرمانداری لردگان اعتراض خود را به این حادثه ابراز کردند.
خبرهــای منتشرشــده اولیه حاکــی از آن بود که این شــیوع همگانی به علت 
قصور پزشــکی توسط بهیار این روستا و رعایت نکردن اصول بهداشتی و استفاده از 
ســرنگ آلوده به ایدز بوده است. ولی رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشــت، انتقال ویروس را از طریق ســرنگ آلوده تکذیب و آن را در حد شــایعه 

دانست ولی تأیید کرد که تعدادی از اهالی این روستا مبتال به ایدز هستند.
ســعید نمکی، وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی وقت امــا تمام قد از 
نیروهای خود دفاع کرد و خواســتار اعاده حیثیت شــد. در بخشــی از نامه  نمکی 
خطاب به وزیر دادگســتری آمده است: «جهت حفظ شئونات مردم منطقه به نحو 
کامال محرمانه موضوع پیگیری و با آزمایش های گسترده موارد جدید ردیابی گشت 
که متأسفانه کانون آلودگی در معتادان تزریقی و افرادی با روابط نامطلوب شناخته 
شــد. آرام و بی صدا این حرکت بیماریابی ادامه داشــت تا امــروز یکی از مقامات 
قضائی استان با ورود به موضوع و ابراز مطلب غیرکارشناسانه مبنی بر مقصربودن 
بهورز روســتا و آلودگی بیماران از طریق ســرنگ آلوده توسط وی، اقدام به جلب 
ایــن نیروی خدوم و زحمتکــش نمود و غم انگیز آنکه رســانه های مغرض بیگانه 
به اســتناد به این اعالم نظر و رفتار عاری از هرگونه دیدگاه کارشناســی، خبر کذب 
آلودگی مردم یک روســتا به دلیل قصور پرســنل مرکز درمانی و استفاده از سرنگ 
آلوده به ویروس ایدز را منتشــر کرده اند...». با وجود اینکه وزارت بهداشــت اعالم 
کرد ماجرا به نظام ســالمت کشــور ارتباطی ندارد، اما خبر دســتگیری بهیار روستا 

خیلی زود منتشر شد.
این اظهارات البته خشــم مردم چنارمحمودی و تجمعات گسترده آنها را در پی 
داشت. با گذشــت چند روز و وقتی آمار دقیقی از مبتالیان به ویروس اچ آی وی در 
این روستا منتشــر نشــد، محمدعلی وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس، از تشکیل 
کمیتــه حقیقت یــاب خبــر داد و در صفحه شــخصی توییتر خود نوشــت: «خبر 
انتشــار بیماری ایــدز در بین مردم محروم چنارمحمودی لردگان موجب تأســف و 
حیرت اســت. ضمن تذکر به مســئولین مربوطه پیرامون علت یابی و چاره اندیشی 
ســریع مسئله، ان شاءاهللا روز یکشنبه با مشــورت همکاران نسبت به تشکیل کمیته 

حقیقت یاب اقدام خواهیم نمود».
همچنیــن جمعی از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در نامه ای به هیئت 
رئیســه مجلس خواســتار گزارش جامعی از حوادث لردگان و قرائت آن در جلسه 
علنی مجلس شــدند. محمد خدابخشــی از دیگر نمایندگان نیز نسبت به اقدامات 
مقتضی در این زمینه تذکر داد و نتیجه این شد که «علی الریجانی»، رئیس مجلس 
شورای اسالمی در آن زمان، در پاسخ به تذکر خدابخشی گفت: در رابطه با حوادث 
اخیر شهرستان لردگان، نماینده محترم این منطقه تشریف آورده و توضیحات کافی 
ارائه شــد. البته به کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس نیز گفته شد که هرچه 

سریع تر کمیته ای را برای بررسی این موضوع به شهرستان لردگان اعزام کند.
مدتی بعد سخنگوی دولت هر گونه استفاده از سرنگ آلوده توسط بهیار وزارت 
بهداشت را تکذیب کرد. کمیته حقیقت یاب نیز برای این پرونده اگرچه تشکیل شد و 
مجلس هم کمیته های ویژه خود را به روستا اعزام و در این باره تحقیق کرد، اما با 
گذشت سه سال نه سرنوشت آن بهیار که مدتی بعد روستا را ترک کرد برای عموم 

مردم روشن است و نه علت ابتالی دسته جمعی مردم آن روستا به ویروس ایدز.

۳  سال  پس  از   داستان گران شدن  بنزین
حتی تعداد کشته ها را اعالم نکردند

«سال هاست تصمیم گیران با مردم حرف نزده اند که این خود می تواند منجر به 
اتفاقاتی شود که شــاید نتوان آسیب هایش را جبران کرد. از همان روزهای ابتدایی 
کــه اعتراضات و اتفاقــات رخ داد، نمایندگان به این فکر افتادنــد تا راهکاری پیدا 
کننــد و به حقایق موجــود پی ببرند». چند روز پــس از اعتراضات آبان ۹۸ بود که 
پروانه سلحشــوری، نماینده وقت مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، به اخبار 

منتشرشده درباره کشته های این اعتراضات و لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب اشاره 
کرد و گفت: «اخباری جســته و گریخته از جاهای متفاوت به دســت ما می رســد 
که تفاوت آماری فاحشــی دارد. بین جان باختگان نوجوانان هم هســتند که بسیار 
تأســف آور است. با توجه به همین شرایط و اتفاقات بود که ما خواستار تشکیل یک 

کمیته حقیقت یاب شدیم».
علــی بابایی کارنامی، نماینده مردم ســاری و نایب رئیس کمیســیون اجتماعی 
مجلــس نیز همــان زمان بر راه اندازی ایــن کمیته تأکید کرد و گفــت: «از رئیس و 
کمیســیون های تخصصی مجلس یازدهم می خواهم یک کمیته حقیقت یاب برای 
بررسی مســائل و عوامل پشت  پرده فتنه بنزینی سال ۹۸ تشکیل شود و موضوع را 

به طور جد مورد رسیدگی قرار دهد».
علیرضــا رحیمــی، دیگر نماینده مجلس هــم چند روز پــس از اتفاقات آبان ۹۸ 
درخواست تشــکیل کمیته را به رئیس مجلس داد. رحیمی روز شنبه ۹ آذر از رئیس 
مجلس خواســت کمیتــه حقیقت یاب برای تهیه گزارشــی جامع از کشته شــدگان، 
مصدومان و بازداشت شدگان حوادث آبان ماه تشکیل شود. او در نامه خود برای طرح 
این درخواست از حوادث دردناک آبان ماه ابراز تأسف عمیق کرده و نوشته بود: «اکثریت 
آســیب دیدگان از مردم معترض و غالبا از طبقات ضعیف جامعه بوده اند و هیچ گونه 

همدلی و دلجویی ای از آنان به عمل نیامده و همین 
امر موجبــات دلخوری در بخش بیشــتری را فراهم 
کرده اســت و از طرفی هیچ گونه گــزارش موثقی از 
بازداشت شدگان و وضعیت پرونده قضائی آنها ارائه

 نشده است».
 این عضو هیئت رئیســه مجلس در ادامه نامه 
خود با عادی توصیف کردن وضعیت کشور نوشت: 
«بدیهی اســت اکنون که شرایط کشور در وضعیت 
عادی قرار گرفته گزارش مستند و جامع این کمیته 
برگرفتــه از حقایق رویدادهــا می تواند به ابهامات 
عدیده و سؤاالت فراوانی که برای مردم و نمایندگان 
مجلس ایجاد شــده پاســخ دهد و در ترمیم آالم و 
کدورت هــای پیش آمــده و خصوصا رســیدگی به 
وضعیت پیش آمده مؤثر باشــد». آبان ۹۸ گذشت، 
وزیر کشــور در مجلس حاضر شد و به پرسش های 

نمایندگان هم پاســخ داد امــا کمیته حقیقت یاب اهالی بهارســتان حتی به اندازه 
اعالم تعداد کشته شده های آن چند روز نیز خروجی نداشت.

یک  ماه پس از مرگ  ۲  توله  یوز
فرزندان مرده ایران به فراموشی سپرده شدند

اردیبهشــت امســال، دقیقا در آغاز روزهایی که حــذف ارز ترجیحی و افزایش 
ناگهانی قیمت ها شــوکی جدید به سبد خانوارهای ایرانی وارد کرده بود، یک تولد، 
بــار دیگر لبخند به لب مردم نشــاند. ایــران، یوز ایرانی که تحــت لقاح مصنوعی 
قرار داشت و چشــم امید حیات وحش ایران برای ادامه نســل یوزها بود، باالخره 
فرزندانش را به دنیا آورد. ســه توله ای که ابتدا گفته شــد ماده هستند و بعد خبر 
را اصالح کردند و مشــخص شــد خیر، نه یکی، نه دو تا که هر ســه نر بودند. خبر 
اصلی اما زمانی رخ داد که تنها در عرض چند روز، توله ها یکی پس از دیگری جان 
می دادند. دو توله در کمتر از یک هفته مردند و تنها یکی از آنها زنده ماند (تا زمان 

انتشار این گزارش هنوز تنها بازمانده ایران زنده است).
مردم ناراحت بودند و واکنش هایشــان در شبکه های اجتماعی به خوبی نشان 
می داد که می خواهند بدانند آیا این مرگ ها مقصری دارد یا اتفاقی طبیعی اســت. 
کمی بعد، علی ســالجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط 
زیســت، خبر داد که برای پی بردن به دالیل تلف شدن دو توله یوزپلنگ ایران کمیته 
حقیقت یاب تشکیل داده اســت. خبر تلخ مرگ دو توله ایران در فاصله ای کوتاه با 
حادثه تلخ متروپل اندکی به فراموشــی ســپرده شــد؛ اما نتیجه اینکه در حالی که 
قریــب به یک ماه از تشــکیل این کمیتــه می گذرد، حتی یک خط خبــر هم درباره 

ازبین رفتن توله های ایران به گوش مردم نرسیده است.

یک  ماه  پس  از  آوار  متروپل
همه چیز در هاله ای از ابهام است

و اما در جدیدترین رخداد تلخی که مردم ایران را عزادار کرد، باز هم یک کمیته 
حقیقت یاب تشکیل شد. در جنوب ایران، جایی که ساختمانی نوساز قرار بود محل 
درآمد و خوشــی مردم باشــد، در حالی که هنوز به طور کامل بازگشایی نشده بود 
فروریخت. دوم خــرداد ۱۴۰۱، برجی ۱۱طبقه در خیابان امیــری آبادان فروریخت. 
۵۰ نفر زیــر خرابه های این برج جــا ماندند، حدود 
۳۰ نفر زخمی شــدند و و پیش بینی ها حکایت از آن 
دارد که هنوز اجســاد دیگری هم زیر آن ساختمان 
مدفون شده اند. ســازه متروپل در شرایطی پیشروی 
می کرد که رســانه های آبادانی بارها و بارها نسبت 
به مشکالت فنی و مهندسی اش هشدار داده بودند. 
با وجود تمامی این هشــدارها متروپل تا دوم خرداد 
امســال پیش رفت و در حالی که هنوز افتتاح نشده 
بود فروریخت.اما این بار هم پای کمیته حقیقت یاب 
به میان کشــیده شــد. محمــد مخبر، معــاون اول 
رئیس جمهــور بالفاصله پس از بازدیــد میدانی از 
محــل حادثه ریزش ســاختمان متروپــل در آبادان 
در جلســه مرکز فرماندهی عملیــات بحران حادثه 
از تشــکیل کارگروه کارشناســی برای بررســی این 
پرونــده خبر داد و گفت: «با تشــکیل یــک کارگروه 
کارشناسی در دولت و دستگاه های مربوطه دستورالعملی برای نظارت و شناسایی 
ساختمان های پرخطر در کشــور به منظور تخلیه سریع و یا ایمن سازی آنها تهیه و 
تدوین می شود». او همچنین از وزیر کشور خواست تیم حقیقت یاب تا حصول نتیجه 
نهایی و بررسی ابعاد مختلف این پرونده بدون هیچ گونه اغماضی به فعالیت خود 
ادامه دهد. معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد که دولت در کنار این عزیزان اســت 
و برای رســیدگی به تمام ابعاد پرونده خاطیان و مقصران این حادثه از هیچ تالشی 
فروگذار نخواهد کرد. مدت کوتاهی از این حادثه گذشــته و نمی توان انتظار داشت 
که ابعاد مغفول آن پیدا و مقصران شناســایی یا مجازات شده باشند. اما هیچ بعید 
نیست اگر یک سال هم بگذرد و باز هم این پرونده در همین مرحله مانده باشد؛ زیرا 
همین حاال، مرگ حســین عبدالباقی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هلدینگی که 
مســئولیت ساخت این برج را بر عهده داشــت در هاله ای از ابهام قرار دارد. تعداد 
دقیق جان باخته ها روشن نیست و اخباری که از آبادان می رسد، نه تنها هیچ گره ای 

را باز نمی کند که به شبهات قبلی نیز می افزاید.

وکیل پایه یک دادگستری

صالح  نقره کار

کارشناس  ارشد علوم اجتماعی

بامداد  الجوردی
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 پروانه تردد سالیانه خودروی سواری  کیا  تیپ  اسپرتیج  

مدل ۲۰۱۵ به رنگ سفید به شماره پالک ۶۳۹۷۷/۳۳ اروند 

به شماره شاسی KNAPC8129F7678559 به شماره 

 موتور G4KEEH456968 سیلندر ۴ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو ام وی ام رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۷ 

 به شماره پالک ایران ۹۹ - ۶۲۵ ط ۸۲ و شماره موتور

 MVMD4G15BAFJ013347 و شماره شاسی 

NATFBAAV0J1012995 به نام

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نشست رونمایی سند ملی رســانه در انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران با 

حضور اعضــای هیئت مدیره برخی از انجمن های صنفــی، روزنامه نگاران قدیمی، 

سردبیران رســانه ها، پژوهشــگران و شــخصیت های فرهنگی برگزار شد. مهدی 

محســنیان راد، مجید رضائیان، عبدالعلی رضایی، مجید حسین نژاد، کمال اطهاری، 

محمد درویش، مژگان جمشــیدی، مهرداد خدیر و... در کنار عباس عبدی و سعید 

ارکان زاده از سخنرانان این مراسم بودند. هادی خانیکی که به دلیل بیماری امکان 

حضور نداشت نیز پیامی درباره سند ملی رسانه نوشته بود که در مراسم خوانده شد.

هر تغییری باید از  رسانه های رسمی آغاز شود
در ابتدای این نشســت عباس عبدی، گزارشــی درمورد چگونگی تدوین سند 

ملی یا در واقع ســند پیشــنهادی ملی به اختصار بیان کرد و ســعید ارکان  زاده 

مجری این طرح جزئیات بیشــتری درباره آن ارائه داد. این ســند در واقع ســند 

پیشــنهادی ملی اســت و انجمن صنفــی می خواهد امکانی بــرای گفت وگو و 

صحبت درباره آن را پدید آورد.

عباس عبدی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، 

گفت: «معتقدم که اگر تغییری در کشور آغاز شود، باید از رسانه شروع بشود. آن 

هم با رســانه رسمی، نه رسانه غیررسمی!». او سپس به بحث دوگانگی موجود 

در فضای اجتماعی کنونی اشــاره کــرد: «این دوگانگی که مــا در جامعه ایران 

می بینیم، ایــن دوقطبی که می بینیم، مهم ترین عاملی که آن را تفســیر می کند، 

دوگانگی رسانه است». عبدی با اشاره به روند شکل گیری این سند گفت: «ما در 

ســال ۹۸ در جلسه ای که دولت قبل به مناســبت روز خبرنگار دعوت کرده بود، 

پیشنهاد کردیم که دولت یک سند ملی رسانه تهیه کند، عین همه بحران هایی که 

ما داریم، برای مثال آقای درویش اینجا حضور دارند. مثال سند ملی آب باید تهیه 

بشود. پیشنهاد داده شد؛ اما انجام نشد، یک سال هم پیگیری کردیم، راه به جایی 

نبرد. در نتیجه انجمن صنفی خودش تصمیم گرفت که بودجه گذاشــته بشود 

و تیمی درســت شود که چنین سندی را تهیه کنند. آقای دکتر ارکان زاده زحمت 

مدیریتــش را پذیرفتند و چهار گروه مطبوعات، فضای مجازی، رادیو-تلویزیون و 

خبرگزاری ها را درســت کردند تا هم یک ارزیابی کلی از این چهار حوزه شــود و 

در ســطح باالتر آقای دکتر رضایی، آقای دکتر گودرزی و آقای دکتر نمکدوســت 

من هم در کنارشان کمک می کردم که بتوان بر اساس یافته ها و تجربیات گذشته 

جمع بندی انجام شود. قرار بود بدانیم وضعیت چگونه است، کارکرد آن چگونه 

اســت و چشم اندازی که می خواهیم به چه شکل اســت». او همچنین از شیده 

اللمی که یکی از پژوهشگران برتر حوزه رسانه بود و در تدوین این سند مسئولیت 

بخش مطبوعاتی را بر عهده داشــت و در طول این پروژه درگذشت نیز یاد کرد و 

همچنین از «حســین نوری نیا» که در تدوین شکلی سند بسیار کمک کرده،  تشکر 

کرد. این ســند در واقع تصویری اســت که از رسانه در ایران و ایده هایی که برای 

آینده وجود دارد و می تواند به عنوان یک سند راهنما وجود داشته باشد و امکانی 

برای گفت وگوهای بیشتر در زمینه رسانه و جایگاهش در ایران است.

ســعید ارکان زاده نیز به طور خالصه درباره روند شکل گیری این سند توضیح 

داد و گفت: «این سندی که مشاهده می کنید، به روایتی گزارش ضمیمه نوک کوه 

است، ما ســال ۹۹ تهیه آن را آغاز کردیم. در آن موقع اطالعات درستی درمورد 

این صنف نداشتیم. شــروع کردیم به جمع کردن و مطالعه اطالعات رسانه های 

ایران، بخش بندی چهارگانه را انجام دادیم که به لحاظ فرم و شــکل رســانه ها 

را به رســانه های آنالین چاپــی و پخش و رادیو-تلویزیــون و بخش آنالین هم 

تقســیم کردیم. خبرنگاری های حرفه ای در حوزه آنالین و شــبکه های اجتماعی 

و پیام رســان را انتخاب کردیم که به طور مجــزا کار را پیش ببرند. پدرام الوندی 

خبرگزاری ها و ســایت های خبری، بهرام شــریف شــبکه های اجتماعی و شیده 

اللمــی بخش مطبوعات را بر عهده گرفتند که بعد از درگذشت شــان خود بنده 

تهیه را بر عهده گرفتم و مهدی کاشفی فرد بود که بخش رادیو-تلویزیون را پیش 

بردند. آخر سال ۹۹ توانســتیم گزارش را تهیه کنیم، صفحه آرایی شد و پیشنهاد 

می کنم که منتشر شود و هر کدام از دوستان که کار را پیش بردند، وبینار بگذارند 

و درمورد یافته ها و دستاورد ها توضیح دهند.

ابــزاری که ما در مصاحبه ها بیشــتر بــه کار بردیم، ابــزار مصاحبه عمیق و 

مطالعات کتابخانه ای بود. بعد تمام شــدن از گزارش ها اوایل سال ۱۴۰۰ گروهی 

اضافه شدند که اصل سند را پیش ببرند و تهیه شد». او سپس از دکتر نمکدوست 

به خاطر مشــاوره هایی که به اعضای گروه داده و ۱۵ نفری که در شکل گیری این 

سند فعالیت مستمر داشتند، تشکر کرد.

دولت، دیده بانی  را  به  رسانه ها  نمی دهد
مهدی محسنیان راد، از اســتادان صاحب نام عرصه مطبوعات،سخنران دیگر 

این نشســت بود که با تشــکر از زحمات گروه و کاری که انجام شده، به اهمیت 

اســتقالل در مطبوعات اشاره کرد و گفت: «بهترین بخش جزوه بخشی است که 

دارد علت را می گوید. تحقیقات من می گوید که داســتان شما مثل این است که 

شــما بچه ای دارید به اســم مطبوعات که االن ۴۰، ۵۰ ســالش است، درد دارد 

و دردهایی که بدتر هم می شــود. شــما در جهان پایین ترین ســطح روزنامه به 

تعداد هزار نفر را دارید. از نظر فرهنگ و ارتباطات، ایران پایین ترین سطح جایگاه 

مطبوعات را دارد. داســتان شما داستان بچه ای است که از پدر و مادری به دنیا 

آمده اســت که ژنتیکش همین اســت. در این گزارش آمده است که اصلی ترین 

مشــکل، کنترل سیاســی جامعه در رســانه برای ترویج ارزش هــا و هنجارهای 

رسمی است».

این اســتاد دانشگاه با اشاره به تحقیقات و پژوهش هایی که انجام داده است 

به تجربه کشــورهایی همچون روســیه و چین در رابطه با رسانه ها و تجربیاتی 

که در این چهل وچند ســال در ایران بوده اشاره می کند و تأکید می کند: «در مورد 

ژنتیک، این را می طلبد که ساعت ها ما در کنار هم مطالعه و کار کنیم».

او ســپس به مبحث «آسیب شناســی مخاطب پنداری» و مقاالتی که در این 

باره نوشــته است، اشــاره کرد و چند برخورد با مســائل پیش آمده و تجربیاتش 

در کنــار دکتر معتمدنژاد را بازگو کرد و در پایان گفت :«در این شــرایط نمی توان 

کارکرد دیده بانی را که دنیس مکول به آن پرداخته اجرائی کرد. دائم شــما همه 

جا را باید دیده بانی کنید. مخصوصا دیده بانی ســتم، دیده بانی ســتم در محیط 

زیســت، دیده بانی ستم در جامعه مانند همان کودتای ۲۸ مرداد که اتفاق افتاد. 

دیده بانی بر فرصت و اینها االن کنار گذاشــته شده و به جایش اصطالح جدیدی 

پروفسور سوئیسی در سال ۲۰۱۶ در یکی از کتاب های مهمش آورده است. اصال 

این دولت، دیده بانی را به رسانه نمی دهد. 

اراده معطوف به توسعه باید در جامعه شکل بگیرد
دکتر کمــال اطهاری، اقتصــاددان، از دیگر ســخنرانان بود که اشــاره ای به 

ســخنان دکتر محســنیان داشت و گفت: «شــما در مطبوعات مشــروطه اراده 

معطوف به دانــش را می بینید، اما اکنون اراده معطــوف به قدرت را می بینید. 

وقتی می خواهیم فضای عمومی درســت کنیم باید اراده معطوف به توســعه 

داشته باشیم. این اراده معطوف به توسعه از ابتدا در محیط رسانه ای ما مفقود 

بوده اســت. من صفحه اقتصادی روزنامه همشــهری را راه انداختم، بعد ما را 

کنار گذاشــتند و بعد در روزنامه جامعه هم همیــن کار را کردند. از ابتدا در این 

مســیر مطبوعات ایران بودم. ما باید اراده معطوف به توســعه را جایگزین اراده 

معطوف به قدرت کنیم. توســعه سیاســی باید چارچوب نهادی اش مشــخص 

باشد. این اراده معطوف به توسعه مدل می خواهد. بحث سر این مدل در فضای 

عمومــی باید باشــد. این مدل باید بــرود و در ذهن نهادینه شــود و چارچوبش 

مشــخص شود. این جهت اصال در دستور کار نیست. در آستانه انقالب، سیاست 

اجتماعــی کم بود. در مورد سیاســت اجتماعی حرف زده نمی شــود،هنوز هم 

حرفی زده نمی شود. در مطبوعات بحثی نیست. این یعنی مطبوعات نقش خود 

را نمی داند، حامل بحث های زمانه نیســت. بدون سیاست اجتماعی امکان پذیر 

نیســت. این یک مورد که مــن این جهت گیری را ندیدم در ســند و این روح باید 

دمیده شــود. یک موضوعی که در ســند باید به آن بپردازیم، من نمی دانم اسناد 

پیشین را آسیب  شناســی بنیادین کرده اند یا نه؟ مثال شما متنی دارید به نام سند 

کار شایسته، خیلی شــعارهای خوبی داده ولی یک مسئله بزرگ وجود دارد که 

وقتی بخواهی دنبالش کنی باید دنبال سوشیال باریستی باشی وگرنه این سند به 

هیچ دردی نمی خورد».

رسانه ها منافع ملی  را  به  منافع شخصی  ترجیح  داده اند
محمد درویش به عنوان فعال محیط زیست با اشاره به نتیجه رسیدن یکی از 

مطالبات جدی محیط زیســتی ها سخنان خود را آغاز کرد و گفت: «بحث استقرار 

پتروشیمی در میانکاله یکی از ۴۹ اکوتن بی نظیر جهان که درواقع قرار بود مستقر 

بشــود آنجا و البی قدرتمندی هم پشت آن بود، نماینده مجلس آمد به حمایت 

از سرمایه گذار علنا صحبت کرد و امام جمعه و... حمایت کردند. قدرت عجیبی 

پشــت این کار بود تا درواقع این اتفاق بیفتد، جــو ارعابی هم ایجاد کرده بودند 

که مخالفان را ســرکوب کنند، انگ های مختلفی را به آنها بزنند اما خوشبختانه 

با پیگیری و مطالبه گری جدی و روشــنگری رســانه ها، اتفاق بی نظیری در ایران 

معاصر ما بود و ما توانســتیم به شــکل خیلی قطعی در واقع جلوی اســتقرار 

این صنعت به شــدت آالینده را در میانکاله بگیریم. از همین جا شــروع می کنم، 

درست است که رسانه مشکالت شدیدی دارد که آقای دکتر محسنیان به صورت 

کلیدی به آن اشــاره کردند و متأسفانه خبرنگاران ما جزء افسرده ترین عضوهای 

جامعه هستند و ســینه پردردی دارند و کالمشان تلخ شده از بس که در هجوم 

اخبار تلخ و گزنــده قرار دارند، از بس که مورد تهدید قرار می گیرند و به هرحال 

روی روحیه خودشــان هم اثر گذاشته است. می خواســتم اشاره کنم که رسانه 

چه کار می تواند بکند برای اینکه به تاب آوری سرزمین کمک کند حتی در همین 

شرایط، در این شرایطی که هر داده و اطالعاتی که ما داریم نشان می دهد که کار 

زیادی نمی شــود کرد. زوایای جدی در رابطه با دولت و رکن چهارم دموکراسی 

وجود دارد و این می تواند کاهش چشــمگیر خرید روزنامه ها را توسط مردم کال 

مختل کند، این می تواند مصداق این باشــد یا نباشــد. مثال های زیادی هست که 

نشان می دهد رسانه از دهه های قبل پرقدرت تر عمل می کند حداقل در حوزه ای 

کــه من تخصصش را دارم». او ســپس به چند اتقــاق رخ داده در حوزه محیط 

زیســت در این مدت اشــاره کرد و گفت: «خودتان را تشــویق کنید واقعا دمتان 

گرم. من به عنوان یک فعال محیط زیســت قدردانــی می کنم و می دانم چقدر 

تحت فشار هستید و انگ های مختلف به شما می زنند. من می گویم این شاخص 

توســعه یافته اســت در این مملکت که درک کرده منافع ملــی مهم  تر از منافع 

شــخصی اش است و رسانه ها کار بسیار ارزشمندی در این حوزه تا به حال انجام 

داده اند و انجام می دهند و حتما هم ادامه خواهند داد».

مجوز، مهم ترین  اهرم کنترل  رسانه هاست
علی میرزاخانی که ۲۰ ســال ســردبیری روزنامه دنیای اقتصــاد را بر عهده 

داشت نیز خیلی کوتاه درباره این سند گفت: «تحوالت حوزه رسانه باید قانونمند 

شــود و به جلو حرکت کند، در تهیه این ســند گام بزرگی برداشــته شده است. 

درمورد بحثی که آقای دکتر محســنیان راد مطرح کردند، درســت است که نگاه 

ایدئولوژیک به تولید محتوا در ایران حاکم اســت اما فکر می کنم که نگاه غالب 

نیســت یعنی با تجربه ای که من در این ۲۰ ســال ســردبیری روزنامه که داشتم، 

ایــن نگاه وجــود دارد اما رســمیت ندارد و به هرحــال اتفاقات مهمــی افتاده 

و تکثــر نگاه را در حوزه رســانه حاکم کرده و زاویه هــای ورود به مباحث را باز 

کرده اســت. اما من فکر می کنم دو تا مشــکل وجود دارد که بعد برســم به این 

خأل که در این ســند جســارتا فکر کردم وجود دارد. یکی مشکالت حکمرانی در 

حوزه مطبوعات و چگونگی ارتقای کیفیت حکمرانی در حوزه مطبوعات و یکی 

مشــکالت حکمرانی شــرکتی در خود مطبوعات اســت. درخصوص محور اول 

مهم ترینــش همین بحث مجوز اســت که در بند اول راهبردها و خط مشــی ها 

تحت عنوان آزادســازی مجوز عنوان شده و درست هم هست. این بحث مجوز 

یکی از مهم ترین اهرم های کنترل رسانه هاســت. اهدافی هم که عنوان می شود 

درواقع برعکس چیزی اســت که تحقق پیدا کرده اســت؛ امــا مهم تر از بحث 

آزادســازی مجــوز، بحث یارانه هاســت. زمانی که حاکمیت خــود را مکلف به 

حمایــت می داند اما از طریــق یارانه ها، خود را مخیر بــه دخالت هم می داند. 

نکته جالب این نا به ســامانی تخصیص یارانه هاست. به همین دلیل فکر می کنم 

این مسئله یارانه باید حذف شود؛ چون تولید محتوا خود یک خلق ارزش است. 

االن در این شــبکه های اجتماعی خیلی ها دارند بدون هیچ حمایتی خلق ارزش 

می کنند، تولید محتوا می کنند و درآمدهای کالن هم دارند. پس این حوزه محتوا 

می تواند خلق ثروت کند ولی همین باعث شده که کسانی وارد شوند که این کاره 

نیســتند و به جای اینکه ســرمایه وارد کنند، برای ســرمایه اندوزی آمده اند. االن 

تعداد روزنامه نگاران و نشریاتمان را با کشورهای پیشرفته مقایسه کنید. چندصد 

برابریم و معلوم اســت که برای کار دیگری آمده اند. مسئله دوم خود حکمرانی 

شرکتی اســت. به همان دلیلی که مدیریت نشریات ما کسانی نیستند که با نیت 

حرفه ای وارد مطبوعات شــده باشند به همان دلیل مطبوعات ما از لحاظ سطح 

کیفیت پایین هســتند. هم از نظر ســطح بنگاهی و هم از نظر مدیریت محتوایی. 

اغلب روایت حاکمیت را تکرار می کنند ولی این به دلیل نگاه ایدئولوژیک نیست 

به دلیل عدم تخصص است».

مهرداد خدیر و مژگان جمشــیدی از دیگر سخنرانان این مراسم بودند. خدیر 

در انتهای ســخنانش که به تحلیل شــرایط موجود رسانه ها پرداخته بود گفت: 

«دولت به تخم مرغ های رسانه ها نیاز دارد، قدر این تخم مرغ ها را بدانیم». مژگان 

جمشیدی نیز از ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی دو خبرنگار محیط زیستی که به 

تازگی ســالگرد فوت نابهنگامشان بود، یاد کرد و گفت: «اگر ۲۰ سال پیش تعداد 

خبرنگاران محیط زیســت به تعداد انگشتان یک دســت می رسید، امروز هم در 

همین وضعیت قرار داریم و در کشــور ســهم محیط زیســت فقط یک خبرنگار 

بوده که مجبور بوده چند جنبه را پوشــش دهد و محیط زیســت هم یکی از آن 

جنبه ها بوده اســت. من هم می خواهم تأکید کنم که متأسفانه در حوزه محیط 

زیست ما این ضعف را خیلی خیلی شدید داریم و در نقطه مقابل هرجا که نتیجه 

گرفتیم دیدیم که خبرنگارانی بودند که آگاهی داشتند و متخصص بودند». او در 

بخش پایانی صحبت هایش اشاره کرد: «من ایرادهایی هم به مدیریت می گیرم، 

مدیریت هایی که کوچک ترین تخصص و دانش و عرقی نســبت به رسانه ندارند. 

این باعث شــده ما رسانه مستقل نداشته باشــیم. هرکدام از ما روزنامه نگارانی 

را می شناســیم که به هر دلیلی بی کار، مهاجر یا مشــغول کار بی ربط شــده اند 

ولی حاضر نیســتند از روزنامه نگاران تخصصی اســتفاده کنند چون ایدئولوژی 

سیاسی شان حکم می کند با روزنامه نگاری کار کنند که موی دماغ نباشد و نتیجه 

می شود همین که امروز می بینیم که رسانه کمترین تأثیر را داشته است».

 رونمایی  از سند ملی رسانه

تغییر باید از  رسانه ها آغاز شود

با ســالم و احترام بسیاربســیار مایل بودم که 

می توانســتم که در مراســم رونمایی سند ملی 

روزنامه نــگاران صنفی  انجمــن  ارزنــده  اقدام 

حضــور یابم که نشــد. دیــروز پنجمیــن دوره 

شــیمی درمانی را گذرانــدم و هنــوز محروم از 

شــرکت در اجتمــاع بزرگ هســتم. در حد توان 

انجام وظیفه می کنم. یک، ســند ملی رســانه را 

به دقــت خواندم، مطالعــه ای همه جانبه و به 

دور از حاشــیه و تکراری است بحران رسانه در 

ایران را به روشــنی به سه ضلع نظام و گروه های 

سیاسی سازمان رســانه مخاطبان و مردم نشان 

می دهد و با هریک بار یکدیگر را به دوش دیگری 

نمی نهادند، دو، صورت بندی در هر بخش، توجه 

به موضوعات، توجه به مسائل مزمن و جدید را 

آسان می کند. ســه، راهبردها و خط مشروع پیشــنهادی که در حد نظام سیاسی 

و هم در حد ســازمان رســانه مطرح شــده کاربردی و قابل اجراست که بر عهده 

تالش های بعدی انجمن اســت. از آنجایی که من در سال ۷۴ به نقطه تالقی بین 

این ســه مورد پرداختم. تاریخی، قدرت سیاسی نامحدود، جامعه مدنی محدود و 

مطبوعات ناتوان را امروز در خود تأمل می دانم، پیشــنهاد می کنم نقش دیده بانی 

مدنی جامعه و مســئولیت نقدهایی مانند انجمن 

صنفی به صورت مســتقل برجسته شود که بسیار 

پیشنهاد خوب و مفیدی است.

مجید رضائیان از اســتادان دانشگاه نیز ضمن 

مقایســه روند رســانه در ایران و دیگر کشــورها و 

مشــکالت آن در ایران گفت: «بــرای اینکه عقب 

نباشــیم از زمــان، باید روی مخاطب و شناســایی 

آن هــم کار کنیم. بدانید گاورمنت با اســتیت یکی 

نیست. مشــکل در ایران گاورمنت است. اساسا در 

اصــول قانون اساســی ما اصولی آمده اســت که 

ما بــه آن معتقدیم؛ اما عمــل نمی کنیم؛ بنابراین 

ایراد را باید بنیادین دید که وقتی به ما فشــار بیاید، 

رفتارمان باید کنش مند باشد، نه واکنشی. آنچه در 

روزنامه های ما اتفاق افتاد، از کیهان تا وطن امروز، 

تا شرق و اعتماد، از سایت ها تا تابناک و عصر ایران تا دیگران عمال کش پیدا کرده؛ 

ولی عمق نداشته است. روزنامه نگاری دو عنصر داینامیک و چهار عنصر استاتیک 

دارد. چگونگی و چرایی اســت که شما کشف واقعیت میان عناصر ثابت و متغیر 

را انجام می دهید، بعدا به آنچه می خواهید می رســید؛ بنابراین به این دلیل است 

که دنیا موفق شده و مخاطب حفظ شده است».

یادداشتي  از  هادی  خانیکی،  استاد  ارتباطات

واکاوي ۳ ضلع بحران رسانه در ایران
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مهاجرت علی کریمی از  ایران؛ چه کسی سود می کند؟

فوالد  در  پی ساختن کهکشانی های ۲؟

ســجاد فیروزی: خبر مهاجرت علی کریمی از ایران از آن دســت اخباری اســت که 

گهگاهــی مطرح می شــود و با ســروصدای زیــادی در فضای مجــازی و حقیقی 
می چرخد. تازه ترین نمونه اش به شــایعه  هفته گذشته برمی گردد که خبر می داد او 
برای همیشــه ایران را ترک کرده و به همراه خانواده راهی دبی شــده است. فارغ از 
درستی یا نادرستی این شایعه و واکنش های ریزودرشت به آن، خود علی کریمی هم 
عکسی «معنادار» در اینستاگرام منتشر کرد و با نشان دادن تصویری از زینب ابوطالب 
نوشــت که «وطن خانه پدری است». واکنش هوشمندانه علی کریمی به این شایعه 
و زنده کردن دوباره صحبت های جنجالی مجری شبکه «افق» که دی ماه ۱۳۹۸ گفته 
بود: «اگر کســی اعتقاد ندارد جمع کند و از ایران برود؛ برود آنجایی که آن رفاه و آن 
مدل زندگی وجود دارد» نشــان می دهد اســطوره فوتبال ایــران، نگاهی متفاوت به 

مقوله مهاجرت یا دست کم شایعه مهاجرت از ایران دارد. 
به هر روی، این اولین بار نیســت که شــایعه مهاجرت علی کریمــی از ایران مطرح 
می شود؛ پیش تر در دو نوبت، یکی آذر ۱۳۹۸ و دیگری تیرماه ۱۳۹۹ این شایعه مطرح 
شــد که علی کریمی کارهای مهاجرتش را انجام داده و قرار اســت برای همیشــه به 
کانادا برود. برای اولین بار، یعنی آذر ۱۳۹۸ حضور او در بخش سی آی پی فرودگاه امام 
و سفرش به کانادا بحث برانگیز شد. آنجا عنوان شد که کریمی به همراه خانواده قصد 
مهاجرت به کانادا را دارد. با این حال، بازگشت علی کریمی از کانادا، این شایعه را ناقص 
گذاشت تا قریب به شش ماه بعد دوباره جان بگیرد. این بار استوری بحث برانگیز علی 
کریمی در اینستاگرام به شایعات دامن زد. او با انتشار فیلمی از پنجره هواپیمای در حال 
پرواز نوشــت: «گاهی نباش، خودت را بردار و برو و کمی دورتر از این قافله بایســت». 
همین موضوع کافی بود تا گمانه زنی درباره مهاجرت او شــکل واقعی به خود بگیرد. 
این بار شــایعات از این می گفتند که او شــش ماه پیش خانواده را به کانادا برده و حاال 
خودش به تنهایی برای پیوستن به آنها و مهاجرت از ایران اقدام کرده است. این شایعه 
ســروصدای زیادی به پا کرد و بسیاری از عالقه مندان علی کریمی از او خواستند که در 
ایران بماند. این خواسته بی دلیل نبود. علی کریمی در طول دهه گذشته همواره یکی 
از منتقدان اتفاقات سیاسی – اجتماعی و فرهنگی در ایران بوده که به واسطه شهرت و 
محبوبیتش، با واکنش های زیادی همراه شده است. اتفاقا اینجا همان موضوعی است 
که مهاجرت احتمالی یا قطعی علی کریمی از ایران را برای یک طیف کامال خاص مهم 
جلوه می دهد. طیفی که از ســال ۱۳۸۸ به این طرف، علیه علی کریمی گارد گرفته و 

ابایی از تخریب او در فضای رسانه ای که اتفاقا تعدادشان هم زیاد است نداشته اند.
داستان های سیاسی  علی  کریمی

علی کریمی ســال های زیادی است که مورد انتقاد طیف اصولگراها قرار می گیرد. 
این انتقادها ریشــه در اظهارات، واکنش ها و البتــه «اکت های» علی کریمی در موارد 
مختلف داشــته است. شاید ریشه اش به اتفاقات سال ۱۳۸۸ برگردد که از همان زمان 
تابه حال، زیر ذره بین رسانه های اصولگرا رفته است. این ماجرا مربوط به مچ بندی است 
که او به همراه تعدادی دیگــر از بازیکنان تیم ملی در دیدار برابر کره جنوبی در همان 
زمانی که انتخابات دوقطبی شــدیدی بین میرحسین موسوی و احمدی نژاد داشت، به 
دست بسته بود. اگرچه مدیران وقت تیم ملی تالش کردند مچ بندهای مذکور را به نذر 
بازیکنان مرتبط کنند ولی مشــخص بود که هدف آنها سیاسی و حمایت از میرحسین 
موسوی است. علی کریمی آبان ۸۹ هم کاری کرد که به مذاق اصولگراها و رسانه هایی 
که سنگ احمدی نژاد را به سینه می زدند، چندان خوش نیامد؛ روزهای اوایل همان ماه 
بود که خبر رسید دفتر احمدی نژاد به مناسبت حضور «اوو مورالس»، رئیس جمهوری 
بولیوی در ایران، قرار اســت یک بازی فوتبال نمایشــی با حضور تعدادی از ستاره های 
فوتبال ایران و چند نفر از دولت مردان و نمایندگان مجلس شورای اسالمی ترتیب دهد. 

علی کریمی یکی از مدعوین بود اما حاضر نشد دعوت دفتر احمدی نژاد را قبول کند.

همان وقت ها بود که علی کریمی مورد انتقاد قرار گرفت ولی شــدت انتقادات از او 
رفته رفته بیشــتر هم شد. شهریور ۱۳۹۰ و در پی انتشار تصویری از پیراهن علی کریمی 
که آن را امضا کرده و به اشکان سهرابی یکی از کشته شدگان اعتراضات ۸۸ اهدا کرده 
بود، سایت روزنامه جوان، علی کریمی را به باد انتقاد گرفت و او را حامی «فتنه گران» 
توصیف کرد. البته که این رسانه، فراموش نکرد به همین واسطه، داستان مچ بند مذکور 
را هم به میان بکشد و شدت انتقادات از علی کریمی را باال ببرد. « علی کریمی، کاپیتان 
تیم ملی فوتبال کشــورمان(!) که در مســابقات مقدماتی جام جهانی گذشته در بازی 
با کره جنوبی با بســتن مچ بند ســبز به همراه برخی بازیکنان در حمایت از فتنه گران 
حاشــیه هایی را به وجود آورده بودند، بار دیگر در حرکتی مشکوک در راستای اهداف 
جریان فتنه که این روزها در  حال احتضار به سر می برد، گام برداشت. علی کریمی که 
در پایان روزهای فوتبالی اش به ســر می بــرد، در اقدامی تأمل برانگیز با اهدای پیراهن 
خود به یکی از کشته شــدگان فتنه ۸۸ بار دیگر نشان داد که او همچنان در وادی فتنه 
گام می زند. علی کریمی که ظاهرا یک چهره ورزشی است، مشخص نیست این روزها 
این خط و خطوط سیاســی را از چه کســی  یا چه جریانی می گیرد . او باید این موضوع 
را بداند که این راه کســب محبوبیت در بین مردم نیســت، مردم فهیم و فوتبال دوست 
ایران خوب سره را از ناسره تشخیص می دهند ؛ علی کریمی همان راهی را می رود که 
شــجریان پیش از او آن را رفت و امروز در انتهای این مسیر آرزوی بازگشت را دارد که 
البته دیر شــده اســت! البته ناگفته نماند این پاس علی کریمی به فتنه گران با واکنش 
مثبت ضدانقالب روبه رو شــده اســت و حرکت او را «اقدامی معنادار و جوانمردانه» 

توصیف کرده اند!».
۲۰:۳۰  هم  دست  به  کار  شد

توجه به کارهایی که علی کریمی در فضای مجازی انجام می دهد و واکنش های 
او به اتفاقات سیاسی و اجتماعی، همواره فرصتی در اختیار رسانه های مشابه در یک 
دهه اخیر قــرار داده تا تصویری مخدوش از علی کریمی در ذهن مخاطبان به وجود 
بیاورد. هرچند میزان استقبال از واکنش های علی کریمی، نشان می دهد آنها تا به االن 
در این زمینه توفیق خاصی نداشــته اند. صداوسیما و به طور مشخص بخش خبری و 
جنجالی «۲۰:۳۰»، خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان، دیگر رســانه های طیف خاص 
هستند که از علی کریمی به واســطه رخدادهای مختلف انتقاد کرده اند. «فارس» در 
ســال ۸۹ اقدام به روزه خواری علی کریمی در حاشــیه تمرین تیمــش را زیر ذره بین 
برد و خواســت که مســئوالن وقت باشگاه استیل آذین، باشــگاهی که کریمی در آن 
روزها مشــغول بازی برای آنه بود، نسبت به این اتفاق جبهه گرفته و با علی کریمی 
برخورد کنند. « این حرکت علی کریمی در  حالی صورت می گیرد که حســین هدایتی 
و مصطفی آجورلو، نه تنها در قبال روزه خواری این بازیکن به اصطالح ســتاره سکوت 
کرده اند  بلکه در قبال توهین های او به مســئوالن منشــور اخالقی نیز واکنشی نشان 
نداده اند. علی کریمی که اکنون از تیم ملی هم اخراج شده، به عنوان بازیکنی نظم گریز 
و با اخالق تند و خودمحورانه مشــهور اســت. او بارها علیه مدیران و بزرگان فوتبال 
ایران موضع گیری های نادرســتی گرفته اســت». این خبرگزاری در یکی از جدیدترین 
موضع گیری هایش علیه کریمی که به ســال گذشته برمی گردد به داستان قبض برق 
خانه علی کریمی پرداخت و با تیتر «یارانه ۵۲ میلیونی دولت به یک سلبریتی ورزشی» 
به شدت از بازیکن سابق تیم ملی انتقاد کرد. در بخشی از این گزارش این طور آمده بود 
که «در شرایطی که هزینه برق این سلبریتی ورزشی با مصرف نجومی مبلغ سه میلیون 
و ۸۸۰ هزار تومان برآورد می شود، اما هزینه واقعی برق مصرفی او با احتساب هزینه 
انرژی تولید و توزیع معادل ۵۶ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان برآورد می شــود. به عبارت 
دیگر دولت جمهوری اســالمی ایران از محل منابع متعلق به همه مردم ماهانه ۵۲ 
میلیون و ۶۳۹ هزار تومان یارانه به حساب این سلبریتی واریز می کند. نکته قابل توجه 

در قبض برق این ورزشکار پرمصرف، نرخ تعرفه کم باری اوست که برخالف نرخ های 
تعیین شــده برای عامه مردم معادل منفی ۴۵ تومان تعیین شــده است و با توجه به 
مصرف ۲۲۰۰ مگاواتی این مشترک دولت عالوه بر یارانه پرداختی، قبض او را با تخفیف 
۱۰۰ هزار تومانی مواجه کرده است. عالوه بر این با وجود اینکه این سلبریتی از برق سه 
فاز استفاده می کند اما در تخلفی آشکار تعرفه برق او مشابه تعرفه مشترکان خانگی 
تعیین شده است». علی کریمی نســبت به این گزارش موضعی جدید در اینستاگرام 
گرفت و خطاب به این خبرگزاری نوشت: «شما اگر دلسوز مردم هستید، از آقازاده های 
رفیق هایتان بنویسید که از چه رانت هایی استفاده می کنند. من در طول عمرم از رانتی 
استفاده نکردم. اگر کسی مدرکی دارد که من از رانت استفاده کرده ام، بسم اهللا، نشان 
دهد». قبض برق خانه علی کریمی همچنین دســتمایه گزارشــی برای «۲۰:۳۰» شد 
تا این بار به واســطه هزینه زیاد به او کنایه های تندوتیزی بزند. علی کریمی اما بعد از 
پخش این گزارش هم مطلبی در اینســتاگرام منتشــر کرد و نوشت: « من عذرخواهی 
می کنم اگر پول برق من باالست. نمی دانستم که دزدی ها و اختالس های کشور از پول 

آب و برق من کمتر است».
انتقادهای  کنایه آمیز  علی  کریمی

علی کریمی بعــد از خداحافظی اش از دنیای فوتبال بیشــتر درگیر دنیای مجازی 
شــده و با استفاده از شبکه هایی مانند تلگرام و اینستاگرام به بیان نظرات شخصی اش 
در حوزه های مختلف پرداخته اســت. او بعدها کانال تلگرامی اش را بست و فقط در 
اینستاگرام فعالیت کرد. انتقادهای او به اتفاقات رخ داده در حوزه اجتماعی و اقتصادی 
بعضا با واکنش منفی افراد نزدیک به طیف اصولگرا همراه شــده و آنها با راه اندازی 
هشتگ های ســلبریتی بی ســواد ســعی می کردند علی کریمی را به حاشــیه ببرند. 
با این حــال، ضرب انتقادات کریمی آن قدر زیاد بود که رســانه های مذکور را به واکنش 
وادارد. کریمی در سال های اخیر کم انتقادات آغشته با طعنه و کنایه نداشته و بسیاری 
از آنها بازتاب زیادی داشته است. برای بررسی تک تک آنها شاید نیاز به صفحات بسیار 
زیادی باشــد ولی آخرین آنها می تواند ماجرای سقوط «متروپل» باشد که این اسطوره 
ســابق با به تصویر کشیدن تعدادی از ســگ های زنده یاب، متن بحث برانگیزی نوشت. 
«تا دیروز نجس بودین ولی شــما ها از خیلی ها تمیزتــر و بامعرف ترین». این جمالت 
واکنش تند روزنامه کیهان را در پی داشــت. درست در روزهایی که هم وغم بسیاری از 
مردم، داغ آبادان بود، کیهان ترجیح داد به علی کریمی حمله کند. کیهان در بخشــی 
از گزارشــش با توجه به حضور سگ های زنده یاب از دیرباز در این گونه حوادث نوشت: 
«ایــن اظهارفضل های عجیب بیشــتر با هدف عادی ســازی و ترویج فرهنگ نامأنوس 

سگ پروری و تغییر سبک زندگی ایرانی اسالمی مردم کشورمان مطرح می شود».
علی کریمی  در  کنار  علی دایی  و  عادل  فردوسی پور

داســتان مهاجرت نخبه های ایرانی امری تازه نیســت و بعید است بشود راه حلی 
درخــور برایش پیدا کرد، با این حال به نظر می رســد مهاجرت تعــدادی از چهره های 
مشــهور ایرانی، همان هایی که اتفاقا با اقبال عمومی روبه رو شده و محبوبیت خاصی 
بین مردم دارند، برای جریانی خاص، بد هم نباشــد. علی دایی و عادل فردوسی پور نیز 
نمونه ای از این چهره ها هســتند. افرادی که درســت مثل علی کریمی هر روز شایعه 
مهاجرتشان مطرح می شود ولی همچنان به زندگی در ایران ادامه می دهند و شایعات 
موجــود را تکذیب می کنند. این موضوع به آن معنی نیســت که این افراد تا آخر عمر 
در ایران بمانند یا نه، بلکه مؤید موضوعی اســت که در باال عنوان شــد؛ اینکه اصوال 
مهاجرت چهره هایی که خودشان را حامی مردم و در کنار آنها توصیف می کنند، ظاهرا 
برگ برنده ای برای طیفی خاص اســت تا ثابت کنند حق با آنهاســت و آنچه علیه این 
چهره های محبوب نوشته اند، درست از آب درآمده است. سود این ماجرا، فارغ از اینکه 

علی کریمی و کریمی ها مهاجرت کنند یا خیر، به همین طیف خواهد رسید.

شنبه

۴ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۱

بازار نقل و انتقاالت فوتبال ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری داغ شده است. 
پرســپولیس، استقالل، سپاهان و فوالد به عنوان تیم های تأثیرگذار در بازار فعالیتشان 
را از سر گرفته اند. در این بین، پرسپولیس با اختالف فاحشی در مقایسه با بقیه پیشتاز 
اســت. این تیم بعد از ناکامی در فصل گذشــته در پی ساختن تیمی کهکشانی است. 
آنها تا به اینجا چندین ســتاره مطرح را به خدمت گرفته اند. علیرضا بیرانوند، مرتضی 
پورعلی گنجی، دانیال اسماعیلی فر و سروش رفیعی گل سرسبد آنها هستند. اگر اتفاق 
خاصی نیفتد قرار اســت امروز ســعید صادقی، ستاره فصل پیش باشگاه گل گهر هم 
به پرســپولیس اضافه شــود. البته که این باشــگاه نیم نگاهی هم به خریدن مهاجم 
یــا مهاجمان خارجی دارد و همین روزها بحث دربــاره حضور یک بازیکن برزیلی در 
اطراف این باشگاه به گوش می رسد. از لحاظ خریدن بازیکن، فعال باشگاهی در ایران 
به پرســپولیس نزدیک هم نشــده است. در سوی دیگر، دو باشــگاه مدعی قهرمانی 
یعنی استقالل و سپاهان هم اولین گام را محکم برداشته اند. هر دو تیم بعد از جدایی 
از مربیان ایرانی خود به ســراغ ســرمربیان خارجی رفته اند. استقالل ریکاردو ساپینتو 
پرتغالی را به تهران کشانده و سپاهان نیز هم وطن او یعنی ژوزه مورایس را به عنوان 
ســرمربی جذب کرده است. این دو تیم به زودی شروعی توفانی در لیگ برتر خواهند 
داشت و بازیکنان مدنظر کادر فنی را می خرند. در سوی دیگر فوالد از اذهان دور مانده 

اســت. آنها که تنها نماینده ایران در آسیا هستند قرار است کهکشانی های ۲ را داشته 
باشند! فوالد برگ برنده اصلی را روی نیمکت دارد؛ جواد نکونام مشتری پروپاقرصی 
به اســم استقالل داشــت ولی نهایتا در این باشگاه باقی ماند. او فصل پیش عملکرد 
خوبی با این باشــگاه اهوازی داشته و حاال با کســب تجربه بیشتر در پی موفق کردن 
فوالد در آســیا و از طرفی قهرمانی در لیگ ایران اســت. خریدهای فوالد در این فصل 
عالوه بر اینکه هوشــمندانه است، اسم و رسم دار هم هست. این تیم به تازگی سعید 
آقایی، مدافع چپ پرسپولیس را خریده تا بعد از مهدی شیری که مدافع راست سابق 
سرخ های تهرانی اســت، چپ و راستش را پرسپولیســی کرده باشد. بازگشت عارف 
آقاســی از اســتقالل هم دیگر مهره تأثیرگذار فوالد در خط دفاعی اســت. آنها برای 
خط حمله هم مجید علیاری را خریده اند که مشــتریان خوبی از جمله اســتقالل را 
داشــت. البته که این پایان ماجرا نیست، چون این تیم نیم نگاهی هم به خرید احسان 
پهلوان، هافبک نام آشــنای پرسپولیس دارد. به قرار تمامی کارهای انتقال این بازیکن 
نهایی شــده و فقط مانده امضای آخر. اگر چنین شــود آنها یکی دیگر از بازیکنانی را 
که اســم و رسم دار اســت،خریده اند. هرچند از اطراف این باشگاه خبرهای جدی تری 
درباره ستاره های مهم تر به گوش می رسد. ظاهرا آنها برای خط دروازه یک دروازه بان 
بزرگ در نظر دارند. آن طورکه شــایعه شــده گزینه مدنظر جــواد نکونام، پیام نیازمند 

یکی از دروازه بان های لژیونر ایران اســت که سابقه حضور در تیم ملی را دارد. فوالد 
در ایــن فصل به جواد نکونام وعده داده تیمی قوی برای او بســازد تا آنها در آســیا 
موفقیت بیشــتری داشته باشند. از این رو شنیدن هر اســم بزرگی اطراف این باشگاه 
چندان عجیب نیست. اشکان دژاگه، یونس دلفی و حتی علی قربانی که همگی خارج 
از ایران حضور داشــته اند هم در فهرست خرید این باشگاه قرار گرفته اند. مهم نیست 
که چنین خریدهایی نهایی شــوند یا خیر بلکه مســئله این است که این باشگاه تا به 
االن نشان داده به فکر خریدن ستاره های بازار است. در رقابت هم ترسی از استقالل، 
پرســپولیس و سپاهان ندارند و می توانند هزینه کنند. همین مورد دست جواد نکونام 
را تا حدودی باز گذاشــته تا این بار نه مدعی کسب سهمیه آسیا بلکه یکی از مدعیان 
قهرمانی در لیگ برتر هم باشــد. واضح اســت که خریدهای آنهــا در این بازار تمام 
نشــده و از این به بعد با وسواس و هزینه بیشتری پا به میدان می گذارند. این موضوع 
می تواند نوید رقابتی جذاب تر برای ســال آینده در لیــگ برتر را بدهد. نکونام پیش از 
این توانایی اش در عرصه فنی را نشــان داده و حاال با خریدن چندین ســتاره نام آشنا 
می خواهد عالوه بر جام حذفــی، گام مهمی برای قهرمانی در لیگ برتر بردارد. البته 
آنهایی که او را می شناسند می دانند که این مربی قرار نیست به این سادگی ها بی خیال 

لیگ قهرمانان آسیا شود.

اخـبـار  بـرگـزیـده

ناهید کیانی قهرمان تکواندوی آسیا شد
بیست وپنجمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا با حضور ۳۸۶ تکواندوکار از 
۳۴ کشــوراز دیروز جمعه به مدت چهار روز و به میزبانی کره جنوبی در سالن «هوبان» 
شهر چانچئون آغاز شــد. تیم ملی بانوان ایران در روز نخست این مسابقات دو نماینده 
داشت که حاصل تالش آنها یک طال و یک برنز بود و تنها نماینده تیم مردان ایران نیز به 
یک مدال برنز رسید. ناهید کیانی نماینده وزن منهای ۵۳ کیلوگرم ایران در مبارزه پایانی 
برای کســب مدال طال به دیدار «چاروس کامایوا» نفر ۱۳ رنکینگ جهانی و دارنده مدال 
طالی آســیا و ارتش های جهان رفت و در نهایت ۲ بر صفر صاحب پیروزی شــد و روی 
سکوی نخست آسیا ایستاد. کیانی پیش از این دور نخست استراحت داشت سپس ۲ بر 
یــک (راند اول ۸ - ۳) و (راند دوم ۱۵ -۳) برابر کانابال از فیلیپین به برتری رســید و در 
دیدار دوم نیز با نتیجه ۲ بر صفر (راند اول ۶-۴) و (راند دوم ۱۲-۲) برابر «وانگ ژیالو» از 
کشور چین به پیروزی رسید و راهی فینال شد. دانیال بزرگی در وزن منهای ۶۸ کیلوگرم 
دیگر نماینده تیم مردان ایران در روز نخســت بود. او ابتدا برابر ژانگ از کره جنوبی ۲ بر 
صفر و با نتایج ۱۱ بر ۳ و ۱۴ بر ۲ پیروز شــد و سپس مقابل حسین لطفی از افغانستان با 
حساب ۲ بر یک (۱۶ بر ۴، ۱۴ بر ۱۶ و ۱۶ بر ۱۰) به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی 
شــد اما در مرحله نیمه نهایی برابر اولوگ بک رشــیدوف از ازبکستان و قهرمان المپیک 
توکیو با نتیجه ۲ بر صفر (۱۱ بر ۷ و ۱۱ بر ۳) شکســت خورد و به مدال برنز رســید. زهرا 
شیدایی در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم نیز دیگر نماینده بانوان ایران در روز نخست قهرمانی 
آسیا بود. شیدایی پس از یک دور استراحت، در مرحله یک چهارم نهایی برابر یاسین یارا 
محمد از اردن ۲ بر صفر (۶ بر ۴ و ۲ بر صفر) به برتری رسید و به مرحله نیمه نهایی راه 
یافت. شــیدایی در مرحله نیمه نهایی برابر لو زونگشی از کشور چین با نتیجه ۲ بر صفر 

(۱۲ بر ۲ و ۱۲ بر ۳ ) شکست خورد و به مدال برنز بسنده کرد.

همکاری فردوسی پور  با  صداوسیما  ادامه دارد
با اعالم برنامه های تابســتانی شــبکه های سیما، نام برنامه ورزشــی «فوتبال ۱۲۰» 
هم دیده می شــود. به گزارش ایســنا، تاکنون ۱۰ فصل از برنامه «فوتبال ۱۲۰» روی آنتن 
رفته اســت و حاال با آغاز تابســتان و شــروع لیگ های اروپایی، بر اساس آنچه معاونت 
ســیما اعالم کرده، آغاز فصل جدید را باید انتظار کشــید. آخریــن برنامه از فصل دهم
 «فوتبال ۱۲۰» به تهیه کنندگی عادل فردوســی پور خرداد امسال از شبکه ورزش پخش 
شد. «فوتبال۱۲۰» با اجرای حمید محمدی و تهیه کنندگی عادل فردوسی پور چند سالی 
اســت که روی آنتن شــبکه ورزش می رود و اگرچه توضیحات بیشــتری درباره عوامل 
ســازنده این برنامه در فصل جدید هنوز از ســوی شــبکه ورزش اعالم نشده است، اما 
پیش بینی می شــود شــروع «فوتبال ۱۲۰» در روزهای پنجشنبه ساعت ۲۳ با همان تیم 

قبلی باشد.

هفته شلوغ استقالل در  راه است
به گزارش فوتبال ۳۶۰، در هفته آرام پرســپولیس در بازار نقل وانتقاالت تابســتانی، 
اســتقاللی ها ســرمربی جدید خود را شــناختند و بعد از مذاکراتی طوالنی و البته شاید 
فرسایشی، ریکاردو ساپینتو به عنوان سرمربی جدید آبی ها معارفه شد تا رسما استقالل 
هــم فعالیت خود را در بــازار نقل وانتقاالت آغاز کند.  مأموریــت آبی ها دفاع از عنوان 
قهرمانی به دســت آمده در لیگ بیست ویکم است. سجاد شهباززاده تنها خرید تابستانی 
استقاللی ها پیش از معارفه سرمربی پرتغالی بود و حاال بعد از انتخاب ساپینتو، مدیران 
اســتقالل در هفته پیش رو به دنبال جذب بازیکنان مدنظر ســرمربی پرتغالی هســتند. 
مدیران استقالل البته چالش مهم دیگری را هم دارند. استقالل به لحاظ فنی در زمینه 
جذب، نقاط ضعف کمتری را نســبت به پرســپولیس لیگ بیست ویکم دارد و به همین 
علت احتماال اولویت آبی ها تمدید قرارداد ستارگان فصل گذشته شان خواهد بود. محمد 
دانشگر، عارف غالمی، روزبه چشمی، رافائل سیلوا، سعید مهری، آرمان رمضانی و وریا 
غفوری بازیکنانی هستند که قراردادشان با استقالل به اتمام رسیده است. بعد از انتخاب 
ساپینتو، مذاکرات با بازیکنان فصل گذشته برای تمدید قراردادشان آغاز شده است. رافائل 
ســیلوا و سعید مهری بازیکنانی هستند که به دلیل دریافت پیشنهاداتی بهتر از پیشنهاد 
باشگاه استقالل، احتماال از جمع آبی پوشان جدا خواهند شد اما به نظر می رسد شرایط 
برای توافق با پنج بازیکن دیگر فراهم بوده و احتماال در روزهای آینده به نوبت از تمدید 
قرارداد بازیکنان اســتقالل پرده برداری می شود. روزبه چشمی و وریا غفوری در روزهای 
گذشــته شایعاتی پیرامون جدایی شان مطرح شده بود اما آنها در اوایل هفته پیش رو در 
جلســه با مدیران استقالل شــرکت می کنند و احتماال برای یک  فصل دیگر در استقالل 
می مانند. امید حامدی فر هافبک دفاعی جوان فصل گذشته صنعت  نفت آبادان یکی از 
بازیکنانی اســت که مدیران استقالل با او مذاکره کرده و بسیاری حضور حامدی فر را در 
استقالل فصل آینده قطعی می دانند. هنوز به صورت رسمی قراردادی با هافبک دفاعی 
سابق صنعت  نفت امضا نشده اما احتماال این هافبک جوان و ۲۱ساله یکی از خریدهای 
تابستانی استقالل خواهد بود. البته که فوالد خوزستان یکی از رقبای استقالل در فرایند 
جذب این هافبک جوان اســت و مدیران فوالد هم مذاکراتی را با حامدی فر در روزهای 
اخیر داشته اند. سعید صادقی که به بمب نقل وانتقاالت تابستانی بدل شده، مذاکراتی را 
با مدیران اســتقالل داشته است اما با توجه به درخواست های مالی و شرایط مطروحه 
از ســوی صادقی، او توافقی با آبی پوشان نداشــته و موازی با گفت وگو با استقاللی ها، 
مذاکرات او با مدیران باشــگاه پرســپولیس موفق تر بوده و شانس سرخ پوش شدن این 
بازیکن بیشتر به نظر می رســد. هرچند هنوز آبی پوشان از جذب این بازیکن ناامید نبوده 
و مشغول مذاکره با مدیربرنامه های صادقی هستند. محمدرضا حسینی یکی از اهداف 
نقل وانتقاالتی استقالل است؛ وینگر باتجربه سپاهان که یک  فصل دیگر با طالیی پوشان 
قرارداد دارد و با توجه به حضور ژوزه مورایس مشخص نیست نظر این سرمربی پرتغالی 
نسبت به حسینی چه خواهد بود. حسینی در تالش بوده تا بتواند نظر مدیران سپاهان را 
جلب کند و با پرداخت هزینه رضایت نامه اش عازم تهران برای امضای قرارداد با استقالل 
شود که هنوز مذاکرات این وینگر باتجربه موفقیت آمیز نبوده است. محسن آذرباد کاپیتان 
فصل گذشته مس رفسنجان هم که هنوز یک  فصل دیگر با نارنجی پوشان قرارداد دارد، 
با توجه به درخششــی که در لیگ بیســت ویکم داشت و توانســت عنوان دومین پاسور 
برتر فصل را به دست آورد، هدف نقل وانتقاالتی استقاللی ها شده و مذاکراتی را مدیران 
آبی پوش با او داشته اند. آذرباد بند فسخ یک میلیاردی در قراردادش دارد و این بند فسخ 
راه جدایی او را از مس به مقصد اســتقالل آسان کرده و دور از ذهن نیست که در هفته 
جدید او به عنوان خرید جدید آبی ها معارفه شــود. ســعید عزت اللهی هافبک دفاعی 
فصل گذشته وایله بلدکلوب دانمارک که در نیم فصل دوم به صورت قرضی در الغرافه 
قطر بازی کرد، روز گذشــته به صورت رسمی پایان قراردادش با تیم قطری اعالم شد اما 
او هنوز یک  فصل دیگر با مدیران وایله بلدکلوب دانمارک قرارداد دارد. مدیران استقالل 
فصل گذشته در تعامل با این باشگاه دانمارکی موفق بوده و توانستند کوین یامگا را جذب 
کنند که این ســتاره فرانسوی بهترین بازیکن فصل آبی پوشان شد. مدیران استقالل از روز 
گذشته مذاکرات خود با باشگاه دانمارکی را آغاز کردند و در صورت وصول توافق با وایله 
بلدکلوب، احتمال آبی پوش شدن سعید عزت اللهی بعد از چند فصل مطرح شدن نام او 
در حوالی اســتقالل بعید نیست. محمد محبی پدیده جوان سپاهان که فصل گذشته را 
در تیم ســانتاکالرای پرتغال گذراند، هنوز دو فصل دیگر با باشگاه پرتغالی قرارداد دارد 
اما به دنبال جدایی از این باشــگاه بوده تا بتواند فرصت بازی بیشــتری به  دست بیاورد. 
اســتقالل، سپاهان و تراکتور سه مشتری دســت به نقد محبی هستند و آبی ها امیدوارند 
بتوانند در این رقابت موفق شده و وینگر جوان فوتبال ایران را به خدمت بگیرند. هرچند 
هنوز مذاکرات با محبی به مرحله پایانی نرسیده است. مهدی قایدی که فصل گذشته با 
جدایی از اســتقالل قراردادی پنج ساله را با شباب االهلی امارات امضا کرد، فصل خوبی 
را در لیگ امارات نگذراند. قایدی در لیســت فروش قرضی شباب االهلی قرار گرفته و به 
دنبال انتخاب تیم جدید خود اســت. االتحاد کلبا تیم تحت هدایت فرهاد مجیدی یکی 
از مشتریان مهدی قایدی است و در لیگ ایران هم مدیران استقالل در تالش برای جذب 
ستاره سابق خود هستند. اولویت قایدی همچنان حضور در خارج از فوتبال ایران است 

اما اگر او تغییر اولویت بدهد، حضورش در استقالل محتمل خواهد بود.
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گزارش «شرق» از پیشنهاد برای ازدواج بین المللی دختران تا چالش های قانونی شناسنامه برای افراد دوتابعیتی

مرهم که نیستید، درد را بیشتر نکنید
نســترن فرخه: ماجرا شــاید در روزهای فوت مریــم میرزاخانی 
به اوج خود رســید که به فرزنــدان مادر ایرانــی و پدر خارجی 
شناسنامه ایرانی داده شود و حاال هم اظهارات اخیر برای ازدواج 
بین المللی دختران ایرانی با مردان غیرایرانی شــیعه که موجی 
انتقادی در البه الی صفحات مجازی و رســانه به این پیشــنهاد 
نماینــده اصفهان که در طرح حمایت از جوانی جمعیت مطرح 
شده، به چشــم می خورد. البته بعد از آن با واکنش تند بسیاری 
روبه رو شد و شماری از نمایندگان مجلس خواستار عذرخواهی 
شدند. محمدعلی ابطحی فعال سیاســی هم بعد از انتشار این 
پیشنهاد به دختران، اعالم کرد: بیشترین چیزی که دختران ایرانی 
نیاز دارند دخالت نکردن دیگران در زندگی شــخصی آنهاســت. 
دختر کاالی صادراتی نیســت که کسی تصمیم بگیرد آنان را به 
عقد شیعیان کشــورهای دیگر درآورد.  اما موضوع دیگر در این 
اتفاق، این است که حتی اگر چنین پیشنهادی اجرائی هم شود به 
دلیل چالش های جدی برای دریافت شناسنامه  در قانون اعطای 
تابعیت به فرزندان متولد مادر ایرانی و پدر خارجی، تنها بر تعداد 
کودکان بی شناســنامه کشــور می افزاید و هم اکنون بســیاری از 
کودکان مادر ایرانی و پدر خارجی در محالت حاشیه  ای و محروم 
زندگی می کنند که به دلیل فقر مالی و عدم سواد حقوقی کافی 
امکانی برای درخواست شناسنامه و هویت خود ندارند که همین 
مانع دســتیابی آنها به حقوق شهروندی شــان خواهد بود. البته 
بعــد از مرگ ریاضــی دان زن ایرانی با توجــه به تالش مقطعی 
مسئوالن برای دریافت تابعیت فرزندش، هیچ نگاهی به مشکل 
مشابه کودکانی با پدر افغانستانی، پاکستانی یا عراقی داخل ایران 
نشد و رضا شفاخواه وکیل پایه یک دادگستری که سال هاست در 
این حوزه فعال است، اشاره می کند: وقتی قانون اعطای تابعیت 
می خواست تصویب شود، نظر قانون گذار و متولیان امر ازجمله 
اظهارنظر معاون اول رئیس جمهــوری بر وضعیت فرزند مریم 
میرزاخانی ریاضی دان بود که همســر خارجی داشــتند. مدنظر 
آقایان این بود که فرزند چنین افتخاری باید ایرانی محسوب شود 
و تابعیت ایرانی داشــته باشــد. به نظر می رســد این بیشتر ناظر 
بر وضعیــت زنان ایرانی بود که با مردان خارجی ســاکن اروپا و 
آمریکا ازدواج کردند. بــرای همین طبق این تفکر می توان گفت 
بین پاکســتانی و اروپایی و متمول تفــاوت وجود دارد. همچنین 
طبق آمارهای رسمی چیزی حدود ۹۰ هزار خانواده با این شرایط 
ثبت نــام کردند ولی به چیزی حدود دو تا ســه هــزار نفر تا االن 

شناسنامه ایرانی داده شده است.

این قوانین به پیچیده ترشدن مشکل بی شناسنامه ها اضافه 
می کند

رضا شــفاخواه، وکیل پایه یک دادگســتری و فعال اجتماعی، در 
واکنش به اظهارات امیرحسین بانکی پور، نماینده اصفهان و رئیس 
کمیســیون مشــترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در 
مجلس شــورای اســالمی ایران، درباره ازدواج بین المللی دختران 
ایرانــی با مــردان غیرایرانی شــیعه و چالش هــای قانونی تابعیت 
فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی به «شــرق» می گوید: واقعا باعث 
تعجب است نماینده مجلس که خودش دست اندرکار قانون گذاری 
اســت و باید از چالش های قانونی مطلع باشــد و بداند قوانینی که 
پیش تر تصویب شــده در مرحله اجرا با چه مشکالتی مواجه است، 
چنین پیشنهادی مطرح می کند که مشخص است به هیچ عنوان به 
تبعات آن فکر نکرده اســت. متأسفانه علی رغم گذشت سه سال از 
تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزنــدان متولد مادر ایرانی و پدر 
خارجی، واقعــا به تعداد اندکی از خانواده هایی که متقاضی صدور 
این نوع از تابعیت بودند شناســنامه ایرانی داده شــده است و طبق 
آمارهای رســمی چیزی حدود ۹۰ هزار خانواده ثبت نام کردند ولی 
به چیزی حدود دو تا سه هزار نفر تا االن شناسنامه ایرانی داده شده 
و این خودش دلیل بر این اســت که قانون در مرحله اجرا شکســت 
خورده اســت و در حال حاضر هیچ کاری هم برای اجرائی شدن آن 
صورت نمی گیرد. این قانون چالش های بســیاری دارد که از همان 
ابتدا ان جی اوها به آن اشــاره می کردند ولی مورد توجه قانون گذار 
قرار نگرفتــه. یکی از آن چالش ها این بود کــه خیلی از این بچه ها 
متولد محالت حاشــیه هســتند و اغلب گواهی تولد معتبر ندارند و 

معموال ازدواج ها به صورت رسمی صورت نگرفته که مدرکی دال بر 
اینکه ازدواج شرعی و قانونی بوده، وجود داشته باشد.

شفاخواه اضافه می کند: طبق آیین نامه قانون اعطای تابعیت به 
فرزندان متولد مادر ایرانی و پدر خارجی، ازدواج باید حتما شرعی و 
رســمی باشد و یک عقدنامه رسمی وجود داشته باشد که اگر نباشد 
دادگاه صالــح باید در این خصوص رأی اثبات زوجیت صادر کند که 
متأسفانه بسیاری از این خانواده ها محروم و از اهالی مناطق حاشیه 
شــهرها هســتند که توان گرفتن وکیل یا ســواد حقوقی و اطالعات 
مکفی برای اینکه بدانند به چه مرجعی اشــاره کنند و چطور اثبات 
نسب این موضوع را مطرح کنند، ندارند. چالش بعدی این است که 
بســیاری از این خانواده ها چون شوهران افغانستانی دارند و مهاجر 
محســوب می شوند، خانه و زندگی را ترک کردند و به آنها دسترسی 
وجــود نــدارد و همین موضوع بحــث اثبات زوجیت را با مشــکل 
بیشــتری مواجه می کند. مسئله بعدی نبود گواهی والدت است که 
طبق آیین نامه قانون اعطای تابعیت حتما باید گواهی والدت صادره 
از بیمارســتان های ایرانی و مراکز درمانی ایرانی باشــد و در غیر این 
صورت مادر یا متقاضی دادخواســت باید اثبات نســب را در دادگاه 
مطرح کند که اثبات نســب هم چالش های خودش را دارد و بسیار 
مشکل است. متأســفانه دادگستری هم رویه واحدی برای رسیدگی 
به اثبات نسب ندارد. به  عبارتی برخی قضات دادگستری مخصوصا 
در شهرهای کوچک آشنایی کاملی با قانون اعطای تابعیت ندارند و 
برای اولین بار این قانون به گوششان می خورد؛ بنابراین رویه قضائی 
واحد، صحیح و درستی درخصوص اثبات نسب وجود ندارد. اغلب 
موارد با طوالنی شدن دادرسی در رابطه با این دعاوی مواجه هستیم 

و حتی اگر خانواده ای با اطالعات کافی وارد مرحله دادرسی شود و 
دادخواست را مطرح کند، مدت زمان طوالنی طول می کشد تا نتیجه 

دعوا مشخص شود.
سازوکار مناسبی برای این قانون نداریم

این وکیل ادامه می دهد: اگر هم به مرحله ارجاع به پزشــکی 
قانونــی جهــت آزمایش هــای دی ان ای برســد، خانــواده مبلغ 
قابــل توجهی متحمل می شــود که چون اغلــب از خانواده های 
حاشیه نشــین و محــروم هســتند از پرداخت این مبلــغ عاجز و 
ناتوان اند. موضوع بعدی اســتعالمی اســت که نهادهای امنیتی 
انجام می دهند و در اغلب مواقع درباره مواردی که شنیدیم دچار 
مشــکل شــده، توضیحی درباره اینکه چرا نمی توانیم شناسنامه 
بدهیــم به خانواده داده نمی شــود و برای همیــن خانواده دچار 
سردرگمی می شود. بنابراین با توجه به طوالنی بودن روند رسیدگی 
و اینکه پاسخ گویی صحیحی داده نمی شود می توان گفت سازوکار 

مناسبی برای آن پیش یینی نشده است و می توانیم بگوییم که این 
قانون در حال حاضر یک قانون شکســت خورده و مطرود است و 
آن کارایی الزم را برای شناسنامه دارکردن بچه هایی که متولد مادر 
ایرانی و پدر خارجی هستند، ندارد. توجه کنید که بی هویتی بدترین 
وضعیت حقوقی در دنیاست؛ شخصی که شناسنامه ندارد هویت 
ندارد و از کلیه حقوق محروم اســت که همین آســیب هایی را به 

دنبال دارد.
بین ملیت ها تفاوت وجود دارد

شــفاخواه در پاســخ به این ســؤال که آیا برای هویت فرزندان 
دوتابعیتی تفاوتی بین ملیت هــا و قومیت ها وجود دارد؟ می گوید: 
در جواب این سؤال خوب است یادآور شویم وقتی این قانون اعطای 
تابعیت می خواست تصویب شود، نظر قانون گذار و نظر متولیان امر 
ازجملــه اظهار نظر معاون اول رئیس جمهوری زمان آقای روحانی 
بر وضعیت فرزند مریم میرزاخانی ریاضی دان بود که همسر خارجی 
داشــتند؛ مدنظر آقایان این بود کــه فرزند چنین افتخاری باید ایرانی 
محسوب شــود و تابعیت ایرانی داشته باشــد. به نظر می رسد این 
بیشــتر ناظر بر وضعیت زنان ایرانی بود که با مردان خارجی ساکن 
اروپــا و آمریکا ازدواج کرده اند. بــرای همین طبق این تفکر می توان 
گفت بین پاکســتانی و اروپایی و متمول تفــاوت وجود دارد، پس با 
توجــه به چالش های قانون تابعیت به فرزندان متولد از زنان ایرانی 
با مردان خارجی و سســتی یا عدم اجرائی شــدن این قانون می توان 
گفت این قانون محمل و تکیه گاه مناســبی برای اینکه بخواهیم به 
آن اســتناد کنیم درخصوص شناسنامه دارشــدن بچه های متولد از 
مادر ایرانی و پدر خارجی نیست و پیشنهادی که این نماینده مجلس 
ارائــه داده مشــکل را پیچیده تر خواهــد کرد؛ چون بــه تعداد این 
بچه های بی شناسنامه اضافه خواهد کرد و ما را با یک معضل بیشتر 

درخصوص بچه های بدون شناسنامه مواجه می کند.

بازنگری در قوانین تابعیت
قوانین مربوط به مهاجران و فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی همچنان گاهی باعث 
بن بســت های حقوقی برای افرادی با این شــرایط در خاک ایران می شــود و حاال که به 
دلیل حضور طالبان با افزایش مهاجرت به ایران روبه رو هســتیم، لزوم بازنگری به آن از 
اهمیت بیشتری برخوردار شده است و محمدصالح نقره کار، وکیل پایه یک دادگستری نیز 
به آن اشاره می کند که نیاز است یک نگاه راهبردی به قوانین تابعیت داشته باشیم؛ چون 
مشــکالت زیادی از حیث حقوق رفاهی و مسائل مربوط به حوزه امنیت و نظم عمومی 
در مورد مهاجران اتباع داریم، به خصوص آموزش و بهداشت و درمان. همچنین از وقتی 
طالبان به افغانســتان آمده، حدودا مهاجرت های افغانســتانی ها سه تا چهار برابر شده  
است که عمدتا هم به صورت غیرقانونی اتفاق می افتد. محمدصالح نقره کار، وکیل پایه یک 
دادگســتری و عضو کانون وکالی مرکز، در مورد قوانین موجود برای دریافت شناسنامه 
فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی، در گفت وگو با «شرق» اشاره می کند: در نظام حقوقی 
ایران معنای تابعیت مضاعف یا دوتابعیتی وجود ندارد و اگر شــخصی تابعیت ایران را 
داشــته باشــد، مطابق ماده ۹۷۶ قانون مدنی باید از حقوق شهروندی مرتبط با تابعیت 

ایران بهره مند شود. همچنین تابعیت برای افرادی که خارجی هستند و تقاضای تابعیت 
ایران را دارند، تابع نظاماتی است که در صورت احراز آن نظامات امکان اخذ سند تابعیت 
و به تبع شناسنامه محقق می شود. همچنین بهره مندی از حقوق بهداشتی، آموزشی و 
رفاهی امتیازاتی که اخذ تابعیت برای شهروند خارجی دارد، انگیزه ای است برای کسب 
تابعیت ایرانی از طریق اخذ شناســنامه و سند تابعیت که از ۱۸سالگی امکان پذیر است. 
این وکیل ادامه می دهد: همچنین از ســوی اداره ثبت احوال برای دارنده و تقاضاکننده 
اوراق سه جلدی صادر می شود و این اسناد توسط وزارت خارجه و با تأیید وزارت خارجه 
از ســوی ثبت احوال قابلیت ایجاد و ارائه دارد و مدارک مرتبط با احوال شخصی شامل 
برگ والدت، گواهی فوت و کارت شناســایی باید با ســاز و کاری که در ثبت احوال تعریف 
می شــود، محقق شود و تا زمانی که توسط دادگاه یا هیئت حل اختالف تسهیل و ابطال 
نشــده، موجه و قابل استناد است. اشــخاصی که اهلیت قانونی داشته و به ۱۸ سالگی 
رسیده باشند، با مالحظه اینکه از خدمت سربازی معاف باشند یا خدمت سربازی را تقاضا 
کرده باشند، می توانند این تابعیت را بگیرند. نقره کار می گوید: در خصوص اتباع خارجی 

اعم از افغانستانی و عراقی برای اینکه بخواهند به تابعیت ایران در بیایند، باید پنج سال 
متوالی در ایران ســاکن بوده و شــرط این است که از لحاظ اخالقی در این کشور و کشور 
خودشان جنایت یا جرمی مرتکب نشده باشند. در ماده ۹۶۳ قانون مدنی گفته اگر زوجین 
تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین کشور شوهر خواهد 
بود. این وکیل ادامه می دهد: همچنیــن در مورد تابعیت، قانون گذار در ماده ۹۷۶ گفته 
که کلیه ساکنان ایران به  استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد، تبعیت 
خارجی کســانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد و 
کســانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا خارج متولد شده باشند، ایرانی 
محسوب می شوند. کسانی که در ایران متولد شدند و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشد نیز 
ایرانی محســوب می شوند. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی یا یکی از آنها متولد 
شــدند هم ایرانی تصور شدند؛ بنابراین مستحضر هستید حتی هر زنی که تبعه خارجی 
دارد و شــوهر ایرانی اختیار کند هم ایرانی تلقی می شــود. هر تبعه خارجی که تابعیت 
ایران را تحصیل کرده باشد نیز ایرانی تلقی می شود. اینها مواردی است که قانون گذار ما 

خواسته برای اخذ شناسنامه حقوق تابعیت را لحاظ کند.
این وکیل اضافه می کند: افراد برای دریافت شناســنامه اول باید به ۱۸سالگی رسیده 
باشــند و دوم پنج ســال به صورت متوالی در ایران زندگی کرده باشــند و فرار از خدمت 
نباشند و در هیچ مملکتی محکوم نشده باشند. همچنین در قانون، ملیت ها اساسا هیچ 
فرقــی برای نظــام حقوقی تابعیت در ایران ندارند؛ یعنی بین پاکســتانی و آلمانی هیچ 
فرقی وجود ندارد و ما باید به ســمت نظام سیاســت گذاری عمومی شــفاف و روشن و 
آینده نگر نســبت به مهاجران و کسانی که درخواســت تابعیت دارند، در حرکت باشیم  
و نیاز اســت یک نگاه راهبردی به قوانین تابعیت داشته باشیم؛ چون مشکالت زیادی از 
حیث حقوق رفاهی و مســائل مربوط به حوزه امنیت و نظم عمومی در مورد مهاجران 
اتباع داریم، به خصوص آموزش و بهداشــت و درمان. دوســتانی دارم که در حوزه های 
مختلف خدمات آسیب اجتماعی فعال هستند و می گویند از وقتی طالبان به افغانستان 
آمده، حدودا مهاجرت های افغانســتانی ها ســه تا چهار برابر شده است که عمدتا هم 

به صورت غیرقانونی اتفاق می افتد.
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قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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دریچه

شــرایط کســب تابعیت ایران بر اســاس مواد قانون مدنی عبارت اســت از ۱۸ ســال تمام حتی در 
صورتی که حکم رشــد گرفته باشد. ســکونت پنج ســال متوالی یا متناوب در ایران که گویا قانون گذار با 
وضع این شــرط در پی نشــانه ای از عالقه شــخص به سرزمین و مردم این کشــور بوده است. قانون گذار 
در همیــن ماده، اقامت در کشــور دیگر برای خدمت بــه ایران را در حکم اقامت در خاک ایران دانســته 
اســت. انجام دادن خدمت وظیفه عمومی در صورتی که این خدمت در قوانین کشور متبوع فرد اجباری 
باشد؛ یعنی در حقیقت قانون گذار پذیرش فرد فراری را ممنوع اعالم کرده است. محکوم نشدن به جنحه 

مهم یا جنایت غیرسیاســی در هیچ کشــوری و داشتن تمکن مالی یا شغل معین برای امرار معاش طبق 
ماده ۹۸۳ قانون مدنی که قانون گذار اســتثنا شــرط اقامت را در ماده ۹۸۰ بیان کرده است. بر اساس این 
ماده، افرادی که در ادامه ذکر می شــوند می توانند درخواســت تابعیت ایران را بدون شرط اقامت داشته 
باشــند؛ البته این درخواســت باید توسط هیئت وزیران تصویب شود: کســانی که به امور عام المنفعه در 
ایران خدمت کرده باشــند مثل پزشــکان، دانشــمندان و متخصصان و خارجیانی که اهل و عیال ایرانی

 داشته باشند.

چند شرط مهم برای اخذ تابعیت ایران
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نگاهي به حواشي توقیف یک فیلم 

برای «خصوصی» های سینما «برادران لیال» پس لرزه های
شــرق: بی تردید مواضع محمدمهدی 
ارشــاد  و  فرهنگ  وزیر  اســماعیلی، 
«برادران  فیلم  توقیف  درباره  اسالمی 
تازه ترین ساخته سعید روستایی  لیال» 
خبرهــای  جنجالی تریــن   از  یکــی 
ســینمایی هفته های اخیر بود. فیلمی 
که از ابتدای تولید با حواشی بسیاری 
در  نمایش  زمــان  در  و  بــود  روبه رو 
جشــنواره فیلم کن این حواشــی به 
اوج رسید و از همان زمان، زمزمه های 
توقیــف فیلم بــه گوش می رســید. 
اخیرش  صحبت های  در  اســماعیلی 
در ارتباط بــا تعیین تکلیف اکران این 
فیلم سینمایی تأکید کرد که: «قانون در 
این زمینه مشــخص بود. دوستانمان 
بررسی های  ســینمایی  ســازمان  در 
کاملی انجــام دادند و اصــرار من بر 
این بود که حتما مــر قانون را رعایت 
کنند. بیانیه و اعالم نظر مبتنی بر این 
که  افرادی  مجموعه  و  بوده  بررسی ها 
در این تصمیم گیری بودند متفق القول 
به وقوع تخلف اعتقاد داشتند. ممکن 
وزارت  مجموعه  قبل  سال های  است 
ارشــاد و ســازمان ســینمایی به هر 
دلیلی در این موضوعات منفعل عمل 
می کرده اما بنای ما این اســت که در 
دوره جدید مطابق قانون عمل کنیم».

اظهارنظر اخیر وزارت ارشاد، واکنش های زیادی به همراه 
داشــت و بسیاری از اهالی ســینما ضمن واکنش به توقیف 
دوباره فیلمی سینمایی، از سخت گیری ها و اعمال نظرهایی 
گفتند که روز به روز عرصه را بر اهالی فرهنگ تنگ تر می کند 
و میزان تولیدات آثار باکیفیت سینما را به حداقل می رساند.
همایون غنی زاده از جملــه چهره هایی بود که در انتقاد 
بــه توقیف «برادران لیال» دســت به قلم شــد و در صفحه 
شــخصی اش نوشــت: «خیلی واضح و روشــن اســت که 
فیلم ســاز باید خودش حق داشــته باشــد تصمیــم بگیرد 
فیلمــش در چه فســتیوالی شــرکت کند یا نکند. ســازمان 
سینمایی و وزیر ارشاد خودشان می دانند خیلی از کسانی که 
اینجا روی پیشانی شــان جای مهر ریا داغ می کنند در همان 
ایام بی آنکه هنرمند باشــند با بودجه های معلوم نیســت از 
کجا رســیده در کوچه پس کوچه های َکن غلت می زدند. لذا 
امثال اینها مستحق توقیف شدن هستند نه فیلم دعوت شده 
به فستیوال و هنرمندانش. تا دیروز در صورت عدم شرکت در 
جشنواره فجر فیلم ها را اکران نمی کردید و امروز می خواهید 
به علت شــرکت در جشــنواره های بین المللــی فیلم ها را 
توقیف کنید. اصال چه کســی گفته اســت فیلم ایرانی برای 
نمایش در فســتیوال خارج از ایران نیاز به مجوز شما دارد؟ 
کجا نوشــته اید؟ چرا نوشــته اید؟! ماده پنج آیین نامه؟ کدام 
عقــل متفکری این آیین نامه را نوشــته؟ کدام کارشناســی؟ 
با چه اســتداللی؟ اصــال چرا این میزان بــرای خودتان حق 
قائل می شوید؟ باید روشــن کنید این آیین نامه از کجا آمده؟ 
فرایند تصویــب آن چه بوده؟ شــورای انقــالب فرهنگی؟ 
وزارت ارشاد؟ ســازمان ســینمایی؟ هنرمندان سرمایه های 
این ســرزمین هســتند. تعجبی ندارد شــما که به هدردادن 
هر ســرمایه ای در هر حوزه ای خو گرفته اید اینجا هم همان 
رفتار را پیشه می کنید... ســر سوزنی و با هیچ بهانه ای هیچ 

سیســتمی حق ندارد با هنرمندان جامعه چنین رفتاری کند. 
هنر و هنرمندان از ســرمایه های این جامعه هستند. دست از 
هدردادن ســرمایه های ما بردارید. من از ســعید روستایی و 

اکران فیلمش حمایت می کنم».
در ایــن بین محمدحســین مهدویان نیز با انتشــار پروانه 
نمایش فیلــم «شیشــلیک» در فضای مجــازی خطاب به 
روح اهللا ســهرابی، مدیر کل اداره نظارت بر عرضه و نمایش 
فیلــم، به اینکه اجــازه نمایــش فیلمش داده نمی شــود، 
اعتراض کرد. ســهرابی نیز در واکنش بــه مواضع مهدویان 
در صفحه شخصی اش نوشت: «این درست است که پروانه 
نمایش فیلم ها توســط ســازمان ســینمایی صادر می شود 
امــا نباید فرامــوش کرد در همــان کتاب قانــون که مجوز 
فیلم ها بر اســاس آن صادر می شود، در «آیین نامه نظارت بر 
نمایش فیلم و اســالید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها 
(با اصالحات انجام شــده مصوب جلســه ۸۲/۵/۱۹ هیئت 
وزیران) مــاده ۴ تصریح دارد: معاونت ســینمایی می تواند 
بنــا به ضرورت های سیاســی و فرهنگــی از نمایش فیلمی 
که دارای پروانه نمایش اســت جلوگیــری نموده و پس از 
رفع موانع (در صورت امــکان) مجددا اجازه نمایش صادر 
نماید... این پســت جهت آگاه سازی دوستانی بود که از عدم 
اکــران فیلمی که پروانــه نمایش دارد گله کــرده بودند اما 
معنی اش این نیست که از تمام تالش خود برای حل وفصل 

مشکالت نمایش فیلم ها بهره گیری نشود».
بعــد از صحبت هــای مدیــر دفتــر نظارت بــر عرضه و 
نمایش ســازمان ســینمایی درباره قانونی بــودن جلوگیری 
از اکــران فیلم هــای دارای پروانــه نمایش، محمدحســین 
مهدویان کارگردان «شیشــلیک» هم نوشت: «آقای سهرابی 
به ســخنان تان کمی فکر کنید. این حرف شــما یعنی پروانه 
نمایش فیلم ســینمایی یــک قطعه کاغذ بی ارزش اســت. 

یعنی گرفتن پروانه نمایش ضامن اکران فیلم نیســت. یعنی 
همه ما که ماه ها با شــوراهای شــما ســر و کله می زنیم و 
اصالحیــه می گیریم و اعمال می کنیم، ســر کاریم. یعنی اگر 
مــا همه ضوابــط و قوانین را هم رعایت کنیم باز هم شــما 
هر وقت هــر کاری دل تان خواســت می توانید بکنید. یعنی 
عمر و ســرمایه ما بازیچه شماست. راستی اگر اسناد صادره 
تا این حد بی ارزش اســت، چرا بســاط این شــوراها را جمع 
نمی کنید؟ از ســردواندن ما و تلف کــردن عمر ما چه چیزی 
عایدتان می شــود؟ دعا کنید خدا از سر تقصیرات تان بگذرد 
که این گونه زخم می زنید و بر زخمی که می زنید دوباره نمک 

می پاشید».
اما محمد خزایی رئیس ســازمان سینمایی نیز در حاشیه 
نشســت با اهالی فرهنگ و هنر اســتان کرمانشاه، در جمع 
خبرنگاران درخصوص محتوای سطح پایین بسیاری تولیدات 
سینمایی و ســیاه نمایی در آنها گفت و تأکید کرد: «محتوای 
فیلم ها دغدغه مــا و دغدغه تمام خانواده هاســت، چراکه 
هر محصول فرهنگی تأثیرات عمیقــی بر جامعه دارد و در 
درازمدت متوجه می شــویم که محتوای نامناسب چه بالیی 
سر فرهنگ جامعه می آورد. متخصصان، اساتید و نیروهای 

انقالبی همگی در این حوزه دغدغه مشترک دارند».
او با اشــاره به اینکه از این پس نظارت بر ساخت و تولید 
فیلم های ســینمایی و محتوای آنها تشــدید می شود، افزود: 
«البته ۱۷۰ فیلم مربوط به دوران کرونا از ســال های گذشته 
باقی مانده که هنوز اکران نشــده که این فیلم ها براســاس 
سیاست های دولت تولید نشده اند. در حال حاضر نمی توان 
ایــن فیلم ها را توقیف کرد و به دنبال آن هســتیم بتوانیم با 

انجام اصالحاتی زمینه اکران این فیلم ها را فراهم کنیم».
رئیــس ســازمان ســینمایی کشــور در بخشــی دیگر از 
صحبت هایــش گفت: «در مجموع نگرانی ها و دغدغه هایی 

کــه خانواده های ایرانی نســبت به محتــوای فیلم ها دارند 
در ســازمان ســینمایی کشــور وجــود دارد و نمی توانیم به 
محصوالتی اجــازه تولید دهیــم که امید مــردم جامعه را 
نسبت به کشور خود ناامید کرده و فقط سیاه نمایی می کنند. 
در ایــران هم مانند تمامی کشــورها در ســاخت فیلم های 
سینمایی باید و نبایدهایی وجود دارد و رعایت مسائل اخالقی 
و شــرعی برای ســاخت فیلم در اولویت ما خواهد بود». او 

به رفتار برخــی هنرمندان در 
جشــنواره های خارجــی هم 
اشاره کرد و افزود: «متأسفانه 
شــاهدیم برخی فیلم ســازان 
و هنرمندان بــه بهانه حضور 
خارجــی  جشــنواره های  در 
نه  که  می زننــد  حرف هایــی 
کارکرد فرهنگی دارد، نه هنری 
و نه اجتماعــی و تنها کارکرد 
آن سیاســی اســت و بــرای 
مهاجرت  یــا  جذب ســرمایه 
و... مطــرح می شــود. قطعا 
بــا هنرمندانی کــه در خارج 
از کشــور بــا اظهارنظرهــای 
بــا  تنهــا  و  غیرکارشناســانه 

اهداف مســائل سیاســی، موج ناامیدی را در کشــور به راه 
انداخته و اطالعات غلط را منتقل می کنند، همکاری نداریم 
و با این افراد هم تعارفی نداریم. انتظار مردم یک کشــور این 
است که هنرمندانشــان زمانی که به عرصه های بین المللی 
می رســند از دستاوردها و پیشــرفت های کشورشان حمایت 
کنند. انتظار مردم ایران هم این اســت که هنرمندانشــان در 
این جشــنواره ها به انتقاد از تحریم های ناجوانمردانه ای که 

۴۰ ســال اســت علیه مردم اعمال شــده بپردازند، نه اینکه 
شریک اهداف دشــمنان این سرزمین شــده و مردم خود را 
ناامید کنند. انتظار این است که هنرمندان هنرمندانه از کشور 
و مردم دفاع کنند، نه اینکه در جبهه دشمنان این مردم برای 
کسب ســرمایه، مهاجرت یا استفاده از امکانات خارجی و یا 
لیدرشدن یک جریان بازی کنند. متأسفانه در همین جشنواره 
اخیر کن برخی حرف های نسنجیده ای مطرح کردند که اصال 
در حوزه اختیارات آنها نبوده و ربطی هم به مسائل فرهنگی 
و هنری نداشته و تنها با هدف سیاسی مطرح شده و قطعا با 

این افراد قطع همکاری خواهد شد».
او افزود: «هنرمند قرار نیســت نقش اپوزیسیون بازی کند 
و انتشــار بیانیه سیاســی فراتر از حدود اختیارات آنهاست. 
نهادهای فرادستی ســازمان ســینمایی این افراد را خواهد 
خواست و با آنها صحبت خواهد کرد و شاید با آنها برخورد 

کند».
نیاز به بررسی های بیشتر

روح اهللا ســهرابی مدیــر کل دفتــر نظارت بــر عرضه و 
نمایش فیلم سازمان ســینمایی در پاسخ به این پرسش که 
در جشنواره فیلم کن، سعید روستایی عنوان کرد که ۱۰ مورد 
اصالحیه به فیلم داده شــده و ۶۰ درصد این موارد در ســه 
روز باقی مانده به جشــنواره اعمال شده و جواد نوروز بیگی، 
تهیه کننــده فیلم نیز اعالم کرد برای اعمال موارد باقی مانده 
اصالحی تعهد داده اند و بارها درخواســت دیدار و جلســه 
با مدیران ســازمان سینمایی را داشــتند؛ اما توجهی به این 
خواست نشــده و مشــکل این فیلم پیش از جشنواره فیلم 
کــن چقدر جدی بــود و حرف هایی که در جشــنواره عنوان 
شــد، چقدر در سرنوشت فیلم دخیل بود؟ به «شرق» گفت: 
«طی جلســات پیش از جشــنواره هیچ گونه اصالحیه ای که 
مورد تأیید شــورای پروانه نمایش باشــد به ایــن فیلم داده 
نشــد چون اساسا شــورا به دلیل تخلف فیلم قائل به دیدن 
فیلم نبود بلکه صرفا چند مورد اصالحی به شکل توصیه ای 
و  در جهــت صیانت از شــأن و آبرو و اعتبار کشــور از طرف 
ســازمان به تهیه کنندگان و کارگردان فیلم منتقل شد که در 
جلســه بعدی معلوم شــد حتی یک مورد از اصالحیه هایی 
که مدنظر ســازمان بود انجام نشده است. شاید صحبتی که 
از اصالحــات ۶۰ درصدی می شــود آن بخش از اصالحاتی 
باشد که کارگردان فیلم به لحاظ مونتاژی و زمان بندی فیلم 
در فیلم اعمال کــرده که اصوال ربطی به توصیه های اصلی 
و مهم ســازمان نداشــت! آقای نوروزبیگی از تهیه کنندگان 
نام آشنای سینماست و انتظار می رود با مسائل و موضوعات 
مدبرانــه و صادقانه برخورد کنند تــا فیلم بیش از این دچار 
آسیب نشود. ایشــان بهتر از هر کســی می داند که سازمان 
سینمایی تا چه حد با این فیلم و عوامل اصلی آن همکاری و 
تعامل کرد اما نتیجه آن برای 
ناامیدکننده  ســازمان  مدیران 
بود. ما پیش از جشــنواره کن 
چندین جلســه پی درپی برای 
برگزار  موضــوع  حل وفصــل 
کردیم و در شــرایط شــلوغ و 
ساعت ها  ســازمان  پرترافیک 
درباره چند و چون حل وفصل 
مســائل مربــوط بــه فیلــم 
گفت وگو کردیم و توصیه های 
از  مراقبــت  جهــت  را  الزم 
فیلــم  حاشیه ســازی های 
کردیــم اما متأســفانه مطلقا 
توجهــی نشــد. حال ســؤال 
این اســت که برگزاری جلسه 
درباره فیلمی که تمام خطوط مشــخص و قانونی ســازمان 
ســینمایی را علی رغم تأکیدات و خواهش ها و توصیه ها زیر 
پا گذاشته اساسا چه سودی دارد؟! البته که این مسئله تا ابد 
این چنین نخواهد ماند و چه بســا بررسی های بیشتری برای 
پیداکردن راهی برای خروج از بن بســت الزم باشــد. در این 
راستا چنانچه مؤثر باشــد حتما با صاحبان فیلم هم جلسه 

خواهیم داشت».

نام آشــنای  تهیه کنندگان  از  نوروزبیگــی  آقای 
سینماست و انتظار می رود با مسائل و موضوعات 
مدبرانه و صادقانه برخورد کنند تا فیلم بیش از این دچار 
آسیب نشــود. ایشان بهتر از هر کسی می داند که سازمان 
ســینمایی تا چــه حد با ایــن فیلم و عوامــل اصلی آن 
همکاری و تعامل کرد اما نتیجه آن برای مدیران سازمان 
ناامیدکننده بود. ما پیش از جشــنواره کن چندین جلسه 
پی درپی برای حل وفصــل موضوع برگــزار کردیم و در 
شرایط شلوغ و پرترافیک سازمان ساعت ها درباره چند و 
چون حل وفصل مسائل مربوط به فیلم گفت وگو کردیم و 
توصیه های Yزم جهت مراقبت از حاشیه سازی های فیلم 

کردیم اما متأسفانه مطلقا توجهی نشد.

شنبه
۴ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۱
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پنجره شهر

کافه؛ مدرسه زیست اجتماعی

یکی از نمادهای زندگی جدید شهری کافه نشینی است. این موضوع 
در حال حاضر پدیده ای رایج در سرتاســر دنیاســت و شهرهای زیادی به 
خاطر فضای کافه ای شان مورد توجه بودند و اصال به این ویژگی شناخته 
می شــدند. این مســئله جدید و البته در زندگی ایرانی ها چندان هم تازه 
نیســت؛ چراکه ما در فرهنگ خودمان قهوه خانه ها را داشتیم که محلی 
برای تجمع، گفت وگو و معاشــرت بودند. برای همین مواجهه ما با کافه 
نه صرفا مواجهــه با یک پدیده مدرن، بلکــه رویارویی با خرده فرهنگی 
است که در تاریخ ما وجود داشته. همان گونه که قهوه خانه ها در گذشته 
جایی بود برای رفع خستگی روزانه، کافه های امروز هم چنین کارکردی 
دارند؛ یا جایی برای معاشــرت و صحبت از زندگــی روزمره، رویدادهای 
سیاســی و اجتماعی و هر چیزی که فصل مشترک جامعه شهری است. 
کافه ها بسترهایی است که فرصت معاشرت و گفت وگوی جمعی را برای 
شهروندان پدید می آورند. کافه گردی در ایران به ویژه در یک دهه گذشته 
به عنوان یک سبک زندگی شــهری تعریف شده است. در گذشته تصور 
می شد بیشتر جوانان مخاطب کافه ها هستند ولی امروزه می توان گفت 
کافه ها به عنوان بخشــی از فرهنگ عامه مردم تعریف می شوند و مردم 
فارغ از محدوده سنی شان در کافه ها وقت می گذرانند. کافه ها فقط جایی 
برای معاشــرت نیستند. زندگی شلوغ شهری به خیلی ها فرصت تنهایی 
و تنهابودن را نمی دهد؛ کافه ها برای خیلی ها به معنی یک گوشه دنج و 
خلوت برای تنهایی است؛ آن فضایی که در خانه یا محل کار نمی توانند 
پیــدا کنند و در گوشــه کافه ای به آن دســت پیدا می کننــد. کافه ها هم 
مطابق سلیقه مشــتری ها گونه های مختلفی را برای فضاسازی شهری 
انتخاب می کننــد؛ از کافه گالری ها و کافه کتاب ها بگیرید تا کافه هایی که 
پاتوق گروه های مختلفی هســتند. این روزها دیگر می توان گفت کافه و 
کافه نشینی متعلق به یک طبقه خاص نیست و مثل قدیم نیست که در 
چند محله خاص کافه ای وجود داشــته باشــد. با توجه به تقاضای باال 
برای حضور در چنین فضاهایی، حاال در هر جای شــهر کافه های متنوع 
خوبی با فضاســازی مناسب می بینیم. همین تقاضای باال نشان می دهد 
شــهروندان به داشتن فضایی برای شــکل دادن جمعی دوستانه عالقه  
دارند. آنها به دنبال محیطی امن، آرام و دلنشــین هســتند تا ســاعتی از 
روزشــان را در آن بگذرانند. یکی از ویژگی های کافه ها این است که افراد 
فارغ از جنسیت شــان می توانند در آن حضور داشــته باشند. شاید بتوان 
گفــت که یکی از نقاط امن برای حضور زنان همین کافه  هاســت. با این 
حساب اگر بگوییم که کافه گردی برای زنان یک سبک زندگی جدید است، 
بیراه نگفته ایم. همچنین اگر بگوییم این خرده فرهنگ چیز چندان جدیدی 
نیست که اغلب در برابر آن گارد می گیرند بلکه موضوعی است که ریشه 
در فرهنــگ و تاریخ ما دارد هم بیــراه نگفته ایم. مهم تر اینکه کافه ها به 
شهروندان این فرصت را می دهند که تجارب جمعی خوبی را در مکانی 
امن داشته باشند. در یادداشــت های قبلی گفتیم که شهرها برای اینکه 
عناصــر هویتی پیدا کنند به فضاهایی خــاص احتیاج دارند تا فرصتی را 
برای بروز و ظهور شــهروندان پدید بیاورند. کافه  یکی از این فضاهاست 
که به شهروندان این فرصت را می دهد تا تجربه خوبی از زندگی شهری 
داشته باشد. همچنین رهاشــدن کافه ها از دست یک طبقه و گستردگی 
آن در سطح شهر موجب شده تا نگاه طبقه زده به این خرده فرهنگ هم 
برداشته شود و گامی مهم در عمومی سازی آن برداشته شود؛ چراکه وقتی 
یک پدیده فرهنگی را می توان به عنوان بخشــی از نماد هویتی یک شهر 
دانســت که عمومیت پیدا کرده باشد و عامه مردم با آن در ارتباط باشند. 
به نظر می رســد کافه گردی عالوه بر اینکه می تواند فرصتی برای تعامل 
شهروندان ایجاد کند، بستری هم هست برای اجتماعی کردن شهروندان 
منزوی؛ افرادی که در تنهایی خود غرق شده اند و به کمک کافه و فضایی 
که کافه در اختیارشــان قرار می دهد، می توانند به شهروندی اجتماعی 
تبدیل شوند و افکار خودشــان را در معرض قضاوت دیگران قرار دهند. 
استقبال از کافه ها و کافه گردی یک خدمت مهم دیگر هم به شهر کرده 
اســت و آن تغییر کاربری خانه های قدیمی اســت. بسیاری از خانه های 
قدیمی که نمادی هویتی از شــهر بودند و در ســال های گذشته تخریب 
می شــدند، حاال با تغییر کاربری به کافه تبدیل شده اند. این تقاضای زیاد 
موجب شــده تا خیلی از خانه ها حفظ شوند و از چنگال تخریب در امان 
بمانند. همچنین درهایشان رو به شهروندان باز شود تا همه از زیبایی های 
آنها بهره ببرند. کوتاه ســخن اینکه کافه ها مدرســه زیست اجتماعی در 
شهر ها هستند. کافه فرصتی است برای تعامل اجتماعی و بستری است 
برای عبور از تنهایی ها و گرفتن انرژی مجدد برای زیســت پربار شــهری. 
تغییراتی در سبک زندگی افراد شکل گرفته و کافه گردی یکی از نمادهای 
این تغییرات است. تغییری اجتماعی که ریشه ای هم در گذشته فرهنگی 

ما دارد.

زهرا نژادبهرام

پناهیان سیاست های جدید سینما را اعالم کرد؟
در این دوره انتظارات مختلفی از ســینما وجود دارد؛ مثل 
ســخنان مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی که اعالم کرده 
بود: «ممنوع الکاری نوید محمدزاده و فرشته حسینی مطالبه 
مردم اســت» که البته منظورش بخشــی از مردم بوده است. 
امــا با نگاهی به برخی ســخنان مطرح شــده درباره ســینما 
انتظارات متنوع اســت. می توان به نگرش و درخواست هایی 
که از ســوی حجت االســالم علیرضا پناهیان مطرح شده نیز 
اشاره کرد؛ ســخنانی که بیشتر شبه سیاســت گذاری دارد. به 
گزارش ایرنا او که در همایــش هم گرایی مبلغان دغدغه مند 
در تحول تبلیغ بر اســاس نیازهای جامعه، در ســالن بیداری 
جامعه الزهرا صحبت می کرد، گفت: «همه چیز به نفع تبلیغ 
اســت. با کمترین کار می توانیم کار بزرگــی کنیم و اگر در امر 
تبلیغ موفقیت نداریم، نشان از برنامه ریزی نداشتن و تحول در 
امر تبلیغ اســت. اگر بخواهیم در امر تبلیغ موفق باشیم، باید 
برنامه های بلندمدت داشــته باشیم و ارائه دهیم». از منظر او 
سینما می تواند در این زمینه به عنوان ابزار عمل کند و البته او 
از منظری دیگر نیز به ســینما می نگرد و معتقد است: «امروز 
هر اشــکالی در سینماســت، به امر تبلیغ ما حوزویان مرتبط 

است، هر کارگردانی که فیلم می سازد باید کاری کنیم مسائل 
از حوزه بگیرد. اما ما چه کار کردیم؟ اگر می گویید فیلم خوب 
ساخته نمی شود، چون نتوانسته ایم با کارگردانان ارتباط برقرار 
کنیم. اگر فیلم خوبی ســاخته نشــده، نخســتین نقص آن به 
حوزه ربط دارد. ما باید برویم ســراغ کارگردانان و نباید انتظار 

داشته باشیم آنها به سراغ ما بیایند».
حذف در سینما

اما ســؤال اینجاســت کــه چرا چنیــن درخواســت ها و 
مطالبه هایــی از ســینما می شــود؟ این را می تــوان به نحوه 
برخــورد عتاب آمیــز و تنبیه گرای مســئوالن دولت در عرصه 
فرهنگ و سینما دانست. مسئوالنی که بیشتر به نبایدها اشاره 
دارنــد تا چگونه خلق کــردن و تولید کردن. ایرنــا (خبرگزاری 
دولت) گزارشــی درباره وعده های محقق شده در یک سالگی 
دولت منتشــر کرده که در هیچ کدام از بخش های آن اشاره ای 
به فرهنگ نشــده بود. یعنی حتی یکی از اهداف مطرح شده 
ربطی به فرهنگ نداشته است. با این حال می  توان به اوضاع 
ســینما در این مدت نگاهی داشت و چارچوب های پنهان آن 
را مورد ارزیابی قرار داد. آن طور که خبرگزاری مهر به مقایسه 
روند اعطای مجوز ســاخت فیلم پرداخته، مشخص می شود 
که تعداد مجوزهای صادرشــده به کمترین میزان خود رسیده 
است. در بخشی از گزارش خبرگزاری مهر می خوانیم: «محمد 
خزاعی ۷ مهر ۱۴۰۰ بر کرســی ریاست سازمان سینمایی تکیه 
زد، در این هشت ماهی که خزاعی سکان هدایت این سازمان 
را بر عهده گرفته، ۲۷ پروانه ســاخت صادر شــده اســت. اگر 
بخواهیم مقایســه ای کوتــاه با زمان حســین انتظامی رئیس 
پیشین این ســازمان تصمیم گیر داشته باشیم، طبق آمارها در 
مدت مشــابه و هشت ماه ابتدایی ریاست او بالغ بر ۱۲۱ مجوز 
ساخت سینمایی صادر شده بود». دلیل این روند قطره چکانی 
نیز «حرکت در جهت اعتالی تولیدات سینمای ایران و اجتناب 

از افتادن در ورطه ابتذال» دانســته شده است. حال باید دید 
این رونــد چه تأثیری بر وضعیت ســینمای ایــران که با قهر 

مخاطب روبه رو است، می گذارد.
جشنواره فیلم فجر یا جشنواره فیلم های اوج؟

با این روند به نظر می رســد در جشــنواره فیلم فجر که به 
عنوان ســال نو ســینمای ایران شناخته می شــود، با اتفاقات 
متفاوتی روبه رو شــویم. حتی شاید باید آن را نام گذاری جدید 
کنیم؛ چراکه کمتر از هشــت ماه به برپایی آن مانده و به نظر 
می رســد نباید چندان امیدی به دیدن آثــاری از تهیه کنندگان 
مستقل و باســابقه در جشنواره داشــت. با مروری بر اسامی 
تهیه کنندگانــی که مجوز گرفته اند انگار نهادها و ارگان ها قرار 
است بیش از هر زمان دیگری مسئولیت تولید فیلم را بر عهده 
بگیرند؛ آن طور که ســازمان ســینمایی اوج وعده داده است 
حداقل ۱۰ فیلم تا زمان جشــنواره فیلم فجر را آماده می کند. 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی نیز در آخرین سخنان خود از 
مســئولیت فارابی برای تولید پنج فیلم فاخر خبر داد. هرچند 
به نظر می رســد مدیرعامــل بنیاد ســینمایی فارابی، «مهدی 
جوادی»، عالقه اش فقط دیدار و گفت وگو با مســئوالن است؛ 
از جمله اسفندماه سال گذشته که با دریادار حبیب اهللا سیاری 
رئیس ســتاد و معاون هماهنگ کننده ارتش و امیر ســرتیپ 
کیومرث حیدری فرمانده نیــروی زمینی ارتش دیدار کرد و از 
توافق بر ســر ساخت یک پروژه دریامحور خبر داد. با توجه به 
اینکه از ۲۰۰ فیلم تولید شــده و پشت خط اکران مانده در سال 
گذشــته خبری در جشــنواره فیلم فجر نبود، پس نباید انتظار 
داشــت امسال نیز این آثار جایی در جشنواره فیلم فجر داشته 
باشند. به نظر می رسد حتی اگر فارابی هم نتواند وعده ارشاد 
برای ســاخت پنج فیلم ســینمایی فاخر توسط بنیاد فارابی را 
عملی کند، باید جشــنواره فیلم فجر را جشــنواره فیلم اوج و 

حوزه هنری دانست.

سیاست های درخواستی پناهیان از سینما
گیســو فغفوری: یک ســال از شروع 
فعالیت کابینه سیزدهم می گذرد. در 
و  مسئوالن  ســخنان  و  حرف ها  بین 
نزدیکانشان در دو، سه هفته گذشته 
شرایط  منتظر  باید  می رســد  نظر  به 
خاصی در عرصه سینما و رسانه های 

تصویری باشیم.

زمین لــرزه در والیت هــای پکتیا، خوســت و 
ننگرهــار در بامــداد روز (چهارشــنبه، ۱ تیر/
ســرطان) رخ داد. پس از وقوع این زمین لرزه 
آمارهای ضد و نقیض زیادی از شــمار قربانیان 
حادثه ارائه شــده است. وزارت دولت در امور 
رســیدگی به حوادث طبیعــی طالبان پس از 
ســاعاتی تعداد جان باختگان را ۹۲۰ نفر و تعداد زخمیان حادثه را بیشــتر از ۶۰۰ نفر اعالن کرده اند. با 
این حال طالبان محلی در والیت پکتیا تنها در دو ولسوالی برمل و گیان تعداد کشته شده ها را هزار نفر 
و تعداد زخمیان حادثه را بیش از هزارو ۵۰۰ نفر عنوان کرده است. محمد امین حذیفه، رئیس اطالعات 
و فرهنگ طالبان در والیت پکتیا، با تأیید این آمار از بلندرفتن احتمالی شــمار قربانیان حادثه خبر داده 
و گفته اســت کوشــش ها جهت جســت وجو و آواربرداری در والیت مذکور جریان دارد. وی می گوید 

«تعداد نامعلومی از افراد که امکان دارد تعدادشان به صدها نفر برسد هنوز زیر آوار گیر مانده اند».
ارقام ذکرشده از شــمار قربانیان حادثه توسط مقامات طالبان، تاکنون از طرف هیچ مرجع مستقل 
تأیید نشــده اما برخالف آمار ارائه شــده توســط طالبان، ســازمان های امدادرســان بین المللی شمار 
جان باختگان زلزله را تا پایان روز چهارشــنبه ۴۱۴ نفر و زخمیان را بیش از ۶۰۰ نفر به ثبت رســانده اند. 
با این حال شرف الدین مسلم معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در یک کنفرانس 
خبری پس از چاشــت روز چهارشنبه با تأیید آمار ارائه شده توسط طالبان، گفت هزاران منزل مسکونی 

و حتی چندین قریه در پی این حادثه به صورت کامل تخریب شده است.

زلزله قدرتمندی که بامداد چهارشــنبه حوالی ســاعت ۱:۳۰ رخ داد، خسارات جانی و مالی زیادی 
را در پی داشته است. مرکز این زمین لرزه که در ۴۴کیلومتری والیت خوست بوده بر اساس معلومات، 
غرب و شمال پاکستان را نیز تکان داده است. در خوست، پکتیا و ننگرهار که والیات هم جوار هستند، به 
دنبال پکتیا نیز تلفات و خسارات در پی داشته است. با آنکه از شمار تلفات در خوست آماری دقیق در 
دست نیست اما شمار قربانیان ۲۹ کشته و حدود ۶۰ زخمی عنوان شده است. مرکز لرزه نگاری آمریکا 

قدرت این زلزله را ۶٫۱ ریشتر و عمق آن را ۵۱ کیلومتر در والیت خوست اعالم کرده است.
فاجعه در زمان بحران

زمین لرزه مذکور که بحران انســانی و اقتصادی خلق کرده اســت، در حالــی رخ داده که جامعه 
افغانســتان با فقر شدید، گرسنگی و بحران حقوق بشری دســت و پنجه نرم می کند. طالبان به عنوان 
تروریســت و ناقضان حقوق بشر تا به حال از ســوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. 
اکنــون هم از لحاظ اقتصادی و هــم از لحاظ عدم تخصص و تجارب حکومت داری دیده می شــود 
کــه توان مدیریت چنین حوادثــی را ندارد، به همین لحاظ شــمار قربانیان حادثــه در حال افزایش 
اســت. مولوی شــرف الدین، معین این اداره در کنفرانس خبری از کمــک صدمیلیونی اداره حوادث 
بــرای قربانیان حادثه خبر داده و گفته اســت برای هر خانواده شــهید صد هــزار افغانی و برای هر 
خانواده زخمی ۵۰ هزار افغانی کمک نقدی در نظر گرفته شــده اســت. این در حالی است که وقوع 
ایــن زمین لرزه واکنش های داخلی و بین المللی را به دنبال داشــته. کاربران شــبکه های اجتماعی و 
کشورهای خارجی این رویداد را فاجعه بشری خوانده و با ابراز همدردی و تأکید کمک به بازماندگان 
این حادثه طبیعی از نهادهای مددرســان، خواستار رسیدگی به بازماندگان شده اند. در نتیجه بعضی 
کشورها و نهادها روند کمک رسانی شــان را بدون درنظرداشت به رسمیت شناختن دولت طالبان آغاز 
کرده اند. در والیات شــرقی افغانستان که اکثریت پشتون نشــین اند، به گفته مقامات طالبان تا به حال 
کوشــش ها جهت مددرســانی به بازماندگان از طریق هوا و زمین صورت گرفته و تیم های صحی نیز 

در محل حادثه اعزام شده است.
دشمنی طبیعت و خلق بحران های بشری

در این اواخر جامعه افغانســتان شاهد حادثات ناگوار زیادی، ناشی از طبیعت بوده که نگرانی های 
جدی را در پی داشــته، خصوصا مردم روستانشین که اقتصادشان وابسته به زراعت و مال داری است. 
حوادث طبیعی اعم از خشک ســالی، آتش سوزی، توفان هوا، سیالب ها، برف و باران های شدید تاکنون 
آسیب های شدیدی به مردم رسانده است. چندی پیش آتش سوزی به دلیل نزاع طالبان در والیت های 
کنر و نورســتان ده ها هکتار زمین را نابود کرد و پس از آن وقوع سیالب در والیت های شمالی به ده ها 
منزل مســکونی آســیب زد و بخشــی از کشــتزارهای مردم را از بین برد. این در حالی است که در این 
اواخر بارش باران و برف در والیت های بامیان، غزنی، کنر، کابل، لغمان و نورســتان باعث تلف شــدن 
هزاران مواشــی و تخریب زراعت در این والیت ها شــده است. آخرین برف باری و سردی هوا به تاریخ

 (۲ تیر/سرطان) در والیت کنر جان ۲۴ نفر به شمول ۱۲ طفل را گرفت.

هـمسـایـه هـا

لیال - داریوش مهرجویی - ۱۳۷۵
لیال ( لیال حاتمی): ته دلم به خودم می گم اگه رضا دوستم داشته باشه،

یه زن دیگه براش مهم نیست. فقط بهش یه بچه میده. فرقی نکرده عشقمون سر جاشه ...
تازه می بینم آدم چقدر می تونه یکی رو دوست داشته باشه.

حاال می فهمم که عشقم می تونه مثل یه موجود زنده رشد کنه، بزرگ بشه ...

دیـالـوگ روز

زمین خوانى

زلزله در افغانستان
تاب آوري کم، تلفات باال

زمین لرزه ای به بزرگی ۵٫۹ در ۴۶ کیلومتری خوست افغانستان 
در بامداد اول تیرماه (ســرطان) ۱۴۰۱ در ســاعت ۱:۲۴ بامداد به 
وقت محلــی (۲۱ ژوئــن ۲۰۰۲ ســاعت UTC ۲۰:۵۴) در ژرفای 
۱۰کیلومتری رخ داده اســت. تلفات و آســیب های شدید در پهنه 
رومرکــزی گزارش شــده اســت. خبرگزاری ها تــا روز دوم بعد از 
سانحه از کشته شــدن بیش از هزارو۵۰۰ نفر خبر دادند. تاب آوری 
در افغانســتان چنان کم و آســیب پذیری چنان باالست که رخداد 
زمین لرزه ای شــدید می تواند چنان پرتلفات باشد. تازه بخت خوب 
افغانستانی ها آن بوده که کانون زلزله مذبور در پهنه ای جمعیتی 
یک شــهر قرار نداشته، در آن صورت می توانســتیم انتظار تلفات 
بیش از صد هزار نفر هم با چنین زلزله ای در افغانســتان داشــته 
باشــیم! این زمین لرزه کم ژرفا به دلیل جنبایی گسلش امتدادلغز 
با راســتای شمال شــرق-جنوب غرب (به احتمال زیاد گسل گردیز 
-Gardez- با سازوکار امتدادلغز چپگرد) اتفاق افتاد که در ناحیه 
مرز ورقه ای بین ورقه های اوراســیا و هند، در امتداد حاشیه غربی 
فالت تبت در گذشته زمین لرزه های بزرگ و مخربی را تجربه کرده 
اســت. انتظار می رود با انتشار اطالعات از روســتاهای دورافتاده 
کوهســتانی، تعداد تلفــات افزایش یابد. عکس های رســانه های 
افغانســتان نشان می دهد پس از زلزله خانه ها به آوار تبدیل شده 
و اجســاد پوشیده شــده در پتــو روی زمین افتاده اســت. به گفته 
کارکنان بهداشــتی و امدادی، تعداد نامعلومــی از مردم زیر آوار 
و در مناطق دورافتاده مانده اند و عملیات نجات به دلیل شــرایط 
ســخت از جمله باران  شدید، زمین لغزش و بسیاری از روستاها که 
در مناطق صعب العبور قرار گرفته اند، پیچیده شده است. گزارش 
شــده اســت که تیم های امدادی امارت اســالمی با کمک مردم 
محلی در تالش برای بیرون آوردن کشــته ها و مجروحان هستند. 
راه اندازی یک عملیات نجات، آزمــون بزرگی برای مقامات تندرو 
اســالم گرای طالبان است که در مرداد ۱۴۰۰ پس از دو دهه جنگ، 
کشور را تصرف کردند و به دلیل تحریم ها از کمک های بین المللی 
زیادی محروم شده اند. وزارت دفاع تحت رهبری طالبان تالش های 
امداد و نجــات را رهبری می کند. جاده ها حتی در بهترین زمان ها 
خراب انــد، بنابراین اجرای عملیات بشردوســتانه بــه دلیل عدم 
دسترســی آسان به منطقه بالفاصله با چالش مواجه است. باران 
همراه با زلزله خطر بیشتری به ویژه در زمین  لغزش ایجاد می کند. 
زمین لرزه چهارشــنبه مرگبارترین زمین لرزه در افغانســتان از سال 
۲۰۰۲ بوده است. این زمین لرزه در حدود ۴۴ کیلومتری جنوب شرقی 
شهر خوست، نزدیک مرز با پاکستان رخ داد. مرکز لرزه نگاری اروپا 
و مدیترانه (EMSC) فرانسه اعالم کرد این زلزله توسط حدود ۱۱۹ 
میلیون نفر در پاکســتان، افغانســتان و هند احساس شده است. 
EMSC بــزرگای زمین لــرزه را ۶٫۱ و USGS آن را ۵٫۹ اعالم کرد. 
زمین لرزه ها و گسل های فعال در شرق افغانستان و غرب و شمال 
پاکستان نتیجه حرکت ورقه هند به سمت شمال با سرعت حدود 
۴۰ میلی متر در ســال و برخــورد با ورقه اوراسیاســت. در امتداد 
لبه شــمالی شــبه قاره هند، ورقه هنــد در زیر ورقه اوراســیا فرو 
می رود و باعث باال آمدن بلندترین قله های کوه در جهان از جمله 
رشــته های هیمالیا، قره قروم، پامیر و هندوکش می شود. در غرب 
و جنــوب جبهه هیمالیا، حرکت نســبی بین دو ورقه مایل اســت 
که منجر به زمین لرزه های امتدادلغــز، معکوس و زمین لرزه های 
مایل می شــود. الگوی امــواج االســتیک زلزلــه ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ 
نشــان می دهد این رویداد عمدتا گســلش امتدادلغز بوده است. 
زمین لــرزه ۲۱ ژوئــن ۲۰۲۲ در حدود ۵۰۰ کیلومتری شمال شــرق 
زمین لــرزه مرگبار با بزرگای ۶٫۴ اســت کــه در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۸ در 
غرب پاکســتان رخ داد و ۱۶۶ نفر را کشــت و چندین روســتا را بر 
اثــر رانش زمین ویران کرد. افغانســتان یک منطقه پیچیده از نظر 
زمین ســاختی اســت که در نتیجه برخورد ورقه اوراســیا و ورقه 
هنــد در جنوب شــرقی و ورقه عربســتان در جنوب ایجاد شــده 
اســت. ۲۲ گســل فعال در افغانستان معرفی شــده است. چهار 
ناحیــه کلی به عنــوان پهنه های اصلی لرزه زمین ســاختی وجود 
دارد: ۱- شرق-شــمال شــرقی، ۲- شــمال افغانســتان- پامیــر، 
۳- سکوی شمال افغانستان و ۴- میانه و جنوب غربی افغانستان. 
پهنه لرزه زای شرق-شمال شــرق فعال ترین ناحیه لرزه خیز بوده و 

زمین لرزه های بیشتر و ژرف تری در آن رخ می دهند.

مهدی زارع

زمین لرزه ای که هزار جان را گرفت

روزنامه نگار  از افغانستان 

نفیس بهار

  آیین افتتاحیه جشنواره بین المللي تئاتر کودك و نوجوان با حضور گسترده مردم در محدوده پیاده راه بوعلي شهر همدان برگزار شد.
عکس: رضا زنگنه، میزان



۷  سال  پس  از  فاجعه  منا
تعدادی از اجساد هیچ وقت به ایران برنگشتند

عید قربان بود. دهم ذی الحجه سال ۱۴۳۶ قمری. در تقاطع خیابان ۲۰۴ و ۲۲۳ 
منطقه منا در شهر مکه، مراسم رمی جمرات به قرار هرساله برگزار می شد. مردان 
و زنان مســلمان از سراســر جهان جمع شــده بودند تا رمي جمره کنند. زندگی اما 
سمت وســوی دیگری رفت. دوم مهرماه سال ۹۴، تصاویری از شبکه های تلویزیونی 
پخش شــد که عربستان سعودی را هنوز که هنوز است مسئول مرگ هزاران انسان 
می داند. ازدحام حجاج در شــرایطی که کشــور میزبان نتوانســته بود به درســتی 
جمعیت را مدیریت کند، سبب شد تا دو هزار و ۴۳۱ نفر جانشان را در آن شلوغی از 
دست دهند که در این میان، ۴۶۴ نفر ایرانی بودند. البته برخی پایگاه های خبری در 

تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۴ آمار جان باختگان فاجعه منا را 
به استناد سندی که ادعا می شود از وزارت بهداشت 
عربستان افشــا شــده، هفت هزارو ۴۷۷ نفر اعالم 
کردند. پیرو این فاجعه سه روز عزای عمومی اعالم 
و روابط ایران و عربســتان تیره تر از قبل شــد.چندی 
بعــد رهبری دســتور دادند تا کمیتــه حقیقت یاب 
تشکیل شــود. ابوالفضل حســن بیگی، نایب رئیس 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست  وزارت خارجه در 
تاریخ ۲۳ شــهریور سال ۹۵ و در آستانه سالگرد این 
حادثه تلخ با اشــاره به تأکیدات رهبری گفت: «این 
کمیته باید تعداد بیشــتری از کشورهای مسلمان را 
همراه با ایران کند تا درنهایت حقوق شــهدای منا 
به خانواده هایشان برگردانده شود. در طول سالیان 
گذشــته به دلیل تعداد بیــش از ظرفیت حجاج و 
وجود امکانات و فضای کم برای برگزاری اعمال از 

ســوی حجاج مشکالتی جهت انجام مناســک به وجود آمده و دولت عربستان به 
جای حل این مشکالت از ورود حجاج به این کشور جلوگیری می کند. این بی کفایتی 
آل ســعود باعث بروز مشــکالتی برای حجاج شــده که عود این مشکالت در سال 
گذشــته در رمی جمرات بود که فاجعه منا به وجــود آورد. آن هم به این دلیل که 
یکی از شــاهزاده های ســعودی قصد عبور از منطقه ای را داشــت و آن منطقه را 
بســتند و این باعث فشــار زیاد بر حجاج و به دنبــال آن جان باختن تعداد زیادی از 
حجاج به خصوص حجاج ایرانی شــد». دولت عربســتان پس از این فاجعه نه تنها 
با کشــورهای قربانی همکاری نکرد بلکه تا توانســت با انواع کارشــکنی ها، مقابل 
کشــورها و مردم داغ دیده ایســتاد. کمااینکه اجساد برخي از جان باختگان به ایران 
بازنگشــت. به گفته حســن بیگی در شرایطی که دولت عربســتان ساالنه حدود ۶۰ 

میلیارد دالر از محل برگزاری حج به دســت می آورد، باید دیه خانواده های قربانی 
را پرداخــت می کرد اما تاکنون (تا زمان انتشــار این مصاحبــه) حتی یک دالر هم 
پرداخت نکرده اســت.طبق گفته های نایب رئیس کمیسیون امنیت، رهبری بر لزوم 
تشکیل هیئت حقیقت یاب جهت پیگیری حادثه منا تأکید کردند. اما با گذشت هفت 
ســال از آن فاجعه تلخ، قربانی شــدن هزاران انســان و صدها ایرانی و عزادارشدن 
خانواده هایشــان، نتایج تحقیقات کمیته حقیقت یابی که دستور راه اندازی آن صادر 

شده بود، اعالم نشده است.

۶  سال  پس از  آتش سوزی  پالسکو
تهران هنوز هم در محاصره ساختمان های ناایمن است

صبــح پنجشــنبه ۳۰ دی ماه ســال ۹۵، انتشــار 
خبری در رســانه ها، لباس ســیاه را به تن بسیاری از 
مردم ایران نشــاند. طبقه های هشتم و نهم یکی از 
معروف ترین ســاختمان های پایتخــت گرفتار آتش 
شده بود. آتش نشانان حوالی ساعت هشت گزارش 
را دریافــت کردند و طولی نکشــید که پالســکوی 
معــروف خیابــان اســتانبول، هنگامــی کــه هنوز 
شــماری از نیروهای آتش نشانی تهران و شهروندان 
در آن بودنــد، ریــزش کرد. به دنبــال این حادثه که 
آواربــرداری اش ۱۰ روز تمــام بــه طــول انجامید، 
۱۶ آتش نشــان و پنج شــهروند، دیگر هیچ وقت به 
خانه هایشان برنگشــتند. ابعاد این حادثه به قدری 
افــکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد و احساســات 
مردم را جریحه دار کرده بود که سرپرست دادسرای 
جنایی اســتان تهران، در خبررسانی درباره رسیدگی 
بــه ابعاد حقوقی و کیفری پرونده پالســکو، موضوع فوت شــدگان را در قالب قتل 

شبه عمد عنوان کرد.
چنــد روز پس از پایان آواربرداری، شــورای شــهر وقت تهران تشــکیل کمیته 
حقیقت یاب حادثه پالســکو را در دستور کار خود قرار داد. احمد مسجد جامعی در 
حاشیه جلسه غیر علنی شورای شــهر تهران به تاریخ ۱۱ بهمن سال ۹۵، از امضای 
۱۵ عضو شــورا برای تشکیل کمیته حقیقت یاب حادثه پالسکو خبر داد و گفت: «با 
وجود اختالف بین منابع اطالعاتی و رواج شــایعات مختلف، برای مشخص شــدن 
زمینه ســازی های فاجعــه و قصورها و تقصیرها به منظور آگاهی بخشــی عمومی 
و ارائــه تصویری جامع از آن، پیشــنهاد می شــود با توجه به اختیــارات حاصله از 
بندهای ذیل ماده ۷۱ قانون تشــکیالت، وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی کشور 

و انتخابات شــهرداران، مصوب اول خرداد ســال ۷۵ و اصالحات بعدی به ویژه بند 
۱۹ قانون مذکور، کمیته حقیقت یاب برای رســیدگی به این فاجعه تشــکیل شود تا 
بتوانند ظرف مدت یك ماه با سرعت و دقت کافی، گزارش های الزم را ارائه دهند».
به پیشــنهاد عضو شورای شــهر تهران اعضای این کمیته حقیقت یاب دو نفر از 
اعضای شــورای شــهر، یك نماینده از مجلس شورای اســالمی به انتخاب مجمع 
نمایندگان تهران، یك نفر نماینده شــهرداری، یك نفر نماینده اســتانداری، یك نفر 
حقوق دان، یك نفر متخصص فنی و مهندسی، یك نفر متخصص امور آتش نشانی، 
یك نفر نماینده آتش نشانان به انتخاب خانواده های آتش نشانان شهید، یك نماینده 

از کسبه پالسکو و یك نماینده از رسانه ها در این کمیته حضور داشته باشند.
به گفته او وظایف کمیته حقیقت یاب مشــخص کردن محدوده انجام تحقیقات، 
بررســی ترتیب زمانــی اتفاقات منجر به حادثــه، ارائه گزارش درمــورد تجهیزات 
آتش نشــانی، ارائه نمودارها و جداول علت – معلولی برای مراحل مختلف حادثه 
و... بــود. در نهایت هم قرار بود که خروجــی کمیته حقیقت یاب با توجه به اصول 
پاســخ گویی، مسئولیت پذیری، شــفافیت و عدم تبعیض و جانبداری باید به سمع و 
نظر شهروندان، شورای شــهر تهران، کمیته بررسی ملی و مقامات قضائی برسد و 
همچنین پیشنهادهایی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در آینده اعالم شود.

عالوه بر شورای شهر، مجلس هم ســه کمیسیون را پیگیر ماجرای پالسکو کرد 
و قــوه قضائیه هم پرونده را به دســت گرفت. چند ماه بعد، گزارش ملی بررســی 
حادثه ساختمان پالسکو با شعار «پالسکو را فراموش نکنیم» در تاریخ ۲۳ فروردین 
ســال ۹۶ ایــن حادثه و علل وقوع آن را از زوایای مختلف بررســی کرد. بر اســاس 
چکیده گزارش، علت آتش ســوزی، در حدی که جمــع آوری اطالعات برای هیئت 
امکان پذیر بوده ، اتصال برق (و احتماال نشت هم زمان گاز از  کپسول گاز) عنوان شد. 
حســن روحانی، رئیس جمهوری، تأکید کرد برای نخستین بار بررسی حادثه ای ملی 
از سوی هیئتی مســتقل و علمی صورت گرفت. او تأکید کرد که در بررسی حوادث 
ملی باید از سیاســت فاصله گرفت. همچنین هــدف این گزارش را ارتقای ایمنی و 
تکرارنشــدن حوادثی مشابه ساختمان پالســکو و گزارش را گامی در تحقق حقوق 
شــهروندی دانست. چهره های شــاخص فراوانی در این کمیته حضور داشتند و در 
همان زمان هشدارهای زیادی نسبت به امکان تکرار این حوادث در سال های آینده 
و در تهران دادند. با وجود این شش سال پس از این حادثه، همه گزارش ها، تهران را 

در محاصره ساختمان هایی مانند پالسکو معرفی کرده اند.

۵  سال  پس  از   انفجار   معدن   یورت
دیه ها خسارات را جبران کرد؟

تل خاک و خاکســتر اما دســت کم سالی یک بار بر ســر مردم ایران آوار می شد. 
اردیبهشــت سال ۹۶ هم نوبت مردم خطه شمال رسیده بود تا عزادار شوند. معدن 

جامعه
شنبه

۴ تیر   ۱۴۰۱
سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۱
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متروپل، بازتاب رخوت  در  بازنگری  فرایندها

نیلوفر حامدی: حادثه متروپل و مصیبتی 
که آوار این فاجعه بر سر مردم نازل کرد، 
بار دیگر پای کمیته هــای حقیقت یاب را 
به میان آورده اســت. کمیته هایی که در 
ذات خود تالش دارنــد علل اصلی بروز 
فجایعــی این چنینی را بررســی کنند و با 
شناسایی مقصران ماجرا، ضمن جلوگیری 
از بروز مجدد این اتفاقات تلخ، حقایق را 
به گوش مردم برسانند. در سال های اخیر 
و بــه دنبال حوادث متعــددی که اغلب 
آنها با تلفات باالی انسانی و عزادارشدن 
جمعیتی از مردم در گوشــه وکنار کشــور 
بود، کمیته های حقیقت یاب  روبه رو شده 
نگاهی  این گزارش  زیادی تشکیل شدند. 
انداختــه بــه برخــی از شــاخص ترین 
کمیته های حقیقت یابی که در شش سال 
اخیر راه اندازی شــدند. گزارش هایی هم 
از برخــی از این کمیته ها در رســانه های 
رســمی منتشر شــده و حتی در برخی از 
اما  شده اند  شناســایی  هم  مقصران  آنها 
در نهایت یا خروجی درخوری نداشته اند، 
یا گزارشــی که از آنها منتشر شده با ذات 
اصلــی کمیته های حقیقت یــاب فاصله 
زیادی داشته و روشن نیست که توانسته 

نقش بازدارنده خود را ایفا کند یا نه.

گزارشی از کمیته های حقیقت یابی که تشکیل می شوند اما سرانجامی ندارند

«حقیقت» در محاق

یــادداشـت

در نبود نهادهاي مدني، گزارش هاي کمیته هاي 
حقیقت یاب کارایي ندارند

یک. انســان امروز با توســل به علم و تجربه، به استانداردهایی دست پیدا کرده 
و توانســته از تکرار حوادث جلوگیری کند یا حداقل فاصله بروز آنها را افزایش 
داده اســت. این تحول ریشــه در فلسفه انســان در عصر حاضر دارد. در دنیای 
جدید، جان و دارایی انســان به خودی خود واجد ارزش شــده اند؛ این طرز تلقی 
از جان و مال انســان متفاوت از درک سنتی است. در جوامع پیشین، کشته شدن 
انســان یا ازدســت رفتن دارایی های او تقدیر الهی دانســته می شــد؛ به ویژه اگر 
جان و مال کســی در حوادث غیرمترقبه از دســت می رفت، سازمان های سنتی 
هیچ درکی برای چگونگی مواجهه با آن نداشــتند. یعنی اگر در جوامع ســنتی 
برای برخورد با قاتل و متجاوز و دزد به دســتورالعملی سنتی استناد می شد، در 
مقابل هیچ ســاز و کاری برای مواجهه با جان های از دست رفته در سیل، زلزله و 
آتش سوزی وجود نداشــت؛ چر اکه آن را تقدیر الهی می دانستند؛ بنابراین تصور 
بشــر در گذشــته این طور بود که نمی توان یا نباید در برابر تقدیر الهی ایستادگی 
کرد و تحقیق در چرایی مرگ چند ده انســان به دلیل فرریختن پل روی رودخانه 
دخالت در تقدیر الهی دانســته می شد و احتماال مورد مذمت قرار می گرفت . اما 
تکنولوژی درک بشــر از «حادثه» را عوض کرد؛ بشــر نگــرش خود را به مفهوم 
تقدیر تغییر داد و با تکنولوژی به مهار نیروی طبیعت رفت و توانست بخشی از 

بحران ها را کنترل کند.
دو. بحران های شهری مانند ریزش ســاختمان، آتش سوزی برج های بلندمرتبه 
و فروریختن تونل های شــهری، جزئی جداناپذیر از زندگی بشــر شده است. این 
بحران ها در لندن، برلین و پاریس و همه جا اتفاق می افتند. در کشــورهایی که از 
نظر سیاسی توسعه یافته هستند، بعد از چنین حوادثی گروه های مستقل تحت 
عنــوان کمیته های حقیقت یاب به ریشــه یابی بروز حادثــه می پردازند. گزارش 
آنها اغلب از نظر شــکلی شــامل چند بخش اســت؛ برای مثال در قسمتی به 
روایــت بروز حادثه می پردازد و در مابقی ماجرا از تمامی عوامل بروز حادثه نام 
می برد و ســهم هریک را بیان می کند. کمیته های حقیقت یاب از نظر شکلی نیز 
تنوع دارند. برخی اوقات این کمیته ها مســتقل هستند و برخی اوقات وابسته به 
نهادهای حاکمیتی و البته گاهی تیم حقیقت یاب ترکیبی از نیروهای مســتقل و 

دولتی هستند.
سه. در دنیای جدید ساختارهای سیاسی و اداره امور متناسب با مهم بودن جان 
انســان و مال و دارایی دنیوی بنا نهاده شده است. یعنی این حق برای انسان به 
رسمیت شــناخته شده تا زیست مادی باکیفیت داشــته باشد و اموال و جان او 
در امنیت باشند و حکام مســئول تأمین امنیت مادی و جسمی شهروندان خود 
شدند  و شهروندان این حق را پیدا کردند تا درباره عملکرد حاکمان سؤال بپرسند 
و تحقیــق کنند که حکام برای صیانت از دارایی  آنها چه می کنند و نهادهایی از 
درون جامعه خلق شــدند و متولی این امور شدند. این نهادها پرتعداد هستند. 
روزنامه ها، احزاب، نمایندگان مجلس و انجمن های محلی و کشوری، سندیکاها 

و... از جمله این نهادها هستند.
چهار. شکل گیری کمیته های حقیقت یاب در دنیا محصول یک فرایند چند وجهی 
اســت. در وجــه اول اهمیت یافتن جان انســان در دنیا و پرهیــز از تقدیر گرایی 
اســت؛ یعنی این کمیته  ها  اغلب به این سؤال پاسخ می دهند که چه کسانی در 
وارد آمدن خســارت به اموال و جان انســان ها در فالن حادثه مقصر هستند؟ و 
در وجه دوم؛ حکام مســئول در برابر امور دنیوی و جان انسان مسئول هستند و 
شــهروندان حق دارند درباره عملکرد آنها سؤال بپرسند! یعنی مردم این حق را 
پیدا کردند تا از حاکمان بپرســند چرا باید جان عزیزانشــان در یک حادثه از بین 

برود!؟
پنجم. مرور اخبار نشــان می دهد در هر حادثه جان چند ده نفر گرفته می شود یا 
افراد آسیب های جســمی بلندمدت می بینند. متروپل، قطار یزد-مشهد، پالسکو 
و حــوادث جاده ای، ترور، انفجار و آتش ســوزی و... نمونه های محدودی از این 
اتفاقات هستند. مسئله اهمیت جان انسان در ایران امروز حتی برای رسانه ها نیز 
اهمیت چندانی ندارد. کافی اســت در میان اخبار جست وجو کنید تا متوجه این 
حقیقت شوید که حتی رســانه ها نیز دقت الزم برای انعکاس تعداد کشته های 
یــک حادثه ندارند. برای مثال برخی رســانه ها می گویند در فالن حادثه ۳۴ نفر 
مرده اند اما رســانه های دیگری تعداد کشته ها را ۳۶ نفر گزارش می کنند. حتی 
با گذشت زمان نیز هیچ کدام مشخص نمی کنند کدام عدد صحیح بوده، گویا در 
میان تعداد کشته، جان دو نفر ناچیز است. این نشان می دهد رسانه ها حساسیت 

فوق العاده ای برای گزارش تعداد آسیب دیدگان یک حادثه ندارند.
شش. تاکنون در حوادث بزرگ ایران، چند مرتبه کمیته حقیقت یاب تشکیل شده 
اســت اما درنهایت نتایج این گزارش ها در بروز حادثه بازدارنده نبوده اند. به نظر 
می رســد ناکارآمدی این کمیته ها ریشــه در ترکیب اعضا و محققان آن دارد. در 
ترکیب این کمیته ها هرگز از روزنامه نگاران متخصص و مســتقل استفاده نشده 
یا از نماینده احزاب سیاســی، سندیکاها، انجمن های محلی دعوت نشده است و 
متأســفانه ترکیب این کمیته ها همان نمایندگان رسمي در مجلس یا شوراهای 
انتصابی یا دولتی هســتند؛ بنابراین این کمیته هــا ماهیت مدنی پیدا نکرده اند و 
بیشــتر شبیه تیمی از کارشناســان رســمی دولت برای گزارش به مسئوالن باال 
هســتند و نه کمیته حقیقت یاب. به همین دلیل این گزارش ها فاقد ارزش مدنی 

شده و توجه جامعه را جلب نمی کنند.
از ســویی دیگر به دلیل آنکه نهادهای مدنی در ایران ضعیف هستند و هنوز 
جایگاه خود را در نظام سیاســی پیدا نکرده اند، انتشــار یک گزارش حقیقت یاب 
و تعیین مســئوالن مقصر تأثیری بر آینده سیاسی مقصران ندارد و همین قدرت 
بازدارندگی این گزارش ها را گرفته اســت. این در حالی اســت که در کشورهای 
توســعه یافته گزارش کمیته حقیقت یاب اهرم فشــار فعاالن مدنی، رسانه ها و 
احزاب سیاسی می شــود و چنانچه مسئولی در گزارشــی مقصر شناخته شود، 
به احتمال زیاد با پایان عمر فعالیت سیاســی هــم معنا خواهد بود. برای مثال 
چنانچه شــهردار شهری مهم در بروز حادثه آتش سوزی برج سهم داشته باشد 
و کوتاهی کرده باشــد، به طور  حتم نهادهای مدنی پرقدرت و رســانه ها به عمر 
سیاســی او پایــان خواهند داد  اما در ایران چنین نیســت؛ حتــی اگر در گزارش 
کمیته ای مســئوالنی مقصر شناخته شــوند، نهادهای مدنی توانی برای اعمال 
فشار بر اســتیضاح و اســتعفای آنها ندارند؛ بنابراین همین بی قدرتی نهادهای 
مدنی در ایران سبب شده گزارش های کمیته های حقیقت یاب بی خاصیت شوند.

جمع بندی
چنــد دلیل برای خنثی بــودن گزارش های کمیته هــای حقیقت یاب در ایران 
وجود دارد. جامعه ایران در فهم علت قربانی شــدن حوادث سهم زیادی برای 
تقدیر قائل اســت؛ این روحیه تقدیرگرایی با فلســفه کمیتــه حقیقت یاب که در 
جســت وجوی علل مادی و عینی اســت، تضاد دارد. همچنین نهادهای مدنی، 
روزنامه نگاران و پژوهشگران مستقل سهمی در تولید گزارش ها ندارند؛ بنابراین 
این گزارش ها مانند مابقی گزارش های درون سیســتمي بی اثر است و در  نهایت 
نهادهــای مدنــی در ایــران ضعیف هســتند و نمی توانند با توســل به گزارش 
کمیته هــا خاطیــان را از قدرت گرفتن محروم کنند و همه این عوامل ریشــه در 
مفهومی بزرگ تر دارند؛ ســاختارها متناســب و هماهنگ و مردم ســاالري رشد

 نکرده است.

امــردم ناراحت بودنــد و واکنش هایشــان در 
شــبکه های اجتماعی به خوبی نشان می داد که 
می خواهند بدانند آیا این مرگ ها مقصری دارد یا اتفاقی 
طبیعــی اســت. کمی بعــد، علــی ســالجقه، معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر 
داد که برای پی بردن به دالیل تلف شدن دو توله یوزپلنگ 
ایران کمیته حقیقت یاب تشــکیل داده اســت. خبر تلخ 
مرگ دو توله ایران در فاصلــه ای کوتاه اما با حادثه تلخ 
متروپل اندکی به فراموشی ســپرده شد؛ اما نتیجه اینکه 
در حالی که قریب به یک ماه از تشکیل این کمیته می گذرد، 
حتی یک خط خبــر هم درباره ازبین رفتن توله های ایران 

به گوش مردم نرسیده است

 در جدیدترین رخداد تلخی که مردم ایران را عزادار 
کرد، باز هم یک کمیته حقیقت یاب تشــکیل شد. در 
جنوب ایران، جایی که ساختمانی نوساز قرار بود محل درآمد و 
خوشی مردم باشــد، در حالی که هنوز به طور کامل بازگشایی 
نشــده بود فروریخت. دوم خــرداد ۱۴۰۱، برجی ۱۱طبقه در 
خیابان امیری آبادان فروریخت. ۵۰ نفر زیر خرابه های این برج 
جا ماندند، حدود ۳۰ نفر زخمی شدند و و پیش بینی ها حکایت 
از آن دارد که هنوز اجساد دیگری هم زیر آن ساختمان مدفون 
شــده اند. ســازه متروپل در شــرایطی پیشــروی می کرد که 
رســانه های آبادانی بارها و بارها نســبت به مشکالت فنی و 
مهندسی اش هشدار داده بودند. با وجود تمامی این هشدارها 

متروپل تا دوم خرداد امسال پیش رفت

رویکرد بی مباالتی و سرسری گیری از چهره تصادفات جاده ای و خودروهای ۱ 
ناایمن تا آلودگی هوا و خروج قطار از ریل و سیل و پالسکو و تأخیر واکسن 
کرونا و تحقیقات ناتمام واکســن داخلی و صدهــا فاجعه تلخ دیگر، ما را به یک 
تصمیم مهم و تغییر جدی فــرا می خواند. اگر مصیبت متروپل جانمان را عزادار 
کرد اما انبان خرد ایجاب می کند از این فاجعه و تکرر و تعدد آن در کشــور عبرت 
بگیریــم. چه اینکه «ما اکثر العبر و اقــل االعتبار». رخصت زمانه از این عزا به آن 
عزا خیلی اندک شــده اســت. هم از جنس طبیعی و هم محصول بی تدبیری ها 
و بی توجهی ها و اســتانداردگریزی ها و «به محاق بردن حق بر ایمنی». ســؤال ها 
و پرســش ها را درســت طراحی کنیم و برای آن پاســخ بیابیم. مسئله این است. 

تجربه و دانش.

گزارش های ملی نظیر ســیالب و پالســکو و ده ها تحقیق و اثر و رهاورد ۲ 
اندیشــکده ها و پایان نامه ها، اگر عبرت ساز نشــود پس دستاورد چیست؟ 
خســارت های انباشته آن گاه جان سوز است که مرتب در مقیاس های خرد و کالن 
جامه آماری پوشیده و وجدان ملی را بی حس کند. نظریه معروف پنجره شکسته 
در جرم شناســی گواه نگاهی است که تعدد بحران را فراگیر و انگیزه اصالح را به 
دلیل وســعت و غلظت مصائب دور از اراده می پندارد. اما جسدهای تکه تکه و 
احساسات غلیان یافته مقطعی است و عبرت ها، آن گاه که به فرایندهای اصالحی 

تبدیل نشود درجازدن را به دنبال دارد.

خــرد انتقادی و پرسشــگر در ســطوح مختلــف حقوقــی و اجتماعی ۳ 
و مهندســی و فنی و مدیریتی باید وارد شــود و علت هــا در بوته نقد و 

نظر نخبگان تحلیل و تعلیل شــود. امــروز جامعه ما بر ضرورت مطالبه «حق بر 
ایمنــی» اجماع دارد و از نهادهای متولــی می خواهد که از اقتدار حکمروایی به 

نفع استیفای حق بر ایمنی بهره ببرند!

وجدان عمومی بــا انتقاد از تضعیف نهادهــای تخصصی الزامات اصل ۴ 
تخصص گرایــی را به یاد می آورد و بازنگــری در قوانین نظارتی ایمنی در 
تمام ســطوح عمرانی و خدماتی و زیربنایی و ســاختمان ها و سدها و جاده ها و 
خودروســازی و قطــار و... را طلب می کند. تداعی حوادثی مشــابه و مکرر نظیر 
فرونشســت ســاختمان های ناایمن و گودبرداری های غیراصولــی و فقدان نظام 
اســتاندارد تخصص گرایــی حرفه ای همــاره در کمینگاه حق حیات و ســالمت 
شــهروندان بوده و راهکار در بازنگری در نظام حقوقی و اجتماعی حق بر ایمنی 

است.

حق حیات دســتخوش تعرض و تعدی ممتد اســت. جان شــیرین ببر و ۵ 
پلنگ و گونه های نادرمان هم با همین دست فرمان حقوق انسانی و مثل 
میانکاله و تاالب شــادگان و جاده ســازی جنگل ابر و طرح تله کابین ناهارخوران 
وضعیت شایســته ای ندارد. رســانه ها و آموزش و نهادهــای مدنی و گروه های 
مرجع اجتماعی نباید این شــمع احساسات را خاموش کنند تا مگر وجدان و خرد 
بین نخبگانی و جمعی و ملی برای یک تغییر بازنگرانه و اصالح مندانه هم جهت 

شود.

گزارش ملی حادثه پالســکو با شعار «حادثه را فراموش نکنیم» رهیافتی ۶ 
بود برای پیشــگیری عبرت آموز از این فاجعه تا به مثابه یک نقطه عطف، 
دیگــر ایران را عزادار ماتمی مشــابه نبینیم. روش های علمــی منبعث از دانش، 
تجربــه، مهارت، مدیریــت بهینه میدانی و بین ســازمانی و صنفی در جهت رفع 
ضعف های سیســتمی مخل ایمنی و ســالمت و حیات شــهروندان بــا تأکید بر 
یادآوری نقش نهادهای نظارتی و برطرف سازی ضعف بازرسی و نظارت و تأمین 
ایمنی در برابر مخاطرات، ضرورتی اســت که فراروی نظــام اداری و حقوقی ما 

قرار دارد.

توجه و آگاهی اندک نســبت به اهمیت مسئله ایمنی در برابر مخاطرات ۷ 
ســاختمان ها، ضرورت تکمیل و توسعه اســتانداردها، نیز آیین نامه های 
مقررات ایمنی برای ساختمان  را افزایش می دهد. همچنین بازنگری اثربخش در 

فرایند اقدام سیستم های نظارتی از جمله این ضرورت هاست.

شــعار ندهیم. تجربه مادر علم هاســت. وقت بازنگری و کنترل مجاری ۸ 
ایمنی ســازی در ایران فرا رسیده اســت. اصالح و توسعه نظام ایمنی با 
تأکیــد و توصیه به تقویت فرایندهای نظارتــی، بیمه ای و کنترلی، صنفی و مدنی 
با رویکــرد تقویت نهادهای تخصصی تحقق پذیرنده حق ایمنی باید در دســتور 

کار باشد.

نهاد های صنفی را تقویت کنیم. رابطه ســاالری ها را با شفافیت و گردش ۹ 
آزاد اطالعــات رســوا کنیم. حق ســالمت را بــا همه لــوازم آن اولویت 
حکمرانــی و شــهروندی قرار دهیــم. آموزش ها و تخصص هــا و خدمات همه 
باید با مالحظه اولویت بخشــی حق بر ایمنی بازنگری و بازبینی شــود. مداهنه و 
ســهل گیری و عدم رعایت نظامات نباید فرهنگ شــود. از رســول خدا نقل است 
کــه «ان اهللا یحب عبدا اذا عمل عمال أن یتقنــه» هر کاری که می خواهیم انجام 
دهیــم آن را به خوبی و با رعایــت نظامات فنی و علمــی تحقق پذیر کنیم. باور 
کنیم این راه با برنامه و خط مشــی حساب شده و عزم تغییر جدی دور از دسترس 
نیست. فساد و زدوبند و رابطه مداری و ضابطه گریزی های سوداگرانه و همه چیز 
را با خط کش اسکناس ســنجیدن و تراکم فروشی و شهرفروشی و ایمنی فروشی 
را تجویز قانونی کردن خطاســت. باور کنیم باید عوض شویم. این تغییر از اصالح 
و توســعه نظام حقوقی با لحاظ اصل هدف شایســته عمومی و اصل اثربخشی 

تحقق پذیر است.

تــرک فعل هــای مدیــران و متولیان اجرائــی و تقنینــی و حتی قضائی ۱۰ 
خسارت بار اســت. مروری بر وظیفه قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق 
عامــه و نظارت بر حســن اجرای قوانین با توجه به احــکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ 
و ۹۲ قانــون مدیریت خدمات کشــوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرســتان 

بالفصل در دســتگاه های اجرائی را مســئول نظارت، کنترل و حفظ روابط ســالم 
کارمنــدان خود در انجام وظایف محوله و موظف بــه رعایت قانون و اجتناب از 
هرگونــه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می داند و با لحاظ اینکه ترک 
وظایــف قانونی مدیران و اهمال و ســهل انگاری در اجرای قانــون و عدم اعالم 
جرائم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مســئولیت قانونی آنان 
اســت، «دســتورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و 
پیشــگیری از آن» در دوره قبل ریاســت قوه قضا ابالغ شــده و آنچه مورد انتظار 

است، جامه عمل پوشیدن است.

در مــوارد متعــددی ترک فعل هــا ی مدیریتی در ســایه بی تخصصی ها ۱۱ 
تاوان بردار است. تذکر به دستگاه اجرائی در صورت اقدام نکردن به موقع 
بــرای اقامه دعــوی در مراجع قضائی در مــوارد تضییع حقوق عامــه و منافع 
بیت المال و اعالم نتیجه و گزارش اقدامات انجام شــده به دادســتان کل کشــور 
وظیفه ای است که این دستور العمل برای ســازمان بازرسی در نظر گرفته است. 
پــس راهکار قانونی وجود دارد. حتی قانون در مقام احراز تخلف مدیر، اعالم به 
دادستان مربوطه برای درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت 
هزینه دادرســی در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون، در صورتی که دستگاه اجرائی 
ظــرف مدت متعارف اقدام الزم برای اقامه دعــوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر 
اموال دولتی یا حقوق عمومی خســارت وارد شــود یا موجب تضییع آنها شود؛ 
ضمنا مطالبه خســارات وارده در هر زمان که کشــف شــود، قابل مطالبه است و 
گذشــت زمان موجب رفع مســئولیت و مرور زمان نمی شود. این تأسیس قانونی 
برای جبران خســارت ناشی از ترک فعل مدیران اســت و انگیزه ای بازدارنده که 

مدیر ذیل اصل پاسخ گویی مراقب ترک فعل ها و قصور تقصیر خود باشد.

هشدار الزم به مقامات ذی ربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی ۱۲ 
دستگاه ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی 
بــر اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شــود و پیگیری تا حصول 
نتیجه، یک تمهید قانونی برای نهادهای نظارتی است. برابر مقررات قانونی، مانند 

ماده ۵۵ قانون شــهرداری با اصالحات و الحاقات بعدی، تبصره ۴ ماده ۲ و ماده 
۴۶ قانون توزیــع عادالنه آب، تبصره ۳ ماده ۶ قانــون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، 
مــاده ۱۵ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸، مــاده ۲۱ قانون مدیریت بحران 
کشــور مصوب ۱۳۹۸، تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخاللگران نظام اقتصادی 
کشــور مصوب ۱۳۶۹، ماده ۳ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، 
ماده ۷ قانون مبارزه با پول شــویی مصوب ۱۳۸۶ بــا اصالحات بعدی، ماده ۳۸ 
قانــون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار 
مصوب ۱۳۸۴، ماده ۴۹ قانون توســعه و تقویت نظام اســتاندارد مصوب ۱۳۹۶، 
مــاده ۲۷ قانون حمایت از اطفــال و نوجوانان مصــوب ۱۳۹۹ و ماده ۱۹ قانون 
رســیدگی به تخلفات اداری. مواد قانونی مربوط به رســالت است که اهمال در 

هریک واکنش نهاد ناظر را باید به دنبال داشته باشد.

امــا ضمانت اجرای یک مقرره مهم تر از وضع خود آن اســت. چنانچه ۱۳ 
ماده ۳ دستور العمل ترک فعل مدیران اشعار دارد «در اجرای ماده ۲۲ 
قانون آیین دادرســی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) 
و دستورالعمل، دادستان ها در سراسر کشور مکلف اند به منظور صیانت از حقوق 
عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف 
قانونی اتخــاذ کنند: الف- در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مســئوالن و 
رؤســای دســتگاه های اجرائی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان 
موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خســارت بر اموال عمومی یا منابع 
بیت المال یا حقوق اساســی ملت، مانند حق ســالمت یــا امنیت عمومی و دیگر 
حقوق مصرح در قانون اساســی ناظر بر حقوق عامه شــود یا مضر به سالمت و 
امنیت مردم شــود یا این قبیل اقدامات ســبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات 
شــود و دارای وصف مجرمانه باشــد، در اسرع وقت نســبت به تعقیب موضوع، 
جمــع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقــدام الزم را به عمل آورند و مراتب را به 
دادستان کل برای پیگیری اعالم کنند»؛ یعنی حق دادخواهی و تعقیب متخلف که 

مهم ترین ضامن اجرای قانون است. شمشیر بران قانون باالی سر مدیر متخلف.

در بند ب ماده ۳ این دســتورالعمل تصریح می دارد که «در مواردی که ۱۴ 
تصمیمات اداری مدیران و مســئوالن یا تــرک فعل یا تأخیر ناموجه آنان 
در اقدامات فــوری امدادی یا نحوه مدیریت ســوانح و بالیای طبیعی به گونه ای 
باشــد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سالمت شهروندان 
شــود، ضمن اعالم مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشــگیرانه از قبیل تذکر 
و اخطــار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کننــد». اما نظارت قضائی بر 
اعمال و تصمیمات اداری سایه گســتر است، چنانچه ماده ۴ دستورالعمل در باب 
تکالیــف دیوان عدالت اداری معمول می دارد: الــف ـ در اجرای ماده ۱۲۱ قانون 
تشــکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ و در راستای انجام 
وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرائی 
با قوانین و مقررات، مســئولیت ناشــی از ترک فعل و تخلف بــر اثر انجام ندادن 
وظایف قانونی دســتگاه های اجرائــی را مد نظر قــرار داده و چنانچه ترک فعل 
مدیران دســتگاه های اجرائــی دارای وصف مجرمانه یــا متضمن تضییع حقوق 
عمومی یا خســارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جهت 
اقدام قانونی به دادســتان کل کشــور یا سازمان یا دیوان محاســبات اعالم کند. 
ب ـ در اجــرای ماده ۳۰ قانون تشــکیالت و آیین دادرســی دیــوان عدالت اداری 
مصوب ۱۳۹۲، طرف شــکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت 

مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. 
در صورت عدم پاســخ گویی به موقع دســتگاه های اجرائی و نهاد های مشمول 
قانــون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده ۳۰ قانون فوق الذکر مراتب را به عالی ترین 
مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشــور و مراجع نظارتی ذی ربط اعالم می کند. 
پ ـ در صورت اســتنکاف دســتگاه های موضــوع ماده ۳۹ قانون مذکــور از اجرای 
دســتور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حســب مــورد وفق ماده ۱۱۲ 
قانون فوق الذکر اقدام و در راستای اطالع رسانی درخصوص عملکرد دستگاه ها در 
خودداری از اجرای دســتورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان 

شهرستان اعالم می کند.

نکته حائــز اهمیتی که وجود دارد اینکه مــراد مقنن در صیانت از حقوق ۱۵
عامه و احیای حقوق عامه دقیقا کدام مصادیق اســت؟ ماده ۵ این مقرره 
اشعار می دارد «دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب نظر مصادیق 
وظایــف و اختیارات قانونی دســتگاه ها در حوزه حقوق عامه کــه از اهمیت زیادی 
برخوردار است را احصا و در اختیار دادستان ها قرار دهد. در قوانین ما بحث اقدامات 
تأمینی و اقتدار فوق العاده دادســتان در کاربســت اختیار تأمینی و کنترلی و مراقبتی 
بد جاافتاده اســت . مثال ماده ۶ دســتورالعمل می گوید: «درصورتی که بازرسان کار 
یا کارشناســان بهداشــت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از 
کارگاه هــا احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عــدم رعایت موازین و مقررات اطالع 
دهند، با اعالم مقام مســئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و 
الک و مهر صادر می کند». در ادامه باز نقش دادســتان ها پررنگ می شود که «تبصره 
ـ دادســتان ها در راســتای حفظ حقوق عمومی و پیشــگیری از حوادث و سوانح در 
کارگاه ها با پیگیری و صدور دستورات الزم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان ها، 
اعالم نمایند به نحو مســتمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه ها را انجام و در صورت 
بروز ســوانح، نسبت به تعقیب مسئوالن دستگاه های مذکور که بروز سانحه ناشی از 

اهمال و ترک فعل آنان است، اقدام مقتضی را معمول نمایند.
اســتفاده امانت دارانه از قدرت عمومی آنگاه مشــروع است که مطابق با هدف 
شایســته حکمروایی در خدمت انســانیت و حق حیات و حقوق بشر و عدالت و منع 
تبعیض و احترام به کرامت انســانی قرار گیرد. حوادثی مانند متروپل و خروج قطار 
از ریل و تصادفات دهشــتناک جاده ای بــا خودروهای ناایمــن و ریزگردها و... قابل 
پیشــگیری است، به شــرط مدیریت بخردانه شایسته ساالر و آگاه به قانون و تکالیف. 
حکومــت ضابطه مــدار قانون مدار که هر چیزی ســر جای خودش باشــد و منافع 
همگانی به رانت و ضابطه فروشــی و سوداگری ارجح باشد. حتی برای از ما بهتران 
قانون قانون باشــد و توأم با ضمانت اجرای قوی، دست رانت خوار قطع و اهل علم 
در موقعیت منزلت و اهل زد و بند و رانت در موقعیت طرد باشــند. می توان کشور را 

ایمن تر اداره کرد. بشرطها و شروطها

زغال  ســنگ یورت، در ۱۴ کیلومتری آزادشهر استان گلستان و در روز ۱۳ اردیبهشت 
ســال ۹۶ منفجر شد و ده ها کارگری که در عمق ۱۳۰۰ متری این معدن مملو از گاز 
متان و مونوکســید کربن کار می کردند، گرفتار شــدند. نیروهای امداد و هالل احمر 
تنها تا عمق ۸۰۰ متری این معدن رفتند و تعدادی از آنها هم به خاطر مسمومیت 
گازی به عنوان مصدوم از یورت خارج شــدند. در نهایت اعالم شد ۴۳ کارگر در این 

حادثه جان باختند.
همــان روزها وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشــکیل کمیته حقیقت یاب برای 
بررســی حادثه معدن زغال  ســنگ زمســتان یورت آزادشــهر خبر داد. محمدرضا 
نعمت زاده در نخســتین جلســه ایــن کمیته عنوان کــرد: «با حضــور نمایندگان 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجــارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین 
ســازمان نظام مهندسی معدن و دســتگاه های مرتبط، حادثه انفجار این معدن در 
این کمیته بررسی می شود و نتایج بررسی ها و علت حادثه در مدت یک هفته اعالم 
خواهد شــد. همان زمان مجلــس هم کمیته ای جداگانه تشــکیل داد». در همان 
روزها اظهارات متناقضی هم وجود داشــت که کارگران معدن را زیر سؤال می برد. 
گزارش کمیسیون صنایع «عامل اصلی» وقوع انفجار را «گاز جمع شده در مقطعی 
از تونــل» معرفی کرده بود؛ بنا بر گزارش اولیه مجلس «منبع جرقه احتماال باتری 
حمل شــده به داخل تونل» بود؛ اما «تا زمان تهیه گزارش منشأ قطعی ایجاد جرقه 

شناسایی نشد».
با وجود همه این اظهارات در نهایت در ۱۶ آبان سال ۹۶، دادگاه استان گلستان، 
شــرکت صنعتی و معدنی شمال شــرق را به عنوان کارفرمای کارگاه، به علل نبود 
سیســتم تهویه مناســب و کافی در تونل، نبود مســیر های کمکی بــرای کمک به 
تهویــه تونل، ارائه ندادن آموزش های الزم، کافی نبودن نظارت بر کارگران به منظور 
جلوگیری از ایجاد هرگونه شعله یا جرقه داخل تونل، مجهز نبودن لوکوموتیو ها به 
تجهیزات رادیاتور اگزوز و نبود تشکیالت امداد و نجات و مدیریت بحران در معدن، 
صد در صد مقصر شــناخت. هرچند تا به امروز و بعد از گذشــت پنج ســال، روشن 
نیســت که جز پرداخت دیه به خانواده های آســیب دیده و زندانی شدن مدیرعامل 
شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق، این کمیته حقیقت یاب چه خروجی دیگری 

داشته است.

۳ سال پس از  انفجار  یک  ویروس  در  یک  روستا
دلیل ابتالی مردم چنارمحمودی به ایدز کماکان روشن نیست

مهــر ماه ســال ۹۸ بــا ابتالی دســته جمعی تعــدادی از ســاکنان روســتای 
چنارمحمودی در لردگان اســتان چهارمحال وبختیاری، صفحــه ای جدید از اخبار 

جنجالی به روی مردم ایران باز شد.
پــس از اینکه تعــدادی از اهالی روســتای چنارمحمودی متوجه شــدند ناقل 
ویروس ایدز هســتند، ادعا کردند یکی از بهیاران مراکز بهداشت در زمانی که برای 
انجام آزمایش از آنها خون می گرفته، به جای هر سرنگ برای یک نفر، از یک سرنگ 
مشترک برای تمام مراجعه کنندگان استفاده کرده  است. به دنبال این ادعا، تعدادی 
از اهالی با حمله به خانه بهداشــت ضمن شکستن شیشه های این مکان با تجمع 

مقابل فرمانداری لردگان اعتراض خود را به این حادثه ابراز کردند.
خبرهــای منتشرشــده اولیه حاکــی از آن بود که این شــیوع همگانی به علت 
قصور پزشــکی توسط بهیار این روستا و رعایت نکردن اصول بهداشتی و استفاده از 
ســرنگ آلوده به ایدز بوده است. ولی رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشــت، انتقال ویروس را از طریق ســرنگ آلوده تکذیب و آن را در حد شــایعه 

دانست ولی تأیید کرد که تعدادی از اهالی این روستا مبتال به ایدز هستند.
ســعید نمکی، وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی وقت امــا تمام قد از 
نیروهای خود دفاع کرد و خواســتار اعاده حیثیت شــد. در بخشــی از نامه  نمکی 
خطاب به وزیر دادگســتری آمده است: «جهت حفظ شئونات مردم منطقه به نحو 
کامال محرمانه موضوع پیگیری و با آزمایش های گسترده موارد جدید ردیابی گشت 
که متأسفانه کانون آلودگی در معتادان تزریقی و افرادی با روابط نامطلوب شناخته 
شــد. آرام و بی صدا این حرکت بیماریابی ادامه داشــت تا امــروز یکی از مقامات 
قضائی استان با ورود به موضوع و ابراز مطلب غیرکارشناسانه مبنی بر مقصربودن 
بهورز روســتا و آلودگی بیماران از طریق ســرنگ آلوده توسط وی، اقدام به جلب 
ایــن نیروی خدوم و زحمتکــش نمود و غم انگیز آنکه رســانه های مغرض بیگانه 
به اســتناد به این اعالم نظر و رفتار عاری از هرگونه دیدگاه کارشناســی، خبر کذب 
آلودگی مردم یک روســتا به دلیل قصور پرســنل مرکز درمانی و استفاده از سرنگ 
آلوده به ویروس ایدز را منتشــر کرده اند...». با وجود اینکه وزارت بهداشــت اعالم 
کرد ماجرا به نظام ســالمت کشــور ارتباطی ندارد، اما خبر دســتگیری بهیار روستا 

خیلی زود منتشر شد.
این اظهارات البته خشــم مردم چنارمحمودی و تجمعات گسترده آنها را در پی 
داشت. با گذشــت چند روز و وقتی آمار دقیقی از مبتالیان به ویروس اچ آی وی در 
این روستا منتشــر نشــد، محمدعلی وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس، از تشکیل 
کمیتــه حقیقت یــاب خبــر داد و در صفحه شــخصی توییتر خود نوشــت: «خبر 
انتشــار بیماری ایــدز در بین مردم محروم چنارمحمودی لردگان موجب تأســف و 
حیرت اســت. ضمن تذکر به مســئولین مربوطه پیرامون علت یابی و چاره اندیشی 
ســریع مسئله، ان شاءاهللا روز یکشنبه با مشــورت همکاران نسبت به تشکیل کمیته 

حقیقت یاب اقدام خواهیم نمود».
همچنیــن جمعی از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در نامه ای به هیئت 
رئیســه مجلس خواســتار گزارش جامعی از حوادث لردگان و قرائت آن در جلسه 
علنی مجلس شــدند. محمد خدابخشــی از دیگر نمایندگان نیز نسبت به اقدامات 
مقتضی در این زمینه تذکر داد و نتیجه این شد که «علی الریجانی»، رئیس مجلس 
شورای اسالمی در آن زمان، در پاسخ به تذکر خدابخشی گفت: در رابطه با حوادث 
اخیر شهرستان لردگان، نماینده محترم این منطقه تشریف آورده و توضیحات کافی 
ارائه شــد. البته به کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس نیز گفته شد که هرچه 

سریع تر کمیته ای را برای بررسی این موضوع به شهرستان لردگان اعزام کند.
مدتی بعد سخنگوی دولت هر گونه استفاده از سرنگ آلوده توسط بهیار وزارت 
بهداشت را تکذیب کرد. کمیته حقیقت یاب نیز برای این پرونده اگرچه تشکیل شد و 
مجلس هم کمیته های ویژه خود را به روستا اعزام و در این باره تحقیق کرد، اما با 
گذشت سه سال نه سرنوشت آن بهیار که مدتی بعد روستا را ترک کرد برای عموم 

مردم روشن است و نه علت ابتالی دسته جمعی مردم آن روستا به ویروس ایدز.

۳  سال  پس  از   داستان گران شدن  بنزین
حتی تعداد کشته ها را اعالم نکردند

«سال هاست تصمیم گیران با مردم حرف نزده اند که این خود می تواند منجر به 
اتفاقاتی شود که شــاید نتوان آسیب هایش را جبران کرد. از همان روزهای ابتدایی 
کــه اعتراضات و اتفاقــات رخ داد، نمایندگان به این فکر افتادنــد تا راهکاری پیدا 
کننــد و به حقایق موجــود پی ببرند». چند روز پــس از اعتراضات آبان ۹۸ بود که 
پروانه سلحشــوری، نماینده وقت مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، به اخبار 

منتشرشده درباره کشته های این اعتراضات و لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب اشاره 
کرد و گفت: «اخباری جســته و گریخته از جاهای متفاوت به دســت ما می رســد 
که تفاوت آماری فاحشــی دارد. بین جان باختگان نوجوانان هم هســتند که بسیار 
تأســف آور است. با توجه به همین شرایط و اتفاقات بود که ما خواستار تشکیل یک 

کمیته حقیقت یاب شدیم».
علــی بابایی کارنامی، نماینده مردم ســاری و نایب رئیس کمیســیون اجتماعی 
مجلــس نیز همــان زمان بر راه اندازی ایــن کمیته تأکید کرد و گفــت: «از رئیس و 
کمیســیون های تخصصی مجلس یازدهم می خواهم یک کمیته حقیقت یاب برای 
بررسی مســائل و عوامل پشت  پرده فتنه بنزینی سال ۹۸ تشکیل شود و موضوع را 

به طور جد مورد رسیدگی قرار دهد».
علیرضــا رحیمــی، دیگر نماینده مجلس هــم چند روز پــس از اتفاقات آبان ۹۸ 
درخواست تشــکیل کمیته را به رئیس مجلس داد. رحیمی روز شنبه ۹ آذر از رئیس 
مجلس خواســت کمیتــه حقیقت یاب برای تهیه گزارشــی جامع از کشته شــدگان، 
مصدومان و بازداشت شدگان حوادث آبان ماه تشکیل شود. او در نامه خود برای طرح 
این درخواست از حوادث دردناک آبان ماه ابراز تأسف عمیق کرده و نوشته بود: «اکثریت 
آســیب دیدگان از مردم معترض و غالبا از طبقات ضعیف جامعه بوده اند و هیچ گونه 

همدلی و دلجویی ای از آنان به عمل نیامده و همین 
امر موجبــات دلخوری در بخش بیشــتری را فراهم 
کرده اســت و از طرفی هیچ گونه گــزارش موثقی از 
بازداشت شدگان و وضعیت پرونده قضائی آنها ارائه

 نشده است».
 این عضو هیئت رئیســه مجلس در ادامه نامه 
خود با عادی توصیف کردن وضعیت کشور نوشت: 
«بدیهی اســت اکنون که شرایط کشور در وضعیت 
عادی قرار گرفته گزارش مستند و جامع این کمیته 
برگرفتــه از حقایق رویدادهــا می تواند به ابهامات 
عدیده و سؤاالت فراوانی که برای مردم و نمایندگان 
مجلس ایجاد شــده پاســخ دهد و در ترمیم آالم و 
کدورت هــای پیش آمــده و خصوصا رســیدگی به 
وضعیت پیش آمده مؤثر باشــد». آبان ۹۸ گذشت، 
وزیر کشــور در مجلس حاضر شد و به پرسش های 

نمایندگان هم پاســخ داد امــا کمیته حقیقت یاب اهالی بهارســتان حتی به اندازه 
اعالم تعداد کشته شده های آن چند روز نیز خروجی نداشت.

یک  ماه پس از مرگ  ۲  توله  یوز
فرزندان مرده ایران به فراموشی سپرده شدند

اردیبهشــت امســال، دقیقا در آغاز روزهایی که حــذف ارز ترجیحی و افزایش 
ناگهانی قیمت ها شــوکی جدید به سبد خانوارهای ایرانی وارد کرده بود، یک تولد، 
بــار دیگر لبخند به لب مردم نشــاند. ایــران، یوز ایرانی که تحــت لقاح مصنوعی 
قرار داشت و چشــم امید حیات وحش ایران برای ادامه نســل یوزها بود، باالخره 
فرزندانش را به دنیا آورد. ســه توله ای که ابتدا گفته شــد ماده هستند و بعد خبر 
را اصالح کردند و مشــخص شــد خیر، نه یکی، نه دو تا که هر ســه نر بودند. خبر 
اصلی اما زمانی رخ داد که تنها در عرض چند روز، توله ها یکی پس از دیگری جان 
می دادند. دو توله در کمتر از یک هفته مردند و تنها یکی از آنها زنده ماند (تا زمان 

انتشار این گزارش هنوز تنها بازمانده ایران زنده است).
مردم ناراحت بودند و واکنش هایشــان در شبکه های اجتماعی به خوبی نشان 
می داد که می خواهند بدانند آیا این مرگ ها مقصری دارد یا اتفاقی طبیعی اســت. 
کمی بعد، علی ســالجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط 
زیســت، خبر داد که برای پی بردن به دالیل تلف شدن دو توله یوزپلنگ ایران کمیته 
حقیقت یاب تشکیل داده اســت. خبر تلخ مرگ دو توله ایران در فاصله ای کوتاه با 
حادثه تلخ متروپل اندکی به فراموشــی ســپرده شــد؛ اما نتیجه اینکه در حالی که 
قریــب به یک ماه از تشــکیل این کمیتــه می گذرد، حتی یک خط خبــر هم درباره 

ازبین رفتن توله های ایران به گوش مردم نرسیده است.

یک  ماه  پس  از  آوار  متروپل
همه چیز در هاله ای از ابهام است

و اما در جدیدترین رخداد تلخی که مردم ایران را عزادار کرد، باز هم یک کمیته 
حقیقت یاب تشکیل شد. در جنوب ایران، جایی که ساختمانی نوساز قرار بود محل 
درآمد و خوشــی مردم باشــد، در حالی که هنوز به طور کامل بازگشایی نشده بود 
فروریخت. دوم خــرداد ۱۴۰۱، برجی ۱۱طبقه در خیابان امیــری آبادان فروریخت. 
۵۰ نفر زیــر خرابه های این برج جــا ماندند، حدود 
۳۰ نفر زخمی شــدند و و پیش بینی ها حکایت از آن 
دارد که هنوز اجســاد دیگری هم زیر آن ساختمان 
مدفون شده اند. ســازه متروپل در شرایطی پیشروی 
می کرد که رســانه های آبادانی بارها و بارها نسبت 
به مشکالت فنی و مهندسی اش هشدار داده بودند. 
با وجود تمامی این هشــدارها متروپل تا دوم خرداد 
امســال پیش رفت و در حالی که هنوز افتتاح نشده 
بود فروریخت.اما این بار هم پای کمیته حقیقت یاب 
به میان کشــیده شــد. محمــد مخبر، معــاون اول 
رئیس جمهــور بالفاصله پس از بازدیــد میدانی از 
محــل حادثه ریزش ســاختمان متروپــل در آبادان 
در جلســه مرکز فرماندهی عملیــات بحران حادثه 
از تشــکیل کارگروه کارشناســی برای بررســی این 
پرونــده خبر داد و گفت: «با تشــکیل یــک کارگروه 
کارشناسی در دولت و دستگاه های مربوطه دستورالعملی برای نظارت و شناسایی 
ساختمان های پرخطر در کشــور به منظور تخلیه سریع و یا ایمن سازی آنها تهیه و 
تدوین می شود». او همچنین از وزیر کشور خواست تیم حقیقت یاب تا حصول نتیجه 
نهایی و بررسی ابعاد مختلف این پرونده بدون هیچ گونه اغماضی به فعالیت خود 
ادامه دهد. معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد که دولت در کنار این عزیزان اســت 
و برای رســیدگی به تمام ابعاد پرونده خاطیان و مقصران این حادثه از هیچ تالشی 
فروگذار نخواهد کرد. مدت کوتاهی از این حادثه گذشــته و نمی توان انتظار داشت 
که ابعاد مغفول آن پیدا و مقصران شناســایی یا مجازات شده باشند. اما هیچ بعید 
نیست اگر یک سال هم بگذرد و باز هم این پرونده در همین مرحله مانده باشد؛ زیرا 
همین حاال، مرگ حســین عبدالباقی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هلدینگی که 
مســئولیت ساخت این برج را بر عهده داشــت در هاله ای از ابهام قرار دارد. تعداد 
دقیق جان باخته ها روشن نیست و اخباری که از آبادان می رسد، نه تنها هیچ گره ای 

را باز نمی کند که به شبهات قبلی نیز می افزاید.
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