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خبر   و   بيشتر 
 ويديوها   و گفت و گوهاي  متفاوت

چند توصيه 
به سياستمداران

شايد غيرمتعارف باشد كه به سياستمداران اعم از آنان كه 
در حكومت هستند يا بيرون آن توصيه شود، ولي با توجه 
به پديده هايي كه به طور مكرر شاهد آن هستيم بد نيست 
كه به چند نكته اش��اره كنم. اولين توصيه اين اس��ت كه 
هيچ اقدامي را بدون مشورت دوستان و همفكران يا حتي 
منتقدان خود انجام ندهيد. دليل اصلي براي اين توصيه در 
ماهيت سياست است. يك هنرمند يا حتي فعال اقتصادي 
مي تواند براساس درك و ساليق خود عمل كند، ريسك 
و خطر آن عمل را نيز مي پذيرد. سود و زيان آن در درجه 
اول متوجه خودش است. در حالي كه سياست يك كنش 
فردي نيس��ت، بلكه ناظر به خير عمومي است و ماهيت 
آن بسيج نيرو براي تحقق هدف سياسي است. بنابراين 
نمي توان خي��ر عمومي را بدون مش��اركت و همراهي و 
مشورت با ديگران به سرانجام مطلوبي رساند. از سوي ديگر 
انجام مشورت نه تنها هزينه و زيان ندارد كه سراسر سود 
است. در بدترين حالت به اين نتيجه مي رسيد كه برخالف 
نظر همه مشورت ها، عمل كنيد حتي در اين صورت هم 
چيزي را از دست نداده ايد، ولي در بيشتر موارد ممكن است 
به اين نتيجه برسيد كه در تصميم اوليه خود اصالحاتي 
صورت دهيد، يا حتي پشيمان از انجامش شويد. به عالوه 
اگر در كاري مش��ورت كرديد و ديديد كه اكثريت قاطع 
مشورت دهندگان مخالف و منتقد نظر شما هستند، در 
اين صورت حتي اگر به راه و تصميم خود اطمينان داريد، 
باز هم در انجامش ترديد كنيد، زيرا اگر در كسب نظر موافق 
دوستان خود ناموفق بوده ايد، به طريق اُولي در كسب نظر 
ديگران شكست خواهيد خورد. توصيه دوم اين است كه 
اگر به تصميمي رس��يديد كه يقين داريد درست است و 
اطمينان داريد كه در صورت كس��ب نظر، مشاوران شما 
هم آن را تاييد و همراهي مي كنند، باز هم ترجيح دارد كه 
آن تصميم را ابتدا به مشورت بگذاريد و حتي سعي كنيد 
كه خود را در مقام منتقد با بي طرف تعريف كنيد و همان 
تصميم را از دِل تاييد مشاوران و همفكران تان استخراج 
كنيد. اجازه دهيد كه آنان خودشان را صاحب اين تصميم 
بدانند. در اين صورت با جان و دل از آن حمايت مي كنند و 
برايش هزينه مي دهند. در حقيقت اساس سياست، همين 
جلب موافقت و نظر ديگران است.  ادامه در صفحه 2

عباس عبدي

رسانه های نوين
 و افکار عمومی

رسانه

افكار عمومي همواره يكي از مسائل مهم و جدي در معادالت 
اجتماعي سياسي كشورها بوده است، اينكه افكار عمومي 
چگونه شكل مي گيرد، چگونه انتشار مي يابد و اينكه چگونه 
روي تصميم س��ازي ها و تصميم گيري ها اثر مي گذارد. با 
تولد رسانه هاي نوين مساله افكار عمومي ابعاد تازه به خود 
گرفته است، ش��كل دهي و نشر آن و جايگاهش در عرصه 
تصميم گيري بستري جدي اس��ت كه نيازمند بازخواني 
اس��ت. به اعتبار ديدگاه هابرماس)1( اگر عرصه عمومي 
را بستري براي ش��كل گيري افكار عمومي تعريف كرده و 
رسانه هاي نوين را فرصتي براي شكل گيري عرصه عمومي 
و نهادهاي فعال در آن را همان شبكه هاي ارتباطي تعريف 
كنيم، به نظر مي رسد كاركرد افكار عمومي بستري ديگر را 
به خود تعريف كرده است! از نگاه او كنش ارتباطي حادث 
شده در عرصه عمومي، كاركرد و محصول ارتباط مبتني بر 
عقالنيت است كه مي تواند افكار عمومي و كنش جمعي 
را تعريف كند؛ با اين رويكرد رس��انه هاي نوين بس��تري 
متفاوت اما همس��ان براي عرصه عمومي است؛ در واقع با 
اتكا به نظر هابرماس آنچه معنا دار اس��ت، نزديكي افكار و 
فضاي فكري انس��ان ها در عرصه عمومي است و اين مهم 
در رسانه هاي نوين ش��كل گرفته است. به تعبيري ديگر 
حوزه عمومي صحنه نمايشي را طراحي مي كند كه در آن 
مشاركت سياس��ي و اجتماعي از طريق رسانه وگفت وگو 
به اجرا در مي آيد. از اين رو حوزه عمومي فضايي اس��ت كه 
در آن شهروندان درباره پيش��امدهاي روزمره به مشورت 
مي پردازن��د و از همي��ن رو صحنه نهادينه ش��دن تعامل 
گفتاري است و محلي براي توليد جريان گفتارهايي است 
كه در رابطه با مسائل گوناگون جامعه شكل انتقادي دارند.  
لذا حوزه عمومي در معناي هابرماسي از اقتصاد رسمي نيز 
جداست. صحنه روابط بازار نيست، بلكه در عوض صحنه 
روابط گفتاري اس��ت. صحنه نمايشي كه به جاي خريد و 
فروش به مباحثه و مشورت اختصاص يافته است.)2( نقطه 
كليدي و اثرگذار انديشه وي در شكل گيري عرصه عمومي و 
افكار عمومي، رسانه است و اين مهم امروزه با تولد رسانه هاي 
نوين به اوج خود رسيده است! فضاي رسانه هاي نوين مبتني 
بر شبكه منجر به توليد فضايي براي شبكه هاي ارتباطاتي 
همسو يا هم نظر مي شود كه ...  ادامه در صفحه 2

زهرا نژادبهرام 

ايران
 به مثابه جان 

نظر

ش��هيد قاسم س��ليماني ايران را حرم مي خواند و در فقه 
شيعه و الهيات شيعي دوست داش��تن وطن نشانه اي از 
ايمان معرفي شده است. بي ترديد اين سخن دقيق و رسا 
تعبيري انتزاعي نيست و در كنه آن دريايي از معاني وجود 
دارد كه براي امروز ما چون گوهري ناياب است. واقعيت اين 
است كه اشاره به نام و مرام و سنت شهيد سليماني و اصرار 
بر تداوم و تكرار آن مبتني بر باوري است كه وي را نه فقط 
يك فرد يا يك فرمانده نظامي بلكه يك گفتمان و بينش و 
مشي مي بيند كه فراتر از نزاع هاي سياسي يا تعارض هاي 
ايدئولوژيك جناح هاي سياسي ايران را دال مركزي نگاه 
خود مي دانست. تس��ري اين نگاه به حوزه هاي مختلف 
حكمراني مانند سياست خارجي و داخلي، اقتصاد، فرهنگ 
و جامعه شناسي بيانگر اين نكته است كه در هنگامه بحران 
و در ميانه ميدان نبايد و نمي ش��ود از ايران و هويت ملي و 
اسالمي و نظري آن تغافل كرد يا با تجاهل و ساده سازي و 
حتي ساده انگاري حاشيه را به گونه اي بر متن غالب كرد 
كه نه از تاك نش��اني بماند نه از تاك نشان. زبان و ادبيات 
فارسي، مذهب تشيع، ملي گرايي، چپ گرايي، راست گرايي 
همه جزيي از پيكره استوار ايران است كه همدل و همصدا 
بايد براي حفظ و پاس��داري از مفهوم مقدس جمهوري 
اسالمي ايران كوشش كنند.  تمام سخن و تمام راهكار ها و 
مكانيزم ها در جمهوري اسالمي ايران نمايان است. نيازي 
به اجته��اد دوباره ندارد و نبايد چ��رخ را از نو اختراع كرد. 
بديهي است كه سياست و توسعه در اين بستر واجد معنايي 
راهبردي و موجد همگرايي استراتژيكي مي شود كه حلقه 
مفقوده سال هاي اخير ايران بوده است. نهاد سياست و نهاد 
توسعه در ايران از نوعي كژتابي در مفهوم و حتي كاركرد 
رنج مي برد. اين نقص ها در نهاد توسعه نيز مشهود است و 
عمال تالشي دست كم در دانشگاه براي رفع آن انجام نشده 
است. طبعا اين ضعف در سياست گذاري و تصميم سازي 
هم نمود پيدا مي كند و نمي تواند از سرمايه و استعداد هاي 
كشور به صورت حداكثري بهره برداري كند. اجازه بدهيد 
به شهيد سليماني باز گرديم. سردار سرافراز ايران در ميانه 
جنگ و در شرايطي كه سياست حاكميت )درست و دقيق 
و قابل فهم و دفاع( بر نبرد با خط تكفيري و غربي در سوريه 
بنا شده بود ...  ادامه در صفحه 5

تورج  فرهادي

ديدگاه

برنامه جامع اقدام مش��ترك كه در فضاي عمومي 
كشورمان از آن با عنوان برجام مي شود، برنامه اي 
است كه در سال 2015 همه قدرت هاي جهاني به 
اين نتيجه رسيدند كه بايد اجرايي شده و تداوم پيدا 
كند. در اين ميان يك متغير غير قابل پيش بيني به 
نام »ترامپ« ظهور ك��رد و اين برنامه در حال اجرا 
كه توافقي بين المللي ش��كل داده بود را به هم زد. 
بازگشت به اين قاعده و احياي برجام، الزامات قاعده 
قبلي را طلب مي كند كه نه امريكايي ها، نه اروپايي ها 
و ن��ه ايران با توج��ه به تغييراتي ك��ه در وضعيت 
خود و منطقه ايجاد ش��ده، دليلي براي پايبندي 
به آن را احس��اس نمي كنن��د و معتقدند كه بايد 
محكم كاري هايي درباره آن صورت بگيرد. ايراني ها 
مي گويند، تضاميني الزم اس��ت تا امريكا از برجام 
خارج نشود و اگر خواست خارج شود، غرامت هاي 
مرتبط ب��ا آن را بپذيرد. امريكايي ها هم مطالباتي 
درباره نظارت ها دارند. اروپايي ها هم هرچند در ظاهر 
تالش مي كنند خود را بي طرف نشان بدهند، اما در 
واقع در مسير خواسته هاي اياالت متحده حركت 
مي كنند. مناسبات منطقه اي و جهاني به ويژه بعد 
از درگيري هايي كه بين روسيه و اوكراين پيش آمد و 
بحران سوخت و انرژي را براي غرب ايجاد كرد، باعث 
ش��د تا تقاضا براي حل معادله برجام بيشتر شود. به 
نظرم امروز هر دو طرف به اين نتيجه رس��يده اند كه 
هر چه قدر زودتر استخوان برجام را از ميان زخم عدم 
توافق خارج سازند، زودتر اين زخم التيام پيدا مي كند. 
بر اين اساس است كه مي بينيم، اروپا، هم از رفتار امريكا 
اظهار رضايت كرده و ه��م از رفتار ايران؛ البته در اين 
ميان رژيم صهيونيستي و برخي كشورهاي منطقه اي 
نيز تالش هايي دارند تا برجام يا به س��رانجام نرسد يا 
اينكه اگر قرار ش��د، پايان يابد در راس��تاي مطالبات 
آنها باشد. مبتني بر اين داده هاي ملموس، معتقدم 
به  زودي بايد منتظر نقطه پايان مذاكرات باشيم؛ البته 
نبايد خيلي زياد براي رس��يدن به نقطه پايان عجله 
صورت بگيرد. چرا ممكن است طرف هاي مقابل دچار 
ادامه در صفحه 8 توهم هايي شوند.  

سيدصادق جوادي حصار

برجام داخلي 
بعد از

 احياي برجام

حقوق

كيفرخواست زورگير اتوبان نيايش صادر شده و اين 
فرد رسما متهم به »محاربه« شد. در صورت تاييد اين 
اتهام در دادگاه حكم فرد متهم بسيار سنگين و حتي 
در مواردي اعدام خواهد بود. متهم ياد شده تاكنون به 
انجام 100 فقره سرقت اعتراف كرده كه به نظر مي رسد 
اكثر آنها با استفاده از سالح سرد و اعمال خشونت انجام 
شده است.  مساله محاربه و زورگيري چالشي است كه از 
سال 1391 و در جريان اعدام دو زورگير جوان در فضاي 
حقوقي ايران به وجود آمد. محاكم و مقامات قضايي 
براي اينكه جرم زورگيري را مستحق مجازات اعدام 
بدانند، برخي استدالل ها و توجيهات قانوني را مطرح 
مي كنند كه البته غلط هم نيست. چالش حقوقي اما بر 
سر رويه غيرثابت و به شدت متنوع در برخورد با جرايم 
زورگيري مسلحانه و خشونت  آميز است.  اول بياييد 
ببينيم اس��تدالل حقوقي محاربه دانستن زورگيري 
چيس��ت. در هيچ كجاي قوانين م��ا و از جمله قانون 
مجازات اسالمي جرمي به نام »زورگيري« تعريف و 
تبيين نشده است. هر چند در ماده 617 همين قانون 
براي افرادي كه »به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگري 
تظاهر يا قدرت نمايي كند يا آن را وس��يله مزاحمت 
اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گالويز 
شود، در صورتي كه از مصاديق محاربه نباشد« حبس 
از 6 ماه تا 2 سال و تا 7۴ ضربه شالق تعيين شده است. 
اما چطور اين فعل مصداق »محاربه« مي شود؟  ماده 
279 قانون مجازات اس��المي، جرم محاربه را تعريف 
كرده و متذكر شده محاربه كشيدن سالح به  قصد جان، 
مال يا ناموس مردم يا ترساندن آنهاست؛ به  نحوي كه 
موجب ناامني در محيط شود. مشكل قانون اين است 
دقيقا معلوم نيست كه بين اين دو حالت چگونه مي توان 
تفاوت قايل شد. يعني گالويز شدن با سالح سرد يا گرم 
با شخص ديگر به قصد اخاذي و تهديد، چه وقت مصداق 
ماده 617 است و چه وقت مصداق محاربه ماده 279. 
چون به هر حال هر گالويز شدني با ديگران در حالي 
كه سالح به كار برده ش��ود، مي تواند حداقل مصداق 
»ترساندن« افراد باشد كه در ماده 279 به محاربه تفسير 
مي شود.  ادامه در صفحه 5

سيد  علي  مجتهدزاده

زورگيري، محاربه 
و چالش هاي 

حقوقي بي جواب

زنان

براي اولين  بار در ايران طي بازي اس��تقالل و مس 
كرمان پانصد بليت به بانوان اختصاص داده ش��د. 
اين نخستين حضور بانوان در ورزشگاه آزادي براي 
تماشاگري بازي فوتبال است. آنچه از حضور زنان 
حاضر در ورزش��گاه آزادي توجه ها را به خود جلب 
مي كرد، نشانه اي از رضايت و خوشحالي بود كه در 
چهره زنان و دختران موج مي زد، مهره گمشده اي 
كه دير زماني است سيماي زنان اين سرزمين را مزين 
نكرده و گرد غم را از صورت ش��ان نزدوده است. اين  
بار ديديم رضايت و مسرتي را كه ناشي از احساس 
دستيابي به سهم جزيي از برابري جنسيتي است، 
همانكه نبودش در جامعه توان مان را سست كرده 
و گام هاي مان را لنگان. حتي اگر اين س��هم خيلي 
جزيي باشد باز نش��انه اي از ش��كفتن جوانه هاي 
اميد در دل زنان اين سرزمين در مقابل تبعيض ها، 
بي مهري ه��ا و ناديده گرفته شدن هاس��ت.  آنچه 
زنان را قدرت مي ده��د، محدوديت و محصوريت 
نيست، بلكه توانمندي و نيز احساس رضايتمندي 
آن��ان كه بازخ��ورد آن را مي توان در وهل��ه اول در 
س��طح خانواده كه بنيان اساسي جامعه است و نيز 
خود اجتماع مشاهده كرد. محدوديت زنان يعني 
محدوديت جامعه، يعني سس��ت كردن قدم هايي 
براي پاگذاشتن در مسير پيشرفت و توسعه. جامعه 
به زنان توانمند و خودشكوفا در عرضه هاي مختلف 
علمي، فرهنگي، ورزشي و هنري احتياج دارد، زناني 
كه عنصر اساس��ي براي حركت بر ريل هاي توسعه 
هستند، نه زناني كه هنوز درگير حاشيه هاي مبتني 
بر نابرابري و در عصري كه نگاه ها نو ش��ده ما هنوز 
درگير چانه زني براي سهم خواهي. پس مسير اين 
ريل را با دامن زدن و نهادينه كردن رفتار هاي مبتني 
بر نابرابري مسدود نكنيم.  خوشحالي و رضايت زنان 
يعني جاري كردن روح در شيرازه حيات اين جامعه. 
روح جامعه را شاد و زنده نگه داريم. پس قدر بدانيم، 
مهر بورزيم و ارج نهيم تا كانون خانواده و جامعه را 
جوالنگاه خشونت حداكثري نكنيم و چنين تيشه 

را بر ريشه ها نزنيم.

سهيال   لشكري

سهم خواهي
 از برابري

از رسول صدرعاملي به عنوان گزينه رياست هيات مديره نام برده مي شود
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رهبر معظم انقاب اسللامي صبح ديروز )سه شنبه( در 
ديدار رييس جمهور و اعضاي هيات دولت، بررسي و بيان 
عملكرد دولت و ياد و زنده نگه داشتن حوادث مهم انقاب 
و 43 سال اخير را دو رويكرد اساسي هفته دولت برشمردند 
و با تشريح توفيقات يكساله دولت، در بيان توصيه هاي مهم 
از جمله درباره اولويت مساله اقتصاد افزودند: مردم در همه 
حوادث و رويدادها »قهرمان اصلي سرگذشللِت انقاب« 
بوده اند و اين واقعيت مايه درس و عبرت اسللت و به همه 
مسووالن نشان مي دهد كه با اين ملت بايد چگونه رفتار 
كرد. حضرت آيت اهلل خامنه اي، شهيدان رجايي و باهنر را دو 
مدير تراز انقاب اسامي خواندند و با اشاره به اينكه شهادت، 
پاداش شايسته پروردگار به اين دو عزيز بود، گفتند: غفلت 
و فراموشي حوادث بزرگ، آفت مهمي است كه بايد همه از 
آن پرهيز كنيم. رهبر انقاب »برانگيختگي عمومي ملت در 
دوران انقاب«، »حيرت استكبار در مقابل عظمت انقاب«، 
»دشمني هاي بي وقفه زورگويان جهاني«، »بي دفاع بودن 
كشور و پايتخت در مقابل حمات هوايي صدام«، »جوالن 
دادن تروريسللت ها در سراسر كشللور و ناامني سال هاي 
اول انقاب«، »عملكرد دولت ها و مجالس مختلف پس از 
انقاب«، »حضور تعيين كننده ملت در حماسه دفاع مقدس 
و ديگر جبهه هاي مقابله با دشمنان« و »حضور بي دريغ و 
تحسين برانگيز مردم در راهپيمايي ها و مراسم مختلف« را 
از جمله مسائلي خواندند كه ياد آنها بايد دايم در ذهن جامعه 
زنده باشللد. حضرت آيت اهلل خامنه اي در همين زمينه با 
يادآوري حضور به ياد ماندني ملت در تشييع سردار شهيد 
حاج قاسم سليماني افزودند: مسائل مشابه از جمله حضور 
ُپرمعنا و گسللترده مردم در تشييع پيكر آيت اهلل ناصري 
در اصفهان و مشللاركت عجيب مردم در ميهماني غدير 
نشان دهنده جهت گيري هاي عمومي ملت و راه صحيحي 
است كه بايد ادامه يابد. رهبر انقاب، بررسي و پرداختن به 
فعاليت هاي دولت را دومين كاركرد هفته دولت برشمردند 
و با اشاره به برخي توفيقات دولت،  توصيه هايي خطاب به 
رييس جمهور و اعضاي دولت بيان كردند. حضرت آيت اهلل 
خامنلله اي، زنده كردن اميد و اعتماد مللردم را مهم ترين 
توفيق دولت دانستند و افزودند: مردم مي بينند كه دولت 
در وسط ميدان و مشغول كار و تاش براي حل مشكات 
و خدمت رساني به آنها است و اين واقعيت، اميد و اعتماد 
عمومي را تا حد زيادي احيا كرده است البته اين تاش ها در 
برخي زمينه ها به نتيجه رسيده و در بعضي زمينه ها نيز هنوز 

به نتايج الزم نرسيده است. ايشان سفرهاي استاني دولت 
را موضوعي درخشان و مهم خواندند و افزودند: 31 سفر در 
سال اول دولت به سراسر كشور از جمله نقاط محروم و دور 
افتاده، نظارت ميداني بر كارها و همدلي عميق با مردم از 

ديگر توفيقات دولت بوده است.
»سللرعت عمللل و حضللور در محل حللوادث طبيعي و 
پيش بيني نشده به نشانه همدردي دولت با مردم«، »زدوده 
شدن رقابت هاي منفي و مناقشه برانگيز در روابط بين قوا 
كه موجب آشللفته كردن ذهن مردم مي شد«، »تاكيد بر 
مراقبت جدي سه قوه در استمرار اين تاش آرامش بخش« 
و »جوانگرايي« از ديگر توفيقات دولت بود كه رهبر انقاب 
به آنها پرداختند. ايشان گفتند: البته مديران و مسووالن 
جوان هم در مواردي اشتباه و خطا مي كنند اما در مجموع 
دميده شللدن روح جواني در دولت و مجلللس و پرورش 
مديران قوي، ارزش صبللوري در مقابل اين خطاها و رفع 
تدريجي آنها را دارد. حضللرت آيت اهلل خامنه اي، »خارج 
كردن جامعه از چشم انتظاري براي تصميم گيري و اقدام 
ديگران«، »پرهيز از شللرطي كردن كشللور« و »اهميت 
دادن به ظرفيت هاي داخلي« را از ديگر موفقيت هاي قوه 
مجريه خواندند. ايشان دولت سيزدهم را »مسووليت پذير« 
دانستند و گفتند: در يك سال اخير شنيده نشد كه دولت 
فرافكني و بهانه تراشللي كند و بگويد »اختيار نداريم« يا 
»نمي گذارند.« »رويكردهاي خوب در زمينه سياسللت 
خارجي و فرهنگ« و »برجسته كردن شعارهاي انقاب 
از جمله عدالت طلبي، حمايت از مسللتضعفان، پرهيز از 
اشرافي گري و استكبارسللتيزي« از ديگر نقاط برجسته 
دولت بود كه رهبر انقاب بيللان كردند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي تاكيد كردند: دولت اين سررشته و سبك كاري 
را براي دستيابي به توفيقات بيشتر ادامه دهد. رهبر انقاب 
اسامي در ادامه توصيه هايي را خطاب به دولت بيان كردند. 
اولين توصيه حضرت آيت اهلل خامنه اي، »شكر نعمت توفيق 
خدمت به مردم« بود كه در اين خصوص گفتند: شكر اين 
نعمت در درجه اول با تقويت ارتباط با خدا و دعا و توسللل 
و تضرع و انس با قرآن اسللت و در درجه بعد با ادامه تاش 
جهادي براي خدمت به مردم. »داشتن نيت الهي و مخلصانه 
و پرهيز از كارهاي نمايشي« دومين توصيه رهبر انقاب 
بود. حضرت آيت اهلل خامنه اي در همين زمينه خاطرنشان 
كردند: اطاع رساني اقداماتي كه انجام مي شود، منافاتي با 
اخاص ندارد زيرا موجب افزايش اميد مردم مي شود. ايشان 

در توصيه سوم گفتند: به ميان مردم رفتن را ادامه دهيد و 
اسير برخي جوسازي ها نشويد و البته در مواجهه با مردم 
صبر و تحمل به خرج دهيد. رهبر انقاب، حضور بي واسطه 
و مكرر رييس جمهور و ديگر مسووالن دولت در ميان مردم 
را داراي بركات و تاثيرات فراوان دانسللتند و افزودند: البته 
دولِت مردمي فقط به معناي به ميان مردم رفتن نيست، 
بايد با برنامه ريزي دقيق و اسللتفاده از ديدگاه ها و نظرات 
مختلف، زمينه جلب مشاركت مردم در عرصه هاي مختلف 
از جمله اقتصادي و سياسي فراهم شود. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در توصيه چهارم بر لزوم عمل به وعده ها و پرهيز 
از بيان وعده هاي غيرقابل تحقق كه زمينه ساز خدشه دار 
شدن اعتماد مردم مي شود، تاكيد كردند و به عنوان توصيه 
پنجم، با اشاره به موضوع طراحي نقشه جامع حركت دولت، 
افزودند: مراقب باشيد كارهاي روزمره شما را غرق نكند و 
براي اينكه دچار اين آفت نشويد با يك طرح كان و نقشه 

جامع و قابل توضيح براي مردم حركت كنيد.
ايشان لزوم رعايت اولويت ها را به عنوان توصيه ششم مطرح 
كردند و گفتند: توان و امكانات دولت محدود است، بنابراين 
بايد ابتدا سللرفصل هاي اساسي مشخص شوند و سپس 
سللرفصل ها و زيرمجموعه هاي آنها اولويت بندي شوند. 
رهبر انقاب با تاكيد بر اينكه در شللرايط كنوني،  اولويت 
اصلي همچنان مساله اقتصاد است، خاطرنشان كردند: البته 
اين به معناي ناديده گرفتن سرفصل هاي ديگر همچون 
علم، امنيت، آسيب هاي اجتماعي و فرهنگ نيست ولي 
اولويت بايد اقتصاد باشد همراه با پيوست فرهنگي. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي در خصوص موضوع اقتصاد چند نكته را 
بيان كردند. »لزوم انسجام مديران اقتصادي و داشتن نظر 
واحد در مسللائل گوناگون اقتصادي«، »مشخص كردن 
اولويت ها و تمركز بر شاخص هاي اصلي و پيگيري روزانه 
آنها از جانب رييس جمهور و ديگر مسووالن« نكاتي بود كه 
رهبر انقاب به آنها اشاره كردند. رهبر انقاب اسامي در 
بيان شاخص هاي اصلي اقتصاد گفتند: اندازه تورم، رشد 
اقتصادي، رشد سرمايه گذاري، رشد اشتغال، رشد درآمد 
سرانه و كاهش فاصله طبقاتي شاخص هايي هستند كه 
بايد به صورت دقيق و مستمر مورد توجه قرار گيرند. رهبر 
انقاب در توصيه بعدي، عمده ترين سرفصل در پيشرفت 
اقتصاد كشور را مساله توليد خواندند و تاكيد كردند: قاطعانه 
با هر عاملي كه توليد را تضعيف مي كند، مقابله كنيد. ايشان 
در بخش توليد كشاوزي، با اشللاره به بحران غذا به دنبال 

سياسللتمداري موفق اسللت كه حلقه هاي اوليه از 
اطرافيان خود را بيش از همگان همراه كند، مشروط 
بر اينكه انسان هاي مستقلي باشند. سياستمداران 
نبايد اجازه دهند كه اطرافيان نسبت به آنان حالت 
افراد شلليفته را پيدا كنند و به جاي اينكه مشاوران 
و همراهان امين باشللند تبديل به بله قربان گوهاي 
بي خاصيتي شوند كه نه در پي كمك به سياستمدار 
مزبور، بلكلله در پي حفللظ جايگاه خود هسللتند. 
سياسللتمداراني كه بللدون همراهي و مشللورت و 
مشللاركت همفكران و حاميان خود سياست ورزي 
كردند، هنگامي كه به مشكل برمي خورند، احساس 
تنهايي مي كنند، زيللرا همان اطرافيللان حاضر به 
حمايت از او نيسللتند. يكي از نمونه هاي مشللهور 
اين ماجرا شاه بود كه در سللال آخر حكومت خود، 
احسللاس مي كرد كه بسيار تنهاسللت و سعي كرد 
از افراد جديدي مشللورت بگيرد. او حتي انتقادات 
دوست قديمي اش اسداهلل علم را نيز نپذيرفته بود و او 
را به خرفتي متهم كرد. علت تنهايي شاه اين است كه 
قبا هم تنها بود، خودش را تنها و ابرمرد تعريف كرده 
بود، در مدت محللدودي كه ايام به كامش بود، همه 
موفقيت ها را به پاي خودش مي نوشللت و سرمست 
از پيللروزي و غرور بود. روزي هم كه شكسللت ها از 
راه رسلليدند، تنها شد و بار همه آنها بر دوش نحيف 

خودش سنگيني كرد.
توصيه سوم، يك توصيه محافظه كارانه است. بيش 
از آنكه سللخن بگوييد، بنويسيد. سللخنان خود را 
پيش تر تمرين كنيد. اگر در اتخاذ موضعي يا اظهار 
مطلبي شك و ترديد داريد، از بيان آن پرهيز كنيد. 
به قول امام علي)ع(، تا حرفي را نزده اي سللخن در 
بند توست؛ هنگامي كه آن سخن را زدي، تو در بند 
سللخن خواهي بود. براي همه ما پيللش آمده كه از 
گفتن حرفي نادرسللت يا نابجا پشيمان مي شويم. 
ولي بازگرداندن آب رفته به جوي بسلليار سخت و 
پرهزينه است. در امر سياست بايد محتاطانه تر رفتار 
كرد، زيرا در امور فردي هزينه هاي اشللتباه را خود 
فرد مي پردازد، ولي در امور سياسللي سخن اشتباه 
موجب هزينه عمومي و جمعي مي شللود و بالطبع 

بايد محتاط تر بود.
سياستمداراني كه اعتماد به نفس كافي و واقعي دارند 
به طور معمول بي نياز از اين توصيه ها هستند، چون 
به صورت غريزي چنين رفتارهايي را دارند، مشكل 
در سياستمداراني است كه در عمق وجودشان فاقد 
اعتماد به نفس هسللتند ولي در ظاهر خود را داراي 
اعتماد به نفس فراوان نشان مي دهند، در حالي كه 
حتي آمادگي و توانايي اقناع يا كسللب مشللورت از 

اطرافيان خود را ندارند.

مي تواند در شكل گيري افكار عمومي در فضاي مادي 
معنا دار شللود البته به دور از تنش هللاي متداول در 

عرصه غيرمجازي!
 از نگاه هرنگ)3( »افكار عمومي چيزي نظير ابر و دود 
است كه در حالت تراكم و از دور، مشهود و محسوس 
و از نزديك نامحسوس است«، در اين تعريف دو نكته 
قابل تامل است؛ نخست آنكه افكار عمومي جنسيت 
مادي ندارد و دوم آنكه افكار عمومي شكلي متراكم و 

به هم پيوسته از اشتراكات است!
از اين رو شللكل گيري افكار عمومي نيازمند آگاهي، 
وسيله ارتباطي، توافق بر امري مشترك و اعتبار سازي 
رسللانه اي دارد كه بستر رسانه هاي نوين بر اين مهم 
قابليت الزم را دارد و به عبارتي با طرح دغدغه ها، در 
اين رسانه ها، به آن موضوعات منزلت اجتماعي داده 

و آنها را در بين مردم برجسته و مهم مي كنند. 
شللايد از اين رو اسللت كه امللروزه دولت ها بسللتر 
فضاي مجازي و رسللانه هاي نويللن را فرصتي براي 
نظرسللنجي ها قرار مي دهند و از آنها براي سنجش 
افكار عمومي كسب خبر مي كنند. در واقع رسانه هاي 
نوين فرصت و امكان الزم براي شكل گيري و سنجش 
افكار عمومي)4( هستند به شرط آنكه فضاي عمومي 
ايجللاد شللده در آنها مللورد وثوق تصميم سللازان و 

تصميم گيران باشد. 
در نهايت به نظر مي رسللد فضاي رسللانه هاي نوين 
تصوير عرصه عمومي با همان شاخص هاي هابرماسي 
اسللت كه امكان گفت وگو و حاكميللت عقانيت را 
تعريف مي كند، اما تمرين در اين عرصه مي تواند آثار 
بيروني نيز داشته باشد! موضوعي كه بايد نسبت به 

آن با تامل بيشتري پرداخت!
 با اين وجود، واكنش هاي تقابلللي، ناباوري و... قادر 
به ايجاد تعامل با اين رسللانه ها نيسللت! بايد آنها را 
به عنوان عضوي موثر در خانواده رسللانه باور كرده و 
بستر ايجاد ارتباط دموكراتيك و مبتني بر عقانيت 
را در آن جسللت وجو كنيللم و فضللاي الزم بللراي 
شللكل گيري كنش ارتباطي مبتنللي بر عقانيت را 
در آنها بپذيريم! آنها قادرند در شللكل دهي به افكار 
عمومللي و برآيند سللازي از آن گام هللاي بلندي را 

بردارند! نسبت به كاركرد آنها باورپذير باشيم!
 پي نوشت:

1- هابرم�اس، يورگ�ن )1384( نظريه كنش 
ارتباطي، كمال پوالدي، تهران، روزنامه ايران، 

1384، چاپ اول، ج1.
2- فريزر، نانس�ي )1382(، باز انديشه عرصه 
عمومي شركت در نقد دموكراسي واقعا موجود، 
ترجمه ش�هريار وقفي پور، ته�ران: مطالعات 

فرهنگي.
3- هرن�گ، ماي�كل و ديگ�ران )1376( 
دموكراس�ي و آرمانش�هر، گفت وگو با يورگن 
هابرم�اس، ترجمه صداق�ت، پرويز. فصلنامه 
معماري و شهرسازي، دوره ششم، شماره 8 و9
4- خانيكي و خجير، )1397( نقش شبكه هاي 
اجتماعي مجازي در توسعه جامعه مدني ايران. 

فرهنگ ارتباطات،71-99.

مركز رس�انه اي قوه قضاييه|رييس قوه قضاييه در 
ديدار با اعضاي شللوراي عالي نظام پرستاري، با اشاره به 
بحث افزايش مهاجرت گسترده پرستاران گفت: عموما 
خيلللي از افراد تمايلي به ترك وطللن ندارند اما چنانچه 
مراعات شخصيت آنها نشللود و آنها در اداره زندگي خود 
با مشللكل مواجه شللوند، به هر ترتيب صبرشان لبريز 
مي شللود و ممكن است برخاف ميل خود، جاي وطن 
كنند. حجت االسام محسني اژه اي در ادامه افزود: بايد 
با سلسللله اقدامات و راهكارهايي در راستاي حمايت از 
پرستاران، جلوي اين قضيه گرفته شود. رييس قوه قضاييه 
در ادامه به اعضاي شوراي عالي نظام پرستاري پيشنهاد 
كرد با توجه به موعد در پيش بودن تدوين »برنامه هفتم 

توسعه« مطالب مدنظر خود را ارايه كنند.

ايلنا|روساي دولت هاي دوازدهم و سيزدهم همچنين 
درباره مهم ترين موضوعات كشور گفت وگو و تبادل نظر 
كردند. رييس جمهور سابق كشورمان در اين گفت وگوي 
تلفني با آرزوي موفقيت دولت، بار ديگر آمادگي خود 
و اعضاي دولت هاي يازدهللم و دوازدهم براي هرگونه 
مساعدت و همفكري و همكاري با دولت سيزدهم در 
جهت رفع مشكات كشور و مردم را مورد تاكيد قرار داد. 
روساي دولت هاي دوازدهم و سيزدهم همچنين درباره 
مهم ترين موضوعات كشور گفت وگو و تبادل نظر كردند.

مهر|رييس مجلس در پاسللخ به تذكر سياهكلي در 
رابطه با اظهارنظر اخير معاون پارلماني رييس جمهور 
مبني بر اينكه رييس جمهور يك وزير براي وزارت صمت 
معرفي كند، گفت: رييس جمهور از مجلس خواست 
2ماه براي تعيين تكليف وزارتخانه صمت مهلت داده 
شللود تا اين وزارتخانه به دو وزارت صمت و بازرگاني 
تبديل شود و قرار بود دو وزير به مجلس معرفي شوند. 
قاليباف در رابطه با موضوع استيضاح وزير صمت و مهلت 
مجلس به دولت عنوان كللرد: »حرف رييس جمهور 
همان نكته اي است كه من به آن اشاره كردم. ديروز با 
آقاي حسيني صحبت كرديم و او گفت آنچه من درباره 
وزارت صمت به رسانه ها گفتم معرفي يك وزير نبوده 
و بنا شد اين صحبت اصاح شود.« حسيني همچنين 

اعام كرد وزير كار طي هفته جاري معرفي مي شود.

ايسنا|وكيل مدافع سپيده رشنو از آزادي موكلش 
با توديع وثيقه خبر داد. نعيم رضا نظامي چهارمحالي 
در اين باره اظهار كرد: موكلم  ديروز )سه شنبه( با قرار 
وثيقه از زندان آزاد شد. نعيم رضا نظامي چهارمحالي 
روز دوشللنبه گفته بود كه جلسلله اول رسيدگي به 
اتهامات موكلم برگزار شد و قرار بازداشت موقت او فك 
و تبديل به قرار وثيقه شللد. 29 مردادماه سال جاري 
مركز رسانه قوه قضاييه از صدور و اباغ كيفرخواست 
براي »سپيده رشنو« به اتهام اجتماع و تباني به قصد 

ارتكاب جرم عليه امنيت كشور خبر داد.

اعتماد| وزير پيشللين ارتباطات نوشللت: جاي بسللي 
خوشحالي اسللت كه دولت سيزدهم اقدامات دولت قبل 
را ناكافي مي دانند؛ خداوند در اجراي آنچه به زبان آورده اند 
ايشللان را ياري كند. آذري جهرمللي در همين خصوص 
نوشللت: براي ما همين دسللتاورد كه انگاره هايي چون: 
اينترنت 12۸كيلوبيت برثانيه براي مردم ايران كافي دانسته 
مي شد يا اينكه توسعه نسل سوم و چهارم تلفن همراه خاف 
شرع مقدس پنداشته مي شد يا بردن اينترنت به روستاها، 
اجراي برنامه 2030 خوانده مي شللد را به شعار اينترنت 
چندصد مگابيتي منازل تغيير داديم؛ كافي است. جهرمي 
در پايان اين نوشته، نتيجه نظرسنجي صفحه اينستاگرامي 
خود را منتشر كرد كه در 200هزار نفر طي ۸ساعت در آن 
شركت كرده و ۸۸درصد آنها اعام كرده بودند با اظهارات 

رييسي در خصوص اينترنت مخالف هستند.

تس�نيم|دبير كل جبهه پيروان خط امللام و رهبري در 
پاسخ به اين پرسللش كه چرا مشاركت مردم در انتخابات 
كم شده است، گفت: در بين كانديداها بايد كساني باشند 
كه هر كس بتواند ليسللت مورد نظر خود را پيدا كند. اگر 
احساس عمومي اين باشد كه يك عده يا يك تفكر در حال 
حذف است، اعتمادشان از بين مي رود. باهنر در ادامه اظهار 
داشت: تمامي جناح ها بايد بتوانند در انتخابات ها ليست 
قدرتمندي داشته باشند. اينكه گفته شود هركس وابسته به 
اصاح طلبان است، فتنه گر است، اشتباه است. من بسياري 
از اصاح طلبان را مي شناسم كه انقاب اسامي، نظام و رهبر 
معظم انقاب را قبول دارند. او در پايان خاطرنشان كرد: بايد 
بررسي ها به گونه اي باشد تا مردمي كه نظام را قبول دارند 
به سللوي صندوق هاي راي جذب شوند نه اينكه احساس 
كنند، حضورشان فايده اي ندارد و كسللي را ندارند كه به 

آن راي بدهند؛ اين كار بايد از سوي حاكميت اتفاق بيفتد.

اعتماد|محمدعلي ابطحي فعال سياسي اصاح طلب 
به سخنان رييس ستاد امر به معروف، واكنش نشان داد. 
ابطحي نوشت: خدا كند مصاحبه رييس ستاد امر به 
حجاب )معروف سابق( را طالبان نبينند. كلي ابتكارات 

جديد ياد مي گيرند.

چند توصيه به سياستمداران

رسانه های نوین و افکار عمومی

ورود ریيس عدليه 
به موضوع مهاجرت پرستاران

گفت وگوي تلفني روحاني 
با ریيسي به مناسبت هفته دولت

دو وزیر براي وزارت صمت و 
بازرگاني به مجلس معرفي مي شوند

سپيده رشنو آزاد شد

 ابراز »بسي خوشحالي« 
آذري جهرمي از سخنان ریيسي

پيروزي در انتخابات بي رقيب یا
 با رقباي ضعيف، افتخاري ندارد

ابطحي: خدا كند طالبان این 
مصاحبه را نبينند

راهبرد

رهبر معظم انقالب در ديدار اعضاي هيات دولت 6توصيه مطرح كردند

 اولويت اقتصاد به معناي ناديده گرفتن سرفصل هاي ديگر نيست
اولويت  اقتصاد  با  پيوست  فرهنگي

گروه سياس�ي| با بروز تحوالت تازه در فضاي سياسي 
عراق و عقب نشيني صدر از مواضع روزهاي اخير كه منجر 
به عذرخواهي رسمي صدر و اعام اولتيماتوم به طرفدارانش 
براي خروج از منطقه سبز بغداد بود، بسياري از ايرانيان از دل 
اخبار و گزارش هاي تازه به دنبال يافتن پاسخي براي اين 
پرسش بودند كه آيا مرزهاي عراق براي حضور ايرانيان در 
مراسم اربعين باز خواهد شد يا اينكه همچنان بايد منتظر 
روزهاي آينده و تحوالت بعدي در اين كشور باشند. ساعت ۸ 
صبح روز گذشته بود كه خبرگزاري ها به نقل از رييس ستاد 
مركزي اربعين اعام كردند: »به زايرين توصيه مي شللود 
از سللفر به عراق موقتا خودداري كنند.« بافاصله پس از 
اين خبر، خوشخو، معاون هوانوردي سازمان هواپيمايي 
روبه روي دوربين صدا و سيما ايستاد و گفت: »هم اكنون 
تمامي پروازهاي ايران به سللمت عراق تا اطاع ثانوي لغو 
شده و هيچ پروازي از سمت ايران به عراق انجام نمي شود.« 
او همچنين از تاش ها براي انجام يك پرواز فوق العاده به 
منظور بازگرداندن ايرانيان از عللراق و بغداد خبر داد. اين 
روند اما از عصر روز گذشللته بعد از تحوالتي كه در صحنه 
سياسي عراق به وقوع پيوسللت تغيير كرد. صدر در يك 
گفت وگوي رسانه اي با عقب نشيني آشكار از مواضع قبلي 
خود و اعام اطاعت از مرجعيت و از طرفدارانش درخواست 
كرد بافاصله خيابان ها را ترك كنند اين تحوالت باعث شد 
تا رسللانه هاي ايراني، حول حوش ساعت 16و 25 دقيقه 

اعام كنند، »تمامي مرزهاي زميني ايران و عراق بازگشايي 
شد.« هر چند هنوز برخي اخبار ضد و نقيض درخصوص 
سفر ايرانيان به عراق وجود داشت، اما نهايتا ساعت 10 و 1۸ 
دقيقه بود كه وزير كشور و معاون امنيتي اش از بازگشايي 

مرزهاي هوايي و زميني توسط دولت عراق خبر دادند.

زایران عتب�ات عاليات مي توانند در امنيت تردد 
كنند

وزير كشللور با بيان اينكه ناآرامي هاي سياسللي عراق با 
دورانديشي و عقانيت مسووالن آن كشور رو به برطرف 
شدن است، گفت: صرف بازگشايي مرز كافي نيست و تردد 
از مرزهاي زميني با حصول اطمينان از امنيت زوار برقرار 
مي شللود. احمد وحيدي كه در يكصدمين نشست ستاد 
مركزي اربعين سخن مي گفت، افزود: مرز هوايي باز است، 
امنيت خوبي در اين زمينه برقرار اسللت و زايران عتبات 
عاليات مي توانند تردد كنند. صرف اعام باز شدن مرزهاي 
زميني كافي نيسللت و ما بايد از امنيت كامللل زوار خود 
اطمينان حاصل كنيم. مذاكره با طرف عراقي و همچنين 
سفارت ايران در آن كشور جريان دارد. به محض اطمينان 
يافتن از برقراري امنيت كامل زوار، تردد از مرزهاي زميني 
صورت خواهد گرفت. موكب هللا مي توانند از مرزها براي 
استقرار امكانات و تجهيزات شان عبور كنند، اما مردم عزيز 
كشللور منتظر حصول امنيت كامل باشند و اين موضوع 

اطاع رساني مي شود. اعضاي ستاد مركزي اربعين حسيني 
با قدرت كار را در حوزه خدمات رساني دنبال مي كنند.

بازگشایي تمامي مرزهاي زميني ایران و عراق 
قبللل از مصاحبه وزير كشللور و در شللرايطي كه برخي 
اسللتانداران همچنان از مردم مي خواستند كه به مرزها 
مراجعه نكنند، نوروزي رييس پايانه مرز خسروي اظهار 
داشت: »فعاليت معمول اين پايانه از ساعتي پيش از سر 
گرفته شللده و تردد فردي و گروهي زوار بدون مشكل در 
حال انجام است. فعاليت مرز خسروي همانند سنوات قبل 
از ساعت 5 صبح الي 1۷ عصر است و امروز نيز 40 زائر از اين 
مرز به سمت عتبات عاليات عازم شدند.« او با اشاره به اينكه 
تردد فردي و گروهي از مرز خسروي انجام مي شود، گفت: 
»با تاش شبانه روزي صورت گرفته امكانات خوبي براي 
استقبال از زوار تدارك ديده شده است.« از سوي ديگر سردار 

گودرزي، فرمانده مرزباني فراجا نيز اعام كرد: »مرز شلمچه 
به روي زايران اربعين باز شده؛ مرزهاي مهران و چذابه هم به 
زودي بازگشايي خواهد شد.« اظهاراتي كه دقايقي بعد رنگ 
واقعيت به خود گرفت و اخبار بازگشايي مرز مهران، چذابه و 
شلمچه نيز روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت و اعام 
شد زوار اسللكان داده شده در استان خوزستان مي توانند 
هم اكنون با مراجعه به مرز بين المللي مهران به كشور عراق 
جهت سفر به عتبات عاليات اقدام كنند. براساس گزارشي 
كه ساير خبرگزاري ها نيز منتشر كردند، مقامات عراقي از 
بازگشت جمعيت زايران به حرم امام حسين)ع( و حضرت 
عباس)ع( كه از شب دوشنبه خالي از جمعيت شده بود، 
خبر دادند. با عبور از اين اخبار متفاوت به نظر مي رسللد با 
بازگشت آرامش به صحنه سياسي عراق، زايران ايراني نيز 
مي توانند اربعين امسال در كنار حرم سرور و ساالر شهيدان 

حضور داشته باشند.

اخبار ضد و نقيض درباره اعزام زايران ايراني به عراق ادامه دارد

براساس اعالم وزير كشور راه هاي زميني و هوايي عراق بازگشايي شده است
امنيت زایران ایراني برقرار خواهد شد

زير پوست خبر

وقوع جنگ اوكراين، مسللاله امنيت غذايي را بسيار مهم 
دانسللتند و با يادآوري توصيه هاي مستمِر قبلي مبني بر 
لزوم خودكفايي در اقام اساسللي ماننللد گندم، افزودند: 
مساله امنيت غذايي يك مساله درجه يك است كه نبايد 
از آن غفلت شللود. حضرت آيت اهلل خامنه اي در خصوص 
توليد صنعتي، با اشاره به مشكل كمبود سرمايه در گردِش 
واحدهاي توليدي، تامين اين سللرمايه را وظيفه بانك ها 
خواندند و گفتند: بانك مركزي سللخت گيري هاي بجا و 
به  موقعي را در خصوص كنترل ترازنامه بانك ها آغاز كرده 
است اما بايد مراقبت شود كه اين كنترل ها روي فعاليت هاي 
غير موّلد بانك ها همچون خريد زمين و سكه يا فعاليت هاي 
بنگاهداري آنها اِعمال شود و تسهيات الزم براي واحدهاي 
توليدي آسيب نبيند. رهبر انقاب در برشمردن اولويت هاي 
اقتصادي، مساله مسكن را مورد توجه قرار دادند و گفتند: 
در قضيه مسكن عقب ماندگي زيادي وجود دارد كه موجب 
افزايش سرسام آور قيمت و اجاره بها و رنج و زحمت مردم 
شده است. »ساخت پتروپااليشگاه ها«، »تكميل زنجيره 
ارزش افزوده در صنايع معدني و جلوگيري از خام فروشي«، 
»تكميل مسيرهاي حياتي شمال- جنوب و شرق به غرب 
براي افزايش ظرفيت حمل و نقل بين المللي و همچنين 
مسلليرهاي ارتباطي و حمل ونقل داخلي« و »توسللعه 
استفاده از ظرفيت بي بديل دريا« اولويت هاي ديگري بود 
كه رهبر انقاب بر آنها تاكيد و خاطرنشان كردند: نگذاريد 
ظرفيت هاي طبيعي و انسللاني عظيم موجود در كشور 

هرز برود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پايان سخنان شان با تاكيد بر 
پرهيز از نيمه كاره رها كردن كارها و ضرورت پيش گرفتن 
صبر و استقامت و افزايش كار جهادي براي حل مشكات 
متراكم و بجا مانده، گفتند: اگر به اين توصيه ها عمل شود، 
ثابت خواهد شد كه دولت سيزدهم دولتي كاما كارآمد، 
فعال و برطرف كننده مشكات زندگي مردم است كه نتيجه 
آن رضاي پروردگار و مردم خواهد بود. ايشان همچنين با 
قدرداني از گزارش رييس جمهور و چند تن ديگر از اعضاي 
دولت گفتند: بايد با فعاليت بيشتر بخش رسانه اي دولت و 
اطاع رساني هنرمندانه و باورپذير، اين دستاوردها را براي 

مردم بيان كرد.
 پيش از سللخنان رهبر انقاب اسللامي، رييس جمهور 
و چهللار تن از اعضللاي دولت بلله بيللان گزارش هايي از 
رويكردها و اقداماِت اولين سال دولت سيزدهم پرداختند. 
حجت االسام والمسلمين رييسي با اشاره به شرايط دشوار 
كشور در مرداد 1400، »پيوند نزدن معيشت مردم به اراده 
بيگانگان« را از مهم ترين اقدامات دولت دانست و گفت: در 
اين يكسال بيش از قبل مطمئن شديم كه براي همه مسائل 
راهكار وجود دارد و هيچ بن بستي وجود ندارد. رييس جمهور 
همراهي و اعتماد مردم را بزرگ ترين سرمايه دولت برشمرد 
و گفت: ابرپروژه دولت »احياي اعتماد عمومي به دولت« 
است و كليه اقدامات در اين چارچوب دنبال مي شود. كنترل 
رشد تورم و نقدينگي، مهار كرونا و واكسيناسيون سراسري، 
اسللتقراض نكردن از بانك مركزي براي جبران كسللري 
بودجلله، ايجاد درآمد هاي جديللد و پرداخت بدهي هاي 
سللنگين بجامانده از قبل، پايللداري در ذخاير كاالهاي 
اساسي، سفرهاي استاني با راهبرد حل مساله، فعال كردن 
سامانه هاي الكترونيك به منظور اصاح بسترهاي فسادزا، 
اجراي عدالت به ويژه در اليحه بودجه، تغيير ريل سياست 
خارجي از برجام زدگي به نگاه متوازن و همچنين ارتقاي 
تجارت و همكاري ها با همسايگان از مهم ترين محورهاي 
گزارش رييس جمهور در اين ديدار بود. آقاي مخبر معاون 
اول رييس جمهور نيز »مديريت نوسان هاي اقتصادي«، 
»فعال سازي سللرمايه گذاري داخلي« و »مبارزه با فقر و 
گسترش عدالت« را سه محور اصلي كار اقتصادي دولت در 
يكسال اخير خواند و گفت: استفاده از ظرفيت هاي متنوع 
كشور از جمله 2۷00 كيلومتر دسترسي به دريا، معادن و 
كشللاورزي جزو اولويت هاي دولت است. بيان گزارشي از 
سفرهاي استاني در يكسال گذشته و روند تخصيص منابع 
براي اجراي مصوبات آنها از زبللان آقاي مرتضوي معاون 
اجرايي رييس جمهور، بيان اقدامات برنامه اي و بودجه اي 
دولت از جمله در اصاح تراز درآمدها و مصارف در گزارش 
آقاي ميركاظمي رييس سازمان برنامه و بودجه و همچنين 
گزارش وزير نيرو از اقدامات دولت در دو حوزه آب و برق به 
منظور كاهش تنش هاي آبي و جلوگيري از خاموشي  ها در 

تابستان، بخش هاي ديگر اين ديدار بود.
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يك روز پس از آنكه هواداران س��يد مقتدي صدر، 
سياس��تمدار جنجالي عراق، در بغداد و استان هاي 
جنوبي عراق اعتراضات گسترده اي را آغاز كردند، 
مقتدي ص��در با حضور در يك نشس��ت خبري در 
اقامتگاهش در نجف، به هوادارانش هشدار داد كه 
ف��ورا خيابان ها را ترك كنند. 1۸ س��اعت توفاني و 
خونين در ع��راق، در پي اعالم كناره گيري مقتدي 
صدر از سياست با نشس��ت خبري او پايان گرفت. 
اظهارات صدر در نشست خبري روز گذشته اش با 
استقبال بي سابقه ش��خصيت هاي سياسي از همه 

جناح ها مواجه شد.
صدر روز دوشنبه با انتش��ار بيانيه اي گفته  بود كه 
براي هميشه از سياست كناره گيري مي كند، او روز 
گذش��ته نيز بار ديگر بر اين موضع خود پافش��اري 
و تاكي��د كرد كه كناره گيري او از سياس��ت قطعي 
اس��ت. صدر با انتقاد از ش��به نظاميان منتس��ب به 
خودش، گروه موسوم به سرايا السالم، از مردم عراق 
عذرخواهي كرد. اظهارات صدر با اس��تقبال سران 
گروه هاي سياسي در عراق مواجه شد كه اقدام او را 

شجاعانه توصيف كردند.
بالفاصله بعد از اين س��خنراني، ه��واداران جريان 
صدر، بعد از 1۸ س��اعت اعتراضات خش��ونت آميز 
و درگيري هاي مس��لحانه در منطقه س��بز بغداد از 
مواضع خود عقب نش��يني كردند و بس��اط تحصن 
در مقابل نهادهاي حكومتي از جمله پارلمان، كاخ 
رياس��ت جمهوري و ش��وراي عالي قضايي عراق را 

جمع كردند. 
پايان تحصن و درگيري هاي مس��لحانه در بغداد و 
ديگر شهرها باعث شد تا دولت حكم منع آمد و شد 
را كه از عصر روز دوشنبه اعالم كرده  بود، لغو كند و 
شرايط نس��بتا عادي بر شهرهاي عراق حاكم شود. 
از بعدازظهر دوشنبه تا زمان اظهارات مقتدي صدر، 
دس��ت كم 30 شهروند عراقي به ش��مول هواداران 
صدر و نيروهاي امنيتي در درگيري هاي مسلحانه 

در منطقه سبز بغداد كشته  شدند.
همزمان با عقب نش��يني ش��به نظاميان و هواداران 
مقت��دي ص��در از منطقه س��بز بغ��داد، چارچوب 
هماهنگي احزاب ش��يعي ني��ز از ه��واداران خود 
خواس��ته اس��ت تا اين منطقه را خال��ي كنند و به 

خانه هاي خود بازگردند. 
متحصنان هواداران چارچوب هماهنگي كه با شعار 
دفاع از نهادهاي مشروع تجمع كرده بودند، پس از 
خروج نيروهاي صدر از منطقه س��بز، اين منطقه را 

ترك كردند.
 كميت��ه هماهنگي تظاه��رات دف��اع از نهادهاي 
مش��روع ضمن قدرداني از مش��اركت كنندگان در 
اين تحصن، از آنان خواست كه به تحصن خود پايان 
دهند. ب��ه گزارش خبرگزاري رس��مي عراق )واع( 
بيانيه اين كميته افزوده كه موضع ملي ش��جاعانه 
تحصن كنن��دگان در دفاع از ميه��ن و حكومت در 
برابر حمالت تروريستي و آش��وب طلبانه شايسته 

تحسين است. 
در اين بيانيه از تحصن كنندگان خواس��ته شده كه 
به خانه هاي خود بازگردند و همواره آماده پذيرش 
نداي ميهن باشند. اين كميته از نيروهاي امنيتي و 
الحشد الشعبي و عشاير و ديگر مدافعان و حاميان 

اين تحصن قدرداني كرده است.

تعويق مجدد اعالم حكم دادگاه عالي فدرال
صبح روز سه شنبه قرار بود دادگاه عالي فدرال عراق، 
در پاسخ به شكايت هاي هواداران سيد مقتدي صدر 
نسبت به قانوني بودن فعاليت مجلس عراق، حكم 
خود را ص��ادر كند، اما به دليل ش��رايط اضطراري 
پايتخت و منطقه س��بز بغداد، اع��الم اين حكم به 

تاخير افتاد. مقتدي صدر از هواداران خود خواسته 
 بود با ش��كايت به دس��تگاه قضايي ع��راق در مورد 
غيرقانوني بودن ادامه فعاليت پارلمان، با اس��تفاده 
از حكم قضايي مجل��س را منحل و زمينه برگزاري 
انتخابات زودهن��گام را فراهم كند. يك مقام عراق 
صبح سه شنبه به خبرگزاري رسمي اين كشور گفته 
 بود: »با توجه ب��ه تعطيلي و تحوالت امنيتي جاري 
در نزديكي منطقه خضرا جلسه دادگاه براي بررسي 

اين شكواييه برگزار نخواهد شد.«

نشست خبري صدر
24 س��اعت پس از اعالم كناره گيري مقتدي صدر 
از سياست، اين سياستمدار پرحاشيه عراقي، ظهر 
سه ش��نبه در اقامتگاه خود در نجف مقابل رسانه ها 
قرار گرف��ت تا به اتفاقات 24 س��اعت قبل واكنش 

نشان دهد. 
وي در س��خنان خود هشدار داد كه اگر خشونت ها 
پايان نگيرد، از جريان صدر اعالم برائت خواهد كرد. 
به گزارش فارس به نقل از واع )خبرگزاري رس��مي 
عراق( س��يد مقتدي صدر گفت: »م��ن از آنچه در 

عراق اتفاق مي افتد، بسيار ناراحتم.
 از مل��ت ع��راق عذرخواهي مي كن��م. تنها متضرر 
اتفاقات��ي ك��ه در ح��ال رخ دادن اس��ت، عراقي ها 
هستند. قاتل و مقتول هر دو در آتش هستند.« صدر 
تاكيد كرد: »كشور من پس از اينكه اسير فساد شد، 
با تاسف فراوان، اسير فس��اد و خشونت شد. چه بد 
انقالبي است كه خشونت و قتل مخدوش شده است. 

اين انقالب نيست.« 
رهب��ر جريان ص��در تصريح ك��رد: »وط��ن امروز 
اسير فس��اد و خشونت اس��ت. ما اميدوار بوديم كه 
اعتراضات مسالمت آميز باشد نه با اسلحه. انقالبي 
كه با خش��ونت مخدوش باش��د، انقالب نيس��ت. 
من اكن��ون از انقالب جريان ص��در انتقاد مي كنم. 
س��رايا السالم شبه نظامياني بي ش��رم هستند. من 
از نيروهاي امنيتي و الحش��د الشعبي كه بي طرف 
ايستادند، تشكر مي كنم. از فرماندهي كل نيروهاي 

مسلح نيز قدرداني مي كنم.«
وي از »سرايا السالم« و كليه تحصن كنندگان مقابل 
پارلمان در منطقه س��بز عراق خواست كه طي ۶0 
دقيقه آينده به اين تحصن پايان دهند و عقب نشيني 
كنند و گفت: »اگر جريان صدر در عرض ۶0 دقيقه 
آينده از تحصن خارج نش��ود، م��ن از جريان صدر 

برائت مي جويم و موضع ديگري خواهم گرفت.« 
رهبر جريان صدر ادامه داد: »من فقط يك شهروند 
عراقي هس��تم و كناره گيري ام از صحنه سياس��ي 

قطعي است.« 
وي در پاس��خ به س��وال يكي از خبرنگاران درباره 
تماس ها با س��اير رهبران سياس��ي گف��ت: »هيچ 
تماسي با گروه هاي سياسي وجود ندارد. من به طور 
كامل سياس��ت را ترك كرده ام و بار ديگر به آن بر 
نمي گ��ردم من مطيع مرجع خود، ]آيت اهلل س��يد 

كاظم حسيني[ حائري هستم.«

واكنش ها به سخنان صدر
اظه��ارات مقت��دي ص��در ب��ا واكنش گس��ترده 
سياس��تمداران عراقي مواجه شده است كه عمدتا 
 اظه��ارات او را ش��جاعانه و مس��ووالنه توصي��ف 

كرده اند.
به گزارش ميدل ايس��ت نيوز، مصطف��ي كاظمي، 
نخس��ت وزير عراق دع��وت مقتدي ص��در، رهبر 
جريان صدر براي توقف خشونت را باالترين سطح 
ملي گرايي و اهتمام به خون شهروند عراق دانست.

وي در پيامي در ش��بكه اجتماعي توييتر نوش��ت: 
»سخنراني صدر، مسووليت اخالقي و ملي را بر عهده 
همه مي گذارد تا از مقدرات عراق حفاظت و تشديد 
سياسي و امنيتي را متوقف و گفت وگوي فوري براي 

به نتيجه رسيدن براي حل بحران را آغاز كنند.«
حيدر عبادي، رهبر جريان نص��ر در پارلمان عراق 
نيز با انتش��ار پيامي در توييتر نوش��ت: »همه افراد 
مس��لح فورا عقب نشيني كنند، هيچ توجيهي براي 
دول��ت وجود ندارد كه عاجزانه بايس��تد و نظاره گر 
باش��د به خصوص پ��س از س��خنراني مقتدي كه 
خواستار عقب نش��يني آناني شد كه ادعاي وابسته 
بودن ب��ه جري��ان ص��در را مي كنند. اين مس��اله 
امتيازي براي صدر محس��وب مي ش��ود.« عبادي 
افزود كه عاق��الن بايد راه حل هايي براي جلوگيري 
از بازگش��ت جنگ بيهوده و به خطر انداختن جان 
ش��هروندان غيرنظامي و تضعيف حكومت و منافع 

مردم وضع كنند.
ه��ادي العامري رييس ائتالف فت��ح نيز تاكيد كرد 
كه ابتكار عمل صدر براي پايان دادن به خش��ونت 
مسلحانه و اقدامي شجاعانه و شايسته تقدير است 
كه در مرحله اي حس��اس مطرح ش��د ك��ه در آن 
بس��ياري بر گس��ترش جنگ ميان برادران شرط 
بس��ته بودند. او از همه خواست كه همين مسير را 
پيش بگيرند و براي جلوگيري از ريخته شدن خون 
و بستن راه فتنه تالش و براي پايان دادن به بحران 

و خروج از بن بست سياسي وارد عمل شوند.
نچيروان بارزاني، رييس اقليم كردس��تان عراق نيز 
از موضع مقتدي صدر براي پايان دادن به تنش در 
منطقه خضرا اس��تقبال، بر حماي��ت از موضع ملي 
مسووالنه وي تاكيد و ابراز اميدواري كرد كه امنيت 

و ثبات به عراق بازگردد.
 او از همه نيروهاي سياسي عراق خواست كه براي 
حل مشكالت و نجات كش��ور از اين شرايط دشوار 
تالش كنند. مثتي الس��امرايي، رييس ائتالف عزم 
از مقت��دي صدر و موضع تاريخ��ي اش در خاموش 
كردن آتش فتنه و حفاظت از ميهن و ملت از خطر 

آن تقدير و تشكر كرد. 
هوشيار زيباري از سران حزب دموكرات كردستان 
نيز نوشت كه از فتنه جلوگيري شد و اكنون سران 
مسوول بايد از زمان براي رفع اختالفات و پيشروي 
با مسووليتي عالي اس��تفاده كنند و از دست دادن 
فرص��ت براي نجات كش��ور جايز نيس��ت. قاس��م 
االعرجي، مشاور امنيت ملي عراق با تشكر از مقتدي 
صدر نوش��ت كه تو همان بزرگمرد هستي. محمد 
حلبوس��ي، رييس پارلمان عراق با تشكر از مقتدي 
صدر گفت كه موضع ش��ما در ش��أن عراق بود كه 

سزاوار تالش بيشتري از سوي ماست.
حنان الفتالوي، نماينده پارلمان عراق نيز نوش��ت 
خوش به حال كسي كه مانع ريخته شدن خون شد 
و به فتنه ميان فرزندان يك كش��ور، دين و مذهب 
پايان داد. باسم خشان، نماينده پارلمان عراق گفت 
تصميم مقت��دي تصميمي حكيمانه بود كه مانع از 
فتنه اي ش��د كه ديگر سودي نداش��ت، اميدواريم 
صلح تداوم يابد و اصالحات و تغيير در س��ايه قانون 

اساسي محقق شود. 
خميس الخنجر، رييس ائتالف الس��ياده عراق در 
توييتي با تشكر از مقتدي صدر بابت موضعش گفت 
كه نيروهاي ملي بايد مرحل��ه جديد را با برگزاري 
انتخابات زودهنگام پس از آن آغاز كنند كه پارلمان 
قوانين الزم همانند قانون جديد انتخابات و بودجه 
و س��اير قوانيني را كه م��ردم به آن ني��از دارند، به 

نتيجه برساند.

ادامه انتقادهاي نوري مالكي از صدر
برخالف سياستمداران ديگر عراقي كه از اظهارات 
دي��روز ص��در اس��تقبال كردن��د، ن��وري مالكي، 
نخست وزير پيشين عراق و رهبر جريان دولت قانون 
با انتش��ار بيانيه اي تند از عملكرد صدر انتقاد كرده 
اس��ت. رابطه صدر و مالكي در طول سال هاي اخير 
بسيار پرتنش اس��ت و در ماه هاي گذشته، مقتدي 

صدر در پي انتشار فايل هاي صوتي منتسب به نوري 
مالكي كه در آنها به حشد الشعبي توهين و گوينده 
خواهان ترور صدر شده  بود، خواستار محاكمه نوري 
مالكي ش��ده  بود. صدر همچنين به ش��دت مخالف 

مشاركت نوري مالكي در دولت آينده عراق است.
ب��ه گ��زارش ميدل ايس��ت نيوز ن��وري مالك��ي با 
انتش��ار بيانيه اي تاكي��د كرد كه ح��وادث اخير به 
هم��ه ثابت كرد كه ب��ا منطق زورگوي��ي نمي توان 
واقعيت هاي سياسي تازه اي را به كسي تحميل كرد. 
نوري المالكي، رييس ائتالف دولت قانون، با انتشار 
بيانيه اي نوش��ت كه الزم مي داند ب��ر نكاتي تاكيد 
كند كه اولين آنها آن اس��ت كه با منطق زورگويي 
نمي توان ي��ك واقعيت سياس��ي را ك��ه مخالفان 
بسياري دارد تحميل كرد. او افزود كه بايد دانست 
كه كسي كه جرقه اوليه جنگ را مي زند پايان دهنده 
جنگ نيس��ت و امكان كنترل آن را ندارد همچنان 
كه از منافع آن هم بهره نمي برد بلكه عوامل داخلي 
و خارجي هس��تند ك��ه صحنه خون ب��ار را اداره يا 
متوقف مي كنند. در اين بيانيه تاكيد شده كه همه 
متعهد به حفظ نظام سياس��ي كشور تالش در زير 
سايه قانون هس��تند و بايد هرگونه رفتار نادرست 
»از جانب هريك از ما كه باش��د به دور از مجامله و 

تعارف« محكوم شود.
وي همچنين تاكيد كرد ك��ه نهادهاي حكومت از 
مصوني��ت و احترام كام��ل برخوردارند و تعرض به 
آنها جرمي بزرگ و تخريب حيات سياسي و تعرض 

به دموكراسي است. 
المالك��ي ادام��ه داد ك��ه 10 م��اه سياس��ت هاي 
خشونت آميز و درگيري هاي بي حاصل كافي است 
و بايد با منطق و عقالني��ت و در نظر گرفتن منافع 
ملي و ش��رعي در چارچوب هاي قانوني عملي كرد 
و افزود كه ملت منبع مش��روعيت است و اقدامات 
غيرقانوني و نادرس��ت جز براي رسيدن به اهداف 
نامشروع نيس��ت و ملت بايد با آگاهي حقوقي خود 

آن را محاكمه و از آن انتقاد كند. 
وي همچني��ن تاكيد كرد كه دوري از خش��ونت و 
قدرت ه��اي غيرقانوني و از تخريب نظام سياس��ي 
بخش جدايي ناپذير كنش سياس��ي ماست و افزود 
كه همه نيروهاي سياس��ي بايد به مقررات ناشي از 
راي ملت كه جلوه گاه آن مجلس عراق است پايبند 
باشند و افزود كه احترام به قانون و نهادهاي قانوني 
و رعايت منافع ملي سخني است كه همگان بايد بر 

سر آن اجماع كنند.

از سرگيري فرآيند تشكيل دولت؟
برخ��ي رس��انه هاي عراق��ي گ��زارش داده اند كه 
عقب نش��يني هواداران صدر از اطراف س��اختمان 
پارلمان ع��راق باعث خواهد ش��د تا مس��ير براي 
تش��كيل جلس��ه پارلمان و انتخاب رييس جمهور 
و نخس��ت وزير هموار شود. به نوش��ته بغداداليوم، 
برخي منابع گفته اند كه عقب نشيني هواداران صدر 
و اعالم بازنشس��تگي او از سياس��ت، مسير را براي 
چارچوب هماهنگي احزاب ش��يعي هموار مي كند 
تا به پارلمان بازگردند و فرآيند تشكيل دولت جديد 
را به احتمال زياد بعد از هماهنگي و مذاكره با جريان 

صدر از سربگيرد.
 تركي العتبي، از سران چارچوب هماهنگي احزاب 
ش��يعي به بغداد الي��وم گفته اس��ت: »پايان وقايع 
منطقه سبز و عقب نشيني معترضان باعث خواهد 
شد كه جلسات پارلمان از سرگرفته شود و به افكار 
عمومي عراق اطمينان خاطر مي دهد.« وي گفت: 
»انتظار مي رود كه فرآيند تش��كيل دولت از سوي 
چارچوب هماهنگي احزاب شيعي و ديگر نيروهاي 
سياسي تسريع شود كه به نوبه خود مي تواند شرايط 
را بهبود بدهد و راه حلي منصفانه براي مش��كالت 

جاري به دست بيايد.«

شهاب شهسواري

چاپ جديد كت��اب »انقالب ها« 
نوشته جك گلدس��تون، ترجمه 
محمدتقي دلفروز در 4۸0 صفحه 
از سوي انتشارات كوير منتشر شد. 
اين كتاب براي رشته هاي انقالب 
و تغيير اجتماعي مهيا شده است. 
كتاب »انقالب ه��ا« محققان و به 
ويژه دانشجويان را به موضوعات كليدي مرتبط با انقالب ها، 
نظير مسائل دموكراس��ي و ديكتاتوري، بسيج مردمي و 
منازعه رهنمون خواهد ساخت و آنها را با برهه هاي اصلي 
مبارزات انقالب در گذش��ته و حال آش��نا خواهد كرد. در 
بخش اول، مطالعات كالس��يك و جديدترين رويكردها 
به فهم نظ��ري انقالب ه��ا و جنبش هاي انقالب��ي ارايه 
مي شود، از جمله مدل هاي ساختاري، مطالعات مربوط به 
ايدئولوژي و رهبري انقالبي، نقش موضوعات جنسيتي و 
پيامدهاي مبارزات انقالبي. بخش دوم، گزارش مختصري 
از برهه هاي حساس انقالبي در تاريخ مدرن عرضه مي دارد. 
اين گزارش ها بر اس��اس انواع انقالب ها طبقه بندي شده 
است. انقالب هاي جمهوري خواهان انگلستان )1۶40(، 
فرانس��ه )17۸9( و اياالت متحده )177۶(، انقالب هاي 
كمونيستي روسيه )1917(، چين )1949( و كوبا )1959(، 
انقالب هاي ضد ديكتاتوري مكزيك )1910(، نيكاراگوئه 
)1979(، ايران )1979( و فيليپين )19۸۶(، انقالب هاي 
ضدكمونيستي اروپاي ش��رقي )19۸9(، اتحاد شوروي 
)1991( و شورش دانشجويي ميدان »تيان آن من« چين 
)19۸9(، انقالب ه��اي چريكي امري��كاي التين )از دهه 
1950 به اين سو( و انقالب هاي مبتني بر »منازعه قومي« 
در آفريقاي جنوبي )1994(، فلسطين -  اسراييل )197۸ 
به اين س��و( و افغانستان )1973 به اين سو( . اگر بعضي از 
ايده هاي مشترك را در مورد چرايي وقوع انقالب مورد توجه 
قرار دهيم، مسائل پايه اي و سازنده يك نظريه انقالب بر ما 
آشكار مي شوند. يك نگرش رايج در بين مردم عادي اين 
است كه »بدبختي« و فالكت سبب شورش مي شوند. به 
عبارت ديگر، وقتي ستم و سركوب غير قابل تحمل مي شود، 
توده ها عليه ستمگران قيام مي كنند. هر چند اين نگرش 
بخش��ي از حقيقت را بيان مي كند، اما توضيح نمي دهد 
كه چرا انقالب ها در بعضي از كش��ورها رخ داده اند ولي در 
بعضي ديگر نه. ش��ورش تنها يكي از چندين راهي است 
كه ستمديدگان برمي گزينند. ستمديدگان ممكن است 
چنان پراكنده و ضعيف باشند كه نتوانند شورش موثري 
را سازماندهي كنند، يا شايد صرفا به اميد زندگي بهتري 
در آينده، دست به هيچ كاري نزنند. سركوب و بدبختي در 
سراسر تاريخ وجود داشته است، اما انقالب ها پديده هاي 
نادري هس��تند. بنابراين، يك نظريه پرداز انقالب بايد به 
اين پرسش بپردازد كه آيا هر ستم و سركوبي به شورش و 
انقالب منجر مي شود؟  نويسنده نتيجه گيري كرده است 
يكي از عناصر كليدي در تالقي هاي انقالبي جهان مدرن 
تمايل ابرقدرت هاي بين المللي براي حمايت يا ممانعت 
از جنبش هاي انقالبي، يك بس��تر جهاني آس��ان گير و 
حمايت كننده، شناس تبديل وضعيت بي ثبات به انقالب 
آش��كار را افزايش مي دهد و در پي آن موجي از انقالب ها 
گسترش يافت، چراكه رژيم هايي كه متزلزل و شديدا متكي 
به حمايت خارجي بودند، پي  بردند كه بايد بر منابع ضعيف 
خود تكيه كنند. علل اصلي انقالب ها هنوز در سراسر جهان 
به چشم مي خورد و بنابراين انقالب ها احتماال در آينده اي 
نزديك ادامه مي يابند. طي سال هاي اخير اين پيش بيني 
به قدر كافي محقق شده است. در سال 19۸۶، انقالب هاي 
»قدرت م��ردم« ديكتاتوري ه��ا را در فيليپين و هاييتي 
سرنگون ساختند. در 19۸9، شورش هاي ضدكمونيستي، 
به ويژه در ميدان »تيان آن من«، چين را تكان داد و در 1991 
شورش هاي مردم و نخبگان فروپاش��ي اتحاد شوروي را 
به دنبال داشت. در س��ال هاي 1991- 19۸9، رژيم هاي 
كمونيستي در سراسر اروپاي ش��رقي از آلباني تا روماني 
سرنگون ش��دند. در 19۸7، يك انتفاضه )قيام( به وسيله 
فلسطينيان عليه اشغالگري اسراييل آغاز شد كه تا به امروز 
ادامه دارد و در 1994 رژيم آپارتايد در آفريقاي جنوبي به 
وسيله تركيبي از اعتراضات و اصالحات از پاي درآمد. در 
امريكاي التين جنبش هاي چريكي انقالبي در پرو ظاهر و 
ساقط شدند، توجه جهاني را به منطقه چياپاس مكزيك 
جلب و بخش هاي زيادي از كلمبيا را اش��غال كردند. در 
آفريقا، ديكتاتوري زئير در مواجهه با شورش هاي منطقه اي 
فرو پاشيد و تهاجماتي عليه رژيم هاي كنگو، ساحل عاج، 
ليبريا و س��يرالئون صورت گرفت. در ساير نقاط جهان، 
يك ش��ورش گسترده طرفدار دموكراس��ي در 19۸۸ در 
برمه رخ داد و ش��ورش اس��المي خونين��ي در 1992 در 
الجزاير آغاز شد. در 199۸، ديكتاتوري اندونزي سرنگون 
شد و در س��ال 2000، ديكتاتوري صرب ها نيز به همين 
سرنوش��ت دچار ش��د. درك انقالب ها )كارگزاران شان، 
داليل ش��ان و پيامدهاي ش��ان( براي درك وقايع جاري 
همان اهميتي را دارند كه همواره براي درك تاريخ جهان 
ما داش��ته اند. »كتاب انقالب ها« شامل 9 فصل مستقل 
است. موضوعاتي همچون: »رويكردهاي كالسيك، بحث 
پيرامون مدرنيزاسيون )انقالب و نظم سياسي(، ريشه هاي 
انقالب )دهقانان و انقالب ها، تحليل ساختاري از انقالب ها، 
انقالب ها در ديكتاتوري هاي مدرن و نقش كارگزار و فرهنگ 
در انقالب ها(، پيامدهاي انقالب ها )انقالب و زايش مجدد 
نابرابري، جنسيت و انقالب ها، ديكتاتوري و دموكراسي، 
تاثير انقالب ها بر رفاه اجتماع��ي در امريكاي التين، ضد 
انقالب و انقالب و جنگ( جنسيت انقالب ها، )ديكتاتوري يا 
دموكراسي، ضد انقالب و انتشار امواج انقالبي(، انقالب هاي 
جمهوري خواهي )انقالب هاي انگليس، فرانسه و امريكا(، 
انقالب هاي ماركسيس��تي )انقالب هاي روسيه، چين و 
كوبا(، انقالب هاي ضد ديكتاتوري )انقالب هاي مكزيك، 
نيكاراگوئه، ايران و فيليپين(، انقالب هاي ضدكمونيسم 
)اروپ��اي ش��رقي در 19۸9، انق��الب در اتحاد ش��وروي 
و ريش��ه هاي اجتماعي 
تظاهرات دانش��جويي 
چي��ن(،  در   19۸9
ش��ورش هاي چريكي و 
قومي )امريكاي التين، 
جنوب��ي،  آفريق��اي 
فلس��طين و افغانستان( 
مورد توجه نويسنده قرار 

گرفته است.

وضع در عراق بس��يار خطرناك 
اس��ت. از دو ماه پيش، زماني كه 
انصار مقتدي صدر پارلمان عراق 
را اشغال كردند، مشخص بود كه 
به چنين شرايطي مي رسيم كه 
دوشنبه شب ش��اهد آن بوديم. 
آقاي صدر يك اشتباه محاسباتي 
سياس��ي داشت و آن اين بود كه تصور مي كرد كه وقتي 
وارد خيابان و اعتراضات خياباني ش��ود، بقيه گروه هاي 
سياس��ي كه مخالف فس��اد، قوم گرايي و رويكردهاي 
منطقه اي هستند و كس��اني كه معارض نظام سياسي 
عراق هستند، وارد ميدان مي ش��وند و در كنار هوداران 
صدر به خيابان ها مي آيند. االن مش��خص ش��ده است 
كه محاس��بات مقتدي صدر غلط بود. صدر به درستي 
وضع عراق، وضع منطقه و وضع كس��اني را كه به وضع 
عراق و منطق��ه اهميت مي دهند، ارزياب��ي نكرده  بود. 
وقتي مقتدي صدر، به اعتراض��ات خياباني روي آورد و 
مجلس را اشغال كرد، هيچ يك از گروه هاي عراقي، نه از 
شيعيان، نه از سني ها و نه از كردها با او همراهي نكردند 
و با روش بيان مطالبات او مخالف بودند. من معتقدم كه 
مطالبات مقتدي صدر، تفاوتي با بخش بزرگي از مطالبات 
مردم عراق ندارد، همه گروه هاي سياسي و جريان هاي 
اجتماعي دقيقا روي همان چيزهايي معترض هستند 
كه ه��واداران ص��در ب��ه آن اعتراض مي كنند. فس��اد 
مالي در عراق گسترده اس��ت، قانون گريزي و سالح در 
خيابان هاي عراق از مش��كالتي اس��ت كه همه مردم و 
جريان هاي سياس��ي از شمال و ش��رق و غرب و جنوب 
ب��ه آن اعتراف مي كنن��د. اما اختالف نظره��ا در ميان 
جريان هاي سياسي بر س��ر راه حل هاي اين مشكالت 
است. مقتدي صدر معتقد است كه مجلس بايد منحل 
شود، دولت منحل شود و رييس جمهور استعفا بدهد و 
پس از اين راهكارهاي تازه عملي شود. اين راهكار اصال 
مشروع، قانوني و عملي نيست. قانون اساسي عراق اجازه 
نمي دهد كه پارلمان عراق توسط كسي جز نمايندگان 
پارلمان عراق منحل شود. تنها كسي كه توانايي انحالل 
پارلمان را دارد، نمايندگان پارلمان هستند. به جز امضاي 
دوسوم نمايندگان پارلمان عراق براي انحالل پارلمان، 
راهكار پيش بيني شده ديگر در قانون اساسي، درخواست 
نخست وزير از رييس جمهور براي انحالل پارلمان است، 
اما در اين شرايط هم باز رييس جمهور بايد اين درخواست 
را به راي پارلمان بگذارد و دوس��وم از نمايندگان بايد به 
آن راي مثبت بدهند. در نتيجه هيچ مس��يري جز راي 
نمايندگان براي انحالل پارلمان پيش بيني نشده است. 
در حال حاضر هم نخس��ت وزير، نخست وزير پيشبرد 
امور است، هم رييس جمهور موقت است و هم پارلمان 
به دليل اشغال توسط هواداران صدر، تعطيل بود. راهي 
كه مقتدي صدر پيشنهاد مي دهد با قانون اساسي عراق 
معارض است. تصميم مقتدي صدر به انتخاب خيابان به 
جاي پارلمان، ناگزير به شرايطي منجر شد كه در دو روز 
گذشته شاهد آن بوديم. مقتدي صدر در انتخابات مهر ماه 
گذشته بيشترين كرسي هاي يك جريان را در پارلمان به 
دست آورد، منتها نتوانست با بقيه گروه هاي سياسي، چه 
از شيعه، چه از اهل سنت و چه از كردها به توافقي براي 
تشكيل دولت برسد. ائتالفي كه او براي تشكيل دولت 
ايجاد كرد با بخشي از كردها، بخشي از شيعيان و بخشي 
از اهل س��نت بود. او با اربيل و حزب دموكرات مس��عود 
بارزاني ائتالف كرد، اما سليمانيه و حزب رييس جمهور، 
اتحاديه ميهني كردستان را ناديده گرفت. با اهل سنت 
هم فقط با محمد حلبوسي و گروه هايي كه از او در قالب 
جريان موسوم به س��يادت همراهي مي كردند، ائتالف 
كرد و بقيه نمايندگان جريان هاي اهل س��نت را ناديده 
گرفت و درنهايت در ميان شيعيان هم فقط جريان خود 
را وارد اين ائتالف كرد و همه احزاب و جريان هاي ديگر 
ش��يعي را، كه تحت لواي چارچوب هماهنگي شيعيان 
فعاليت مي كردند، ناديده گرفت. او نهايتا ناموفق بود و از 
نمايندگان طرفدار خود خواست كه استعفا بدهند. طبق 
قانون جانشينان نمايندگان مستعفي وارد پارلمان شدند 
و چارچوب هماهنگي بيشتري نمايندگان را در مجلس 
به دست آورد. چارچوب هماهنگي تصميم گرفت محمد 
شياع س��وداني را به عنوان نامزد نخست وزيري معرفي 
كند. در واكنش صدر پارلمان را اش��غال كرد و بعد از 
آن سراغ دس��تگاه قضايي رفت. االن وضع پيچيده و 
خطرناكي در عراق، به ويژه در 9 اس��تان شيعه نشين 
ايجاد شده است. خيلي از خطوط قرمز تاكنون زيرپا 
گذاشته  شده اس��ت. مرجعيت عراق تاكنون سكوت 
كرده اس��ت و بيانيه اي ص��ادر نكرده ان��د، تنها يك 
راه حل ب��راي وضع كنوني عراق وج��ود دارد و آن هم 
ميز گفت وگو است. بايد همه طرف هاي شيعه، يعني 
چارچوب هماهنگي و جريان صدر، مسووالنه دور يك 
ميز مذاكره بنشينند و به يك نتيجه قابل قبول همه 
برسند، وگرنه مسير عراق به سمت شرايط خطرناكي 
ميل مي كند. اين ميز مذاكره مسووالنه با كوتاه آمدن 
همه طرف ها بايد به نتيجه برس��د، چراكه ادامه اين 
وضع براي جامعه و نظام سياسي عراق خطرناك است.

اشتباه  محاسباتي  صدر انقالب ها
و ضرورت  بازگشت به گفت وگو

وزارت ام��ور خارجه روس��يه در توييتر خب��ر داد كه 
وزير خارجه اين كش��ور امروز در مس��كو با حس��ين 
اميرعبداللهيان وزير خارج��ه ايران ديدار و گفت وگو 
خواهد داشت. حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه 
درخصوص سفر به روسيه اظهار داشت: »هدف اصلي از 
سفر به مسكو تالش براي حل بحران اوكراين بر اساس 
درخواس��ت به عمل آمده از جمهوري اسالمي ايران 
است. برخي طرف هاي غربي خواهان نقش آفريني فعال 
تهران در اين موضوع هستند.« وزير امور خارجه افزود: 
»پيگيري مناسبات دوجانبه و موضوع افغانستان نيز 

در دستور كار مذاكراتي اين سفر است.«

اميرعبداللهيان امروز در مسكو
 با الوروف ديدار مي كند

گزارش روز
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نگاه  روز

آيا امريكا به دنبال تكرار سناريوي اوكراين
 توسط چين و ايران است؟

نيروهاي نظامي اوكراين روز دوشنبه، اولين ضدحمله 
بزرگ خود را در جنوب اين كش��ور در نزديكي شهر 
خرس��ون آغاز كردند؛ ضد حمله اي ك��ه هدف از آن 
بازپس گيري مناطق تحت كنترل روسيه عنوان شده 
و هر كدام از طرف ها روايت متفاوتي از نتايج اوليه آن 

ارايه مي كنند. 
ولوديمير زلنسكي رييس جمهور اوكراين براي مدت ها 
تحت فشار بود كه چرا با وجود وعده هايي كه از سوي 
كي يف داده شده و به رغم گذشت بيش از 6 ماه از آغاز 
حمله سراسري روس��يه به اوكراين، هيچ ضدحمله 
بزرگي ب��راي بازپس گي��ري مناطق تح��ت كنترل 
روس ها ترتيب داده نشده است. تا اواخر ماه آگوست، 
ضدحمله ه��اي اوكراين در مقياس مح��دود و براي 
ازبين بردن اهدافي مش��خص طراحي مي شد. ازبين 
بردن مقرهاي فرماندهي، وارد آوردن تلفات انساني و 
لجستيكي يا عقب راندن روس ها از روستاها و شهرهاي 
كوچك اهداف عمده اوكراين از ضدحمله هايش بود. اما 
ضدحمله اخير آنها يك هدف بزرگ و البته نه چندان 

در دسترس دارد: آزادسازي خرسون.
يك مقام ارشد دولت اوكراين روز دوشنبه تاييد كرد 
كه كي يف ضدحمله اي بزرگ را به منظور آزادسازي 
شهر استراتژيك خرس��ون در جنوب اين كشور آغاز 
كرده است. فايننشال تايمز به نقل از اين مقام اوكرايني 
نوشته اس��ت: »فاز دوم ضدحمله هاي اوكراين آغاز 
ش��د. فاز اول اين ضدحمالت شامل هدف قرار دادن 
زيرساخت هاي نظامي و از بين بردن تجهيزات روس ها 
بود.« از نكات قابل توجه در اين ضدحمله اس��تفاده 
گسترده از سالح هاي امريكايي و به ويژه موشك انداز 
هايمارس اس��ت. هايمارس قابليت شليك دقيق به 
اهداف��ي را كه در محدوده 80 كيلومتري هس��تند، 

داراست.
مركز ارتباطات راهبردي و امنيت اطالعات اوكراين 
روز سه شنبه در توييتر نوشت كه نيروهاي مسلح اين 
كشور موفق شدند »خط اول دفاعي اشغالگران را در 
نزديكي خرس��ون، تنها مركز استاني كه از زمان آغاز 
حمله سراسري روسيه در فوريه 2022 تحت كنترل 
روس ها در آمده بود، بش��كنند.« اين مركز در ادامه 
تاكيد كرده است كه »اوكراين با استفاده از تجهيزات 
پيشرفته غربي يك شانس واقعي براي بازپس گيري 
مناطق اشغال شده دارد.« ساعاتي پس از اين توييت، 
اولكسي آرستوويچ مشاور رييس دفتر رييس جمهور 
اوكراي��ن در يك مصاحبه ويديويي ك��ه در يوتيوب 
منتشر ش��د اعالم كرد ارتش اوكراين موفق شده در 
»چندين منطقه« خط اول دفاعي روس ها را بشكند. 
ش��بكه خبري سي ان ان نيز روز سه ش��نبه به نقل از 
منابع اوكرايني گزارش داد كه ارتش اوكراين موفق 
شده در ضدحمله اخير دست كم 4 روستا در نزديكي 

خرسون را آزاد كند. 
جان كرب��ي، هماهنگ كننده ارتباط��ات راهبردي 
ش��وراي امنيت ملي امريكا دوشنبه شب در نشست 
خبري اعالم كرد: »صرف نظر از اندازه، مقياس و دامنه 
اين ضد حمله، اوكرايني ها توانسته اند تاثير مهمي روي 
توانايي هاي نظامي روسيه در اين منطقه بگذارند.« او 
در توضيح اين مساله گفت: »روسيه، تنها به اين دليل 
كه اوكراين قرار بود ضدحمله هايي در جنوب داشته 
باشد، بسياري از واحدهاي خود را از شرق اوكراين و 
منطقه دونباس به جنوب منتقل كرده. اين مس��اله 
توانايي  پيش��روي روس ها در ش��رق را به  طور جدي 

تحت تاثير قرار داده است.«
وزارت دف��اع بريتانيا اعالم كرده اس��ت كه نيروهاي 
مس��لح اوكراين، بمباران توپخان��ه اي در جنوب اين 
كشور را تشديد كرده  و حمالت دقيق دوربرد كي يف 
براي متوقف كردن تداركات روسيه، تداوم دارد. اين 

وزارتخانه سه ش��نبه 8 ش��هريور در بولتن اطالعاتي 
روزانه خود افزود كه روسيه از اواسط مرداد تالش هايي 
را براي تقويت نيروهاي خود در ساحل غربي رودخانه 

دنيپرو در اطراف خرسون انجام داده است.
روسيه روايت كامال متفاوتي از وضعيت درگيري ها در 
اطراف خرسون ارايه مي كند. مسكو اصل وقوع حمله 
از س��وي اوكرايني ها به سوي خرسون را به رسميت 
شناخته اما مي گويد در اين حمله نيروهاي اوكرايني 
»متحمل خسارت هاي بسياري شدند«، »مفتضحانه 
شكست خوردند« و نتوانستند به اهداف خود دست 
پيدا كنند. سرگئي آكسيونوف، فرماندار منصوب شده 
از سوي مسكو در كريمه اخبار مربوط به سقوط خط 
اول دفاعي روسيه را »اخبار جعلي اوكرايني ها« خواند 
و در كانال تلگرام خود نوش��ت كه »نيروهاي كي يف 
تلفات شديدي را در جبهه جنوبي متحمل شده اند.«

با اين وجود نشانه هايي از احساس خطر از سوي روسيه 
در ميدان جنگ ديده مي شود. در شهر نووا كاخووكا 
در نزديكي خرس��ون، مقام هاي منصوب روسيه در 
بيانيه هاي رسمي و اطالعيه هايي كه صادر كرده اند 
از مردم و غيرنظاميان خواس��ته اند تا به پناهگاه ها و 

مناطق امن بروند.
وبسايت مطالعات جنگ مستقر در واشنگتن نوشته 
اس��ت كه نيروهاي نظامي روس��يه ب��راي پس زدن 
ضدحمله اوكراين، اقدام به بمباران ش��ديد مناطق 
غيرنظامي در ش��هرهاي اطراف به ويژه در ميكاليف 
كرده و اين مساله موجب شده است كه تعداد تلفات 
غيرنظاميان در اين جنگ به  طور ناگهاني افزايش قابل 

توجهي پيدا كند.

اوكراين،خرسونراپسميگيرد؟
برخي تحليلگران نظامي معتقدن��د ارتش اوكراين 
نيروي انس��اني كافي يا تجهيزات الزم را براي انجام 
يك حمله بزرگ به شهري كه كامال براي دفاع آماده 
است، ندارد. اكونوميست مي نويسد: »برآورده كردن 
انتظارات بزرگي كه از اين ضدحمله وجود دارد بسيار 
سخت خواهد بود. حمالت هايمارس ها تلفاتي را به 
نيروهاي دفاعي روس ها در منطقه وارد كرده است و 
باعث شده آنها تغييراتي را در محل استقرار توپخانه 
خود اعمال كنند. همين موضوع موجب شده توپخانه 
روس ها در هدف قرار دادن خط مقدم دچار مش��كل 
شود. اوكرايني ها در هفته هاي گذشته نيز اعالم كردند 
كه چند پل حياتي در شهرهاي اطراف خرسون و به 
ويژه نووا كاخووكا را از هدف قرار داده اند كه كار روس ها 
را براي دفاع و رساندن تجهيزات به نيروهاي دفاعي 
سخت مي كند. با اين وجود، واقعيت اين است كه تنها 
نيروهاي پياده نظام هستند كه مي توانند يك شهر را 
تسخير كنند يا آن را از دست تسخيركنندگان بازپس  
گيرند. در معادالت نظامي به صورت متعارف چنين 
درنظر گرفته مي ش��ود كه براي تصرف يك موقعيت 
ش��هري كه به خوبي از آن دفاع مي ش��ود، نيروهاي 
مهاجم بايد دست كم سه برابر نيروهاي مدافع باشند. 

اوكرايني ها از چنين مزيتي برخوردار نيستند.« 
معموال مهاجمان براي حمله موفق به يك شهر بايد 
تجهيزات بسيار بيشتري را هم مصرف كنند. سرگئي 
گرابسكي، سرهنگ ارتش اوكراين اخيرا در پادكست 
»Geopolitics Decanted« درب��اره ت��وان 
تهاجمي ارتش اوكراين گفت: »از سال 1992 به اين 
سو، ما در تمرينات ميداني هيچ گاه اقدامات تهاجمي 
را ياد نگرفتيم و اين مساله به ما آموخته نشد.« به گفته 
او، »پس از هشت سال جنگ، نيروهاي اوكرايني در 
اقدامات دفاعي عملكردي درخشان دارند، اما تجربه 
بسيار محدود يا تقريبا صفر در انجام اقدامات تهاجمي 

در مقياس بزرگ در آنها مشهود است.«
در مقاب��ل روس ها نزدي��ك به 5 ماه ب��راي طراحي 
عمليات دفاع از شهر وقت داشته اند. كريس دوگرتي، 

طراح سابق عمليات هاي پنتاگون باور دارد كه فارغ از 
نتيجه، اين عمليات براي اوكراين از نظر نيروي انساني 
و تجهيزاتي كه جايگزيني آن در كوتاه مدت امكان پذير 
نيست هزينه گزافي خواهد داشت و همين مساله باعث 
خواهد ش��د اين عمليات آخرين عمليات تهاجمي 

بزرگ اوكراين در سال 2022 باشد.« 
او به اوكرايني ها توصيه مي كند كه جاي حمله زميني 
مستقيم به شهر خرس��ون، رويكردي ديگر را اتخاذ 
كنند و با اس��تفاده از نيروهاي غيركالسيك در كنار 
اس��تفاده مداوم از توپخانه و هدف ق��رار دادن مراكز 
حياتي روس ها را هدف قرار دهند. به نظر مي رس��د 
اوكرايني ها نيز همين رويكرد را در نظر داشته باشند. 
رومن كوواليوف، يك س��رگرد ارتش اوكراين كه در 
اين عمليات حض��ور دارد، مي گويد: »همه تالش ما 
اين است كه از جنگ شهري پرهيز كنيم، چراكه اين 
شهرها متعلق به اوكراين است و ما نمي خواهيم خرابي 
آنها را ببينيم. هدف ما محاصره كردن آنها، ضربه زدن 

به آنها و وادار كردن آنها به ترك منطقه است.«

انگيزههايسياسييكضدحمله
بسياري از تحليلگران بر اين باورند كه فشار زيادي روي 
ولوديمير زلنسكي رييس جمهور اوكراين براي انجام 
يك عمليات موفق وجود داشت. وبسايت اكسيوس 
نوشته اس��ت: »زلنسكي مي خواس��ت به هر نحوي 
كه شده به شركاي غربي خود ثابت كند كمك هايي 
كه آنها ارس��ال مي كنند و حمايت هاي مالي غرب از 
اوكراين، نتيجه اي مشخص در ميدان نبرد دارد.« با 
اين وجود، خود دولت اوكراين نيز بر اين موضوع واقف 
است كه نمي توان انتظارات بزرگي و غيرقابل حصولي 
از اين عمليات داشت. ولوديمير زلنسكي دوشنبه شب 
در س��خنراني تلويزيوني خود روي اين مساله تاكيد 
كرد كه هيچ كدام از مقام هاي ارش��د كشور وعده به 
خصوصي درباره اين عمليات نداده اند. زلنسكي گفت: 
»شما از هيچ كدام از مقام هاي ارشد دولت نخواهيد 
شنيد كه در اين عمليات يا هر عمليات ديگر ما حتما 
به دستاورد مشخصي مي رس��يم، چراكه اين جنگ 
اس��ت و در جنگ هيچ چيز قابل پيش بيني و قطعي 
وجود ندارد.« زلنسكي در نطق ويديويي شبانه خود 
به تندي به نيروهاي روسيه هش��دار داد: »سربازان 
روس اگر مي خواهند زنده بمانند، بايد االن فرار كنند. 

به كشورتان برگرديد.«
برخي ديگر از كارشناسان مي گويند اقدامات روسيه 
در راستاي فراهم كردن مقدمات برگزاري همه پرسي 
جدايي خرسون از اوكراين اصلي ترين دليلي است كه 
مقام هاي ارشد اوكرايني را قانع كرده در اين موقعيت 
زماني و بدون وجود برتري قابل توجه از منظر نيروي 

انساني يا تجهيزات اين ضدحمله را ترتيب دهند.
روس��يه هم اكنون نيز يك فرماندار دس��ت نشانده 
در خرس��ون منص��وب ك��رده و مردم خرس��ون با 
محدوديت هاي��ي در اس��تفاده از اينترن��ت مواجه 
هستند. روسيه همچنين استفاده از روبل را به عنوان 
واحد اصلي پول در اين شهر الزامي كرده و شهروندان 

ملزم به دريافت پاسپورت روسي هستند.
س��رويس هاي اطالعات��ي اي��االت متحده هش��دار 
مي دهند كه روسيه قرار است طي روزها يا هفته هاي 
آينده برگزاري همه پرس��ي الحاق به روس��يه را در 

خرسون اعالم كند.
اوكرايني ه��ا اميدوارن��د ضدحمله گس��ترده براي 
بازپس گيري خرسون در اين مساله خلل ايجاد كند.

نشستوزراياتحاديهاروپايي
همزمان با تح��والت اوكراين، وزراي خارجه اتحاديه 
اروپا براي بررس��ي اوضاع جن��گ در اوكراين و ديگر 
مسائل نشستي دو روزه در شهر پراِگ جمهوري چك 
برگزار كردند. به گزارش رويترز، وزراي خارجه اتحاديه 

اروپا، روز سه ش��نبه براي بررس��ي اوض��اع اوكراين، 
پيامدهاي جهاني آن و گس��ترش رواب��ط با آفريقا، 
نشستي غيررسمي و دو روزه در شهر پراگ، پايتخت 
جمهوري چك، برگزار كردند. برخي از مقامات اروپايي 
پيش��نهاد داده اند وزراي خارجه اتحادي��ه اروپا بايد 
درخواست چند كشور براي ممنوعيت صدور رواديد 
براي ش��هروندان روس��يه و ورود آنها به كشورهاي 
اروپايي را بررس��ي كنند. روابط بي��ن اتحاديه اروپا و 
آفريقا از ديگر موضوعات مهم نشست وزراي خارجه 
اتحاديه اروپا بود. در اين نشست، وزرا، ديدگاه هاي خود 
را درباره آينده ماموريت آموزش نظامي اروپا در كشور 
مالي و همچنين شرايط كمك هاي فوري و بلندمدت 
به كشورهاي آفريقايي و تقويت روابط با اين قاره بيان 
كردند. پ��س از اين نشس��ت دو روزه، وزراي خارجه 
اتحاديه اروپا بالفاصله از ۳1 آگوست تا 2 سپتامبر )9 تا 
11 شهريور(، بيست وششمين نشست »فورم 2000« 
برگزار خواهند كرد. اين نشست سه روزه نيز به بررسي 
نحوه كمك بيشتر به اوكراين اختصاص دارد. با آغاز 
عمليات نظامي روسيه در اوكراين، امريكا و كشورهاي 
اروپايي به منظور توقف پيش��روي ارتش روس��يه و 
حمايت از اوكراين، ضمن ارسال تسليحات نظامي به 
ارتش اوكراين، تحريم هاي اقتصادي شديدي عليه 

مسكو اعمال كردند و همچنان نيز ادامه دارد.

مسالهممنوعيتويزا
پيش از نشس��ت وزراي خارجه اتحاديه اروپا، آلمان 
و فرانس��ه با ط��رح »محدود و ممنوع ك��ردن صدور 
ويزا براي شهروندان روس��يه« مخالفت كردند. اين 
دو كش��ور متنفذ اروپايي در بيانيه اي مشترك اعالم 
كردن��د كه محدوديت بي قيد و ش��رط صدور ويزا به 
شهروندان روس »نتيجه معكوسي« خواهد داشت. 
اين دو كش��ور تاكيد كردند كه »اروپا بايد به راه هاي 
هوشمندانه تري براي استفاده از اهرم مهم صدور ويزا 
بينديشد.« در اين بيانيه مي خوانيم كه دو كشور »به 
وجود خطرات بالقوه امنيتي حضور شهروندان روسيه 
در اروپا« اذعان دارند ام��ا بر اين باورند كه بايد اجازه 
ارتباط »خصوصا نسل جوان روس��يه با اروپا را داد تا 
آنها نسبت به اتحاديه اروپا بيگانه نباشند.« در ادامه 
اين بيانيه نيز آمده است: »سياست هاي ويزاي ما بايد 
منعكس كننده رويكردي باشد كه در آن شهرونداني 
كه مرتبط با دولت روسيه نيستند بتوانند به اروپا سفر 
كنند.« دولت روسيه به طرح محدود كردن صدور ويزا 
واكنش نش��ان داد و اعالم كرد اين »تحريم هم يكي 
ديگر از نمونه هايي است كه نشان مي دهد پراكندن 
سياست هاي ضدروس��يه در غرب در جريان است.« 
ديميتري پسكوف، س��خنگوي كرملين در نشست 
خبري با خبرنگاران گفت: »متاسفانه گام به گام، هم 
بروكس��ل و هم پايتخت هاي اروپايي به  طور مطلق 
فقدان برآمدن دليل و برهان را نشان مي دهند.« وي 
تاكيد كرد كه تصميم كشورهاي اروپايي »بي  پاسخ« 
نمي ماند و گفت روس��يه كاري مي كند تا به بهترين 
وجه منافع ملي شهروندانش را تامين كند. در حالي 
كه دو كش��ور آلمان و فرانس��ه بر اين باورند كه بايد 
همچنان صدور ويزاي شهروندان روسيه انجام گيرد 
بعيد به نظر مي رس��د كه ط��رح اروپايي محدوديت 
صدور ويزا در روزهاي آينده بتواند 2۷ كشور عضو را 
به اجماع برساند. با اين حال به جز اين دو كشور، اغلب 
كشورهاي شرق و شمالي عضو اتحاديه اروپا به  شدت 
با ممنوعيت صدور ويزاي شهروندان روس موافقند. 
يپه كوفود، وزير امور خارجه دانمارك سه شنبه گفت: 
»براي من بس��يار غيرقابل قبول است كه همچنان 
مردان روس را در س��واحل اروپاي��ي در جنوب اروپا 
مي بينم، درحال��ي كه مردان اوكرايني بين 18 تا 60 
سال حتي نمي توانند كشور خود را ترك كنند اما بايد 

براي آزادي خود بجنگند.«

محمدحسين  لطف الهي

جنگ   اوكراين

اولين ضد حمله بزرگ اوكراين از زمان آغاز حمله روسيه؛ خرسون به اوكراين بازمي گردد؟

ترديدهاي نظامي درباره يك ضدحمله با انگيزه هاي سياسي
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نبرد ادامه دار روس ها در اوكراين 
و رويكرد به شدت تحريك آميز 
اياالت متحده در موضوع تايوان، 
ريش��ه ها و عوامل مش��تركي را 
نمايان مي كند كه ممكن است 
ناش��ي از يك راهب��رد بزرگ تر 
امريكايي عليه دش��منان كاخ 
سفيد باش��د. آيا جمهوري اس��المي ايران هم يكي از 

اهداف اين راهبرد خطرناك است؟
در روزه��ا و ماه هاي اخير درگيري ش��ديد روس ها در 
موض��وع اوكراين و ب��ه دنبال آن تح��ركات مقام هاي 
امريكايي در موضوع تاي��وان و اخيرا تحركات امنيتي 
در اطراف مرزهاي ايران، احتمال نوعي پيوس��تگي در 
استراتژي امريكايي ها نسبت به اين رويدادها را به ذهن 

متبادر مي كند.
امريكا از س��ال 2014 بازي بزرگ با روسيه در مساله 
اوكراي��ن را آغاز كرد. حتي اگر ادع��اي روس ها مبني 
بر انقالب برنامه ريزي ش��ده و اجراشده توسط عوامل 
امريكايي عليه يك رييس جمهور روس گرا در اوكراين را 
هم به رسميت نشناسيم، اما روند نزديكي سريع و بدون 
توقف اوكراين به غرب و به ويژه امريكا و البته ش��خص 
جو بايدن خود گوياي سياست كاخ سفيد در قبال اين 
كشور بود. حتما بحث سرمايه گذاري گسترده پسر جو 
بايدن در اوكراين را به ياد داريد كه ترامپ مدت مديدي 

آن را رها نمي كرد.
والديمير پوتين رييس جمهور روسيه از آغاز حمله به 
اوكراين چندباري گفته اس��ت كه او هم جنگ را يك 
تراژدي تلخ مي داند اما كرملين گزينه ديگري نداشت 
و مجب��ور بود براي دف��اع از امنيت خ��ود در مرزهاي 
مستقيمش با اوكراين، پيش دستي كند. مهم نيست كه 
اين رويكرد روسيه درست و منطقي است يا نه، مهم اين 
است كه كرملين واقعا چنين ديدگاهي دارد و براساس 

آن دست به عمل زده است. 
از ن��گاه روس ها، غرب و در راس آن امريكا، آنها را به اين 
ورطه كشاندند. ناتو با وجود وعده عدم گسترش به سوي 
شرق كه سال ها پيش به روسيه داده بود، در چهار مرحله 
كشورهاي هم مرز و نزديك به روسيه را به عضويت خود 
درآورد و درنهايت هم به ايس��تگاه اوكرايني رسيد كه 
براي روسيه نه فقط اهميت ژئوپليتيك دارد، بلكه از نظر 
فرهنگي و تاريخي هم بسيار مهم است. به عبارت ديگر، 
عضويت احتمالي اوكراين در ناتو )كه البته بدون عضويت 
رسمي هم به انبار تسليحات پيشرفته غربي تبديل شده 
بود( آن موضوعي بود كه براي روسيه قابل تحمل نبود و 

به نوعي كرملين خودش را ملزم به واكنش ديد. 
برخي گزارش هاي جس��ته، گريخته در رس��انه هاي 
امريكايي هم به طور غيرمس��تقيم اين رويكرد را تاييد 
مي كنند. براس��اس گزارش واشنگتن پست، بايدن دو 
ماه پس از به قدرت رسيدن، مطلع شده بود كه روسيه 
طرحي جدي براي اين حمله دارد و دقيقا پس از همين 
اطالع بود كه شروع كرد به ارسال گسترده تسليحات 
نظامي به اوكراين و از سوي ديگر حمالت ديپلماتيك 
ش��ديد به مس��كو، مانند موردي كه پوتين را »قاتل« 
خواند. در ماه اكتبر 2021 هم جاسوس��ان امريكايي 
گزارش قطعي از اين طرح روسيه به بايدن داده بودند. 
واكنش امريكا چه بود، صحنه س��ازي در مورد جدي و 
قريب الوقوع بودن عضويت اوكراين در ناتو. اين در حالي 
است كه بسياري از مقامات سابق امريكايي و حتي فعلي 
اروپايي از جمله مايكل مك فاول س��فير سابق اياالت 
متحده در روس��يه، بعد از بروز جنگ اذعان كردند كه 
هيچ برنامه جدي براي عضويت اوكراين در ناتو نبوده 
و اينها همه دروغ و بازي رسانه اي بوده است. به عبارت 
ديگر، امريكا با علم به اينكه روسيه براي جلوگيري از اين 
اتفاق جدي است، همه تالشش را كرد تا مطمئن شود 

كه روسيه حمله خواهد كرد.
وضعيت فعلي را هم كه مي بينيم، امريكا نه تسليحات 
راهبردي به اوكراي��ن مي دهد و نه با مذاكرات طرفين 
درگير همراهي مي كند. يعني به طور مشخص مي خواهد 
اين نبرد هرچه بيشتر طوالني شود و در نتيجه اعتبار، 
اقتصاد و قدرت نظامي روسيه هرچه بيشتر لطمه ببيند.

موضوع مهم اين است كه امريكا بذر اين مساله را از سال 
2014 كاشته بود اما تنش موجود در حد كنترل شده 
باقي ماند تا ولوديمير زلنس��كي كه با شعار حل وفصل 
مساله و مذاكره با روسيه روي كار آمد و كرملين حتي به 
او خوش بين بود، اما با آمدن بايدن به كاخ سفيد، حوادث 

در جهت عكس سرعت گرفت.
در موضوع تايوان هم رويكرد مشابهي را مي بينيم. اين 
مساله دهه هاست كه وجود دارد اما با آغاز دولت بايدن 
به يك باره اقدامات تحريك آميز اياالت متحده آغاز شد. 
تا قبل از آن تايوان جايي در تيتر رسانه ها نداشت اما حاال 
هر روز تيتر يك اس��ت و در همه اين تيترها هم ردي از 

اقدامات امريكا ديده مي شود.
شايد امريكايي ها انتظار داشتند با سفر نانسي پلوسي 
به تاي��وان، رويارويي نظامي با چين كلي��د بخورد اما 
با خودداري پكن، حاال ه��رروز اقدامات تحريك آميز 
جديدي صورت مي پذي��رد. براي مثال چند روز پيش 

خبر فروش بالگردهاي نظامي جديد به ارزش 2 ميليارد 
دالر به استراليا مطرح شد. پيش از آن هم خبر فروش 
زيردريايي ه��اي راهبردي و حت��ي بمب افكن بي-2 
امريكايي به استراليا مطرح شده بود. براي امريكا، استراليا 
يك خط دفاعي مهم در برابر چين است. امريكا با ايجاد 
پيمان امنيتي آكوس با مشاركت بريتانيا و استراليا، پي  
الزم را براي مقابله امنيتي با چين ريخت. شبيه نقشي 

كه ناتو در قبال روسيه در شرق اروپا دارد.
اخيرا هم خبر آمد كه عالوه بر عبور دو ناو جنگي امريكا از 
تنگه تايوان، يك هواپيماي نظامي اين كشور هم حريم 
هوايي ش��رق چين را نقض كرده است. اين اتفاقي نادر 
است و خود نشان دهنده اين است كه امريكا همه همت 
خود را به  كار گرفته تا باالخره چين را به يك درگيري 
بكشاند. نتيجه آن درگيري احتمالي هم مشخص است. 
چيزي شبيه روسيه در ابعاد بزرگ تر! چهره چين در اثر 
تبليغات رسانه اي غرب تخريب مي شود، اقتصادش با 
افول مواجه مي شود و متحدان امريكا به ويژه در شرق 
آسيا بيش از پيش به واشنگتن وابسته و متكي مي شوند. 
چين فعال رويكردي هوشمندانه تر از كرملين در پيش 
گرفته و سعي دارد با گسترش تدريجي محاصره جزيره 
تايوان، سياست خود را پله پله به اجرا بگذارد و از درگيري 
نظامي خودداري كند. با اين حال كس��ي خبر از آينده 
ندارد. روسيه هم از 2014 تا 2022 صبر پيشه كرد اما 

درنهايت وارد عمل شد.
در اين دو مدل مشابهي كه دولت بايدن در قبال دشمنان 
بزرگش در پيش گرفته شاهد مولفه هاي مشابه زيادي 
هستيم. عالوه بر همه ضررهاي احتمالي بروز درگيري 
نظامي، جالب اينجاس��ت كه امريكا دس��تش را روي 
خاص ترين و حساس ترين همسايه هاي اين دو كشور 
گذاشته، كش��ورهايي كه نزديك ترين برادران دو ملت 

هستند و اهميت شان فراتر از اقتصاد و سياست است.

اماآياچنينسياستيدرقبالجمهورياسالمي
ايرانهمدنبالميشود؟

متاسفانه نشانه هاي اخير حكايت از اين دارد كه برنامه 
مش��ابهي در قبال جمهوري اسالمي ايران هم ممكن 
است در جريان باشد. پي ريزي الزم براي مقابله احتمالي 
در جريان پيمان ابراهيم در دوران ترامپ ريخته ش��د 
جايي كه اياالت متحده با اسراييل و امارات متحده عربي 
همراه شدند تا از نفوذ منطقه اي ايران بكاهند. اخيرا هم 
كه ايده ناتو خاورميانه مطرح شده كه البته حداقل در 

كوتاه مدت به داليل مختلف عملي نيست. 
اين پيمان يا ناتو خاورميانه هم دقيقا همان نقش مشابه 
ناتو در برابر روسيه و پيمان آكوس در برابر چين را ايفا 
مي كند. تقويت جايگاه اسراييل در جمهوري آذربايجان 
در جريان جنگ قره باغ 2020 و پس از آن و همچنين 
حض��ور آن در بحرين در مرزهاي جنوبي كش��ورمان 
هم به يك دغدغه امنيتي مهم بدل ش��ده است. شبيه 
 همان وضعيتي كه ناتو و امريكا در قبال روسيه و چين 

در پيش گرفته اند. مواضع اخير الهام علي اف درخصوص 
كريدور زنگزور و گزارش ها از احتمال تالش اين كشور 
براي اشغال استان جنوبي سيونيك كه در مرز با ايران 
قرار دارد، آنقدر جدي است كه مقامات ارشد كشورمان 
هش��دار داده اند نس��بت به تالش ب��راي تغيير مرزها 

بي تفاوت نخواهند بود. 
مشخص نيس��ت اگر جمهوري آذربايجان با حمايت 
تركيه و اسراييل به چنين اقدامي دست بزند، واكنش 
ايران چه خواهد بود اما موضوعي كه واضح اس��ت اين 
است كه در اين صورت، تهران هم در همان وضعيتي قرار 
مي گيرد كه مسكو در اوكراين تجربه كرد و چين هم در 
تايوان تجربه مي كند. در اين شرايط، اگر واكنشي نشان 
داده نش��ود، منافع و امنيت ملي به خطر مي افتد و اگر 
هم واكنشي نشان داده شود، هزينه هاي زيادي خواهد 
داش��ت. در اين مورد هم، اختالف افكني ميان دو ملت 
برادر رخ مي دهد كه نزديكي آنها بسيار فراتر از جوانب 

سياسي و اقتصادي است. 
اينكه اياالت متحده و اسراييل به نيابت از آن هنوز اين 
رويكرد را در قبال ايران همچون چين و روسيه جدي 
نكرده اند، مي تواند چند دليل داشته باشد كه اصلي ترين 
آن ادامه گفت وگوها براي دس��تيابي به توافق اس��ت. 
مشخصا اگر مواضع ايران در قبال امريكا در منطقه به 
دنبال يك توافق هسته اي آرام ش��ود، كاخ سفيد اين 
مساله را با هزينه كمتري حل كرده است. اينكه برخي 
كش��ورهاي عربي همچون قطر، كويت، عمان و مصر 
حاضر به همراهي با اسراييل براي جنگ با ايران نيستند 
و حتي عربستان س��عودي و امارات اخيرا مذاكره را به 
مقابله ترجيح داده اند هم باعث مي ش��ود هنوز فضاي 
منطقه براي رويارويي احتمالي با تهران مناسب نباشد.

مشابهت هاي زيادي كه در اين سه مساله ديده مي شود 
اين تصور را به وجود مي آورد كه ممكن است آنها از نظر 
امريكا يه موضوع جدا از هم نباشند، بلكه هر سه قطعه اي 
از يك پازل بزرگ تر هس��تند كه كاخ س��فيد با برنامه 
قبلي و با هدف درگير كردن دش��منانش در مرزهاي 

مستقيم شان در دستور كار قرار داده است.
سردبير موسسه مطالعات ايران و اوراسيا »ايراس«

قدرت   شفيعي
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تيم ملي واليبال ايران با برتري ۳ بر يك مقابل مصر و با ثبت 
دومين پيروزي در مسابقات قهرماني جهان صعودش را به 

دور دوم مسابقات قطعي كرد. 
از ساعت ۲۰ روز دوشنبه سروقامتان كشورمان در دومين 
ديدار از رقابت هاي قهرماني واليبال جهان مقابل مصري 
قرار گرفتند كه به نظر نمي رسيد رقيب سختي براي ايران 
باشد اما اتفاقاتي كه در جريان بازي رقم خورد روند ديگري 

را نشان داد. 
برخالف بازي قبل مقابل آرژانتين در اين بازي بهروز عطايي 
مرتضي شريفي را در تركيب ثابت قرار داد. شريفي در اواسط 
بازي مقابل آرژانتين به جاي اميرحس��ين اسفنديار وارد 
زمين ش��د و بعد از نمايش خوب در تركيب اصلي تيم در 
بازي مقابل مصر قرار گرفت.  طبق پيش بيني ها ايران بازي 
را در شرايطي كامال برتر نسبت به رقيب آفريقايي خود آغاز 
كرد و در همان ست نخست فاصله امتيازي خوبي با حريف 
ايجاد كرد و در نهايت با حساب ۲۵ بر ۱۴ به پيروزي رسيد. 
در ست دوم مصر كمي تالش كرد فاصله امتيازي را كم كند 
ولي تنها موفق شد عوض باختن با يازده امتياز اختالف، اين 

عدد را به ۶ كاهش بدهد. ايران ست دوم را ۲۵ بر ۱۹ برد. 
با وجود پيروزي در دو ست به آساني آنچه كامال به چشم 
آمد ناآمادگي امين اسماعيل نژاد بود كه در بازي با آرژانتين 
هم عملكرد قابل قبولي نداشت. بازيكني كه در بازي هاي 
ليگ ملت ها مقابل بزرگ ترين تيم هاي دنيا يك تنه  بازي را 
درمي آورد در بازي با مصر نمي توانست توپ را به راحتي از 
مدافعان سهل گير مصر عبور دهد و بارها يا دفاع شد يا توپ 
را به خارج از زمين هدايت كرد.  دست كم گرفتن حريف و 
بازي سر به هواي بازيكنان در ست سوم باعث شد مصر از 
لحاظ روحي شرايط بهتري به دست آورد و در كمال تعجب 
شاگردان عطايي را تحت فشار قرار داد و در مقطعي از بازي 
فاصله اي ۶ امتيازي با ايران ايجاد كرد. تغييرات عطايي كه به 
نظر مي رسيد بايد زودتر انجام مي شد هم نتوانست تغييري 
در روند بازي ايجاد كند. در امتيازهايي محمد جواد كريمي 
جاي وادي در پس��ت پاسور قرار گرفت و صابر كاظمي به 
جاي اسماعيل نژاد در خط حمله اما اين دو بازيكن بعد از، از 
دست دادن چند امتياز دوباره به نيمكت بازگشتند و ايران 
ناباورانه با حس��اب ۲۵ بر ۲۲ باخت. عالوه بر بازي ضعيف 
اسماعيل نژاد و ناآمادگي كريمي و كاظمي، دريافت هاي 
بازيكنان ثابت ايران هم در اين ست حسابي دچار مشكل شد 
و بازيكنان مصر چندين امتياز مستقيم از سرويس گرفتند!  
ايران در ست چهارم براي جبران مافات وارد زمين شد. با 
اين حال همان اش��تباهات ست قبل همراه شد با روحيه 
خوب بازيكنان مصري و آنها به ش��كل پاياپاي با ايران باال 
آمدند. در امتيازات پاياني ملي پوشان كشورمان فاصله اي ۳ 
امتيازي )۲۴ بر ۲۱( با مصر ايجاد كردند و در حالي كه به نظر 
مي رسيد كار تمام است، دريافت كنندگان و بازيكنان خط 
حمله ايران در دريافت سرويس هاي ساده بازيكن مصر و 
كسب امتياز دچار مشكل شدند تا نتيجه ۲۴ بر ۲۴ مساوي 
شود. در اين لحظات تجربه كاپيتان عبادي پور راهگشا شد 

و در نهايت نتيجه ۲۶ بر ۲۴ به نفع ايران به پايان رسيد. 
ايران با اين برد صعودش را به دور بعد مسابقات مسجل كرد. 
در ديگر ديدار اين گروه هلند با نتيجه س��ه بر دو آرژانتين 
را شكس��ت داد. آرژانتين مقابل ايران هم با همين نتيجه 
شكست خورده بود. به اين ترتيب دو تيم ايران و هلند هر 
دو ۵ امتيازي شدند و برنده بازي دو تيم كه فردا شب برگزار 

مي شود صدرنشين را مشخص خواهد كرد. 
جدا از وضعيت نگران كننده اسماعيل نژاد از لحاظ آمادگي و 
نداشتن جانشين براي اين بازيكن، آنچه در بازي مقابل مصر 
آزاردهنده به نظر رسيد، سخت كردن شرايط مسابقه توسط 
خود بازيكنان ايران بود. اتفاقي كه در مقابل آرژانتين نيز رقم 
خورد و در حالي كه بچه ها مي توانستند كار را با حساب ۳ بر 
يك به اتمام برسانند با بي دقتي اجازه بازگشت را به حريف 

دادند و كار به ست پنجم رسيد. 
ملي پوشان كشورمان در ست سوم بازي دوم حسابي مصر 
را دست كم گرفتند و همين شرايط كار را به جايي كشيد كه 
در لحظاتي استرس به هواداران تيم ملي وارد شد. چرا كه 
اگر مصري ها كمي خوش شانس بودند اين امكان را داشتند 

كه دست كم بازي را به ست پنجم بكشانند. 
اين دومين بار در دومين بازي اس��ت كه چنين وضعيتي 
رقم خورد و معلوم نيس��ت براي بار سوم و در بازي مقابل 
رقباي قدرتمندتر چنين وضعيتي به وجود بيايد. بي رحمي 
آن چيزي است كه بازيكنان تيم ملي در دو بازي ابتدايي 
از خودشان نشان ندادند و آنجايي كه مي توانستند كار را 
يكس��ره نكردند. بازيكنان بايد در هر لحظه از بازي بدون 
نگاه كردن به فاصله امتيازات يا نام حريف با تمام توان براي 
تك تك امتيازات بجنگند. هر چه مسابقات جلوتر مي رود 
رقبا سخت تر مي شوند و اين يعني اگر تيم ملي حريفش را 

نكشد بدون شك كشته خواهد شد!
اين مس��اله اي است كه توسط كاپيتان تيم ملي به شكل 
ديگري بيان شد. ميالد عبادي پور با انتقاد از نمايش تيم 
مقابل مصر گفت: »راستش فكر كنم اين بدترين نمايش 
زندگي مان بود به خاطر اينكه ابت��دا به خودمان و بعد به 
مصر احترام نگذاش��تيم. اين را به خاطر نمايشي كه ارايه 
داديم، مي گويم نه چيز ديگري. به نظرم در پايان همه چيز 
را مش��اهده كرديد و ديديد كه ما به مش��كل خورديم. از 
طرفي برطرف كردن اين مشكل كار سختي براي ما بود. 
البته هرطور كه بود بازي را برديم اما نمي توانم بگويم كه 
خوشحال هس��تيم چون اصال اينطور نيست. ما بدترين 

واليبال عمرمان را بازي كرديم.« 

خطاب به ملي پوشان واليبال
بكشيد تا كشته نشويد!
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پرحاشيه ترين انتخابات تاريخ فدراسيون فوتبال با پيروزي مهدي تاج پايان يافت

شب طوالنی فوتبال
صب��ح ديروز ب��ا يك س��اعت و نيم تاخي��ر مجمع 
انتخاباتي فدراسيون فوتبال در سالن همايش هاي 
صداوس��يما برگزار ش��د و مهدي ت��اج در رقابت با 
ميرشاد ماجدي و عزيزاهلل محمدي پيروز انتخابات 
لقب گرفت. به اين ترتيب رييس پيشين فدراسيون 
فوتبال كه س��ال ۹۸ بعد از پرونده ويلموتس گيت 
به دليل مشكل قلبي اس��تعفا كرده بود، بار ديگر و 
اين بار به مدت دو س��ال و نيم رياس��ت فدراسيون 

فوتبال را برعهده گرفت. 

لغو شبانه و وتوي لغو صبحگاهي
انتخابات ۸ ش��هريور ۱۴۰۱ از بس��ياري جهات در 
تاريخ فوتبال ايران ثبت خواهد شد. چه از نظر شكل 
برگ��زاري و اتفاقات قبل از آن و چه از حيث نتيجه. 
بامداد دوشنبه و در حالي كه سرپرست فدراسيون 
فوتبال به عنوان يكي از نامزدهاي انتخابات در كنار 
عزيزاهلل محم��دي در برنامه تلويزيوني فوتبال برتر 
حاضر شده بودند، برنامه اي كه مهدي تاج از شركت 
در آن انصراف داده بود، خبري روي خروجي سايت 
فدراس��يون فوتبال قرار گرفت. خبري ش��وكه آور 
مبني بر لغو انتخابات! در بيانيه فدراسيون كه پر از 
غلط اماليي بود و مشخص بود خيلي سريع نوشته 
ش��ده آمده بود: »فدراس��يون فوتبال ب��ا توجه به 
اتفاقات اخير رخ  داده در فرآيند برگزاري انتخابات 
فدراسيون و عدم رعايت قوانين و مقررات انتخاباتي 
فدراسيون توس��ط كميته بدوي انتخابات به شرح 

ذيل مجمع عمومي صبح امروز را لغو كرد. 
۱- نقض مفاد بند ۱ ماده ۱ اساس��نامه فدراسيون 

عدم توجه به قوانين و مقررات كشور
۲- نقض بند ۵ ماده ۲ اساسنامه فدراسيون و عدم 

توجه به كدهاي اخالقي فيفا
۳- عدم رعايت ماده ۷ اساسنامه فدراسيون در مورد 

رفتار اركان و مقامات
۴- فعالي��ت غيرقانون��ي برخي از اعض��اي كميته 
انتخابات براساس بند ب ماده ۳ آيين نامه انتخاباتي 
فدراس��يون و بند ۲ از بخش ج ماده ۳ درخصوص 

تعارض منافع و عدم رعايت بي طرفي در انتخابات
۵- عدم توجه كميته انتخابات به اسناد و مدارك و 

مستندات ارسالي از مرجع قضايي
۶- نقض بند »و« از بخش ۴ ماده ۶۷ و عدم رعايت 

ماده ۲۷ آيين نامه انتخاباتي فدراسيون« 
بالفاصل��ه بعد از انتش��ار اين خب��ر و در ميان بهت 
اهالي فوتبال حسن كامراني فر دبيركل فدراسيون 
در برنامه زنده به صورت تلفني حاضر ش��د و اعالم 
كرد به دليل نامه اي كه ظهر دوش��نبه از فيفا آمده 
اس��ت و در آن هش��دارهايي داده ش��ده انتخابات 
برگزار نخواهد ش��د! اظهارات تند مج��ري برنامه 
علي��ه مهدي تاج و دفاع تمام ق��د از لغو انتخابات با 
استفاده از كليدواژه »تصميم شجاعانه« نشان داد 
اين تصميم نمي توانس��ته به صورت ناگهاني اتخاذ 
شده باشد و همه چيز برنامه ريزي شده بوده. پيش 
از اين در گزارشي كه ۵ شهريور با تيتر »شبكه هاي 
صدا و سيما س��تاد انتخاباتي نامزدهاي فدراسيون 
فوتبال شدند« اش��اره كرده بوديم كه شبكه سه و 
برنامه فوتبال برتر تبديل به ستاد انتخاباتي ميرشاد 
ماجدي شده است. اخبار غيررسمي و تاييد نشده 
نش��ان مي دهد اطمينان ميرشاد ماجدي و حسن 
كامراني فر از اينكه مهدي تاج برنده انتخابات خواهد 
شد آنها را به اين فكر انداخت كه آخرين حربه خود را 
با لغو انتخابات به كار ببندند. هرچند ماجدي ساعتي 
بعد از برگزاري انتخابات تاكيد كرد به هيچ عنوان در 
جريان چنين اقدامي از سوي كامراني فر نبوده است. 
با اين حال لغو انتخابات كمتر از سه ساعت دوام آورد 
و ساعت ۵ صبح بعد از جلسه اورژانسي هيات رييسه 

اعالم شد انتخابات به قوت خود باقي است. احسان 
اصولي س��خنگوي خودخوانده فدراسيون فوتبال 
بعد از انتش��ار خبر برگزاري مجدد انتخابات تاكيد 
كرد لغو انتخابات تصميم شخصي كامراني فر بوده و 
خالف مقررات اساسنامه. در ساعات آغازين روز هم 
بسياري از چهره هاي ورزشي نسبت به اتفاقات شب 
گذشته ابراز تعجب و عصبانيت كردند. حتي گفته 
شد تعدادي از اعضاي مجمع به اين دليل كه تصور 
مي كردند انتخابات لغو شده تهران را ترك كردند. 

 

تاج راي آورد!
با يك ساعت و س��ي دقيقه تاخير مجمع انتخاباتي 
فدراسيون فوتبال برگزار شد. كامراني فر و ديگران 
كه معلوم بود ش��ب گذش��ته اصال نخوابيده اند در 
مكان هاي خاص خود مس��تقر ش��دند. كامراني فر 
با چه��ره اي مغموم آغاز جم��ع را اعالم كرد: »الزم 
مي دان��م موضوع مهم��ي را مطرح كن��م. در روند 
انتخابات نامه هايي به فدراس��يون فوتبال رس��يد 
و بررس��ي هايي انجام ش��د. يكي از نامه هايي كه به 
دستمان رسيد و ساعت ۲۲:۳۰ شب از سوي كميته 
بدوي بي پاس��خ ماند و درنهايت براساس بندهاي 
اساسنامه اطالعيه اي صادر ش��د. همچنان معتقد 
هستم يكس��ري موارد رعايت نشد و موضوعاتي در 
بحث اساسنامه رعايت نشد. بعد از آن اعضاي هيات 
رييسه جلسه گذاشتند و اعالم كردند كه اين مجمع 
برگزار ش��ود. جامعه فوتبال حضور دارند و من هم 
به احترام شما آمدم و به هر حال تصميم بر اين شد 
كه جلسه برگزار شود. عزيزان تصميم گرفتند و ما 
هم موضوعات خودم��ان را مطرح كرديم. در آينده 
درباره مواردي كه پيش خواهد آمد پاسخگو خواهم 
ب��ود.« كامراني فر بعد از اين جمالت اداره مجمع را 
به كميته بدوي سپرد و سالن را ترك كرد. دقايقي 
بعد خبر رس��يد او اس��تعفا داده. به هر ترتيب روند 
راي گيري آغاز شد و در نهايت مهدي تاج با كسب 
۵۱ راي از مجموع ۸۱ راي ماخوذه به عنوان رييس 
فدراسيون فوتبال معرفي شد. شنيده ها نشان داد 
۶ نفر از اعضاي مجمع به دليل لغو موقت انتخابات 
نتوانستند حاضر شوند و تصاوير تلويزيوني مشخص 
كرد تع��دادي از اعضا دير متوج��ه برگزاري مجدد 
شدند و به سختي خودشان را به سالن همايش هاي 
صداوس��يما رس��اندند. حضور احس��ان حاج صفي 
كاپيتان تي��م ملي كه با پروازي اختصاصي خودش 
را به جلس��ه رسانده بود و بعد از دادن راي بالفاصله 
تهران را ترك كرد از نكات جالب جلس��ه بود. پيش 
از ميرشاد ماجدي گفته بود وحيد اميري به عنوان 
كاپيتان تيم ملي در انتخابات ش��ركت مي كند اما 
حاج صفي با ارسال نامه اي به فدراسيون تاكيد كرد 
خودش را به مجمع خواهد رساند. بعد از مهدي تاج، 
ميرش��اد ماجدي با ۲۵ راي و عزيزاهلل محمدي با ۴ 

راي دوم و سوم شدند. 
مهدي تاج پس از انتخاب ب��ه عنوان رييس جديد 
فدراس��يون فوتبال گف��ت: »بزرگان ب��ر من منت 
گذاش��تند. جاي گله و گله گذاري نيست. من همه 
آنچه در گذش��ته اتفاق افتاد را فراموش كردم. بايد 
همه دس��ت به دست هم بدهيم و مشكالت فوتبال 

را رفع كنيم.«
عزيزاهلل محمدي نامزد شكس��ت خورده انتخابات 
نيز در مورد پيروزي ت��اج با انتقاد از اعضاي مجمع 
گفت همين آدم هايي كه در پرونده ويلموتس كنار 
تاج بودند ام��روز دوباره به او راي دادند و هر اتفاقي 
كه در آينده بيفتد مس��ووليتش ب��ا اعضاي مجمع 

خواهد بود. 
بعد از انتخاب رييس نوبت به راي گيري براي انتخاب 
نواب رييس شد كه در اين بخش مهدي محمدنبي و 
منصور قنبرپور به ترتيب به عنوان نايب رييس اول 
و دوم معرفي شده از سوي مهدي تاج راي گرفتند. 

درنهايت انتخابات براي جانشين مهرداد سراجي كه 
خرداد ماه با راي مجمع از تركيب هيات رييسه كنار 
گذاشته شده بود انجام ش��د كه محمدرضا ساكت 
مديرعامل باشگاه سپاهان و از ياران نزديك مهدي 
تاج با پشت سر گذاشتن مديران عامل پرسپوليس 
و فوالد به عنوان نماينده باشگاه ها به هيات رييسه 

راه پيدا كرد. 
 

واي بر فوتبال گر تو آن گم كرده اش باشي
انتخاب مجدد مهدي تاج به عنوان رييس فدراسيون 
فوتبال در حالي ك��ه هنوز تكليف پرونده ويلموتس 
مش��خص نش��ده و همچنين انتش��ار پرونده فوالد 
مبارك��ه كه در آن ن��ام تاج هم به چش��م مي خورد 
واكنش ه��اي متفاوتي را برانگيخ��ت. عده زيادي با 
انتق��اد از اين اتف��اق اعالم كردند چط��ور فردي كه 
ضرر ۲۰۰ ميلياردي به فوتبال زده مي تواند مجددا 
رييس فدراسيون ش��ود؟ علي كريمي در واكنش به 
انتخاب تاج در استوري اينستاگرامش نوشت »واي 
بر فوتبال  گر تو آن گم كرده اش باش��ي!« در اين بين 
برخي نيز با حمايت از تاج اعالم كردند او به واس��طه 
اتفاقات گذشته از تجربه الزم براي هدايت فدراسيون 
فوتبال برخوردار است. دقايقي بعد از اتمام انتخابات 
وحيد شمسايي سرمربي تيم ملي فوتسال با ذكر اين 
نكته كه به ميرشاد ماجدي راي داده است استعفاي 
خود را اعالم كرد. همچنين برخي مديران منصوب 
شده از سوي ماجدي در فدراسيون نيز كناره گيري 
كردند. خود ميرشاد ماجدي هم با تاكيد روي اينكه 
انتخابات در س��المت برگزار ش��د نس��بت به تغيير 
سرمربي تيم ملي از س��وي تاج واكنش نشان داد و 
تاكيد كرد به عنوان يك عضو هيات رييسه امضايش 
پاي برگه قرارداد هي��چ مربي ديگري نخواهد رفت! 
پي��ش از اين تاج گفت��ه بود در ص��ورت پيروزي در 
انتخابات براي باز گرداندن كي روش تالش مي كند. 
همچنين رحيم زارع نماينده مجلس روز گذشته در 
تلويزيون اعالم كرد كي روش، برانكو و امير قلعه نويي 
گزينه هاي تاج براي س��رمربيگري تيم ملي در جام 
جهاني هس��تند. در عين حال خداداد افش��اريان و 
احس��ان اصولي دو عضو هيات رييسه تاكيد كردند 
هر تغييري در تركيب كادرفني تيم ملي بايد با نظر 
اعضاي هيات رييسه انجام شود و آنها مخالف عوض 
شدن اسكوچيچ هستند. ميرشاد ماجدي در بخش 
ديگري از اظهاراتش بعد از انتخابات با كنايه به مهدي 
تاج گفت او بسيار بسيار خوش شانس است و در مورد 
تعامل با رييس جديد هم گفت اگر كسي به پر و پايش 
نپيچد كاري با او نخواهد داش��ت! مهدي تاج هم در 
حالي كه قبل از انتخابات گفته بود اتفاقات شب قبل را 
در ۱۳ سال حضورش در فوتبال نديده بعد از انتخابات 
به صورت مشخص تيم رقيب را مسوول بروز چنين 
وضعيتي دانست و به خبرنگاران گفت: »از افرادي كه 
دو هفته تالش مي كردند بپرسيد.« در دقايق بعد از 
انتخابات باز هم خبري از حسن كامراني فر نشد. اين 
در حالي است كه همه انتظار دارند او به عنوان كسي 
كه نامه لغو انتخابات را امضا كرد و در نهايت نتوانست 
از آن دفاع كند بيايد و پاس��خ بدهد كه چه اتفاقاتي 
در فاصله كمتر از ۱۰ ساعت تا برگزاري انتخابات رخ 
داد. برخ��ي منابع خبري اعالم كردند لغو و برگزاري 
مجدد انتخابات قرار بود تع��دادي از اعضاي مجمع 
را از حض��ور در انتخابات باز دارد و ب��ا به حد نصاب 
نرسيدن اعضا، جلسه برگزار نشود. اتفاقي كه ممكن 
هم بود رخ بدهد، چرا كه در آغاز مجمع ۱۷ نفر غايب 
بودند. برخي ديگر هم خبر دادند اقدام كامراني فر از 
سوي اعضاي مجمع به نوعي بي احترامي تلقي شده و 

درنهايت به ريزش آراي ماجدي ختم شده. 

اسكوچيچ رفتني شد؟
حاال مهدي تاج رييس فدراس��يون فوتبال ش��ده و 

به زودي تغييراتي در س��اختار فدراسيون فوتبال 
رخ خواهد داد. انتخاب س��رمربيان برخي تيم هاي 
ملي و روساي كميته ها جزو نخستين اقدامات تاج 
به حس��اب مي آيد. در مورد س��رمربي تيم ملي كه 
دغدغه بس��ياري از مردم به حساب مي آيد هم بايد 
گفت شرايط تا حدودي پيچيده است. تركيب يازده 
نفره هيات رييسه به ش��كلي درآمده كه تاج دست 
ب��اال را دارد. او به اضافه بهرام رضاييان و س��اكت و 
دو نايب رييسش و يكي ديگر از اعضا بيشتر از صف 
نفرات را تشكيل مي دهند و اين يعني هر تصميمي 
كه تاج بخواه��د با امضاي همين نفرات رس��ميت 
خواهد يافت و ممكن اس��ت ديگ��ر اعضاي هيات 
رييسه اصال نتوانند نقشي در تصميمات ايفا كنند. 
نفراتي همچون براتي، ماجدي، افشاريان و اصولي. 
ديگر عضو هيات رييسه هم كه فعال تحت بازداشت 
است و معلوم نيست بتواند در جلسات شركت كند. 

تاج: چيزي نمي دانم!
به نقل از ايسنا مهدي تاج بعد از پيروزي در انتخابات 
و پايان مجمع در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: 
»تمايل من اين است كه همه به هم كمك كنيم و به 
سمت تعامل و تفاهم و برنامه ريزي برويم. برداشت 
م��ن از AFC و رقبا به اين ش��كل اس��ت. برخي از 
دوستان شايد اطالعات من را نداشته باشند. ما اگر 
همين االن متحد ش��ويم، چند هيچ از امثال كره و 
ژاپن عقب هستيم. ما بايد از اين كشورها جلو بزنيم. 
بحث صدور مجوز حرفه اي بسيار مهم است. ۲ سال 
است كه سرخابي ها در ليگ قهرمانان آسيا حضور 
ندارند و اين براي ما خوب نيست به خصوص وقتي 
كه مجوز حرفه اي ما را گرفته اند يعني ديگران بايد 

ما را مميزي كنند.«
رييس جديد فدراس��يون فوتبال در پاس��خ به اين 
س��وال كه آيا فدراسيون ۵ س��تاره تكرار مي شود؟ 
گفت: »اميدوار هس��تيم اين اتفاق رقم بخورد. اين 
مس��اله براي گذشته اس��ت و بايد تالش كنيم كه 
فوتس��ال و فوتبال س��احلي خود را هم ارتقا دهيم. 
زماني ما در رتبه دوم جهان فوتبال س��احلي بوديم 
و فوتسال هم به اين شكل بود و بايد تالش كنيم تا 
اين دو رشته را هم ارتقا دهيم. بحث اساسنامه هم 

همچنان وجود دارد.«
او در پاس��خ به اين س��وال كه گفته مي شود برخي 
ابهامات قضايي نس��بت به وي وج��ود دارد؟ گفت: 

»من چيزي نمي دانم.«
تاج درباره حض��ور VAR در فوتب��ال ايران گفت: 
»اين سيستم، موضوع مهمي است. ما ۹ داور اليت 
داش��تيم كه تماما حذف ش��دند و يك آقاي فغاني 
براي ما باقي مانده اس��ت و مي تواند در مس��ابقات 

بدون كمك داور شركت كند.«
ريي��س جدي��د فدراس��يون فوتبال درب��اره نحوه 
پرداخت طلب ويلموتس گفت: »آن را هم پرداخت 

مي كنيم.«
او افزود: »گله اي از گذشته و رفتارهاي انجام شده 
ندارم. ما بايد دس��ت به دست هم بدهيم و گذشته 
را فراموش كنيم و به س��مت يك اتفاق خوب براي 

فوتبال مان برويم.«
تاج درباره انتش��ار خبر لغو انتخابات فدراس��يون 
فوتبال و داليل حواشي پيش آمده گفت: »از كساني 
كه دو هفته است اين اتفاقات را رقم مي زنند سوال 
كنيد. من چيزي نمي دانم و مجري اين كار نبودم.«

تاج درباره شايعاتي در خصوص اينكه گفته مي شد 
فش��ارهاي بيروني براي جلوگي��ري از حضور او به 
عنوان رييس فدراسيون فوتبال شكل گرفته است، 

خاطرنشان كرد: »چيزي نمي دانم.«
او درباره تعامل و همكاري خود با مجلس ش��وراي 
اسالمي هم گفت: »مجلس آدم هاي زيادي دارد و 

مكلف هستيم كه با آنها همكاري داشته باشيم.«

گروه ورزش

مساله وقتي پيچيده تر مي شود كه بحث ماده ۶۵۲ قانون 
مجازات اسالمي نيز پيش كش��يده شود كه پيش بيني 
كرده است اگر اخاذي همراه با آزار جسمي باشد، متهم به 
۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شالق محكوم مي شود. دليل 
اين پيچيده تر شدن چيست؟ همين مورد زورگيري اتوبان 
نيايش مي تواند مثال قابل مالحظه اي باش��د؛ ماده ۶۵۲ 
پيش بيني كرده كه در صورت آزار جسمي افراد، فرد مرتكب 
به ۱۰ سال حبس محكوم مي شود. يعني اين فعل را مصداق 
محاربه ندانسته. اما در موردي مانند زورگيري اتوبان نيايش 
يا زورگيري س��ال ۱۳۹۱ شاهد بوديم كه صرف استفاده 
از سالح س��رد و ايجاد هراس، بدون آزار جسمي مصداق 
محاربه و مس��تحق مجازات اعدام تشخيص داده شد. به 
عبارتي فرد با درجه پايين تري از فعل مجرمانه به جرمي 
سنگين تر محكوم شده است.  محاكم و قضاتي كه زورگيري 
را مصداق محاربه تشخيص داده و براي آن حكم اعدام صادر 
مي كنند، ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسالمي را مستند حكم 
قرار مي دهند. حال آنكه از مجموع و معدل مواد ۶۱۷، ۶۵۲ 
و ۲۷۹ قانون مجازات اس��المي مي توان برداشت ديگري 
داشت و نكته اين است كه نمي توان يك ماده از يك قانون 
را بدون مواد مرتب ديگر تفسير كرد. اما ايراد حقوقي موضوع 
از اين جدي تر است، براي درك اين ايراد بايد به بخش پاياني 
م��اده ۲۷۹ قانون مجازات اس��المي برگرديم كه اينگونه 
مي گويد: »هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا 
چند شخص خاص سالح بكشد و عمل او جنبه عمومي 
نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سالح بكشد، ولي 
در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب 
نمي شود.« اين بخش از ماده ۲۷۹ به شكل واضحي اتهام 
محاربه براي زورگيري را زير سوال مي برد. بايد توضيح داده 
شود كه اقدامي نظير زورگيري اتوبان نيايش چگونه با اين 

بخش از ماده ۲۷۹ تطبيق پيدا مي كند؟ 
اما اي��رادات ديگري هم به اين دس��ت اح��كام و از جمله 
كيفرخواست زورگير اتوبان نيايش وارد است؛ اگر زورگيري 
با توسل به سالح سرد و گرم و خشونت مصداق محاربه و 

مستحق اعدام اس��ت، آيا براي بقيه مجرمان زورگير نيز 
همين حكم صادر ش��ده؟ روز ۲۵ خرداد ماه سال جاري 
سردار حسين رحيمي فرمانده انتظامي تهران بزرگ در 
حالي كه افزايش ۷درصدي آمار سرقت در پايتخت تنها 
ظرف ۳ ماه را اعالم مي كرد از دستگيري ۶۷ سارق زورگير 
در قالب اجراي طرح كاشف خبر داد. مرور اخبار و فيلم هاي 
منتشر شده هم نشان مي دهد كه زورگيري از مردم به يك 
جرم در گسترش تبديل شده و حتي پليس از افزايش آمار 
سارقان زير ۱۸ س��ال خبر داده است. چند نفر از اين افراد 
دستگير شده محارب تشخيص و به اعدام محكوم شده اند؟ 

آيا زورگيري با زورگيري فرق دارد؟ 
مساله وقتي جدي تر مي شود كه مي بينيم حكم محاربه 
براي زورگيري عموما در زمان هايي صادر ش��ده كه فيلم 
اقدام مجرمانه مجرم، به شكل وسيع منتشر مي شود. اين 
سوالي مهم اس��ت كه چند نفر از زورگيراني كه فيلم آنها 
منتشر نشده به اعدام محكوم شده اند؟ به واقع گويي اين 
مجازات نه يك حكم قانون��ي در قبال يك جرم بلكه يك 
واكنش پليسي- قضايي به يك موقعيت عمومي است و 
چنين چيزي قطعا شأن دستگاه قضايي را خدشه دار خواهد 
كرد. به عبارتي گويا قرار است دستگاه قضايي در اين موارد 
نه مجري قانون بلكه كنترل كننده يك وضعيت اجتماعي 
باشد. حال آنكه تناقضات پيش گفته و همچنين وضعيت 
واضح رو به وخامت جرايمي نظير زورگيري با ايجاد سواالت 
متعددي، زحمات به مراتب بيشتري براي دستگاه قضايي 

و حتي نهاد انتظامي ايجاد مي كند. 
ما س��ال ها همين مس��ير را در سياس��ت اش��تباه اعدام 
قاچاقچيان م��واد مخدر پيموديم و گم��ان كرديم كه با 
مجازات اعدام ازدامنه اين جرم كاسته خواهد شد. نهايتا 
اما كار به جايي رسيد كه فهميديم اعدام در اين مورد هيچ 
بازدارندگي معناداري ندارد و مجبور به تغيير اساسي قانون 
در سال ۱۳۹۶ شديم. حال در قبال جرم زورگيري در حالي 
همين راه را مي رويم كه حتي از قانون هم نمي توان برداشت 

محاربه و مجازات اعدام براي زورگيري داشت.

 از تمامي استعداد هاي ايران فرهنگي براي شكست داعش و 
جريان هاي تكفيري استفاده كرد و همين نگاه هوشمندانه 
و دقيق او بود كه امروز جبهه مقاومت را از ذخيره و نيرويي 
سترگ و تعيين كننده از سراسر ايران فرهنگي بهره مند 
ساخته است. كلمه سرباز بر سنگ مزار شهيد سليماني 
نماد مكتبي است كه ايران را حرم مي دانست. نگاه او يك 
نگاه منحصر در الهيات شيعي نيست. يك الگوي كالن و 
كم نظير است كه ملي گرايي، اسالم گرايي، توسعه گرايي و 
نظامي گري را در يك دال مركزي گرد هم آورده اس��ت. از 
مفهوم سرباز الگوي »مشاركت شهروندي« و »مسووليت 
اجتماعي« اس��تخراج مي شود كه حقيقتا تا زماني كه به 

صورت يك ضرورت و نياز عيني از سوي جامعه به رسميت 
شناخته نشود نمي توان بر بحران هاي خارجي و داخلي غلبه 
كرد. قطعا در كنار حقوقي كه شهروند و جامعه احصا شده 
است تكاليف و وظايفي هم بر عهده دارد كه بايد مورد اعتنا 
قرار بگيرد. اين درسي است كه از شهيد سليماني و گفتماني 
كه او بنيان نهاد مي توان گرفت. به يك معنا منظور و مقصود 
ما از تاكيد و تداوم ياد او فقط مويه و مرثيه نيست. بلكه توجه 
دادن و اشاره اي به تصريح به راهي كه او پيش پاي همه ما 
نهاد اس��ت و رهبري انقالب و اشارات و تصريحات ايشان 
محور و بنياد و بنيان اين نهاد است. رهبري كه حاج قاسم ما 

وي را يك حكيم مي نامد.

زورگيري، محاربه و چالش هاي حقوقي بي جواب

ايران  به مثابه جان 

ادامه از صفحه اول
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اگر قائل به اين باش��يم كه شكل گيري ِصنف نوعي 
حركت متمدنانه و مدني در جوامع مدرن و پيشرو به 
شمار مي رود تا در سايه آرامش و با تعامل و گفت وگو 
افراد به تشريك مساعي برس��ند و مشكالت شان را 
حل كنند، اگر به اين نكته واقف باش��يم كه اساس��ا 
در تعريف صنوف آمده كه گروهي براي مش��ورت و 
همكفري در كنار هم جمع مي شوند تا هم راه هايي 
براي ارتقا و كيفيت پيشه خودشان اتخاذ كنند و هم 
صداي مش��كالت و مسائل حرفه خودشان به سطح 
باالي جامعه باشند، اگر بدانيم كه نفس شكل گيري 
صنوف تامين امنيت اعضاس��ت و باز اگر به اين نكته 
توجه كنيم كه كساني كه ذيل پرچم فرهنگ فعاليت 
مي كنند، داراي تشخص فكري و ذهنيت باز هستند، 
درمي يابيم كه اين روزها تنش ها و التهاباتي كه ميان 
اعضاي صنوف در خانه سينما به وجود آمده نه تنها 
ماهيت صنف را زير سوال مي برد، بلكه اين پرسش را 
به وجود مي آورد كه خانه سينما تا چه زماني قرار است 
محلي براي كشمكش ها و جدل ها و سهم خواهي هاي 
افراد باش��د و چرا اهالي س��ينما نمي توانند زير چتر 
واحد به توافق برسند و هر از چند گاهي دچار حواشي 
مي شوند؟ و مهم تر اينكه چرا با درگيري ها و بحث هاي 
بي مورد باعث سوءاستفاده يك عده افراد فرصت طلب 
مي شوند كه خواسته ش��ان تعطيلي و بي آبرو كردن 
سينما و سينماگران است؟ و اساسا جنگ فرسايشي 

تا به كي؟ 
اهالي س��ينما نيك مي دانند كه اين روزها سينما با 
چه مشكالت الينحلي دست به گريبان است. از يك 
طرف خط و نش��ان هايي كه بعضا براي سينماگران 
كشيده مي شود و سختي هايي كه فيلمسازان براي 
توليد و اكران آثارش��ان با آن مواجه هستند، ازطرف 
ديگر بيكاري گس��ترده و مشكالت معيشتي اهالي 
سينما با تورم افسارگسيخته اي كه هر روز نظاره گر 

آن هستيم، از س��وي ديگر انشقاقي كه بين مديران 
دولتي و اهالي سينما در يك سال اخير به وجود آمده 
و... به اندازه كافي نفس س��ينما را بريده. حاال جدال 
ميان صنوف در اين ش��رايط بحران��ي را چگونه بايد 

تحليل كرد؟

چه شد كه اين گونه شد؟
اگرچ��ه دوم مردادم��اه برگزاري مجم��ع عمومي و 
انتخابات هيات مديره خانه سينما تحت تاثير ارسال 
نامه  وزارت ارشاد به خانه سينما كه در آن تاكيد شده 
بود نامزدهاي هيات مديره بايد توسط اين وزارتخانه 

تاييد صالحيت ش��وند لغو ش��د، اما استعفاهاي پي 
درپي و ناگهان��ي مديرعامل وريي��س هيات مديره 
خانه س��ينما عامل اصلي به وجود آورنده تنش شد 
و حكايت از اختالفات دروني و صنفي داشت. بحث 
هم بر س��ر حضور صنف تهيه كنندگان در انتخابات 
خانه س��ينما بود كه فاقد شناسه صنفي تشكل هاي 
وزارت كار هستند و اساسا حضور اصناف در انتخابات 
خانه س��ينما بايد با شناسه صنفي باشد. البته كه رد 

صالحيت هاي چند نفر از اهالي سينما براي نامزدي 
در هيات مدي��ره خانه س��ينما هم در اين حواش��ي 

بي تاثير نبوده است. 
غير از مجيد برزگ��ر و فرهاد توحيدي كه صالحيت 
آنه��ا تاييد نش��د، در حال حاضر عل��ي دهكردي از 
انجمن بازيگ��ران، محمدمعين صم��دي از انجمن 
انيميش��ن، اميرحس��ين اثباتي از انجمن طراحان 
فيلم، علي لقماني از انجمن فيلمبرداران، مس��عود 
اطياب��ي از انجمن مدي��ران توليد، رضا درس��تكار 
از انجمن نويس��ندگان و منتقدان س��ينما، حبيب 
اسماعيلي از انجمن موسسات پخش، مسعود اميني 

تيراني از انجم��ن فيلم كوتاه، عليرضا حس��يني از 
انجمن تهيه كنندگان مس��تند، رسول صدرعاملي 
از انجم��ن كارگردان��ان، جابر قاس��معلي از انجمن 
فيلمنامه نويسان، حسين حيدري از انجمن مدرسان 
سينما و مجيد اماني زاده از انجمن مديران تداركات 
تعدادي از نامزدهاي معرفي شده هستند. در اين ميان 
نامزد تهيه كنندگان ديده نمي شود كه بعد از انصراف 
منوچهر محمدي، گويا محمد مهدي عس��گرپور از 

تينا جاللي

مهدي پش��ت خط اس��ت. سالم 
مهدي ج��ان. خوبي؟ س��الم. نه. 
س��ينما ايران ف��رو ريخت. چي؟ 
سينماي ايران فرو ريخت؟ اول فكر 
كردم احتماال يكي از متوليان هنر 
كشور باز يك راهكار داده است كه 
مهدي داد زد. نه بابا، سينما ايران 
را تخريب كردند. سينما ايران در خوي. من خوي هستم. 
عكسش رو مي فرس��تم. تخريبش كردند. حال مهدي را 
مي فهمم. مهدي پريزاد فيلمساز است. من هم فرو مي ريزم. 
بوي كالباس ارزان داخل نان بولكي اتاق را پر مي كند. صداي 
فرامرز قريبيان مي آيد. جمشيد آريا سر بهزاد جوانبخش داد 
مي زند: لعنتي من حتي برگ اين درخت هم نيستم. تقويم 
روي ميزم به دهه ش��صت بر مي گردد. سراسيمه با حامد 
تماس مي گيرم. حامد خبرنگار و سردبير نشريه نداي قلم 
در خوي است. مي گويد شوراي شهر قول گرفته است كه 
پرديس سينمايي درست شود. به حامد اعتماد دارم ولي به 

افرادي كه قول مي گيرند 
و قول مي دهند، اميدوار 
نيستم. اقوال با تغيير افراد 
تغيي��ر مي كن��د. از نفوذ 
قوي بخ��ش خصوصي 
براي تبديل كاربري هاي 
فرهنگي ب��ه تجاري هم 
مطلع هس��تم. وقتي در 
يك زيربناي هزار متري، 

100 متر سينما ساخته مي شود و 900 متر باقي، موبايل و 
چيپس و پاستيل مي فروشند، تكليف فرهنگ روشن است. 
خوب مي دانم شهرداري ها با اسم همياري چه امتيازاتي از 
بخش خصوصي مي گيرند و چه امتيازاتي كه نمي دهند! من 
هميشه از آموزش فراري بودم. به همين دليل عاقبتم همين 
است كه مي بينيد. شترگاو پلنگم. نقشه بردار ستون نويس. 
يا از مدرسه فرار مي كردم يا امكان اخراج را جور مي كردم 
و جايي نداشتم بروم جز س��ينما. دهه شصت خوي سه 
سينما داشت. سينما ايران، سينما آسيا و سينما ميهن. من 
از آنهايي نيستم كه پشت ماشينم بنويسم »خوي، پاريس 
ايران«، چرا كه خوي از پاريس مهم تر است. جدي عرض 

كردم! ولي باورتان بشود يا نه، شهر ما خوي از 100 سال قبل 
سينما و از حدود يك  ونيم قرن پيش روزنامه داشته است. در 
صفحه 80 كتاب »ميرزا نوراهلل خان يكاني زارع از پس غبار 
زمان« كه مولف آن مورخ و پژوهشگر نامدار خويي استاد 

پرويز يكاني زارع است، مي خوانيم: 
»روزنامه حكمت چاپ قاهره در ش��ماره 933 غره- اول- 
جمادي الثاني 132۷ ه� .ق در م��ورد روزنامه مكافات در 

خوي چنين نوشته است: 
روزنامه مشكين شمامه »مكافات« نام كه از دارالسرور خوي 
نگاشته ش��ده و صاحب  امتياز آن ميرزا نوراهلل خان يكاني 
بوده است در تاريخ 22 ربيع الثاني 132۷ ه.ق در آن شهر 
دلكش منطبع شده است. خدا شاهد است دلم از ديدن آن 
شاد گرديد.« به نقل از ايسنا مورخ 95/6/23 اولين سينماي 
خوي قبل از سال 1310سينما خورشيد نام داشت كه با 
راه اندازي س��ينما ايران غيرفعال شد و دومين سينماي 
خوي با نام س��ينما آس��يا دو دهه بعد از تاسيس سينما 
ايران راه اندازي ش��د. به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان 
غربي، شهرستان خوي، 
به لحاظ قدمت تاريخي، 
سومين شهري است كه 
در س��طح كشور صاحب 
سينما شده است. تاريخ 
تعطيلي آخرين سينماي 
خوي يا همان سينما آسيا 
به سال 1388 برمي گردد 
كه مس��ووالن مربوطه با 
اذعان به فرس��وده بودن تعطيل كرده و به جايش سينما 
را به محل دستفروشان تبديل كردند كه در دولت جديد 
با پيگيري هاي فرماندار خوي براي بازگش��ايي و احياي 
سينماهاي خوي، جلسات و پيگيري هاي متعددي انجام 
شد كه تا اين روز با گذشت سه س��ال هنوز اين امر اتفاق 
نيفتاده اس��ت. اما من هنوز اميدوارم. چ��اره اي هم ندارم. 
اميدوارم در سفر آينده ام به خوي مطمئن شوم كه جاي 
سينما ايران پرديس سينمايي ايران ساخته مي شود؛ تا 
من اين دفعه كه منتقدين سينمايي را ديدم و در بحث كم 
آوردم، بتوانم بگويم مي دانيد بهروز وثوقي متولد خوي است؟ 

و خوي يك پرديس سينمايي به نام ايران دارد؟

»كريس راك« اجراي اسكار ۲۰۲۳ را رد كرد
»كري��س راك«، كمدي��ن امريكايي اع��الم كرد كه 
پيشنهاد آكادمي اسكار را براي حضور به عنوان مجري 
در مراسم 2023 نپذيرفته است.به گزارش ايسنا و به 
نقل از سي نت، »كريس راك« در جريان برگزاري يك 
اجراي اس��تندآپ در آريزونا مدعي شد كه پيشنهاد 
آكادمي اسكار را براي حضور به عنوان مجري در مراسم 
نود و پنجمين دوره اين جوايز سينمايي نپذيرفته است و 
اجراي مراسم اسكار را به بازگشت به صحنه جرم تشبيه 
كرد.پنج ماه پيش بود كه »ويل اس��ميت« در جريان 
برگزاري مراسم اسكار 2022 به دليل شوخي »كريس 
راك« كمدي��ن امريكايي با ظاهر همس��رش به روي 
صحنه رفت و به او سيلي زد تا يكي از خجالت آورترين 
صحنه ها در تاريخ جوايز اسكار رقم بخورد. »اسميت« 
گرچه به صورت رسمي نسبت به رفتار خود عذرخواهي 
كرد و از عضويت در آكادمي استعفا داد، اما آكادمي در 
نهايت او را به مدت 10 س��ال از حض��ور در اين رويداد 

محروم كرد.
 ABC كريگ ارويچ«، رييس بخش س��رگرمي شبكه«
در ماه مه  گفت كه آماده اس��ت »كريس راك« به عنوان 

مجري اس��كار 2023 حضور يابد. 
اين كمدين پيش از اين در سال هاي 
2005 و 2016 مج��ري مراس��م 
اسكار بوده است.»ارويچ« همچنين 
گفته: »ارزيابي من از اسكار اين بود 
كه واقعا س��ال موفقي براي مراسم 
بود. بديهي است كه جنجال هاي 
زيادي وجود داشت كه بسياري از 
نكات مثبت را تحت الشعاع قرار داد، 
اما من واقعا از اين برنامه راضي بودم. 
حتي قبل از آن لحظه بسيار ناگوار، 
مراس��م موفقي بود و ما بازگشت 

بزرگي داشتيم.«

قيمت بليت سينماها براي سه ماه شناور شد
بنا بر پيش��نهاد ش��وراي صنفي نمايش و تاييد شوراي 
راهبردي اكران، مجوز شناور كردن قيمت بليت سينماها 
با هدف كمك به رونق بيشتر و تقويت اقتصاد سينماها به 
مدت 3 ماه صادر شد. بديهي است سينماها و دفاتر پخش 
فيلم بر حسب هماهنگي مي توانند نسبت به شناور كردن 
قيمت بليت سينما با توجه به موقعيت جغرافيايي و رعايت 

سقف قيمت بليت اعالم شده، اقدام كنند.

سه فيلم جديد از امروز اكران مي شوند
از امروز چهارشنبه نهم شهريورماه سه فيلم جديد »پسر 
دلفيني«، »بانك زده ها« و فيلم هندي »خيزش، غرش، 
آتش« اكران مي شوند. انيميشن سينمايي »پسر دلفيني« 
به كارگرداني محمد همداني است كه از سوي دفتر پخش 
فيلميران به سرگروهي پرديس ايران مال اكران مي شود. 
فيلم س��ينمايي »بانك زده ها« نيز به كارگرداني جواد 
اردكاني به سرگروهي سينما ماندانا و توسط دفتر پخش 
نمايش گستران و فيلم سينمايي هندي »خيزش، غرش، 
آتش« از سوي دفتر پخش خانه فيلم روي پرده خواهد 
آمد. فيلم سينمايي »آر.آر.آر« يا همان »خيزش، غرش، 

آتش« محصول موفق سينماي هند است با پرداخت حق 
كپي در سينماهاي سراسر كشور روي پرده خواهد رفت.

اين فيلم در س��ال 2018 جلوي دوربي��ن رفت كه به 
دليل همه گيري ويروس كرونا، فيلمبرداري آن تا سال 
2021 طول كشيد و امس��ال همزمان در سينماهاي 
هند و سراسر دنيا اكران و با استقبال خوبي هم مواجه 
شد كه از امروز هم به صورت قانوني در سينماهاي ايران 

اكران خواهد شد.
»آر.آر.آر« يا همان »خيزش، غرش، آتش« فيلم اكشن درام 
حماسي هندي به زبان تلوگو محصول 2022 به كارگرداني 
س. س. راجامولي است كه فيلم را با ويجايندرا پراساد نوشته 
و توسط دي وي وي انترتينمنت توليد شده است. در اين 
فيلم ان.تي راما رائو جونيور، رام چاران، اجي ديوگن، آليا بات، 
شريا سارن، ساموتيراكاني، ري استيونسون، آليسون دودي 
و اوليويا موريس ايفاي نقش مي كنند. اين يك داس��تان 
تخيلي در مورد دو انقالبي واقعي از كش��ور هند با نام هاي 
آلوري س��يتاراما راجو )چاران( و كومارام بهيم )راما رائو( 
است و مبارزه آنها با راج بريتانيا را به تصوير مي كشد. داستان 
در س��ال 1920 اتفاق مي افتد، اين طرح به بررسي دوره 
غيرمستند زندگي آنها مي پردازد، زماني كه هر دو انقالبي 
تصميم گرفتند پيش از شروع مبارزه براي كشورشان، به 

فراموشي سپرده شوند.

بلي�ت  ۳ دالري براي تقويت 
عالقه مردم به سينماها

س��ينماداران امريكا ب��ا تعيين 3 
سپتامبر به عنوان روز ملي سينما 
قصد دارند با ف��روش بليت هاي 3 
دالري مردم را به سينماها بكشانند.

به گزارش مه��ر و به نقل از ورايتي، 
در حالي كه هيجان فصل تابستان 
به پايان رس��يده و اي��ن آخر هفته 
)پنجشنبه تا يكشنبه( پايين ترين 
آمار فروش بليت در س��ينماهاي 
امري��كا رقم خ��ورد، ش��ماري از 
سينماداران امريكا به فكر افتادند تا با برگزاري يك رويداد 

يك روزه، عالقه به سينما را در دل مردم تقويت كنند.
از همين رو 3 سپتامبر )ش��نبه آينده( به عنوان روز ملي 
سينما تعيين شده و سالن هايي كه اين رويداد را پذيرفته اند 
با فروش بليت هايي به قيمت 3 دالر ميزبان مردم خواهند 
شد. بنياد س��ينمايي امريكا كه يك سازمان غيرانتفاعي 
متشكل از گروهي از انجمن سينماداران امريكاست، اين 
روز را انتخاب كرده تا روز شنبه -3 سپتامبر- بيش از 3 هزار 
سالن سينما در سراسر امريكا در اين برنامه سهيم شوند. 
اين برنامه شامل 30 هزار اكران مي شود. اين در حالي است 
كه در امريكا حدود 40 هزار و ۷00 پرده سينما وجود دارد.

رييس اين بنياد س��ينمايي گفت: غرض از برگزاري اين 
رويداد اين اس��ت كه پس از ركوردشكني هاي بزرگي كه 
تابستان امس��ال رخ داد، با اين كار از مردم و سينماگران 
تشكر شود و آنهايي كه هنوز به سينما برنگشته اند، براي 
اين كار وسوسه شوند. روز ملي سينما درست زماني تعيين 
شده كه شتاب گيشه هاي فروش تابستاني به طور كامل از 
بين رفته و مجموع فروش در سينماهاي امريكا در اين آخر 
هفته تنها 52.۷ ميليون دالر و پايين ترين آمار فروش از آغاز 
سال 2022 بود.سينماهاي بريتانيا نيز قصد دارند روز ملي 

سينما را 3 سپتامبر برگزار كنند.

گزارشي از تخريب »سينما ايران« در خوي

بليت سينماها شناور مي شود

پرديس سينمايي داير مي شود؟

آغاز رسمي اكران خارجي در سينماها با فيلم هندي 

گزارش-1

نگاهي به وضعيت اين روزهاي نهاد صنفي سينماگران

از رسول صدرعاملي به عنوان گزينه رياست هيات مديره نام برده مي شود
انتخابات خانه سينما و ذكر چند نكته

فيلم »زاالوا« با وج��ود تفاوت هايي كه با نمونه هاي 
مش��ابه خود در س��ينماي ايران دارد، يكي ديگر از 
روايت هاي رايج درباره باش��ندگان ناشناخته است. 
چند سالي است كه چهره دسته اي از اين باشندگان 
كه در باورهاي عمومي »جن« خوانده مي شوند، در 
سينماي ايران آميخته با وحشت و پلشتي هر چه تمام 
به تصوير درمي آيد. گويي قرار است دير يا زود به اين 
باور برسيم كه تنها يك فرمول روايي براي بازشناسي 
ابعاد پنهان عاميانه ها وجود دارد و اين فرمول بايد تا 
جاي ممكن از فرهنگ چند هزار ساله ايران زمين دور 
باش��د. چيزي كه ماجراي »زاالوا« را در اين قرارداد 
نمايشي تثبيت مي كند، مقابله دو نيروي محاكاتي 
اس��ت كه در اينجا شخصيت هاي اس��توار و آمردان 
بازنمايي اين دو را صورت مي دهند. استوار همان تيپ 
معروف قصه هاي رمزآلود است كه وقتي از راه مي رسد، 
حقه هاي جذاب رمال و فالگير بي اثر مي شود. او بيشتر 
طرفدار عقل و منطق اس��ت و مي كوشد كه آدم هاي 
مسحور در جادوي رمال را نجات دهد. استوار رييس 
وقت كالنتري زاالواس��ت و ماه هاي پاياني خدمت را 
مي گذراند. او مخالف سرسخت معركه هاي جن گيري 
اس��ت و اس��لحه اهالي را براي جلوگيري از خودزني 
توقيف كرده است. آمردان بازمانده خانواده اي است 
كه ظاهرا در گذش��ته به جن گيري مشغول بوده اند. 
پدر او آميرزاست كه پيش از اين در جريان درگيري 
اهالي روستا با شركت مهندس��ي سد سازي دخيل 

بوده اس��ت. آمردان با ابزار ساده خود به زاالوا آمده تا 
اهالي را از شر جن نجات دهد. درگيري ميان استوار و 
آمردان از اينجا آغاز مي شود. اگر »زاالوا« قادر باشد كه 
روايتي شكل بدهد، شهامت استوار و زيركي آمردان 
اين روايت را در مسير »چه كسي بيشتر مقصر است؟« 
پيش مي برد. بديهي اس��ت كه اين پرسش رهيافت 
تازه را پيش نمي كش��د و تنها مداوم��ت گزاره هاي 
ايدئولوژيك پيرامون باشندگان ناشناخته را تقويت 
مي كند. مواجهه با خرافه پرس��تي آسان ترين روش 
براي گس��ترش اين گونه روايت هاست. همواره بايد 
روزگار اين باشندگان به داشته هاي خرافي تماشاگر 
نسبت داده شود تا مبادا رجوع به اين حوزه نظري به 
ش��كل هاي ديگر امكان پذير شود. به بيان ديگر تنها 
دو رواي��ت عمده قابل نمايش اس��ت: يكم، ماندن بر 
سر دوراهي اينكه آيا جن ها وجود دارند يا نه؟ و دوم، 
روايت هايي كه برداشت هاي هيجاني از اين موضوع 
را در ماجراي عقل و خرافه بازنمايي مي كند. در هر دو 
شكل، هيچ رد و نشاني از ادبيات عاميانه ايران نيست. 
گويي در فصل وحشت زده اي به سر مي بريم كه جايي 
براي نگاه ك��ردن به پژوهش هاي مهرداد بهار، جالل 
ستاري، غالمحسين ساعدي و بهرام بيضايي نيست.

اهالي زاالوا با سر و شكل عجيبي كه دارند، چيزهايي 
را زندگ��ي مي كنند كه ديدنش در ميان كش��مكش 
دراماتيك ميان اس��توار و آمردان دشوار است. مباني 
و الگوهاي رايج فيلمنامه نويسي اولين مانع براي دور 
شدن اهالي زاالوا از عاميانه هايي است كه از نظرها پنهان 
مانده اند. به نظر مي رس��د كه فيلمنامه »زاالوا« براي 

صورت دادن به چيزي كه درام خوانده مي شود، نگاهش 
را متوجه ديدني هاي جذاب زاالوا كرده است. مراسم 
جن گيري يكي از اين ديدني هاست و آمردان شخصيت 
ترسناك مرموزي است كه معرفي او در پيرنگ »زاالوا« 
به ش��يادي گره مي خ��ورد. در گزارش ه��اي خبري 
تلويزيون نيز گاهي رمال ها به همين ش��كل معرفي 
مي شوند. پيش از اينكه گزارشگر وارد پاتوق رمال شود 
و گ��زارش تربيتي خود را آم��اده كند، يك پيش پرده 
هيجاني كه عموما آميخته با ترس و وحش��ت است، 
به عنوان معرفي زندگي سوژه خبري پخش مي شود. 
بعد از اين معرفي كوتاه، گزارشگر سراغ مشتري هاي 
مالباخته مي رود و چيزهايي سرشار از عجايب روزگار 
جني ها و ارواح سرگشته شنيده مي شود. كوتاه سخن 
اينكه فالگير، مشتري، بيمار، جني، رمز و اسطرالب و هر 
چيزي كه گزارشگر تشخيص بدهد، تبديل مي شود به 
عاملي براي كالهبرداري و شيادي. البته در اينجا يكي 
پنداشتن فيلم »زاالوا« و يك گزارش تلويزيوني مدنظر 

نيست و بديهي است كه رعايت استانداردهاي سينماي 
وحشت، فيلم »زاالوا« را در كيفيت بصري چشم گيري 
ارايه كرده است. نكته اينجاست كه »زاالوا« تا چه اندازه 
مي تواند روايت خود از باشندگان ناشناخته را گسترش 
دهد؟ آيا برجسته س��ازي وحشت و ماندن در هيجان 
ناشي از ديدن جن ها، زاالوا را از يك محدوده جغرافيايي 
فراتر برده و به دنياي گس��ترده ناشناخته هاي آدمي 
نزديك مي كند يا اينكه تكرار روايت هاي پسنديده اي 
را رقم مي زند كه هر باشنده فرازميني را به خرافه پيوند 
مي دهد تا هر چه زودتر ريش��ه هاي فرهنگي معدوم 
ش��وند؟ با اين وجود فيلم »زاالوا« ويژگي هاي بصري 
پراهميتي دارد كه در س��ينماي كنون��ي ايران قابل 
ستايش است. از جمله ويژگي هاي تحسين برانگيز اين 
فيلم، طراحي هنري و فضاسازي ديداري فيلم است. 
همچنين بازي شخصيت هاي گروهي فيلم كه بدون 
شك اين ويژگي ها با سختكوش��ي و هدايت ارسالن 

اميري در »زاالوا« صورت گرفته است. 

نگاهي به فيلم »زاالوا«، ساخته ارسالن اميري

پيش پرده براي تنوير

يادداشت

فاروق مظلومي

بعضي منابع بر اس��اس گمانه زني ها نوش��تند كه در انتخابات پيش رو، قرار اس��ت پس از انتخاب اعضاي 
هيات مديره خانه سينما كه رسول صدرعاملي هم جزو آنهاست، اين فيلمساز و تهيه كننده كه معتمد سازمان 
سينمايي و محمد خزاعي است، از سوي ساير اعضا به عنوان رييس هيات مديره خانه سينما برگزيده شود... نام 
محمدمهدي عسگرپور هم از گوشه و كنار براي تصميم گيري ها شنيده مي شود كه به واسطه اقتدار، توانايي و 
قدرتي كه اين فيلمساز در بزنگاه هاي مختلف از خود نشان داده، نقش مشورتي او مي تواند مورد توجه باشد. 

گروه هنر و ادبيات

جانب تهيه كنندگان انتخاب و معرفي ش��ده بود اما 
به دليل اختالفات بين تش��كل هاي تهيه كنندگان، 
نتوانس��ت نامزد ش��ود اما در جلس��ه مجمع حضور 

خواهد داشت. 

گمانه زني ها 
بعضي منابع براساس گمانه زني ها نوشتند كه رسول 
صدرعاملي مهم ترين گزينه براي رياست هيات مديره 
خانه سينماس��ت و در انتخابات پيش رو، قرار اس��ت 
پس از انتخاب اعضاي هيات مديره خانه س��ينما كه 
رس��ول صدرعاملي هم جزو آنهاست، اين فيلمساز و 
تهيه كننده كه معتمد سازمان سينمايي و مورد اعتماد 
محمد خزاعي است، از سوي ساير اعضا به عنوان رييس 
هيات مديره خانه سينما برگزيده شود. فارغ از اينكه 
رسول صدرعاملي گزينه مناسبي براي مديريت خانه 
سينماست، نام محمد مهدي عسگرپور هم از گوشه و 
كنار براي تصميم گيري ها شنيده مي شود كه به واسطه 
اقتدار، توانايي و قدرتي كه اين فيلمساز در بزنگاه هاي 
مختلف از خود نش��ان داده، نقش مشورتي مي تواند 

مورد توجه باشد. 

نتيجه گيري 
حاال امروز 9 ش��هريور قرار اس��ت مجم��ع عمومي و 
انتخاب��ات هيات مديره خانه س��ينما برگزار ش��ود. 
جلسه اي كه به نظر مي رسد خالي از حاشيه نباشد اما 
توجه به اينكه خانه سينما در 8 سال گذشته به اندازه 
كافي با انبوهي از انتقادات مواجه بوده، نظير اينكه اين 
خانه استقالل الزم ندارد، نهاد مستقل نيست و تحت 
امر دولت و اوامر آن است و مهم تر شرايطي است كه اين 
روزها سينماي ايران با انواع و اقسام مشكالت دست به 
گريبان است ما را به اين نكته مي رساند كه امروز ديگر 
نبايد خانه با حواش��ي بي دليل آب به آسياب دشمن 
بريزد و به فرصت طلبان اجازه سوءاستفاده دهد. سينما 
اين روزها بيش از هر چيزي نياز به همدلي و همراهي 
اعضاي خود دارد و خانه سينما بايد مسووليت امنيت 
اعضا را تامين كند و مامني براي همه اهالي سينما باشد 
در زماني كه خط و نش��ان ها براي اهالي سينما زياد 
است و اين محقق نمي شود جز با همفكري و در كنار 

هم بودن همه اعضا.
اما متاس��فانه ش��رايطي كه اين روزها خانه س��پري 
مي كند، اين نگراني را به وجود آورده كه نكند دوباره 
جدال ها و بحث هاي قديمي سر باز بزند و خانه سينما 

با تهديد مواجه شود. 
اينجا بد نيست بخش هايي از صحبت هاي حجت اهلل 
ايوبي، رييس سابق سازمان سينمايي در گفت وگو با 
»اعتماد« درباره تعطيلي خانه سينما را با هم مرور كنيم 
كه مي گفت: »برايم ترسيم آن روزگاري كه وارد سينما 
شدم واقعا دشوار است. سال 92 سال جنگ تمام عيار 
در سينما بود. مساله بسته ش��دن خانه سينما يكي 
از مشكالت بود. تقريبا تمام سينما باهم درگير شده 
بودند. روزگاري بود كه خيلي از نويسندگان سينما به 
جاي اينكه فيلمنامه بنويسند، شب نامه مي نوشتند، 
س��ينما در آن زمان دچار جنگ دوقطبي فرسايشي 
بود و بدتر از همه اين بود كه سينما مشروعيت خود را 
از دست داده بود. بدتر از اين بود كه حساسيت بسياري 
از تصميم سازان و تصميم گيرندگان برانگيخته شده 
بود و همه در مورد سينما حرف مي زدند. مي خواهم 
بگويم همه سرها در سينما بود. باالتر از همه در ميان 
تصميم س��ازان تقريبا داش��ت يك اجماعي ش��كل 
مي گرفت كه اصال سينما براي چه بايد باشد؟ به نظرم 
مديران فعلي سينما حواس شان خيلي بايد جمع باشد 
تا در محافل ش��ان براي آدم هاي خوبي كه ش��ريف و 
دلسوز كش��ور هم هستند، مسائل سينما را برجسته 
نكنند و جو ضد فرهنگ و هنر و سينما درست نكنند 
كه به يك باره با اتفاقات س��ال 92 مواجه شويم كه در 
ش��وراي فرهنگ عمومي به اتفاق آرا گفتند دِر خانه 
سينما بايد بسته شود. حتي شنيده بودم يك نفر گفته 
اين خانه را بايد به آتش كشيد و خاكسترش را به آب 

ريخت.«

خبر

محمدعلي افتخاري
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قدرت اهلل عاقلي در مجموعه آثارش 
به مدلي از تركيب تخيل، خالقيت، 
انديشه و فرم آوانگارد دست يافته 
كه به شكل حجم هاي ساخته  شده 
خودش را نش��ان مي ده��د. او با 
تخيلش جهاني مي سازد كه ويژه 
خود اوست و مخاطب را از طريق 
فرم كارهايش به درون اين جهان مي كش��اند. اين تخيل 
قوي در كارهاي او با خالقيت ويژه اي همراه اس��ت؛ به اين 
معنا، راه انتقال از تخيل به امر واقع را كه مرحله دشواري در 
خلق اثر هنري است، به خوبي مي پيمايد. انديشه اما وجه 
ديگر عناصر زيباشناختي كارهاي عاقلي است. او در مرحله 
خالقيت با آگاهي و شناختي كه از برخي مفاهيم انسان 
معاصر به دس��ت آورده، مثل بيگانگي انسان از خودش، 
نابودي حافظه فردي و جمعي انسان معاصر، له شدگي انسان 
در زير پاي مناسبات مسلط تكنولوژيك و ديكتاتورمنشانه، 
آثار حجمي انتقادي مي سازد كه از يك سو فرم مينمال دارند 
)نسبت به مفاهيم گسترده انتقادي كه دارند( از ديگرسو 
تاثير ماكزيمال دارند )مرتبط با گسترده بودن همان موارد 
انتقادي در ميان مخاطبان ايراني و غيرايراني(؛ به همين 
دليل در تركيب با عامل س��وم انديشه ورزي آثار حجمي 
عاقلي زباني جهاني و غي��ر لوكال يافته و در فرهنگ هاي 
غيرايراني هم جذابيت خاص خودش را مي يابد. در عين 
حال كه خاستگاه بومي و گاه س��نتي خود را دارد. عاقلي 
با ابداع فرم هاي ابتكاري به عناصر بي شكلي كه در جهان 
تخيل، خالقيت و انديشه داشت، شكل مي دهد و با تكيه 
بر ظريف كاري هاي تراش كاري، صاف كاري و لعاب كاري، 
محتواي نرم افزاري را به فرمي سخت افزاري تبديل كرده و 
به زيباشناسي خاص خودش عينيت مي بخشد. مخاطب 
مي تواند با تامل چرخشي در اطراف اين آثار، مفاهيم مورد 
نظر اين هنرمند را احساس كند؛ هر چند ممكن است قادر 
به فهم شان نباشد. آثار حجمي عاقلي مخاطب را به خوبي 
براي احساس يك جهان دروني و انتقادي آماده مي كند و او 

را با خود به يك سفر اوديسه وار مي برد.
س��بك كاري عاقلي را مي توان »ج��دل فرارونده« نام 
گذاش��ت. آثار حجم��ي او از يك تضاد و ج��دل دروني 
برخوردار است كه اثر حجمي او را نه در ابعاد فيزيكال كه 
در ابعاد دروني هم به حركت مي آورد و احس��اس نوعي 
حركت دروني را به مخاطب منتقل مي كند. اين جدل يا 
تضاد كه ُبن مايه حركتي درون آثار عاقلي است، ناگهان در 
يك حركت آوانگارد و در يك جهش ناگهاني اما بي صدا، 
به يك مفهوم س��وم و انتقادي پرش مي كند و انگار كه از 
آن جدل دروني فراتر مي رود و به شكل يك نتيجه گيري 
انتقادي از اثر بيرون مي زند، از آن فراتر مي رود و دوباره به 
خود اثر باز گشته و روي آن مي نشيند. بنابراين منظور از 
واژه »فرارونده« به معناي »سوررئال« و »فرا واقع« نيست، 
بلكه به معناي فراتر رفتن از جدل دروني »خود«، بيرون 
زدن از »خود«، برجسته كردن يك مفهوم انتقادي درباره 
»خود« و دوباره به »خود« بازگش��تن و معناي جديدي 
براي »خود« خلق كردن است. چيزي شبيه »رئاليسم 
تخيلي يا جادويي« كه پيش از اين ماركز در ادبيات تجربه 
كرده ولي هيچ گاه فرم تجسمي پيدا نكرده بود حتي برخي 
آن نوع تركيب از رئاليسم و تخيل را ويژه ادبيات و متن هاي 
مكتوب مي دانند و اجرايش را در آثار صحنه اي و تجسمي 
غير ممكن مي دانند، اما به نظر مي رسد كه عاقلي با سبك 
»جدل فرارونده« موفق به انجام اين غيرممكن شده و ما 
در پرتو همين سبك، شاهد نوعي تركيب تخيل و رئاليته 
در آثار او هستيم بي آنكه آثار او، نه تخيلي محض باشد، نه 

رئاليته محض، نه فراواقع به معناي سورئال.
 در آثار حجمي عاقلي با س��ه »خود« از انسان مواجهيم. 
»خود واقعي« انس��ان )هماني كه هس��ت و وجود دارد، 
مثال يك زن با حجاب اجباري(، »خود آرماني« انس��ان 
)آنكه نيست ولي دلش مي خواهد باشد، مثل زن با آزادي 
پوش��ش، چه حجاب اختياري، چه بي حجابي( و »خود 
انتقادي« انس��ان كه ناظر بر ج��دل آن دو »خود« قبلي 
اوست و با نوعي پيشنهاد زيباشناختي هنرمند همراه است 
كه به صورت يك فرم آوانگارد ظاهر مي شود، فرمي كه از 
آن دو »خود« در حال جدل فراتر مي رود و به يك سنتز يا 
»خود نوين و انتقادي« مي رسد. نوعي خاص از فراروي 
كه به انسان جايگاه تازه و جديدي در هستي مي دهد كه 
پيش از آن نينديشيده بود و به مدد تخيل در آثارش به آن 
جهان نزديك و نزديك تر مي شود. البته دو خطر هم اين 

سبك را تهديد مي كند. 
 اول اينكه فرم هاي آوانگارد به كليشه تبديل شده و تكراري 
شوند. دوم اينكه آثار خلق شده، از انديشه هاي انتقادي و 
مفهومي تهي ش��ده و به يك يا چند فرم صرفا تجربي از 
هنرمفهومي تقليل داده ش��وند. آسيبي كه امروزه هنر 

پست مدرن به آن دچار شده است.
 در آثار عاقلي تام��ل، چرخش، جهش و فراروندگي كه 
با تكيه بر دو وجه خالقيت و انديشه، به شكلي آگاهانه 
طراحي و خلق شده، مخاطب آنها را ناخودآگاه و بدون 
تالش براي فهم ش��ان، احساس مي كند، احساسي كه 
در يك نگاه و تامل چرخش��ي در حجم ه��اي او پديد 
مي آيد. احس��اس جهان دروني آثار او توسط مخاطب، 
اوج موفقيتش در پيوند خوردن با جهان مخاطب است، 
موفقيتي كه رسيدن به آن به ويژه در هنر انديشه، نه ساده 
است نه آس��ان، نه فوري به دست مي آيد، نه با پشتوانه 
اندك از تجربه، بلكه حاصل فرآيندي اس��ت دش��وار، 
سنگين، درازمدت و انديشمندانه و با گذر از همان مسير 
و همان سبكي كه عاقلي با موفقيت آن را طي كرده، مسير 

و سبك زيباشناختي »جدل فرارونده«. 

به بهانه برپايي نمايشگاه قدرت اهلل عاقلي 
در گالري اعتماد

يكجدلزيباييشناختي

درچندده�هاخي�رهمواره
هنرهايتجس�ميب�هويژه
مجسمهس�ازي؛روزه�اي
پرفرازونشيبيداشتهاست،
ازسرقتسرياليمجسمههاي
تهرانگرفتهكهباوجودقرائن
وش�واهدموج�ود،اي�نكار
بدونبرنامهريزيوحمايتهرگزميسرنميشديا
سرنوشتمجسمه»نيلبكزن«بهمنمحصصكه
بهبهانهاينكهمشكلدارد،مدتيبالنگپوشاندهشد
وبعدبهيكبارهتصميمگرفتندتاازمقابلتئاترشهر
برداش�تهش�ودوبهبهانهاينك�هدركارگاهدكور
تئاترشهرفضاكمبودهباارهبرقيبهجانشافتادندو
تكهتكهاشكردند.بعدهااينمجسمهبهگنجينه
موزههنرهايمعاصرراهپيداكردوقرارشدترميم
شودكههرگزچنيننشد.اينروزهاهمهجاصحبت
ازجابهجاييوگمشدنمجسمهتعامليومكانويژه
محسنرافعياست.مجسمهايكهاززماناجراتا
نصبوپ�سازآنحالوه�وايخاصيبهمحيطو
فضايدانشگاههنردادهبود.محبوبيتاينمجسمه
درمياندانشجويانبهحديبودكهآنرابهنامهاي
مختلفيميخوانند؛از»گهوارهدانشگاههنر«گرفته
تا»االكلنگ«و»جايبجاي«ناميكهرافعيبرآن
گذاشتهبود.اينمجس�مهدربهارسال1398طي
مراسميباحضوررياستدانشكدهتجسميومدير
گروهمجسمهسازيوهنرمندانودانشجوياندر
دانشگاههنررونماييشدوتادومشهريورامسال
درحياطدانشگاهبرس�رجايشآرامنشستهبود
وباجمعشدندانش�جويانبهگردشونشستن
رويآنشورونشاطخاصيبهفضايدانشگاههنر
كهروزگاريعمارتقزاقخانهوفضايينظاميبود،
ميبخش�يد.دركمترازيكهفتهايناثرتاكنون
دوباربدوناجازهصاحبماديومعنويآنمنتقل
شدهودرحالحاضرخبريازسرنوشتآننيست.

بههمينبهانهبامحسنرافعيگفتوگوكردم.

همانطوركهميدانيمشماسالهاستتمركزتان
رارويساختمجس�مههايمكانويژهوتعاملي
گذاشتهايد؛ايدهشكلگيريمجسمهجايبجاياز

كجابهذهنشماخطوركرد؟
در ابتدا بايد اشاره اي گذرا به داستان شكل گيري نخستين 
مجسمه تعاملي ام داشته باش��م كه سرنوشت آن منجر 
به شكل گيري مجسمه جاي بجاي ش��د. تا سال 1392 
كالس هاي گروه مجسمه سازي دانشجويان دانشگاه هنر در 
كرج و در سوله اي هزار متري برگزار مي شد. اين سوله از هر 
نظر مناسب كار مجسمه سازي بود تا اينكه عمارت قزاقخانه 
به دانشگاه هنر داده شد و از آن پس تمام كالس هاي ما به 
اين مكان جديد كه روزگاري مكان رژه رفتن سربازان و مقرر 
نظامي بود، منتقل شد. به واسطه معماري و هويت منطبق با 
آن به لحاظ كاربري پيشين روح نظامي و نظامي گري در اين 
فضا موج مي زد و در اين فضا به هيچ وجه ردپاي هنر و نشاط 
و اميدي كه هنر بايستي به محيط تزريق كند، نبود. در آن 
مقطع خوابگاه ما در خيابان حافظ بود و با توجه به كهنه شدن 
تشك هاي خوابگاه دانشجويي، دانشگاه تشك ها را تعويض 
كرد. تشك ها به عنوان بازيافت قرار بود دور ريخته شود؛ با 
نامه نگاري و پيگيري كه انجام شد، توانستم اين تشك ها را 
از دانشگاه بگيرم و نخستين اثر مكان ويژه و تعاملي ام را با 
عنوان خانه رويايي در حياط دانش��گاه هنر بسازم. اين اثر 
مكعب شكل به مساحت 36 متري شامل حدودا 300 تشك 
مي شد. وارد اثر كه مي شدي، با گذر از داالني تنگ، ساخته 
از تشك هاي خوابگاه دانشجويي، به محوطه اي مي رسيدي 
كه تشك ها زمين را به آسمان دوخته بودند. قسمت بااليي 
اثر باز بود و آسمان و چتر سبز چناري كه در گوشه حياط 
دانشگاه بود بر سقف اين خانه گسترده شده بود تا در تعامل 
با اين اثر، فضاي خيال انگيزي را كه مخاطب تجربه مي كرد، 
 به آبي آس��مان و درخت سرس��بز چنار گره بزند. اين اثر 
نه تنها در دانش��گاه بازخورد خوبي داشت بلكه در نشريه 
تخصصي تنديس هم درباره آن مطلبي كوتاه منتشر شد؛ 
اما خانه تشكي در حادثه اي آتش گرفت و چنار بلندباالي 
سرسبز سوخت و ذره ذره خشكيد و بعد از سه سال، سال 
1397 در يك ش��ب توفاني، چنار پير خسته از ايستادن 
فرو افتاد. پس از افت��ادن درخت در تمام مدت به طرحي 
فكر مي ك��ردم تا از تنه اين درخت براي خلق اثري ديگر و 
ماندگار كردن اين درخت در خاطره دانشگاه بهره بگيرم. 
از همان زمان اتود زدن روي پروژه مجسمه »جاي بجاي« 
را آغاز كردم، چون آتش گرفتن خانه رويايي در سرنوشت 
اين درخت نقش داشت و دوست داشتم اگر امكانش فراهم 

محسن رافعي در گفت وگو  با »اعتماد« از سرنوشت نامعلوم مجسمه »جاي بجاي« مي گويد 

اگر ممكن بود اثر را وقف دانشجويان دانشگاه هنر مي كردم

انتقال اثر بدون اطالع، نقض حقوق هنرمند است
ش��ود با اين المان هويتمند براي فضاي دانشگاه اثري به 

يادگار بسازم.
چگونهتوانستيدرييسدانشكدهودانشكدهرا

راضيبهساختاثر»جايبجاي«كنيد؟
با اينكه سال 1394 از رشته مجسمه سازي فارغ التحصيل 
ش��ده بودم اما هيچ گاه ارتباطم با گروه مجس��مه را قطع 
نكردم. در پاييز 6 ماه بعد از افتادن درخت، پروپوزالي به مدير 
محترم گروه مجسمه سازي دكتر كورش گلناري ارايه دادم 
و با تاييد طرح توسط اساتيد محترم گروه مجسمه  سازي، 
طرح را به رياست دانشكده تجسمي خانم دكتر صالحي و 

رياست دانشگاه دكتر سلطاني ارايه كردم و در نهايت گروه، 
دانشكده و دانشگاه موافقت خود را براي ساخت مجسمه 
»جاي بجاي« اعالم كردند؛ با اينكه دانشگاه براي ساخت اين 
اثر نتوانست حمايت مالي داشته باشد اما همه اركان دانشگاه 
براي ساخت اين اثر با من همكاري كردند و من واقعا قدردان 

لطف و ياري آنها هستم.
برايساختاينمجسمهچقدرهزينهشد؟

چون تمام كارهاي فني و س��اخت اث��ر را خودم به كمك 
مسوول فني كارگاه مجسمه سازي انجام دادم و از امكانات 
فني دانشگاه استفاده كردم؛ اين مجسمه كه 13 متر طول 

دارد و 2 هزار كيلوگرم است با مبلغ حدود 14 ميليون تومان 
ساخته شد. با كمك دكتر گلناري توانستيم حامي مالي 
بگيريم و 7 ميليون از هزينه ساخت مجسمه اين گونه تامين 

شد و 7 ميليون تومان را هم خودم فراهم كردم.
چگونهازايندرختخشكيدهدرايناثراستفاده

كرديد؟
در اين اثر تعاملي كه هم قابليت نشستن و هم تاب خوردن 
را دارد درخت در قسمت وسط مجسمه به وسيله جرثقيل 
جا گذاري شده است. تنه اي نيم سوخته، چناري قديمي كه 
قريب يك قرن با رويدادهاي عمارت قزاقخانه پيوند خورده، 
و گويي بند بند آن تاريخ را در خود ثبت كرده است در اين اثر 
جا خودش كرده و اتفاقا چون مي خواستم خاطرات آن چنار 
حفظ شود اين مجسمه را نزديك به جاي پيشين درخت 
در حياط دانش��گاه نصب كردم.اكنون تنه نيم سوخته در 
كالبدي نو داستانش را روايت مي كند: در قالب اثر محيطي 
تعاملي و مكان ويژه اي ك��ه در تاب گهواره اش قصه باران، 
باد و گذر عمر را الاليي وار مي توان شنيد. در اين مجاورت 
پيوسته، مخاطبان در كنار اين درخت مي نشستند، گهواره  
را به حركت در مي  آورند و در تجربه جمعي بازي، فضا را با 

هويتي تازه تجربه مي كنند.
اززماننصبمجسمهتاكنونچندينبارصحبت

جابهجاييايناثرمطرحبود؛چراقبولنكرديد؟
در پروپوزال هم عنوان كرده ام؛ اثر براس��اس درختي كه 
متعلق به اين فضاس��ت و براساس شرايط و ابعاد محوطه 
و كاركرد و هويت فضا يعني فضاي آموزش��ي دانش��كده 
تجسمي تنها دانشگاه مادر تخصصي هنر ايران و جامعه 
مخاطبين يعني دانشجويان و كاركنان و مهمان اهل هنر 
ارايه شد؛ اثري مكان ويژه كه تنها براي اين فضا ساخته شده 

و انتقال اين اثر آن را فاقد معنا مي س��ازد. در آثار با رويكرد 
مكان ويژه هنرمند بايستي با در نظر گرفتن و بررسي تمامي 
پارامترهاي موجود از جمله مساحت و ابعاد و اقليم فضا و 
كاربري مكان كه از فضايي نظامي به فضاي آموزش هنر 
تبديل شده و كنتراستي ويژه را به وجود آورده و اينكه اثر 
در فضاي بيروني نصب مي شود و اثر افراد جوان و پرشور و 
هنرجويان آشنا به تاريخ و روند هنر و آثار معاصر را مخاطب 
خود قرار مي دهد و با توجه ويژه به كمبودهايي كاركردي و 
عملكردي سازماندهي فضا و عدم تكاپو و سرزندگي مكان، 
بايد اثري طراحي مي شد كه پاسخي مناسب به نيازهاي فضا 

باشد اما طراحي و ساخت اثري مكان ويژه عالوه بر مطالعه و 
بررسي تمامي پارامترهاي گفته شده نيازمند زيست طبيعي 
و واقعي هنرمند در مكان و فهم آن فضاست -كه من در آن 
فضا زيسته ام- تا از پس مراوده و كلنجار با هويت فضا، اثري 
همه جانبه را بتوان خلق كرد در اين ميان گاهي مي توان از 
المان هاي هويتمند موجود در همان فضا مثل درخت چنار 
خشك شده نيز بهره  برد كه پيوندي ناگسستني با فضا را 
مي سازد و اين بدين معناست كه به صورت كلي انتقال اثر 
مكان ويژه از جايي كه براي آن طراحي و س��اخته شده به 
منزله نابودي و تخريب اثر است زيرا اثر مكان ويژه در رابطه 

با محيطي كه براي آن طراحي ش��ده معنا خواهد داشت 
و اين بدين معناس��ت كه مكان اثر به بخشي از اثر تبديل 
شده است. عالوه بر اين، اثر  »جاي بجاي« به  عنوان الماني 
وحدت بخش در اين فضا با حضور خود و خلق خاطره، اين 
فضا را براي مخاطبين خود نش��انه  گذاري كرده است كه 
اكنون فقدان آن ملموس و دلتنگ كننده است. اين اثر با 
حمايت حامي مالي خارج از دانشگاه و با هزينه شخصي 
ساخته  شده است و مالكيت مادي و معنوي اثر متعلق به 
من است و انتقال اثر بدون رضايت من نقض حقوق من به 
عنوان هنرمند است. البته اگر امكاني وجود داشت من اثر 
را وقف دانشجويان دانشگاه هنر مي كردم به شرط اينكه 

دانشگاه اثر را منتقل نكند.
در سال 1400 درخواستي تلفني از سوي رياست دانشگاه 
جناب آقاي س��لطاني مبني بر انتقال اثر به پارك ساعي، 
توس��ط رييس دانش��كده تجس��مي جناب آقاي دكتر 
مترجم زاده به اطالع من رسيد كه طي تماس تلفني با دكتر 
سلطاني رياست دانشگاه هنر به واسطه مكان ويژه بودن اثر 
كه مختص محوطه دانشگاه ساخته شده است مخالفت 

خود را با انتقال اثر اعالم كردم و انتقال اثر منتفي شد.
پيشت�رصحبتهاييه�مبودمبن�يبراينكه

دانشگاهميخواهدايناثررابخرد.
بله. در سال 9۸ هياتي از سوي رياست دانشگاه تشكيل شد 
كه با قيمت گذاري 3 ميليون تومان قصد خريد اثر را داشتند 
كه با عدم توافق به انجام نرسيد و گروه مجسمه سازي متولي 

نگهداري اثر در محوطه دانشگاه شد.
چهشدكهرياستدانشكدهباالخرهتصميمگرفت

اينمجسمهرابدوناجازهشماجابهجاكند؟
طي نامه اي به تاريخ 22 م��رداد 1401 دكتر مترجم زاده 
رياس��ت دانشكده تجس��مي كه از طريق واتساپ به من 
ارسال شد دستور صريح رياست دانشگاه هنر جناب آقاي 
دكتر حسنايي مبني بر خروج يا برچيده شدن اثر از محوطه 
دانشكده تجس��مي را به من اطالع رساني كردند و بر اين 
اساس به من گفتند كه بايد بروم و مجسمه ام را از دانشگاه 
تحويل بگيرم با تماس هاي تلفني خواستار مالقات و عرض 
توضيحات و ادله شكل گيري و لزوم ماندگاري اثر مكان ويژه 
»جاي بجاي« در دانشگاه شدم اما اين فرصت به من داده 
نشد و در تاريخ دوم شهريور در نامه اي اداري مخالفت خود را 
با انتقال اثر به بيرون از دانشگاه را به رياست دانشگاه و رييس 

دانشكده اعالم كردم.
ش�مااطالعيداريدكهمسووالندانشگاهبرچه
مبناييتصميمبهحذفوجابهجايياثرگرفتند؟

در نامه اي كه به من داده شده از سوي دانشگاه مشكالتي كه 
براي دانشگاه پديد آمده قيد شده اما در تماس هاي تلفني 
جمع شدن و سروصداي دانشجويان در تعامل با اثر و جاي 
كم براي ديگر آثاري كه هنوز وجود ندارد و ادله اينچنيني 
گفته شده اس��ت كه به نظرم اين ادله غيرمنطقي است. 
مجسمه »جاي بجاي« بدون اطالع من، شبانه 3 شهريور 
به حاشيه بلوار حد فاصل ميدان آرش و برج ميالد منتقل شد 
و صبح به صورت اتفاقي توسط يكي از دانشجويان دانشگاه 

هنر ديده و به من اطالع داده شد.
پ�سازاعالممخالفتش�ماواكنشمس�ووالن

دانشگاهچهبود؟
رييس دانشكده تجسمي آقاي دكتر مترجم زاده و دفتر 
رياست دانشگاه هنر هر دو در تماس تلفني گفتند برخالف 
نظر من به عنوان سازنده اثر اين مجسمه را منتقل مي كنند 

و گفتند برو شكايت كن يا هر كاري مي تواني انجام بده. 
پسازرسانهايشدناينموضوعدوبارهمجسمه

راازبرجميالدبرداشتند.چرا؟
روز ش��نبه ظهر، از طريق يكي از دوستانم باخبر شدم كه 
مجسمه را از محوطه برج ميالد هم برداشته اند. با رسانه اي 
ش��دن ماجرا مديران برج ميالد دريافتند كه اين انتقال و 
نصب بدون رضايت خالق اثر صورت گرفته و از دانش��گاه 
خواس��تند كه اثر را از محوطه برج مي��الد خارج كند كه 
دوباره دانش��گاه بدون اطالع من اثر را از برج ميالد منتقل 

كرده است.
باتوجهبهاينكهدرنامهشمامخالفتباانتقالاثر
بهعنوانمالكماديومعنويذكرش�دهبودآيابه
صورتقانونياينموضوعراپيگيريخواهيدكردو
آياتاكنوناقداميدراينرابطهصورتگرفتهاست؟

م��ن در حال تهيه مدارك و مس��تندات الزم جهت طرح 
دعوي از طري��ق قانوني و از مراجع ذي صالح هس��تم. با 
انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران هم تماس گرفته ام و 
بي شك از طريق صنفي نيز پيگير سرنوشت اين مجسمه 
هستم. بي شك بايستي جامعه هنرمندان و مجسمه سازان 
از حقوق مادي و معنوي هنرمند حمايت كنند، چون اگر 
بي اعتنا باشيم ممكن است همين امشب مجسمه ديگري 

از سطح شهر بدون اطالع خالقش جابه جا شود.

يكي بود يكي نبود، روزي روزگاري 
كش��وري به نام ايران كه هنر نزد 
مردمانش است، مكان هايي براي 
نمايش آثار هنر م��درن و معاصر 
داش��ت. موزه هنره��اي معاصر 
تهران، اصفهان، اه��واز و...؛ در بين 
اين مكان ها يك��ي از آنها اما قصه 
تلخي پشت خود دارد: »موزه هنرهاي معاصر اهواز«.اين 
مكان فرهنگي و هنري كه در جاده س��احلي اهواز است، 
ديرزماني محل رفت و آمد هنرمندان، اس��اتيد و نمايش 
آثار هنري بود. مكاني كه ش��ايد امروز بتوان از آن به عنوان 
دسته گلِ  دولت هاي قبلي و كنوني در حوزه فرهنگ و هنر 
ياد كرد؛ اما صبر كنيد. هنوز براي قضاوت كردن زود است. 
بياييد با مرور قصه  اين موزه، يك دل سير عزاداري كنيم.

س��ال 13۸۸ و در تب و تاب مس��ائل سياسي كشور، موزه 
»هنرهاي معاصر اهواز« در دو طبقه و با پنج گالري در استان 
خوزستان تاسيس شد كه كورسوي اميدي را از جنس هنر 
در دِل آسمان غبارآلود شهر به خوزستاني ها هديه مي داد. 
ش��ايد اين موزه به مدد گنجينه گرانبهايش مي توانست 
پايگاهي براي برگزاري همايش ها، نمايشگاه هاي گروهي 

و انفرادي و سمينارهاي هنري باش��د تا به دومين قطب 
فرهنگي و هنري كشور در كنار موزه هنرهاي معاصر تهران 
تبديل ش��ود، اما واگذاري اين مكان به بخش خصوصي و 
سوءمديريت در كنار آن، امروز از موزه هنرهاي معاصر اهواز 
تجربه  شكست خورده اي ساخته است.اين موزه دست كم 70 
اثر ارزنده داشته كه از وضعيت كنوني آنها اطالعات موثقي در 
دست نيست. بيش از 90درصد آثار آن متعلق به هنرمندان 
استان خوزستان است كه از هنرمندان خوزستاني خريداري 
و گردآوري شده اند.در گنجينه هنرهاي معاصر اهواز آثاري از 
هنرمندان نام   آشنا  يي چون هانيبال الخاص، پرويز كالنتري، 
كوروش شيشه گران و... ديده مي شود.15 مرداد ماه 1400 
بود. آتش گرماي تابستان اهواز دامن گياهان خشك مرتعي 
و نيزارها و محوطه موزه هنرهاي زيبا را گرفت و اتاقك مجاور 
موزه كه ترانس هاي برق ساختمان در آن تعبيه شده بود، 
دچار حريق شد. اين آتش سوزي اما شايد آخرين تيري بود 
كه پس از واگذاري بر بدنه  كم رمق موزه وارد شد. در كنار آن 
برگزاري مراسم عروسي، نمايشگاه كيف و كفش، نمايشگاه 
گل و گياه و نمايشگاه كتاب پيش از وقوع آتش سوزي، اين 
مكان را هر چه بيشتر از شمايل يك موزه دور كرد. چشم بر 
فهرست بلندباالي خرابي ها كه ببنديم، نوبت به طرح پرسش 

درباره چند مساله مي رسد.اوال؛ چرا وزارت ارشاد طبق مفاد 
قرارداد و درست زماني كه وعده  وزير سابق فرهنگ و ارشاد 
اس��المي درباره بازپس گيري اين مكان فرهنگي و هنري 
رسانه اي شد، اقدامي براي لغو قرارداد با پيمانكار نكرد؟طبق 
متن صريح قرا رداد ط��رف دوم يا متعهد ملزم به اداره امور 
مركز با حف��ظ كاربري برابر قوانين و دس��تورالعمل هاي 
ابالغي طرف اول است، اما با زير پا گذاشتن علني اين ماده، 
هيچ اقدام عملي اي براي لغو قرارداد از سوي اداره كل ارشاد 
استان خوزستان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي آن زمان 
صورت نگرفت.ثانيا؛ چطور زماني كه خبر خروج آثار از موزه 
هنرهاي اهواز تكذيب مي شود، رسيد تحويل اثري وجود 
دارد كه نش��ان  مي دهد موزه هنرهاي معاصر اهواز اثري از 
كوروش شيش��ه گران به گالري شيرين در تهران تحويل 
داده است؟درحالي كه پيش تر محمد منوچهري، پيمانكار 
موزه هنرهاي معاصر اهواز خروج چند اثر از گنجينه موزه را 
تكذيب كرده بود، رسيدي وجود دارد كه نشان مي دهد اثري 
از كوروش شيشه گران به صورت »اماني« در اختيار گالري 
شيرين قرار گرفته است....و اما مهم ترين و آخرين سوالي 
كه به نظر مي رس��د درباره قرارداد واگذاري موزه هنرهاي 
معاصر اهواز بايد پاسخ داده شود، در مورد شبهات موجود 

درباره امضاي متعهد، علي منوچهري پاي قرارداد اس��ت.
بعضي از هنرمندان خوزستاني معتقدند امضاي شخصي 
كه پاي قرارداد است و احتمال مي رود كه منتسب به علي 
منوچهري باشد، با امضاي مرقوم پاي نامه هاي ارسال شده از 
سوي او، كامال متفاوت است.از قضا گفته مي شود كه محمد 
منوچهري، برادر علي منوچه��ري بدون حضور او اقدام به 
امضاي اين قرارداد كرده اس��ت. قراردادي كه الزاما طرف 
متعهد بايد براي امضا كردن حضور پيدا مي كرده يا فرآيند 
قانوني از طريق وكالتنامه انجام مي شده كه گمانه زني ها 

حكايت از آن دارد كه هيچ  كدام اين موارد رعايت نش��ده 
اس��ت.درباره موزه هنرهاي معاصر اهواز، قرارداد واگذاري 
آن و نظارت اداره كل ارش��اد استان خوزستان سوال هاي 
ناتمامي وجود دارد كه به نظر مي رس��د در وهله نخس��ت 
پاسخگويي مديران سابق و كنوني ارشاد را طلب مي كند. 
در كنار اين سوال هاي ناتمام و لزوم پاسخگويي درباره آنها، 
قصه  موزه هنرهاي معاصر اهواز شايد يادآور نقدي باشد كه 
همواره به تغيير مديريت هاي ناگهاني با عوض شدن دولت، 

مطرح مي شود.

درنگي بر ماجراي »موزه هنرهاي معاصر اهواز«

پرسشهاييكهتماميندارند

نگاه

مريمآموسا

ديناقاليباف
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 ۷ س��ال پس از محدود ش��دن دامنه نوسان در بند 
مثبت و منفي 5 درصد از روز گذش��ته دامنه نوسان 
در ب��ازار اول بورس و فرابورس ب��ه مثبت و منفي۷ 
درصد افزايش يافت. قرار است تا پايان 1401، دامنه 
نوس��ان قيمت ها در بازار سهام به مثبت و منفي 10 

درصد برسد. 
در بازاره��اي مالي به خصوص ب��ازار بورس به دليل 
وجود برخي پيچيدگي ها و ريس��ك پذير بودن آن، 
بايد توس��ط نهاد نظارتي بازار س��رمايه يك س��ري 
محدوديت هاي��ي در نظر گرفته ش��ود. يكي از اين 
محدوديت ها در حوزه دامنه نوس��ان قيمت س��هم 
است كه روي قيمت سهم تعريف شده است. دامنه 
نوسان در اكثر بورس هاي جهان تعريف شده كه به  
منظور كنترل نوس��انات موجود، وجود دارد. دامنه 
نوسان قيمت س��هام بورس، پايين ترين تا باالترين 
قيمتي است كه در آن دامنه طي يك يا چند جلسه 
رسمي معامالت بورس، قيمت مي تواند نوسان كند.

يكي از عوامل مهم به  منظور جلوگيري در دستكاري 
قيمت ها در ب��ازار ب��ورس، دامنه نوس��ان بوده كه 
اجازه تغيير قيم��ت در هر زمان به  صورت دلخواه به 
س��هامداران بزرگ را نمي دهد. كشف قيمت واقعي 
سهام نيز با استفاده از دامنه نوسان امكان پذير است. 
درواقع زماني كه قيمت س��هام به اين حدود نزديك 
شود، معامالت توسط نهاد نظارتي متوقف مي شود 

تا به سهامداران فرصتي داده شود كه درباره قيمت 
س��هم مدنظر و ارزش واقعي آن بررس��ي و تفكرات 
الزم را به عمل  آورند كه در آينده نزديك، سهم دچار 
هيجانات قيمتي نشود. دامنه مجاز نوسان، تغييرات 
قيمتي سهام را محدود كرده و از اين طريق از به وجود 

آمدن تغييرات ناگهاني جلوگيري مي كند.
آيا اقدام جديد سازمان بورس مي تواند اعتماد عمومي 
را به تاالر شيشه اي بورس و به طور كلي بازار سرمايه 

بازگرداند؟

همكاري براي جلب اعتماد عمومي
 به حضور در بازار سرمايه

فردين آقابزرگي، كارش��ناس ارش��د بازار س��رمايه 
معتقد است؛ هرچند اين موضوع يك قدم رو به جلو 
محسوب مي شود اما موضوع كليدي در اين شرايط 
حس��اس جلب اعتماد عمومي براي حضور در بازار 

سرمايه است.
آقابزرگي در پاس��خ به اين پرس��ش ك��ه موافقت با 
افزايش دامنه نوس��ان بازار اولي ها ب��ه ۷ درصد چه 
ميزان بر كارايي بورس موثر اس��ت؟ ب��ه »اعتماد« 
گفت: انصافا ظرف حداقل 10 سال گذشته با چنين 
امكاناتي در بازار س��رمايه و بورس روب��رو نبوديم و 
افزايش نقدش��وندگي يكي از ايده آل ترين شرايطي 
ب��ود ك��ه از رس��الت ها و وظايف اصلي نه��اد ناظر و 
اركان بازار سرمايه محسوب مي شود و در اين مدت 
تصميماتي كه براي اين منظور گرفته شد يك قدم 

رو به جلو به شمار مي رود. او ادامه داد: در اين شرايط 
موضوع اول جلب اعتم��اد و اطمينان عمومي براي 
حضور در بازار سرمايه اس��ت و در بحث هاي بعدي 
ش��فافيت و حس امني��ت در اس��تفاده از اطالعات 
منصفانه و پايدار براي كليه ذينفعان بازار بايد مد نظر 
قرار گيرد و به اين قبيل از زيرساخت ها از جمله قواعد 
و قوانين معامالتي دامنه نوسان، قيمت مكمل هايي 

مانند حجم مبنا يا برداشتن حجم مبنا نياز است.

حجم مبنا بايد كنترل شده و بازتر شود
او ادامه داد: در اين راستا در صورتي كه دامنه نوسان 
باز ش��ود مادامي كه حجم مبنا را ب��ه عنوان گلوگاه 
در كنار خود داشته باشد اين مساله تا حدود زيادي 
خنثي مي ش��ود. هر چند اين موض��وع تدبير خوبي 
بوده اما شايد به برنامه اي كه از قبل تعيين شده بود 

دست پيدا نكنيم.
اين كارش��ناس بازار سرمايه تصريح كرد: تامين اين 
فضا به تعداد محدودي از سهام كه شايد اساسا نيازي 
به باز كردن دامنه نوس��ان نداشته باشند، نياز است 
مانند فوالد مباركه يا ملي صنايع مس و بس��ياري از 
صنايع ديگر كه به خصوص در بازار اول هستند و چه 
دامنه نوسان داشته باشند و چه نداشته باشند معموال 
در يك حاشيه كم نوسان س��ير مي كنند و به ندرت 
شايد اتفاقي براي شان رخ دهد كه شاهد صف خريد 
يا فروش آنها باش��يم، فرق چنداني ندارد، اما مكمل 
اين تصميم عالوه بر برداش��تن پلكان��ي يا باز كردن 

گروه اقتصادي

تيم ملي واليبال جوانان ايران با پنج پيروزي متوالي و بدون 
باخت بر بام آسيا ايستاد و عنوان قهرماني بيست ويكمين 
دوره رقابت هاي جوانان آس��يا را از آن خود كرد. تيم ملي 
واليبال جوانان ايران در مرحله فينال رقابت هاي قهرماني 
جوانان آسيا دوشنبه ۷ شهريور 1401 به مصاف تيم هند 
رفت و با نتيجه سه بر يك پيروز ميدان شد تا عنوان قهرماني 
اين دوره از رقابت ها را به خود اختصاص دهد. تيم واليبال 
جوانان ايران امس��ال در بحرين هفدهمين حضور خود 
در اين رقابت ها را تجربه كرد و ملي پوش��ان اين رده سني 
كشورمان در شانزده دوره قبلي موفق به كسب 11 مدال 
شامل ش��ش طال، سه نقره و دو برنز شده اند. همراه اول به 
عنوان حامي رسمي تيم هاي ملي واليبال كشورمان، اين 
پيروزي و قهرماني را به ملي پوشان و مردم ورزش دوست 

ايران تبريك گفته است.

جوانان واليبال ايران با حمايت 
همراه اول بر بام آسيا ايستادند

محمدرضا سميعي مديرعامل شركت گاز استان مركزي 
از برگزاري س��ه مانور عملياتي در ش��ركت گاز استان با 
هدف كاهش آس��يب پذيري، افزايش بازدارندگي، تداوم 
خدمات رساني، تسهيل مديريت بحران و ارتقاي پايداري 
طي سه ماهه نخست سال جاري خبرداد. به گزارش روابط 
عمومي ش��ركت گاز استان مركزي، محمدرضا سميعي 
مديرعامل ش��ركت گاز اس��تان مركزي اظه��ار كرد: به 
منظور كاهش آسيب پذيري در برابر تهديدات و بحران ها، 
شناس��ايي نقاط قوت و ضعف و هماهنگ��ي بين نيروها، 
بررسي صحت كاركرد تجهيزات و اجراي الزامات پدافند 
غيرعامل، تعداد سه مانور عملياتي در حوزه ها و سناريوهاي 
مختلف در ستاد و ادارات گاز شهرستاني شركت گاز استان 
مركزي برگزار شد. وي درباره سازوكار اين مانورها گفت: 
تمرين هاي عملياتي طبق روش اجرايي تدوين سناريو و 
ارزيابي تمرين، ابالغي از شركت ملي گاز بر اساس بحران ها 
و تهديدات شناسايي شده در سطح شركت، برگزار مي شود. 
مديرعامل شركت گاز استان مركزي در خصوص صيانت از 
تاسيسات گازرساني و مقابله با بحران ها در راستاي ضرورت 
آمادگي نيروهاي تعميرات، امدادگر و گازبان اين شركت، 
بيان كرد: اجراي تمرين هاي عملياتي در سطوح مختلف 
منجر به ارتق��اي توانمندي نيروها در واكن��ش به موارد 
اضطراري، مهار و كنترل تهديدات، سازماندهي و مشاركت 

فعال نيروها مي شود.

 برگزاري سه مانور عملياتي 
در شركت گاز استان مركزي

كاوه زرگران، رييس انجمن تامين كنندگان غالت ايران با 
اشاره به ارايه پيشنهاد اين انجمن در جلسه مشترك با معاون 
اول رييس جمهور مبني بر صدور مجوز واردات گندم از سوي 
بخش خصوصي گفت: با پذيرش اين پيشنهاد از سوي دولت و 
تصويب در ستاد هماهنگي اقتصادي، هم اكنون ثبت سفارش 
واردات گندم معمولي و دروم از سوي بخش خصوصي مجاز 
است. وي افزود: بر اين اساس مكاتبه مديركل دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صمت واردات گندم از سوي بخش 
خصوصي هم اكنون مجاز بوده و گروه كااليي دو تعرفه مربوط 
به گندم معمولي و دروم از 4 به 21 اصالح و ثبت سفارش آن 

فعال شده است.

واردات گندم از سوي بخش 
خصوصي اجرايي شد

به  طور كلي گمان مي كنم در آين��ده نزديك به صورت 
مرضي الطرفيني برجام احيا مي شود و ايران به مطالبات 
خود ذيل برجام مي رسد. تالش هاي ايران در حال حاضر 
معطوف آن است كه سه موردي كه سازمان انرژي اتمي 
اعالم كرده، همزمان با داس��تان برجام به پايان برس��د، 
چون موضوع پادماني مي تواند در حكم اس��تخوان الي 
زخمي باش��د كه هر رييس جمهور جدي��دي در امريكا 
از آن سوءاس��تفاده كرده و اعالم كند ك��ه ايران در حال 
نقض پيمان و انجام كار هسته اي غيركنترل شده است. 
ام��ا حتما مخاطبان به ي��اد دارند كه من قب��ل از دولت 
رييسي و در دولت روحاني در سال 2015 كه برجام 1 به 
امضا رسيده بود، بنده بارها تاكيد كردم كه بعد از برجام 
بين المللي ايران بايد به دنبال اجراي برجام داخلي باشد. 
برجام داخلي، يعني مش��اركت دادن همه ذي نفعان در 
امر سياس��ت ورزي كشور در پروس��ه برنامه ريزي، اجرا 
و.... همان طور كه 1+5 ب��راي تحقق منافع خود برجام 
را روي ميز گذاشتند و به تفاهمي دست پيدا كردند كه 
مطالبات همه طرف ها را لحاظ ك��رد، در برجام داخلي 
بايد همه ظرفيت هاي سياسي كشور، پشت ميز مذاكره 
مفاهمه آميزي بنشينند تا كشور به سمت رشد و توسعه 
پايدار حركت كند. نبايد اين ذهنيت براي فعاالن سياسي 
ايجاد شود كه برجام يك جريان خاص سياسي را به قدرت 
مي رساند و ظرفيت هاي ويژه اي براي آنها ايجاد مي كند 
و س��اير گروه ها، احزاب و گروه ها را به حاش��يه مي راند. 
نبايد اين تلقي ايجاد شود كه منافع اقتصادي، سياسي، 
فرهنگي و... برآمده از برجام به جاي رش��د و توسعه ملي 
و مش��اركت همه  جانبه همه ظرفيت هاي كشور، فقط 
منجر به تقويت يك جريان سياسي خاص و تضعيف ساير 
جريان ها شود. اين ضرورت اگر امروز هم مورد توجه قرار 
بگيرد و تالش براي امضاي يك برجام داخلي در دستور 
كار قرار بگيرد، دولت آقاي رييسي مي تواند اميدوار باشد 
كه در ادامه راه، هم در عرصه بين الملل و هم در كنش هاي 
داخلي، ظرفيت هاي فراواني را ايجاد كند. در آن صورت 
دولت سيزدهم اگر نتواند همه جريان هاي سياسي را با 
خود همراه كند، حداقل آنه��ا را در جايگاه مخالف خود 

قرار نخواهد داد.

برجام داخلي بعد از احياي برجام

معاون فرهنگي ش��هردار اصفهان با اش��اره ب��ه برگزاري 
نشس��ت هاي هم انديشي مشترك با مس��ووالن فرهنگي 
شهرداري مشهد گفت: اميدواريم راه حل هاي مشترك ما به 
طراحي جديد ساختارهاي فرهنگي در كالن شهرهاي كشور 
كمك كند. به گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي شهرداري 
اصفهان، مجتبي شاه مرادي با بيان اين مطلب گفت: تبادل 
نظر هاي خوب��ي در حوزه هاي مختلف، در نشس��ت هاي 
هم انديشي مشترك با مسووالن فرهنگي شهرداري مشهد 
صورت گرفته است. او افزود: در بازديدها و هم انديشي ها تالش 
كرديم با ظرفيت هاي كالن شهر مش��هد كه در حوزه هاي 
مختلف فرهنگي پيشرو است، آشنا شويم و از فعاليت ها و 
زيرساخت هاي خوبي كه در حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي، 
هنري و حمايت از مجموعه هاي دانش بنيان  فراهم شده بود 
بازديدكنيم. شاه مرادي با بيان اينكه كالن شهرهاي كشور 
به رغم تفاوت ها، مسائل و مشكالت مشابهي دارند، تصريح 
كرد: به نظر مي رسد كه بررسي راه حل هايي كه براي مسائل 

يكسان در كالن شهرها وجود دارد، راهگشاست. 

هم انديشي براي طراحي جديد 
ساختارهاي فرهنگي 

در كالن شهرها

توافق نامه جواني جمعيت ويژه زوج هاي دانشگاهي، بين 
بنياد 15 خرداد س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( و 
معاونت فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در 
دانش��گاه ها به امضا رسيد. به گزارش روابط عمومي بنياد 
15 خرداد، حميدرضا عليان زادگان با بيان اينكه در فاز اول 
اين طرح ملي، پنج هزار زوج دانشگاهي مشمول حمايت 
هس��تند، اضافه كرد: برنامه ريزي ما به گونه اي است كه با 
همكاري ش��ركاي اجتماعي و خيرين عزيز، اين آمار در 
آينده تا 40 هزار زوج افزاي��ش يابد.  مديرعامل بنياد 15 
خرداد س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( با اش��اره به 
اعتبار 1000 ميليارد ريالي اين مرحل��ه از طرح، به بيان 
جزييات حمايت از زوج هاي دانش��جو پرداخت و گفت: 
اعطاي تسهيالت قرض الحسنه به مبلغ 150 ميليون ريال 
به زوج هاي دانشگاهي با اولويت داراي فرزند سوم به بعد، 
اهداي كارت هديه به مادر، افتتاح دفترچه حساب پس انداز 
بلندمدت به نام فرزند به مبلغ 20 ميليون ريال و اهداي بسته 
»لبخند مادري« به زوج هاي دانشجو با شرايط مندرج در 
توافق نامه براي متولدين 1401 به بعد، از جمله مفاد طرح 
ملي »ايراِن جوان« است.  مديرعامل بنياد 15 خرداد با بيان 
تهديدهاي پيري جمعيت اظهار داشت: همه مردم ايران 
به ايراِن جوان و جواني ايران مي انديشند و ما براي داشتن 
كشوري آباد و سرآمد در دنيا، به يك نسل مسووليت پذير 
و بااستعداد و مجهز به علم روز نيازمنديم و در اين زمينه، 
زوج هاي جوان دانشگاهي براي تربيت چنين نسلي به يقين 

شايستگي دارند.

عطاي تسهيالت ۱۰۰۰ ميليارد ريالي 
به زوج هاي دانشجوي داراي فرزند

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر گفت: 
جهش چشمگيري در برق رس��اني به روستاهاي استان 
بوشهر ايجاد شده اس��ت. غالمرضا حشمتي در حاشيه 
برنامه هاي هفته دولت در دشتس��تان با گراميداشت ياد 
و خاطره ش��هيدان رجايي و باهنر اظه��ار كرد: به منظور 
توسعه شبكه برق رساني و تامين برق پايدار در شهرستان 
دشتستان تالش هاي گسترده اي صورت گرفته است. وي 
خاطرنشان كرد: در راستاي تقويت و پايداري شبكه برق 
شهرستان دشتستان 400 ميليارد ريال اعتبار در حوزه 
تاسيسات برق رساني توسعه و احداث و اصالح و بهينه سازي 
اين شهرستان هزينه شد. مديرعامل شركت توزيع نيروي 
برق استان بوش��هر اضافه كرد: اعتبار ۶۷ ميليارد ريال در 
شهر دالكي در بخش تعويض پايه ها و اصالح و بهينه سازي 
شبكه، توسعه و احداث و روشنايي معابر هزينه شده است. 
وي بيان كرد: امسال با وجود تمام محدوديت ها و كاهش 15 
هزار مگاواتي برق در كشور با اعمال مديريت صورت گرفته 
هيچ گونه خاموشي در حوزه برق خانگي استان بوشهر رخ 
نداد كه اين مهم نش��أت گرفته از تدابير صورت گرفته در 
سطح كالن دولت خدمتگزار آيت اهلل رييسي و حمايت هاي 
وزارت نيرو و ش��ركت توانير و در استان نيز حمايت هاي 
استاندار، امامان جمعه معزز و همه دست اندركاران خدوم 
مردم شريف استان محقق شد. حشمتي ادامه داد: ميانگين 
خاموشي مشتركين در كشور 500 دقيقه در سال است 
ولي در اس��تان بوشهر اين ميزان حدود 200 دقيقه است 

كه موفقيتي چشم گير براي استان به ثبت رسيده است.

جهش چشمگيري در برق رساني 
به روستاهاي استان بوشهر

 ايجاد شده است

گزارش
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اعتمادسازي در بازار سرمايه

اكثر س��ازمان ها در اين دوره زماني مجبور به ايجاد 
ش��رايط دوركاري و الكترونيكي ك��ردن امور خود 
ش��دند. لذا ش��اهد تعجيل آنها در بهره ب��رداري از 
مطلوب ترين زيرساخت هاي موجود در كشور بوديم 
كه ضم��ن حفظ يكپارچگي سيس��تمي، توان ارايه 
امنيت و سازگاري در تمامي شرايط را داشته باشد. با 
توجه به اينكه تداوم فعاليت هاي كسب وكارها، عاملي 
حياتي در بقاي آنهاس��ت، اهمي��ت مقوله »فناوري 
اطالعات« و »فن��اوري ارتباطات« هيچ گاه به اندازه 
دوران ش��يوع كرونا درك نش��د. خوشبختانه حوزه 
ارتباطي كش��ور ما با وجود اپراتورهاي رقابت كننده 

در حوزه س��يار، لبه تكنولوژي محس��وب مي شود 
و همپاي دنيا رو به توس��عه اس��ت واال در مواجهه با 
چنين ش��رايطي توان پاس��خگويي به حجم باالي 
سازمان ها براي الكترونيكي كردن فرآيندها و احراز 
هويت الكترونيكي نمي بود. سرازير شدن سيل عظيم 
ترافيك ارتباطي روي ش��بكه اپراتورهاي كشور در 
اين مدت زمان دو س��اله، نه تنها آنها را با محدوديت 
منابع )فركانس��ي( مواجه كرد، بلكه ظرفيت شبكه 
آنها را نيز تا مرز اشباع پيش برد كه گاهي شاهد بروز 
كندي هايي در سرويس دهي آنها به مشتركان تلفن 

همراه بوديم. 
اما س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباط��ات راديويي 
ه��م ب��راي جلوگي��ري از ب��روز بح��ران در فضاي 
ارتباطي همزمان با پديدار ش��دن بح��ران كرونا، به 
صورت قطره چكاني مج��وز افزايش ظرفيت را براي 
اپراتورهاي اول و دوم كش��ور صادر مي كرد تا به اين 
طريق حتي االمكان بتواند موانع پيش پاي دوركاري 
را بردارد. اما اپراتورها نيز دست روي دست نگذاشتند 
و ضمن توسعه ظرفيت هاي شبكه اي خود، ورود به 
نسل جديد فناوري با عنوان 5G را كليد زدند و اپراتور 
اول تلفن همراه كش��ور به شكلي كامال جسورانه در 
گام نخست، نسل پنجم فناوري را روي شبكه واقعي و 
تجاري خود پياده سازي كرد و در حضور كارشناسان 
و نمايندگان رسانه هاي خبري، اقدام به تست سرعت 
روي شبكه مبتني بر اين نسل كرد و توانست ركورد 

سرعت اينترنت ايران را جابه جا كند. بله نسل پنجم 
آمد، زيرا ضامني بر پايداري و موفقيت هاي تجاري 
آينده است. امكاناتي كه اين نسل از فناوري در اختيار 
قرار مي دهد، بخ��ش جدايي ناپذير از موفقيت هاي 
تجاري آينده و ي��ك راه فراگير براي پش��تيباني از 
جنبه هاي مختلف كل اكوسيس��تم ديجيتال است. 
قابليت هايي نظي��ر ايجاد چندين ش��بكه مجازي 
در باالي يك زيرس��اخت فيزيكي مشترك، پهناي 
باند پيش��رفته موبايل )eMBB( ب��ا توان عملياتي 
سريع تر، ارتباطات پايدار با تاخير زماني كم كه مورد 
توجه صنايع اتوماسيون  محور است و همچنين تعدد 
اتصاالت به دستگاه هاي مختلف )mMTC( كه هر 
كدام مي توانند منبعي براي دريافت و ارسال جريان 
داده ها باشند، از جمله اين ويژگي هاست. ظهور نرخ 
گيگابيت بر ثانيه با توس��عه تكنولوژي نس��ل پنجم 
 ،3D ارتباطي زمينه اي را براي مشاهده ويديوهاي
كار كردن و گيمينگ آنالين روي فضاي ابري، واقعيت 
اف��زوده، اتوماس��يون صنايع ب��زرگ و خودروهاي 
خودران فراهم مي آورد كه تحت عنوان يوزكيس هاي 
منطبق با اين تكنولوژي ش��ناخته مي شوند.  نسل 
پنجم يا همان 5G يك سطح از نسل هاي شبكه تلفن 
همراه است. اين يك استاندارد جهاني بي سيم جديد 
پس از شبكه نسل هاي اول، دوم، سوم و چهارم است 
كه براي اتصال تقريبا همه  چيز از جمله ماش��ين ها، 
اشيا و دستگاه ها طراحي ش��ده است. پديدار شدن 

مفاهيمي چون »خانه هوشمند«، »ساختمان هاي 
هوشمند« و »شهر هوشمند« نيز مبتني بر تركيب 
Embb و mMTC، از ديگر دستاوردهاي ورود به 

اين فناوري اس��ت. اتفاقاتي كه در كش��ور ما نيز هم 
 اكنون گام هاي نخست آن برداشته شده و رفته رفته 
قابل لمس براي تمامي مردم مي شود. به عنوان مثال 
پروژه »خودروي متصل« كه تفاهمنامه و قراردادهاي 
آن توسط نخستين و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه 
كشور با خودروسازان كشور منعقد شده، نمونه اي از 
 5G آن است. همچنين نمونه ديگري از يوزكيس هاي
پياده سازي شده توسط همراه اول به عنوان پرچم دار 
توسعه نس��ل پنجم ارتباطي در كش��ور و ركورددار 
س��رعت اينترنت، »نخس��تين پلتفرم بومي سازي 
شده MEC« است كه بر بس��تر شبكه نسل پنجم 
اين اپراتور قرار گرفته تا با كاهش زمان دسترس��ي 
به س��رويس ها، منجر به استفاده بهينه از بسترهاي 
انتقال فيزيكي تا Core شبكه شود. اين اپراتور كه از 
سال ها قبل و در راستاي حركت به سمت 5G اقدام 
به توس��عه دانش و زيرس��اخت هاي مورد نياز خود 
كرده بود، تمركز وي��ژه اي روي فناوري پردازش در 
لبه شبكه گذاشت و در نمايشگاه هاي تلكام سال هاي 
قبل با ارايه دموهاي��ي نظير خودروي خودران كه از 
 tested E2E Cloud طريق حسگرهاي مغزي به
native همراه اول متصل بود، س��عي در به نمايش 

گذاشتن ابعاد اين فناوري كرد.

مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري 
اصفه��ان از اجراي عملي��ات مب��ارزه مكانيكي در 
عرصه هاي فضاي سبز با هدف كنترل و مديريت آفات 

و بيماري هاي گياهان غيرمثمر و زينتي خبر داد.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه اي ش��هرداري 
اصفه��ان، مجي��د عرفان من��ش با اع��الم اين خبر 
گفت: يكي از برنامه هاي ش��اخص سازمان پارك ها 
پيش��گيري، كنترل و مديريت آفات و بيماري هاي 

گياهان غيرمثمر و زينتي است كه براي انجام هرچه 
بهتر آن نيازمند فعاليت تيمي و تخصصي با مهارت، 

تجربه، برنامه و هدف مشخص هستيم.
او افزود: س��ازمان پارك ها و فضاي س��بز شهرداري 
اصفه��ان با اعالم دس��تورالعمل مش��خصي در اين 
زمينه به مديران مناطق و س��ازمان هاي وابسته به 
شهرداري، نسبت به اجراي اين عمليات هماهنگي 

الزم را به عمل آورد.

عرفان منش توضيح داد: عمليات مبارزه مكانيكي در 
عرصه هاي فضاي س��بز از هشتم تيرماه 1401 آغاز 
شده است؛ چنانكه مبارزه مكانيكي با سوسك هاي 
ش��اخك بلند بر روي درختان نارون، بي��د، چنار و 
صنوبر، مب��ارزه مكانيكي با پروانه فري )كرم خراط( 
روي درخت��ان ن��ارون و زب��ان گنجش��ك و مبارزه 
مكانيكي با پروان��ه زنبورمانند بر روي درختان چنار 

در حال انجام است.

بحران2020،فرصتيجسورانهبرايتحولديجيتالشد

5G سوار شدن بر اسب

مبارزهمكانيكيباآفاتدرعرصههايفضايسبزشهراصفهان
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پلكاني نوسان قيمت حجم مبنا است كه بايد كنترل 
شده و بازتر كنند تا هدف افزايش نقدشوندگي به طور 

كامل رعايت شود.

تاثير تغيير دامنه نوسان و تخليه حباب
آقابزرگي در پاسخ به اين پرسش كه آيا دامنه نوسان 
مي تواند مانع از تخليه حباب بازار شود نيز گفت: بله، 
به هر حال هر چقدر دامنه نوس��ان بازتر باشد انگيزه 
براي عمليات س��فته بازي و نوس��ان گيري بيش��تر 
مي شود. بنابراين همين س��فته بازان هستند كه در 
ظاهر به عنوان نيروي زايد تلقي مي شوند اما اساسا 
وظيفه آنها اين است كه قيمت سهام و نوسانات قيمت 
را با هدف س��ودآوري و كسب س��ود كنترل كنند و 
برخالف شكل ظاهري كه به عنوان آفت يا آسيب از 
آنها ياد مي شود اما در اصل به عنوان يك عضو الزم در 
فرايند كسب وكار و بازار سرمايه محسوب مي شوند و 
در تمام دنيا هم اين موضوع به تجربه ثابت شده است.

اين كارش��ناس ب��ازار س��رمايه خاطرنش��ان كرد: 
سفته بازان از شكل گيري فضاي نامتقارن و نامتناسب 
از بازار سرمايه جلوگيري مي كنند و به محض اينكه 
بازار به سمت حباب پيش برود يا برعكس به محض 
اينكه بازار بي��ش از ارزش ذاتي خود بخواهد كاهش 
يابد س��فته بازان وارد ميدان مي ش��وند و كارشان را 
انجام مي دهند و از اين فرصت ها به خوبي اس��تفاده 
مي كنن��د و بنابراين دامنه نوس��ان به خوبي كنترل 

مي شود.
آقابزرگي در پاسخ به اين پرسش كه يك دامنه نوسان 
استاندارد ايستا است يا پويا و كدام يك را بايد انتخاب 
كرد نيز تصريح كرد: استانداردهاي مختلفي وجود 
دارد اما آنچه به تجربه ثابت شده و در داخل ايران هم 
بوده معموال يك تركيب ناقصي از آن چيزي است كه 
در اغلب كش��ورهاي دنيا و بازارهاي پيشرفته مانند 
امريكا، ژاپن، هنگ كنگ و حتي چين از آن استفاده 
كرده اند و اين موضوع منطبق با ش��رايطي است كه 
با زمان هاي توق��ف، زمان هاي ايس��تا و زمان مجاز 
محفوظ و پيوسته اس��ت و بايد براساس پلتفرم ها و 
فريمي كه در قالب نرم افزارها تعريف ش��ده اس��ت 

پياده سازي شوند.

دخل و تصرف در ضوابط و رويه ها
 كار راناقص تر مي كند

اين كارش��ناس بازار س��رمايه گفت: دخل و تصرف 
كردن در اين ضوابط و رويه ها كار را ناقص تر مي كند 
كمااينكه دو س��ال قبل و در سال 1399 زمان پيش 
گش��ايش بازار را براي پيشگيري از مواردي محدود 
كرديم اما هنوز هم اين مش��كل حل نشده است و به 
جاي 8.5 صبح مي گويند يك ربع به 9 بايد سفارش 
را وارد كنند و اين موضوعات تا حدودي قدرت مانور 
و چانه زني و پلتفرم و فريم اصلي را به هم ريخته است 
و ما بايد بتوانيم سيس��تم را به گونه اي تنظيم كنيم 
كه نيم ساعت از وقت را بتوان به چانه زني و گمانه زني 
پرداخت چرا كه تغييرات اينچنيني چندان مناسب 
نبوده اند. آقابزرگي افزود: البته به مرور زمان مسائلي 
كه از قبل هم تجربه ش��ده و ظرفيت هاي آن وجود 
داشته كم كم پياده س��ازي مي كنيم و مي آموزيم از 
جمل��ه جلوگيري از توقف ه��اي طوالني مدت براي 
نمادها ك��ه خودش يك قاعده در طول زمان ش��ده 
است و حتي توقف هايي كه به صورت كوتاه تر داريم.

ويژه

ادامه از صفحه اول
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24 س��اعت پس از اظه��ارات رييس جمهور درباره 
ميزان كاه��ش ت��ورم در دولت س��يزدهم، عدد و 
رقم هاي اعالم شده، واكنش هاي بسياري ايجاد كرد. 
آقاي رييسي در نشست مطبوعاتي خود عنوان كرد 
كه تورم در يك س��ال دولت او به ميزان 20درصد 
كاهش پيدا كرده و گفت كه »تورم فعلي 40.5درصد 
اس��ت. يعني اگر بخواهي��م ش��هريور 1400 را با 
شهريور امسال مقايسه كنيم كه آن وقت قريب به 
۶0درصد بود؛ االن 40.5درصد است.« اما اظهارات 

رييس جمهور تا چه حد درست بود؟

تورم شهريور پارسال 60درصد نبود
آقاي رييسي ميزان تورم شهريور سال گذشته را به 
صراحت نزديك به ۶0درصد عنوان كرد، در حالي 
كه مطابق اطالعات ارايه ش��ده توس��ط مركز آمار، 
نرخ تورم در شهريور ماه سال 1400 به 43.8درصد 
رس��يده بود. يعني حتي با تقريب ه��م اين عدد به 

50درصد نرسيده است. 
نكته دوم، تورم ش��هريور ماه امسال است كه يكم 
مهر ماه توسط مركز آمار اعالم مي شود. بنابراين 
ت��ا آن زمان بايد صبر كرد و دي��د كه ميزان تورم 
شهريور چقدر مي شود؟ اما تورم مرداد ماه توسط 
مركز آم��ار، 41.5درص��د اعالم ش��د. اين عدد 
هم حتي يك درصد از عدد اعالم ش��ده توس��ط 

رييس جمهور باالتر اس��ت. 
مش��خص نيس��ت كه عدد 20درصد كه توس��ط 
رييس جمهور براي كاهش تورم در اين يك سال 
اعالم ش��ده از كجا آمده و چه منبعي آن را ارايه 
كرده اس��ت. اما در نگاه اول اين موضوع درس��ت 
به نظر مي رس��د كه مي��زان تورم كمتر از س��ال 

گذش��ته    ا     س��ت. 

تورم 60درصدي، محاسبه محرمانه 
بانك مركزي بود؟

 البته در البه الي س��خنان مع��اون اقتصادي بانك 
مركزي مي ت��وان اندكي ب��ه »منبع« ع��دد تورم 
۶0درصدي در شهريور ماه سال گذشته نزديك شد. 
بانك مرك��زي از ميانه هاي دولت روحاني و مطابق 
قانون برنامه ششم توسعه، از انتشار آمارهاي مربوط 
به تورم منع و اين وظيفه به  طور كامل به عهده مركز 
آمار گذاشته شد. اما بانك مركزي مي گويد آمارهاي 
مربوط به تورم را به ص��ورت جداگانه جمع آوري و 
براي استفاده درون سازماني دولت در اختيار مراجع 
مختلف قرار مي دهد. اما اين آمار انتشار عمومي پيدا 
نمي كند. به نظر مي رسد همين آمار محرمانه بوده 

كه توسط رييسي حاال گفته شده است. 
پيم��ان قرباني، مع��اون اقتصادي بان��ك مركزي 
گفته است كه: »تورم كشور يعني نرخ رشد قيمت 
كاالهاي مصرفي و خدمات در مناطق ش��هري در 
شهريور ماه س��ال گذش��ته 59.3درصد بوده و به 
40.1درصد در مرداد ماه س��ال جاري كاهش پيدا 

كرده است.«
 قرباني تصريح كرده: »ما در يك سال گذشته حدود 
40درصد تورم داشتيم ولي وقتي االن نگاه مي كنيم 
به تغيير رش��د پايه پولي )به مي��زان ريالي آن( در 
چهار ماهه اول سال گذشته رقم افزايش پايه پولي 
58 هزار ميليارد تومان ب��وده و االن در چهارماهه 
امسال 49 هزار ميليارد تومان است. يعني علي رغم 
40درصد تورم مي��زان مطلق افزاي��ش پايه پولي 

كاهش پيدا كرده است.«
البت��ه معاون اقتص��ادي بانك مركزي به روش��ني 
عنوان نكرده كه نرخ تورم 59.3درصدي در شهريور 
ماه سال گذشته نس��بت به چه بازه زماني محاسبه 
شده اس��ت؟ آيا اين نرخ تورم نقطه به نقطه بوده يا 

ميانگين؟

تورم نقطه به نقطه حتي باالتر هم رفته است
اما در كنار اينها، بايد گفت كه بخش��ي از آمار ارايه 
ش��ده توس��ط رييس جمهور كامال نادرست است. 
اين بخش هم در تورم نقطه به نقطه ديده مي شود.

تورم نقطه به نقطه، ميزان تغييرات قيمت كاالهاي 
مصرفي و خدمات در مناطق ش��هري يا روستايي 
در يك ماه مش��خص نس��بت به ماه مش��ابه سال 
گذش��ته اس��ت. مثال عدد تورم در تير ماه 1401 با 
عدد تورم در تير ماه 1400 مقايسه و درصد كاهش 
يا افزايش آن به عنوان ت��ورم نقطه به نقطه در نظر 

گرفته مي شود.
تورم نقطه به نقطه به اين دليل مهم اس��ت كه نگاه 
جامع ت��ري از مي��زان افزايش قيمت ه��ا و كاهش 
قدرت خريد مردم در كوچه و بازار را ارايه مي دهد. 
با مقايس��ه قدرت خريد مردم در شهرها و روستاها 
طي يك س��ال مي توان فهميد كه ميزان اثربخشي 
افزايش قيمت ها در زندگي مردم چقدر بوده است؟

ميزان تورم نقطه به نقطه در دولت آقاي رييس��ي 
نه تنها كاهش پيدا نكرده بلكه رو به رش��د هم بوده 
است. در مرداد سال گذش��ته، يعني زماني كه تيم 
جديد اقتصادي، مس��تقر ش��ده و دولت را تحويل 
گرفته اند؛ نرخ تورم نقطه به نقطه )مطابق آمار ارايه 
شده توسط مركز آمار( 43.2درصد بوده است. مركز 
آمار همين يك هفته پيش اعالم كرد كه نرخ تورم 
نقطه به نقطه در م��رداد ماه 1401 به 52.2درصد 
رسيده اس��ت. به بيان ديگر، مردم براي خريد يك 
كاال در اين بازه يك ساله، 9 واحد درصد بيشتر بايد 

پول پرداخت كنند. 

آيا به رييسي اطالعات غلط مي دهند؟
البته فقط اين بخ��ش صحبت هاي رييس جمهور 
نب��ود كه ب��ا واكن��ش منف��ي برخ��ي چهره هاي 
اقتصادي مواجه شد. همتي رييس كل سابق بانك 

مركزي ني��ز در توييتي خطاب ب��ه رييس جمهور 
نوش��ت كه درخصوص شيوه اس��تقراض از بانك 
مرك��زي و مي��زان خلق پ��ول، »ب��ه او اطالعات 
نادرس��ت داده ان��د« و توضي��ح داد ك��ه »از اول 
مهر1400 ت��ا پايان تير 1401 فق��ط در10 ماه، 
معادل 134 هزار ميليارد تومان در دولت شما پول 
چاپ شده اس��ت. اثر نقدينگي آن فراتر از 1.000 

هزار ميليارد تومان مي باش��د.«
سوال اينجاس��ت كه آيا آن طور كه همتي گفته، به 

رييس جمهور اطالعات نادرستي داده شده است؟
اين براي س��ومين بار در 5 ماهه 1401 اس��ت كه 
آقاي رييسي اقدام به ارايه آماري مي كند كه انتقاد 
ناظران را ايجاد مي كند و در مقابل موجي از همراهي 
رس��انه هاي همس��و با دولت را نيز ب��ه دنبال دارد. 
رس��انه هايي كه ابتدا بايد به رس��الت اطالع رساني 
درس��ت و راس��تي آزمايي از اطالعات ارايه ش��ده 
بپردازند و س��پس با نگاه »سياس��ي« به حمايت از 

جريان هاي سياسي.
اولين بار، فروردين ماه 1401 آقاي رييسي از كاهش 
13درصدي نرخ تورم طي 8 ماه خبر داد. اظهاراتي 
كه تيتر يك روزنامه »كيهان« با فونتي بزرگ شده 
بود. تير ماه امس��ال، رييس جمهور در گفت وگوي 
زنده تلويزيوني با مردم از اين گفت كه »كشور را در 
حالتي تحويل گرفته كه تورم ماهانه ۶0درصدي را 
داشته است.« و سومين بار نشست خبري پريروز كه 

باز هم عدد ۶0درصد براي تورم اعالم شد. 
به نظر مي رس��د در اين س��ه مورد، رييس جمهور 
به آمار ارايه ش��ده توسط بانك مركزي اشاره كرده 
كه محرمانه اس��ت. اما مشخص نيست كه چرا نرخ 
تورم محاسبه شده توس��ط بانك مركزي )كه روي 
وبسايت اين نهاد قرار نمي گيرد و از انتشار عمومي 
آن جلوگيري مي ش��ود( با نرخ تورم محاسبه شده 

توسط مركز آمار، بيش از 1۶درصد فاصله دارد؟

گروه اقتصادي

جليل ساالري، مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي كش��ور اظهار داش��ت: از ماه جاري، 
س��هميه بنزين 3000 توماني در كارت هاي س��وخت 
خودروهاي شخصي با كاهش 100 ليتري، از 250 ليتر 
در ماه به 150 ليتر در ماه كاهش يافت. وي افزود: متوسط 
مصرف س��وخت خودروهاي داخلي 10 ليت��ر به ازاي 
پيمايش هر يكصد كيلومتر است كه سهميه 250 ليتري 
بنزين 3000 توماني در كارت هاي سوخت خودروهاي 
شخصي رقم بسيار بااليي بود كه با توجه به بازنگري اي 
كه صورت گرفت، در سراسر كشور اين رقم به 150 ليتر 
كاهش يافت. معاون وزير نفت با بيان اينكه »س��هميه 
۶0 ليتري بنزين 1500 توماني در كارت هاي س��وخت 
خودروهاي شخصي پابرجاست«، گفت: فقط سهميه دوم 
يعني سهميه بنزين 3000 توماني در كارت هاي سوخت 
ش��خصي كاهش يافته و مردم در تمام��ي جايگاه هاي 
سوخت به كارت سوخت آزاد جايگاه داران دسترسي دارند 
و طبق بررسي اي كه انجام شده بود، اغلب مردم از سهميه 
دوم يعني سهميه بنزين 3000 توماني كارت هاي سوخت 
خود اصال استفاده اي نمي كردند و سوخت گيري آزاد را 

اغلب با كارت جايگاه داران انجام مي دادند.

كاهش ۱00 ليتري سهميه بنزين 
۳000 توماني

دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايي گفت: با توجه 
به افزايش برداشت محصول در شمال كشور، قيمت 
برنج ايراني 40 درصد و برنج خارجي 15 درصد كاهش 
قيمت داشته است. در حال حاضر قيمت هر كيلوگرم 
برنج ايراني طارم گيالن 82 هزار تومان، هاشمي ۷2 
هزار تومان، فج��ر 42 هزار تومان و ندا 32 هزار تومان 

شده است.

كاهش ۴0 درصدي قيمت برنج 
در شمال كشور

سيد احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي با 
بيان اينكه بانك ها مكلف به استفاده از همه ظرفيت 
خود براي رونق توليد و جهش مسكن هستند، گفت: 
براي هر ي��ك از بازماندگان دو دهك كم درآمد تحت 
پوش��ش كميته امداد امام خميني به بهزيستي 10 
ميليون تومان سهام عدالت اختصاص مي يابد. وي در 
مورد پرداخت بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي 
و صندوق هاي بازنشستگي گفت: حجم مطالبات اين 
صندوق ها 130 هزار ميليارد تومان است كه به تاييد 
سازمان حسابرسي رسيده و امس��ال اين رقم بايد از 
محل س��هام دولت تسويه ش��ود،  بعد از آن اگر اموال 
مازادي از دولت در ش��ركت ها ماند،  صرف اختصاص 
به س��هام عدالت جاماندگان از ۶ دهك كم درآمدي 

خواهد شد.

۱0 ميليون تومان سهام عدالت 
براي بازماندگان تحت پوشش

پروفسور مانوج پانت، معاون انستيتو تجارت خارجه 
هند گفت: نفت بيشترين اهميت را در تبادالت تجاري 
ميان هند و ايران دارد. پس از س��ال ها تحريم، برخي 
مسيرهاي تجاري با مشكالت جدي روبرو شده است 
كه البته بايد روي آنها كار كرده و در صورت عقد مجدد 
توافق هسته اي، آنها را احيا كرد. اگر تحريم ها برداشته 
شوند، مي توان اين روند را تغيير داد. در سال 2018، 
ايران بيش از 315 ميليون دالر كود به هند صادر كرد. 
اما اين روند طي سال هاي بعد كاهش داشت. به طور 
كلي طي سال مالي 2021-2020 روابط تجاري ميان 
ايران و هند دو ميليارد و 100 ميليون دالر برآورد شده 
اس��ت. اين رقم در قياس با سال مالي 2019-2020 
كاهشي 5۶ درصدي را شاهد بوده است. از آغاز سال 
2022اين روند حتي روندي كاهشي نيز داشته است. 
بنابراين همان طوركه قبال هم گفتم، بايد منتظر نتايج 

بود اما مي توان به آينده اميد داشت!

نفت بيشترين اهميت را در تبادالت 
تجاري ميان هند و ايران دارد

دولت باره��ا اعالم كرده به دنبال ايجاد تحول در صنعت 
خودروس��ازي اس��ت ام��ا بررس��ي صورت ه��اي مالي 
خودروسازان نشان مي دهد كه زيان انباشته اين صنعت 
در بهار امسال حدود 3.4 هزار ميليارد تومان بوده است. 
رسول سليماني، كارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: 
اگرچه عوامل متعددي در زيان دهي خودروسازان نقش 
داشته اما عامل اصلي شيوه قيمت گذاري خودروهاست؛ 
فرمولي كه ش��وراي رقابت براي قيمت گذاري استفاده 
مي كرد ايرادات اساسي داشت و بعد از اينكه قيمت گذاري 
از شوراي رقابت گرفته شد همان روند ادامه يافت و ستاد 
تنظيم بازار هم تغيير خاصي در شيوه قيمت گذاري ايجاد 
نكرد. وي افزود: خطاي انباش��ته اي در اين شيوه وجود 
دارد زيرا يك قيمت به عنوان قيمت پايه مربوط به سال 
91- 90 انتخاب شده و نرخ تورم روي اين قيمت اضافه 
مي شود و اگر خطايي در ميزان تورم وجود داشته باشد، 
اين خطاها در بازه زماني 10 ساله باهم جمع مي شوند و 

خطاي بزرگي را در قيمت ايجاد مي كنند.

زياندهي خودروسازان
 ادامه دارد

طبق اعالم ش��ركت راه آهن، حرك��ت قطار تركيبي 
تهران - كربال تا اطالع بعدي ب��ه تعويق افتاد. روابط 
عمومي راه آهن جمهوري اس��المي ايران اعالم كرد: 
قطار تركيبي تهران - كربال كه مقرر بود روز سه شنبه 8 
شهريور ساعت 11 صبح از تهران به مقصد كربال حركت 
كند به دليل بسته شدن مرز شلمچه و براساس اطالعيه 
وزارت كشور مبني بر بسته بودن مرزهاي كشور عراق 
و خودداري از سفر به اين كش��ور، تا اطالع ثانوي لغو 
شد. بنابراين گزارش در حال حاضر پرواز شركت هاي 
هواپيمايي ايراني هم به دليل ناآرامي هاي عراق به اين 

كشور متوقف شده است.

حركت قطار تركيبي تهران- كربال 
تا اطالع بعدي به تعويق افتاد

علي دانش مهر، معاون صيد و بنادر ماهيگيري شيالت 
خوزستان خاطرنشان كرد: پمپاژ آب در اين حوضچه ها 
به دليل قطعي برق، در ساعاتي از روز متوقف مي شد و 
همين مساله كاهش اكسيژن در اين حوضچه ها و در 
نتيجه مرگ ومير ماهيان را به همراه آورد. معاون صيد 
و بنادر ماهيگيري شيالت خوزستان در پاسخ به اين 
پرس��ش كه آيا آماري از ميزان تلفات ماهيان در اين 
حوضچه ها به دست آمده اس��ت؟ افزود: در 2 مرحله 
ماهيان در حوضچه هاي پتروش��يمي تلف شدند در 
يك مرحله 12 تن ماهي گوآف از بين رفتند. اين گونه 
ماهيان اقتصادي نيستند و بيشتر غذاي ساير گونه هاي 
ماهي هس��تند و حدود 200 تا 300 تن ماهي شانگ 

نيز از بين رفته است.

قطعي برق و تلف شدن صدها تن 
ماهي در سربندر

نايب رييس كميس��يون صنايع اتاق ايران اظهار داشت: 
گفته مي شود بين 40-30 درصد بنگاه هاي صنعتي كه 
پروانه بهره ب��رداري دارند، تعطيل بوده و فعاليتي ندارند 
كه اين ميزان با مراجعه و مشاهده شهرك هاي صنعتي، 
معقول است بخشي از اين تعطيلي، ناشي از سوء مديريت، 
بخش��ي به دليل سوءاستفاده از منابع مالي و تسهيالتي 
و بخش��ي ديگر حاصل تحريم بوده است. از سوي ديگر 
برخي از بنگاه ها با ظرفيت زير 50 درصد فعاليت كرده و 
به نوعي به دنبال بقا هستند زيرا درآمد آنچناني نداشته 
و معوقه هاي بانكي دارند. به طور كلي شايد بتوان گفت 
30-20 درصد واحدها با ظرفيت باالي 50 درصد فعاليت 
مي كنند. عباس جبالبارزي اظهار داشت: اگر بخواهيم در 
خصوص وضعيت صنايع كوچك و متوسط صحبت كنيم، 
بايد در خصوص چند آيتم صحبت كرد كه آنها ش��امل 
وضعيت نقدينگي، بازار و مسائل قيمتي آنها است. بحث 
تامين مواد اوليه يكي از معضالت اصلي است كه تغييرات 
و نوسانات نرخ ارز، روي آن تاثير دارد و برنامه ريزي را براي 
اين واحدها دشوار كرده است؛ در واقع قيمت مواد اوليه به 
دليل نوسانات نرخ ارز، در حال تغيير است كه اين موضوع 
مشكل ايجاد مي كند. ما نمي گوييم نرخ ارز بايد تثبيت 
داشته باشد اما بايد بتوان برنامه ريزي كرد چون سالي 1-2 
بار تغيير نرخ ارز مشكلي به وجود نمي آورد اما نوسان روزانه 
آن، برنامه ريزي را با مشكل مواجه مي كند كه اين مشكل 

در سيستم تامين مواد و قيمت دهي مشاهده مي شود.

۴0 درصد بنگاه هاي صنعتي 
تعطيلند

غالمرضا مصباحي مقدم، رييس شوراي فقهي بانك 
مركزي تاكيد كرد كه نظارت شرعي در بانك ها به معني 
دخالت در امور بانكي نيست. وي افزود: اگر100 درصد 
قانون عمليات بانكي بدون ربا اجرا مي شد، اكنون هيچ 
مشكلي نداش��تيم اما در عمل اين اتفاق رخ نداد كه 
ناش��ي از نبود نظارت شرعي در عمليات بانكي است. 
وي يكي از مصوبات شوراي فقهي بانك مركزي را امهال 
مطالبات اعالم كرد و گفت: آيين نامه و دستورالعمل 
امهال مطالبات در بانك ها اجرا نشد البته ممكن است 

كه برخي اين موضوع را اجرا كرده باشند.

دستورالعمل امهال مطالبات
 در بانك ها اجرا نشد

نماين��دگان مجلس م��اده مرتبط با »پ��ول و نظام 
پرداخت« در طرح بانك مركزي جمهوري اس��المي 
ايران را به تصويب رساندند. براساس يكي از بندهاي 
آن، انجام هرگونه تبليغ روي اس��كناس و مس��كوك 
يا اس��تفاده از طرح و مش��خصات ويژه انواع پول هاي 
رس��مي جمهوري اس��المي ايران ممنوع و در حكم 
جعل محسوب مي شود. نمايندگان مجلس همچنين 
تصويب كردند كه اركان بانك مركزي بايد فهرس��ت 
دارايي هاي خود، همسر و فرزندانشان را در زمان آغاز 
مس��ووليت در بانك مركزي و همچنين فعاليت هاي 
اقتصادي، مالي، تجاري و مشاغل تمام وقت يا پاره وقت 
خود، همس��ر و فرزندان تحت تكفل را در پنج  س��ال 
گذش��ته اعالم كنند. در مصوبه اي ديگر، نمايندگان 
مجلس تصويب كردند كه انجام هرگونه عمليات بانكي، 
ارايه انواع خدمات بانكي، صرافي، واسپاري )ليزينگ( 
و مانند آن و نيز ايجاد و ثبت »اشخاص تحت نظارت«، 
ايجاد شعبه، باجه يا نمايندگي و هر نوع فعاليت در نظام 
پرداخت، صرفا با مج��وز بانك مركزي و در چارچوب 

مقررات مصوب هيات عالي مجاز است.

سه مصوبه جديد
 در قانون بانكداري

كامران س��لطاني زاده، دبيركل كانون صرافان اظهار 
داشت: با كاهش قيمت لير در ماه هاي گذشته تقاضا 
براي مصرف سرمايه اي لير افزايش پيدا كرد اما در اين 
مدت كاهش برابري لير بيشتر شد و هموطنان ما تصور 
مي كردند كه برابري لير برمي گردد و با كاهش قيمت 
لير افزايش اين ارز در ب��ازار ايران افزايش يافت اما در 
نهايت با ادامه رون��د نزولي قيمت لير خريداران ضرر 
كردن��د.  وي افزود: به طور قطع تاثيرات برابري لير در 
اقتصاد تركيه به صادرات اين كشور مي تواند كمك كند 
هرچند كه در تورم داخلي اثرات منفي به دنبال داشته 
اما با ادامه دار شدن نوسانات قيمت لير ديگر كسي در 
ايران جرات خريد لير با قصد سرمايه گذاري ندارد، از 
همين روي تقاضا براي خريد لير در بازار ايران متوقف 

شد و فعاالن از بازار لير خارج شدند.

خريداران لير ضرر كردند

گزارش

فاصله 16درصدي تورم محرمانه بانك مركزي با مركز آمار

تورم در دولت رييسي چقدر كم شد؟

مركز آمار ايران دقايقي پي��ش گزارش تحوالت بازار 
مسكن تهران در مردادماه را منتشر كرد. گزارشي كه 
حاكي از سكته بازار مسكن در مردادماه و پس از جدي 

شدن مذاكرات برجامي است.
 طبق داده هاي مركز آمار ايران تورم ماهانه بازار مسكن 
با افتي سنگين از 8.3 درصد در تير به تنها 1.8 درصد 
رسيده است. با اين رشد متوسط قيمت وزني هر متر 
مربع مس��كن در تهران به 45 ميلي��ون و 140 هزار 
تومان رس��يده اس��ت.  اين كمترين تورم ماهانه بازار 
مسكن از ابتداي سال است. در اسفند سال گذشته هم 
طبق داده هاي مركز آمار ايران تورم مسكن به حدود 
0.۶ درصد رس��يده بود. به اين ترتيب به نظر مي رسد 
همانطور كه در گزارش هاي قبلي هم پيش بيني شده 
بود با داغ ش��دن مذاكرات تب خريد مسكن كاهش 
يافته و خريداران عقب نشس��ته اند. همچنين تعداد 
معامالت مسكن در پايتخت به كمتر از ۶900 واحد 
رسيده است. به اين ترتيب معامالت مسكن در ماه 
گذشته به كمتر از نصف معامالت در خرداد كه بازار 

به شدت داغ شده بود رسيده است.
بنا ب��ه توضيحات مركز آمار ايران، ش��اخص قيمت 
آپارتمان  هاي مس��كوني ش��هر تهران با استفاده از 
اطالعات ثبتي سامانه امالك و مستغالت كشور و به 
روش هدانيك محاس��به شده است. جهت محاسبه 
درصد تغييرات قيمت واحدهاي مسكوني؛ شاخص 
قيمت نس��بت به متوسط قيمت، تغييرات قيمت  ها 

را بهت��ر نش��ان مي  دهد. زيرا مش��خصات و كيفيت 
واحده��اي فروش رفت��ه در دوره  ه��اي مختلف در 
محاسبه متوسط قيمت قابل شناسايي نمي باشند. 
به عنوان مثال، تعداد واحدهاي فروش رفته نوساز در 
يك دوره امكان دارد بسيار بيشتر از دوره قبل باشد 
كه در اين حالت متوس��ط قيمت دو دوره متوالي با 
يكديگر قابل مقايس��ه نخواهند بود. شاخص قيمت 
محاسبه شده به روش هدانيك اين مشكل را برطرف 
مي كند و اث��ر تغييرات كيفيت در ط��ول دوره هاي 

مختلف را از بين مي برد.

كاهش تورم ماهانه 
منظور از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت 
ماه جاري، نسبت به ماه قبل است. در مرداد ماه ١٤٠١ 
تورم ماهانه قيمت آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران 
١.٨درصد بوده است. تورم ماهانه مرداد ماه در مقايسه 
با همي��ن اطالع در ماه قبل )٨.٣ درص��د(، ٦.٥ واحد 

درصد كاهش داشته است. 

كاهش تورم نقطه  به نقطه 
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل مي باشد. در مرداد 
ماه ١٤٠١ تورم نقطه ب��ه نقطه قيمت آپارتمان  هاي 
مسكوني شهر تهران به عدد ٤٤.٠ درصد رسيده است. 
تورم نقطه به نقطه اين ماه در مقايسه با ماه قبل )٤٥.٢ 

درصد( ١.٢ واحد درصد كاهش داشته است. 

افزايش تورم ساالنه 
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد 
ش��اخص قيمت در يك س��ال منتهي به ماه جاري، 
نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل مي باشد. نرخ 
تورم ساالنه مرداد ماه ١٤٠١ آپارتمان هاي مسكوني 
شهر تهران به عدد ٢٨.٤ درصد رسيده است كه نسبت 
به همين اطالع در ماه قبل )٢٧.١ درصد(، ١.٣ واحد 

درصد افزايش داشته است.

متوسط قيمت آپارتمان هاي مسكوني مناطق 
٢٢گانه شهر تهران

در مرداد ماه ١٤٠١ متوسط وزني )در سطح منطقه 

برابر مجم��وع ارزش امالك فروش رفته به مجموع 
مس��احت امالك فروش رفته است و در سطح كل 
شهر تهران از وزن منطقه  اي به عنوان وزن استفاده 
ش��ده است( و حسابي )در س��طح منطقه ميانگين 
حس��ابي يك متر مربع زي��ر بن��اي آپارتمان  هاي 
مسكوني محاسبه و در سطح كل شهر تهران از وزن 
منطقه  اي استفاده شده است( قيمت آپارتمان هاي 
مسكوني فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران 
به ترتيب به ٤٥١٤٨٠ و ٤٢٨٣٩٥ هزار ريال رسيده 
اس��ت. در اين ماه منطقه ١ با متوسط وزني قيمت 
٨٥٤٤٩١ ه��زار ريال بيش��ترين و منطق��ه ١٨ با 
متوسط وزني قيمت ٢٢٢٦٧٥ هزار ريال كمترين 
قيمت را در بين مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود 

اختصاص داده  اند.

مركز آمار ايران خبر داد

توقف تورم مسكن در مرداد ماه

مسكن
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قرار دارد.همين ام��ر اهميت جنگل هاي زاگرس را 
به عنوان وس��يع ترين رويشگاه جنگلي غيرتجاري 
)از نظر توليد فرآورده هاي چوبي( گوشزد مي كند. 
متاسفانه طي س��ال هاي اخير فعاليت هاي انساني 
و طبيع��ي متع��ددي باعث زوال و م��رگ تدريجي 
درختان بلوط زاگرس شده است. يك درخت بلوط 
در شرايط ايده آل مي تواند تا ارتفاع 40 متر قد بكشد 
و به طور متوسط تا ۶00 سال عمر كند! چراي بي رويه 
دام و فعاليت هاي دامداري در اواخر تابستان و اوايل 
پاييز به منظور تهيه علوفه زمستاني دام، عبور و مرور 
دام در جنگل هاي زاگرس كه موجب ُسم كوب شدن 
خاك ش��ده و در نتيجه عبور هوا را مختل مي كند و 
مانع تنفس ريشه ها مي شود در نهايت، سخت شدن 
خاك را در اين منطقه رقم زده و موجب وقوع سيل 
با اندك بارندگي خواهد ش��د. عالوه ب��ر اين، قطع 
درختان و هيزم گيري و تج��ارت زغال بلوط، يكي 
از تجارت هاي پرس��ودي اس��ت كه پاي انسان ها را 
به نقاط بكر زاگرس باز كرده اس��ت.عدم زادآوري و 
خشكسالي در سال هاي اخير نيز نابودي بلوط هاي 
زاگرس را به دنبال داشته ضمن آنكه نفوذ ريزگردها، 
موجبات ضع��ف فيزيولوژي��ك درخت��ان بلوط را 
ايجاد كرده به طوري كه حمالت حش��رات و عوامل 
بيم��اري زا منجر به خش��كيدگي درختان بلوط در 
جنگل هاي زاگرس شده است.در عين حال، زراعت 
دي��م در اراضي جنگلي تا آنج��ا پيش رفته كه تيغه 
وحشي گاوآهن، ريشه بلوط هاي زاگرس را خراشيده 
و هزاران ليتر س��م و كود ش��يميايي به واسطه اين 
نوع از كش��اورزي وارد زمين ش��ده و محيط زيست 
طبيعي زاگرس را مختل و از آن مهم تر شخم و شيار 
در دامنه هايي با شيب تند، خطر فرسايش و از بين 
رفتن عوامل زيستي خاك و بروز سيل را دوچندان 
كرده آن هم در حالي كه به  گفته كارشناسان، شخم 
زدن سطح منابع طبيعي و جنگل ها سبب مي شود 
تا قس��مت هاي زيرين خاك در معرض جريان هوا 
قرار گرفت��ه و رطوبت خود را از دس��ت بدهد. يك 

هكتار خاك حاصلخيز جنگلي حاوي 300 ميليون 
زيستمند همچون بي مهرگان، حشرات ريز، كرم ها 
و... است كه باوجود جنگل ها مي توانند اصول خاك 
را حف��ظ و نق��ش موثري در افزاي��ش حاصلخيزي 
خاك ايفا كنند، اما با ورود سموم شيميايي تمامي 
اين اكوسيستم از بين مي رود. هزاران درخت براي 
اح��داث جاده يا خطوط انتقال گاز قطع ش��ده يا به 
خاطر آبگيري س��د به زير آب رفت��ه چنانكه تنها با 
ساخت سد كارون س��ه، حدود2500 اصله درخت 

بلوط از بين رفته است.«
اين فع��ال محي��ط زيس��ت در بخش ديگ��ري از 
هشدارهاي خود به آتش س��وزي در عرصه جنگلي 
زاگرس اش��اره كرده و گفته بود: »آتش سوزي هاي 
پي در پي كه عموما عامل انس��اني داشته يكي ديگر 
از داليل ناب��ودي جنگل هاي زاگرس اس��ت؛ تنها 
در خرداد ماه س��ال 1400 آتش سوزي هفت روزه 
جنگل ه��اي زاگرس در كهمره س��رخي فارس 15 
هزار هكتار از بلوط هاي چند صد ساله اين منطقه را 

به خاكستر تبديل كرد.«
چندي قبل خبرگ��زاري مهر هم گ��زارش داد كه 
جنگل 370 هكتاري »فتاتو« در شهرس��تان خمام 
كه تنها جنگل جلگه اي هيركاني به شمار مي آيد و 
از توسكاستان هاي قشالقي حاشيه درياي كاسپين 
در گيالن اس��ت كه شهريور 1399 در فهرست آثار 
ملي طبيعي به ثبت رس��يده، در س��ايه بي توجهي 
مس��ووالن، مورد تعرض قرار گرفت به اين نحو كه 
بخش��ي از درختان ب��ا ارزش اين عرص��ه طبيعي، 
براي اح��داث جاده قطع ش��د. بي توجه��ي به اين 
فاجعه و سكوت دستگاه قضا و انفعال وزارت ميراث 
فرهنگي در حالي بود ك��ه جنگل هاي هيركاني، از 
آخرين و معدود باقيمانده هاي جنگل هاي باستاني 
خزان كننده روي كره زمين هس��تند كه براي بيش 
از 50 ميليون س��ال و از دوران س��وم زمين شناسي 
تاكنون به حيات و تكامل خود ادامه داده و به عنوان 
يكي از نادرترين و ارزش��مندترين رويش��گاه هاي 

طبيعي پهن ب��رگ و خزان كننده در جهان معرفي 
ش��ده اند تا جايي كه در برخي منابع مكتوب از اين 
رويشگاه ها به عنوان فسيل يا موزه زنده  ياد مي شود.

بن��ا به اعالم س��رهنگ رضا اكب��ري؛ فرمانده يگان 
حفاظت س��ازمان جنگل ها، مرات��ع و آبخيزداري 
كش��ور، طي 10 س��ال اخير متوس��ط مس��احت 
عرصه هاي منابع طبيعي كه س��االنه درگير حريق 
مي شوند 1۸ هزار هكتار و متوسط تعداد آتش سوزي  
در جنگل ها و مراتع نيز س��االنه حدود 2000 فقره 

برآورد شده  است. 
ه��ادي كيادليري؛ دبي��ر مرجع ملي كنوانس��يون 
تنوع زيستي كش��ور چندي قبل اعالم كرد: »انواع 
مختلف آتش س��وزي در جنگل ه��ا رخ مي دهد، از 
آتش سوزي هاي س��طحي تا آتش سوزي هايي كه 
تنه يا تاج درختان را درگير مي كند. در آتش سوزي 
جنگل ها نوع گونه گياهي نيز بر بقاي آن در مواجهه 
با آتش تفاوت ايجاد مي كند و هرگونه گياهي نسبت 
به  شدت و حرارت آتش سوزي مقاومت هاي متفاوتي 
دارد. آتش س��وزي در بس��ياري از مناطق جنگلي 
به ويژه در مناطق زاگرسي، حتي اگر سطحي باشد 
و به درختان كمتر آس��يب وارد كند، تمام نهال ها، 
پوش��ش گياهي و موجودات جانوري در آن منطقه 
را از بي��ن مي برد كه نابودي آنها كل اكوسيس��تم را 
دچار فروپاش��ي مي كند. آينده جنگل هاي زاگرس 
شرايط نگران كننده اي دارد، چراكه اكنون زادآوري، 
پوشش گياهي و استقرار نهال در اين مناطق به  دليل 
چراي بيش از حد ظرفيت دام و فرس��ايش خاك به 
 س��ختي اتفاق مي افتد. آتش سوزي صدمات بسيار 
شديدي را به اكوسيستم هاي جنگلي وارد مي كند. 
براساس آمار اعالم شده از سوي سازمان جنگل ها، 
بيش از 90 درصد آتش سوزي در جنگل ها و مراتع 
كشور ناشي از عوامل انس��اني است. عالوه  بر اينكه 
شدت و حدت آتش سوزي هاي غيرطبيعي بيش از 
آتش سوزي هاي طبيعي است، در آتش سوزي هاي 
عمدي افراد براس��اس نياز و هدف خود نس��بت به 

آتش زدن جنگل ها و مراتع اقدام مي كنند و درخت 
آفت زده، خشك يا زنده براي آنان تفاوتي نمي كند 
همچنين در آتش س��وزي هاي س��هوي نيز كه در 
برخي موارد توسط گردشگران اتفاق مي افتد عموما 
مناطقي دچار حريق مي شوند كه از پوشش گياهي 
و درختي مناس��بي برخوردارند و گردشگران نبايد 

در آن مناطق آتش روشن كنند.«
اخيرا رييس ذخيره گاه زيست كره ميانكاله با ابراز 
نگراني از فقدان امكانات اس��تاندارد براي مقابله با 
آتش س��وزي در اين منطقه در گفت وگو با »ركنا« 
اعالم كرد: »مهم ترين وظيفه محيط باني ميانكاله 
براي مقابله با آتش س��وزي در اي��ن منطقه، پايش 
بيشتر و تش��خيص به موقع آتش س��وزي است. ما 
امكانات استانداردي براي مقابله با آتش سوزي در 
منطقه نداريم و خود همكاران ما با ابتكاراتي كه به 
خرج دادن��د، دو تراكتور را تهيه كرده اند و با متصل 
كردن دس��تگاه هاي آب پاش، پم��پ آب و تانكر به 
پشت آن تراكتورها، اين ابزار كشاورزي را به دستگاه 
اطفاي حريق تبديل كرده اند. البته قطعا اس��تفاده 
از اين تراكتورها براي مقابله با آتش س��وزي كامال 
غيراستاندارد است، ولي با توجه به كمبود امكاناتي 
ك��ه در اختيار ما ق��رار دارد، هم��كاران ما چاره اي 
نداشتند جز اينكه چنين دس��تگاهي را طراحي و 
براي اطفاي حريق اس��تفاده كنند.در شرايطي كه 
بودجه و امكانات ما براي شناسايي و اطفاي حريق 
در ميانكاله به  شدت ناكافي است، همكاران ما تالش 
مي كنند كه به محض وقوع حريق در يك بخش از 
ميانكاله، به سرعت در منطقه حاضر شوند. اطفاي 
حريق در بخش هاي مختلف ميانكاله نيز بين چند 
س��اعت تا چند روز طول مي كش��د و متاس��فانه ما 
عمدتا ناچاريم كه براي اطفاي حريق در ميانكاله از 
تجهيزات ابتدايي اس��تفاده كنيم كه بعضا فرسوده 
هستند.صرف نظر از يك مرتبه كه اداره كل مديريت 
بحران مازندران براي اطف��اي حريق در منطقه ما 
بالگرد اعزام كرد، ميانكاله به عنوان يك ذخيره گاه 

گروه اجتماعي| فصل تابستان بزرگ ترين نگراني 
حافظان منابع طبيعي است، چراكه افزايش دماي 
هوا، خطر آتش سوزي در جنگل ها و منابع طبيعي را 

به  شدت افزايش مي دهد. 
چندي قبل، مديركل مناب��ع طبيعي و آبخيزداري 
آذربايجان غربي با توجه به افزايش دما در روزهاي 
آتي، از احتمال وقوع آتش سوزي د ر جنگل ها و مراتع 

اين استان خبر داد.
مير صمد موسوي با اشاره به پيش رو بودن افزايش 
دما در استان و بروز گرما و خشكي هوا و وجود پوشش 
علفي و خش��ك در عرصه هاي منابع طبيعي گفت: 
طبق بررس��ي هاي به عمل آم��ده غالب حريق هاي 
حادث ش��ده در جنگل ها و مراتع اس��تان در خارج 
از س��اعات كاري اداري و روز هاي پاياني هفته و ايام 

تعطيالت اتفاق مي افتد. 
آتش سوزي در عرصه هاي جنگلي البته خاص ايران 
نيست. تركيه، يونان، ايتاليا، اياالت متحده و كانادا 
از جمله كشورهايي هستند كه طي سال هاي اخير، 
گزارش هاي متعددي از آتش سوزي در عرصه هاي 
جنگلي داشته اما تفاوت وقوع حريق در عرصه هاي 
جنگلي ايران با بس��ياري از كشورهاي اروپايي يا از 
جمله كشورهاي پيش��رفته، ناكافي بودن امكانات 
اطفاي حري��ق در ايران به دليل بي توجهي دولت ها 
به ض��رورت تامي��ن تجهيزات اس��تاندارد و مكفي 
براي حافظان منابع طبيعي است كه در زمان وقوع 
آتش س��وزي در جنگل ها، دست نيروهاي محلي و 
امدادگران و جنگلبانان از حداقل امكانات مناس��ب 
و تجهيزات به روز، خالي مي ماند و با تاثر و اندوه بايد 

شاهد نابودي نعمت هاي طبيعي كشور باشند. 
در حالي كه مسووالن حافظ محيط زيست و فعاالن 
حفاظت از طبيعت، بارها هشدار داده اند كه بسياري 
از آتش س��وزي ها در عرصه هاي طبيعي عمدي و با 
انگيزه سوءاستفاده و طمع ورزي براي تصرف اراضي 
است و ضرورت دارد كه قوانين مقابله و برخوردهاي 
قه��ري با س��ودجوياني ك��ه ميراث ملي كش��ور را 
نابود مي كنند، تشديد ش��ود تا قدرت بازدارندگي 
بيش��تر داش��ته باش��د، بالاثر ب��ودن آيين نامه ها و 
تبصره ها هم عامل ديگري اس��ت كه در زمان وقوع 
حريق در عرصه هاي طبيعي، امكان هرگونه احيا و 
نجات بخشي منابع ملي كشور را غيرممكن مي كند. 
البته ناب��ودي جنگل ه��اي ايران فقط به واس��طه 
آتش سوزي نبوده، بلكه اقدامات مخرب ديگري هم 
در 4 دهه گذش��ته رخ داده كه باعث سوختن منابع 
ملي و ميراث طبيعي كش��ور ش��ده اس��ت. چندي 
قبل، يك فعال محيط زيس��ت هش��دار داد: »اگر با 
همين روند پيش برويم، تا 50 س��ال آينده تمامي 

جنگل هاي ايران از بين مي رود.«
فرزاد عليزاده در گفت وگويي كه با خبرنگاران داشت 
اين هش��دار را مط��رح كرده بود كه »در 70 س��ال 
گذشته، هفت ميليون هكتار از جنگل هاي زاگرس 
از بين رفته و در حال حاضر تنها پنج ميليون هكتار 
جنگل در زاگرس باقي مانده است، اينچنين كه به 
نابودي جنگل ها و مراتع كشور كمر همت بسته ايم 
تا 50 سال آينده تمامي جنگل ها و در ۸0 سال آينده 

تمامي مراتع را از دست مي دهيم.«
عل��ت طرح اين هش��دار هم اين بود كه بيش��ترين 
تخريب دهه هاي اخير در جنگل هاي بلوط زاگرس 
به عنوان ذخاير ارزش��مند كش��ور رخ داده اس��ت. 
عليزاده هم در هشدارهاي خود گفته بود: »از 1۶5 
ميليون هكتار وسعت كشور، 12ميليون هكتار آن 
جنگل اس��ت. جنگل هاي بلوط زاگرس با وسعت ۶ 
ميليون هكتار، 50 درصد جنگل هاي ايران را تشكيل 
مي دهند. در عين حال، ۸0 درصد عش��اير كشور و 
بيش از 50 درصد دام كشور )از مجموع ۶5 ميليون 
راس دام( در اين منطقه هستند عالوه بر اينكه 40 
درصد آب كشور از اين منطقه تامين مي شود.كشور 
ما در عرض جغرافيايي )25 تا 40درجه( قرار دارد و 
بنابراين، كمربند بيابان هاي دنيا از كشور ما مي گذرد. 
در حالي كه متوسط بارندگي جهاني ۶00 ميليمتر 
اس��ت، در كش��ور ما 235 ميليمتر است )يك سوم 
متوس��ط جهاني( و بنابراين، كش��ور اي��ران از نظر 
بارندگي در مناطق آب و هوايي خشك و نيمه خشك 

گروه اجتماعي| ب��ه دنبال تص��ادف مرگبار تريلر 
و ميني ب��وس در مح��ور شوش��تر ج��اده كمربندي 
گاوميش آب��اد ك��ه صب��ح دي��روز رخ داد، 1۶ كارگر 
فصلي جان خود را از دس��ت دادن��د و 11 نفر مصدوم 
شدند. طبق اعالم هالل احمر اس��تان خوزستان، اين 
حادثه حوالي س��اعت ۶:10 صبح روز ۸ ش��هريورماه 
به وقوع پيوس��ت و نجاتگران جمعيت هالل احمر در 
قالب چهار تيم عملياتي از ش��عب شوش��تر، گتوند و 
مسجدسليمان به محل حادثه اعزام شده اند. او با بيان 
اينكه متاسفانه در اين حادثه تلخ تعدادي از هم استاني ها 
جان خ��ود را از دس��ت داده و تعدادي ني��ز مصدوم و 
به مراكز درمان��ي انتقال يافته اند، گف��ت: مصدومان 

نيز توس��ط آمبوالنس هاي هالل احم��ر و اورژانس به 
مراك��ز درماني انتقال يافتند. طبق اعالم س��خنگوي 
اورژانس پيش بيمارستاني و مديريت حوادث دانشگاه 
علوم پزش��كي اهواز براي امدادرس��اني به اين حادثه، 
آمبوالنس هاي اورژانس گتوند و مسجدسليمان نيز به 
محل اعزام شدند. سخنگوي اورژانس پيش بيمارستاني 
و مديريت حوادث دانشگاه علوم پزشكي اهواز گفت: از 
مجموع جان باختگان 10 نفر زن و ۶ نفر مرد هستند كه 

يكي از فوتي هاي مرد، مجهول الهويه است.
رييس دانشكده علوم پزشكي شوشتر با بيان اينكه بين 
كشته شدگان و مصدومان تصادف تريلر و ميني بوس 
حام��ل كارگران، كودك 10 س��اله نيز بوده اس��ت، از 

احتمال افزايش فوتي ها خبر داد و افزود: متاسفانه بين 
كشته ش��دگان و مصدومان كودك 10 ساله تا فرد 50 
ساله داشته ايم و هشت نفر از حادثه ديدگان نيز از يك 

خانواده بوده اند.
رييس دانش��كده علوم پزشكي شوش��تر گفت: ۶ نفر 
از مصدوم��ان در بخش ه��ا و اتاق عمل بيمارس��تان 
خاتم االنبياء)ص( تح��ت مداوا ق��رار گرفته اند. قصد 
داشتيم دو مصدوم نيز از طريق اورژانس هوايي به اهواز 
منتقل شوند كه به دليل شرايط جوي و شرجي امكان 
فرود بالگرد وجود نداش��ت، بنابراين اين دو مصدوم با 
آمبوالنس به بيمارستان گلستان اهواز انتقال يافتند. 
حال عمومي برخي مصدومان بستري در بيمارستان 

شوشتر مساعد نيست و احتمال افزايش فوتي هاي اين 
حادثه وجود دارد.

رييس پليس راه فرماندهي انتظامي خوزس��تان علت 
تصادف مرگبار ديروز جاده كمربندي شوشتر را تجاوز 

به چپ خودروي ميني بوس عنوان كرد.
سرهنگ رضا دولتشاهي اظهار كرد: در پي اعالم مركز 
فوريت هاي پليس��ي 110 مبني بر يك فقره تصادف 
منجر ب��ه فوت در جاده كمربندي شوش��تر به دزفول 
بالفاصله ماموران پليس راه استان خوزستان به محل 
حادثه اعزام ش��دند.پس از بررسي ماموران مشخص 
شد كه در اين حادثه يك دستگاه كاميون اف اچ با يك 
دس��تگاه خودرو ميني بوس برخورد ك��رده كه در اين 

حادثه 1۶ نفر فوت و هش��ت نفر ديگر مجروح شدند.
كارشناس��ان علت حادثه را تجاوز ب��ه چپ خودروي 

ميني بوس اعالم كردند.
به دنبال اين حادثه تلخ اس��تاندار خوزستان در پيامي 
درگذشت جمعي از هموطنان در س��انحه دردناك و 
ناگوار در جاده شوش��تر را تسليت گفت. در متن پيام 
استاندار خوزستان آمده است: »حادثه دلخراش تصادف 
جاده شوشتر كه موجب درگذشت و مصدوميت جمعي 
از هموطنان عزيز شد، قلوب مردم خوزستان را داغدار 
كرد.اينجانب اين مصيبت دردناك را از صميم قلب به 
مردم صبور استان خوزس��تان و خانواده هاي داغديده 
جان باختگان اين حادثه تس��ليت ع��رض مي كنم.از 

ش��روع اين حادثه، با هماهنگي ص��ورت گرفته، كليه 
نهادهاي درماني و امدادي با ياري نيروهاي متخصص، 
مجرب و امكانات و تجهيزات كامل جهت درمان و بهبود 
سالمتي مصدومين اين س��انحه در تالش هستند. از 
خداون��د تبارك و تعالي ب��راي آن عزيزان علو درجات 
و رحمت واس��عه و براي خانواده هاي محترم ايش��ان، 
صبر و شكيبايي و براي مصدومين اين حادثه سالمتي 
خواهانم.« فرماندار شوش��تر نيز از اعالم دو روز عزاي 
عمومي در اين شهرس��تان در پي فوت 1۶ شهروند در 
تصادف صبح ديروز خبر داد و افزود: در پي اين حادثه، در 
شوشتر دو روز )روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه( عزاي 

عمومي اعالم شده است.

زيست كره ثبت شده در فهرس��ت جهاني يونسكو 
فقط دو دس��تگاه تراكتور براي اطفاي حريق دارد. 
بنابراين با توجه به اهميت زيست محيطي ميانكاله، 
ما از مسووالن استاني و كشوري درخواست داريم 
كه هر چه زودتر به دستور رييس جمهور براي ايجاد 

پايگاه اطفاي حريق در اين منطقه عمل كنند.«
عل��ي كالنه در حال��ي اين انتقاد را مط��رح كرد كه 
ب��ه گزارش ركن��ا، پناهگاه حيات وح��ش ميانكاله 
در فهرس��ت جهاني يونس��كو به عنوان ذخيره گاه 
زيس��ت كره ثبت ش��ده و تاالبي هم كه در قسمت 
جنوبي آن قرار گرفته به عن��وان يكي از تاالب هاي 
بين الملل��ي ايران در كنوانس��يون رامس��ر به ثبت 
رسيده، اما حاال چند سالي است كه با انواع تهديدات 
زيست محيطي مواجه است؛ از ماجراي حاشيه ساز 
احداث مجتمع پتروشيمي گرفته تا طرح جنجالي 
اليروبي خليج گرگان و البته ورود فاضالب واحدهاي 
مس��كوني، صنعتي و پ��رورش دام و طي��ور، صيد 
غيرمجاز پرندگان مهاجر در فصول سرد سال، مرگ 
ناگهاني هزاران پرنده در زمس��تان هاي 9۸ و 99 و 
آتش س��وزي هاي عمدي كه به خصوص در دو سال 
گذش��ته به بالي جان اين عرصه طبيعي ارزشمند 

تبديل شده اند.
بي توجه��ي به اي��ن ذخيره گاه ارزش��مند در حالي 
اس��ت كه به اس��تناد اين گزارش، اس��فند 1400، 
رييس جمهوري در سفرهاي اس��تاني به مازندران 
و گلس��تان، دو بار به ميانكاله س��ر زد و دس��تورات 
مهم��ي براي حفظ طبيعت اي��ن منطقه صادر كرد 
كه از جمله مهم ترين اين دستورات نيز ايجاد پايگاه 
اطف��اي حريق در منطقه ميانكاله ب��ود كه به گفته 
مديران زيست محيطي مازندران، هنوز هيچ اقدام 
موثري براي عمل به آن انجام نشده آن هم در حالي 
كه منطقه ميانكاله در س��ال 1400 بيش از 40 بار 
آتش گرفت و در س��ه ماه ابتدايي س��ال 1401 نيز 
ش��اهد ۸ مرتبه وقوع حريق در اين منطقه بوده ايم 
كه گسترده ترين آنها مربوط به حريقي است كه در 

تاريخ 21 خرداد در اين منطقه رخ داد.
كالنه مي گوي��د: »عمده آتش س��وزي هايي كه در 
س��ال هاي اخير در منطق��ه ميانكال��ه رخ داده، به 
شكل عمدي بوده اس��ت و مطابق بررسي هايي كه 
ما انجام داده ايم، برخي داليل را مي توان به صورت 
پيش ف��رض به عنوان علل وق��وع حريق عمدي در 
ميانكاله ذكر كرد؛ از جمله اينكه متاس��فانه بعضي 
دامداران منطقه براي اينكه مراتع خود را از گياهان 
چوبي خالي و آن را به علفزار تبديل كنند، دس��ت 
به ايج��اد حريق در ميانكال��ه مي زنند.بعضي افراد 
نيز براي تصرف مناطق ساحلي ارزشمند ميانكاله، 
اين مناطق را به آتش مي كش��ند و با توجه به اينكه 
ما در س��ال هاي اخير مكررا ش��اهد وق��وع حريق 
در بخش هاي س��احلي ميانكاله بوده اي��م، به نظر 
مي رس��د اين اف��راد نقش مهم��ي در ايجاد حريق 
عمدي در منطقه ميانكاله داشته باشند. همچنين 
بعضي صيادان غيرمجاز كه در فصول س��رد س��ال 
اقدام ب��ه صيد پرندگان مهاج��ر مي كنند، بعضا به 
قص��د انتقام جوي��ي از عوام��ل محيط باني منطقه 
دس��ت به ايجاد حريق عمدي در ميانكاله مي زنند.

بررس��ي هاي ما نش��ان مي دهد كه احتماال كشت 
گياه مخدر گراس در وق��وع بعضي حريق هايي كه 
در ميانكال��ه رخ مي دهد، نق��ش دارد؛ به نحوي كه 
احتمال دارد برخ��ي متخلفاني كه اي��ن كار را در 
ميانكاله انجام مي دهند، به دليل رقابت هاي درون 
گروهي ب��ا يكديگر، مزارع كوچك همديگر را آتش 
بزنند و س��رايت اين آتش ب��ه عرصه هاي طبيعي 
مجاور منجر به وقوع حريق گس��ترده ش��ود. ما از 
دستگاه هاي امنيتي درخواست كرده ايم به مساله 
وقوع حريق هاي مكرر و عمدي در منطقه ميانكاله 
ورود كرده و با انجام كاره��اي امنيتي و اطالعاتي، 
عوامل ايجاد اين آتش سوزي ها را شناسايي و با آنها 
برخ��ورد كنند كه البته با وجود وق��وع بيش از 40 
آتش سوزي در منطقه ميانكاله در سال 1400 كه 
احتماال عمده آنها عمدي بوده، متاس��فانه در سال 
گذشته تنها يك نفر به اتهام ايجاد حريق عمدي در 

اين منطقه دستگير شد.«

محيط زيست

جنگل سوزي ها، داغي بر دل محيط زيست ايران

شعله هاي آتش؛ تهديدي جدي براي منابع طبيعي كشور 

دو روز عزاي عمومي در پي جان باختن 16 كارگر در جاده شوشتر 
حادثه
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ابن سينا )416-359 ه.ق.( متفكر بزرگ و مشهور ايراني 
اهميتي فراتر از سرزمين ايران و بلكه سرزمين هاي ايراني 
يافته و نقش مهمي در تاريخ فكر و فلسفه جهان ايفا كرده 
اس��ت. هيچ كتاب تاريخ فكر و فلسفه اي نيست كه در آن 
از ابن سينا و نقش او در ايجاد و انتقال انديشه ها ياد نشده 
باشد. از اين جهت ابن سينا مقام تثبيت شده اي در جهان 
فكر و فلس��فه دارد. اما س��وال ها و نگاه هاي متفاوتي به او 
وجود دارد، از جمله اين پرسش احتماال مهم كه آيا واقعا 
مي توان ابن سينا را فيلسوف خواند يا خير؟ البته بدون شك 
ابن سينا خودش را فيلس��وف مي دانست و كار خودش را 
فلس��فه ورزي مي خواند. ديگر معاصران ابن سينا هم او را 
به همين نام مي شناختند، حتي مخالفان و منتقدان و به 
خصوص منكران يا تكفيرگران ابن سينا كه كم هم نبودند، 
او را دقيقا به وصف فيلسوف مي شناختند. از سوي ديگر 
ابن سينا بين آراي خودش و متكلمان، مرز دقيق و روشني 
ترسيم مي كند و به هيچ وجه خودش را متكلم نمي خواند 
و اتفاقا يكي از گروه هايي ك��ه در آثارش با ذكر نام يا بدون 
ذكر نام، آراي آنها را نقد مي كند، كساني هستند كه او آنها 
را »متكلمان« مي خواند. بنابراين تقريبا مشخص است كه 
ابن سينا از ديد خودش فيلس��وف است و مخالف نگرش 
متكلمان است. در تاريخ كالسيك جهان اسالم نيز چنين 
نگاهي به او وجود داشته است.  پس چرا مي پرسيم ابن سينا 
فيلسوف است يا متكلم؟ اين س��وال در روزگار ما مطرح 
شده است و با تلقي هاي امروزه نسبت به فلسفه و كالم، اين 
پرسش برجسته شد است. اين تلقي ها چيست؟ فلسفه 
تعاريف پيچيده و متعددي دارد، اما معموال نگرش يا بينش 
عقالني به واقعيت تعريف شده است. ابزار فيلسوف عقل و 
استدالل محض است، يعني استدالل هاي پيشيني كه 
خيلي بر داده هاي تجربي و علمي تكيه ندارند. از اين جهت 
علم و فلسفه متفاوتند. فيلسوف مي كوشد با اتكا به عقل 
محض به ما بگويد جهان چيست و در آنچه مي گذرد و ما به 
عنوان انسان در آنچه بايد بكنيم. از سوي ديگر متكلم عموما 
كسي است كه دين و آيين و باورهاي خاصي را پذيرفته و 
از ابزارهاي مختلفي براي اثب��ات و دفاع از دين و باورهاي 
خاص خودش بهره مي گيرد تا آنها را موجه كند يا به نحو 
منسجمي آنها را بيان كند يا باورهاي رقيب و مخالف دين 
خودش را رد و نفي كند. بنابراين مبدا و مبناي كار متكلم 
پذيرش ي��ك دين، آيين يا باور به ش��كل محكم و جدي 
اس��ت. تالش بعدي او با بهره گيري از دانش هاي مختلف 
از جمله عقل با اه��داف مذكور صورت مي گيرد. بنابراين 
عقل نزد متكلم توجيه كننده و مستحكم كننده آن باور 
اول است و باالس��تقالل اهميت ندارد و نقش ذاتي ندارد، 
بلكه نقش خادم دين را ايفا مي كند در حالي كه در فلسفه 
عقل باالستقالل اهميت دارد و خادم چيز ديگري نيست.  
در زمانه ما وقتي فلسفه ها يا جريان هاي فكري به تدريج از 
نظام هاي ديني قديم فاصله گرفتند و سيطره نظام هاي 
ديني از س��ر علوم برداشته ش��د، اين سوال پيش آمد كه 
آيا واقعا كساني كه قبال در دل نظام هاي ديني به تفلسف 
مي پرداختند، به راستي فيلسوف بودند و كار فيلسوفانه 
مي كردند يا بهتر است آنها را متكلم بخوانيم؟ يعني آنها 
نگاه استقاللي به عقل نداشتند و آن را خادم و مطيع باورهاي 
ديني خودشان مي دانستند؟ اين مساله را مي توانيم در مورد 
فيلسوفان س��نتي خودمان هم طرح كنيم كه يك تعلق 
خاطر و پيوند جدي ميان آنها و دين وجود داشت زيرا اين 
پيوند آن قدر جدي بود كه مكتبي را كه در آن فلسفه ورزي 
مي كردند، فلسفه اسالمي مي خوانيم. آيا آنها فيلسوف بودند 
يا متكلم؟ در پس اين پرسش مي خواهيم به نوع نگاه آنها به 
عقل پي ببريم و دريابيم كه آنها براي عقل در كنار منبعي 
مثل دين، چه اعتبار و جايگاهي قائل بودند. بنابراين در بحث 
از متكلم يا فيلسوف بودن ابن سينا، موضوع مهم نسبت ميان 
آراي او و عقايد ديني اش است.  در سال هاي اخير كساني 
به صراحت گفته اند كه ما نمي توانيم فيلسوفان مسلمان و 
به طور خاص ابن سينا را فيلسوف بخوانيم و بهتر است آنها 
را متكلم بخوانيم. يكي از آنها، استاد مصطفي ملكيان است 
كه چند جا اين بحث را مطرح كرده اند. از ديد ايشان ابن سينا 

متكلم است و براي عقل يك ارزش تبعي قائل است. 
1-مكتبفكريابنسينا

ابن سينا به مكتب موس��وم به فلسفه اسالمي تعلق دارد. 
ايراد بسياري از همين جا آغاز مي شود و مي پرسند مگر در 
فلسفه كه يك دانش عقالني محض است مي توان پيوندي 
با دين پي��دا كرد و رنگي از دين به فلس��فه زد؟ آيا چنين 
چيزي فلسفه است كه بتوان ابن سينا را ذيل آن فيلسوف 
خواند. اوال اصطالح »فلسفه اسالمي«، متاخر است يعني 
هيچ كدام از متفكران و فيلس��وفان جهان اسالم و حتي 
مخالفان اين متفكران كار و مشغله خودشان را يا كساني 
را كه نقد مي كردند، »فلسفه اسالمي« نخوانده بودند. اين 
فيلسوفان كار خودشان را فقط و فقط »فلسفه« مي ناميدند 
و مخالفان هم آنها را »فيلسوف« مي ناميدند. اگر در زمان 
خودشان، كساني كار آنها را »فلسفه اسالمي« مي خواند، 
امري غريب و شگفت انگيز مي نمود زيرا در نگرش عمومي، 
فلسفه در جهان اسالم و از جمله در زمان ابن سينا، دانشي 
با ريشه هاي مشخص و شناخته ش��ده يوناني بود و خود 
فرهنگ يوناني، فرهنگي شرك آلود تلقي مي شد و همه 
مي دانستند فيلس��وفاني مثل كندي و فارابي و ابن سينا، 
ذيل آن سنت فكري كار مي كنند بنابراين هيچگاه وصف 

»اسالمي« را به كار خود منتسب نكردند. 
البته شخصا با اصطالح »فلسفه اسالمي« مخالفتي ندارم 
و آن را تا حدودي درست مي دانم، اگرچه معاني غلطي از 
آن وجود دارد. اما واقعيت آن است كه اين اصطالح در دو 
قرن اخير براي توصيف ماجراي فلسفي در جهان اسالم به 
كار رفته است و در خود اين جهان به كار نرفته است. البته 
وقتي از فلسفه اسالمي سخن مي گوييم، مراد اين نيست 
كه اين فلسفه موضوعات و مس��ائلش را از دين مي گيرد 
يا بر آرا و اقوال و احاديث ديني متكي اس��ت يا مي كوشد 
خودش را در چارچوب دين تعريف كند. موجه بودن اين 
اصطالح از ديد من، به اين خاطر است كه فلسفه مانند علم 
و هنر و همه فعاليت هاي بشر در هر فرهنگي و هر تاريخ و 
جغرافيايي، يك مشغله محض عقالني نيست و هر فعاليت 
بشري نسبتي با فرهنگ و تاريخ و جغرافيا دارد و از آن اثر 
مي پذيرد. اين اثرپذيري بسيار جدي است و نمي توان به 
شكل حاشيه اي به آن نگريس��ت و بسيار جدي است. به 
اين معنا، آن مشغله اي كه به عنوان فلسفه در طول قرون 
متمادي در عالم اسالم در جريان بود، ذيل اين عالم فعاليت 

فلسفه  اسالمي

ابن سينا: متكلم يا فيلسوف؟ در گفتاري از امير مازيار

فيلسوف ترين  فيلسوفان
محسن آزموده |در سال هاي اخير به علل و داليل مختلف، از جمله تحوالت سياسي و اجتماعي، در 
ميان برخي از اهل فرهنگ و عالقه مندان اين تصور قدرت گرفته كه فلسفه و فلسفه ورزي با هر گونه 
دين و دين ورزي تضاد و تقابلي حل نشدني دارد و از آن اين نتيجه اخذ شده كه فيلسوف نمي تواند 
دين دار باشد و فلسفه ديني مثل فلسفه مسيحي يا فلسفه اسالمي، اصوال فلسفه نيست. گروهي كه 
اصوال از سرشتي تحت عنوان »دين خويي« سخن به ميان مي آورند و بر پايه آن مدعي اند ما در تاريخ و 
فرهنگ خودمان به علت سيطره دين، دچار امتناع تفكر بوده ايم، برخي هم مدعي شده اند كه نه فقط 
فلسفه اسالمي، اصوال فلسفه نيست و در بهترين حالت كالم است، بلكه متفكران شناخته شده اي 
چون فارابي و ابن سينا، فيلسوف به معناي دقيق كلمه نيستند، يعني ملتزم به عقل خودبنياد نيستند، 

بلكه در نهايت متكلميني هستند كه از اينكه به صراحت خود را متكلم بخوانند، ابا مي ورزند، اما در 
واقع در كنه گفتار و نوشتارشان، از دين و ديانت دفاع مي كنند. در گفتار حاضر، امير مازيار، پژوهشگر 
فلس�فه، با نقد اين ديدگاه، به طور مشخص به ابن سينا مي پردازد و نشان مي دهد كه نه فقط تعبير 
فلسفه اسالمي، پارادوكس�يكال و نادرست نيست، بلكه چهره برجسته اي چون ابن سينا، در اين 
سنت فكري و فلسفي، فيلسوفي تمام عيار و برجسته است. ابن سينا هم در آثار و موضوعاتي كه به 
آنها پرداخته، هم در روش كارش و هم در منشش- اگر بتوان منش را نشان داد- از فيلسوف ترين 
فيلس�وفان است و كامال به عقل و استدالل هاي عقلي ملتزم بوده. اين رويداد دوم شهريورماه، در 

راستاي سلسله رويدادهاي ترديد ارايه شد. آنچه مي خوانيد، گزارشي از اين گفتار است 

مي كرد. فلسفه عالم دار است و عالم اين فلسفه در جهان 
اسالم، فكر و فرهنگ اسالمي است. اين فلسفه مدام با دين 
و مسائل ديني و دينداران، آگاهانه و اختياري يا غيراختياري 
درگير بود و حضور پر قدرت دين در اين عالم تاثير خود را 
بر اين فلسفه گذاشته است، كما اينكه در ساير فرهنگ ها 
و تاريخ ها و جغرافياها نيز چنين است. مثال در دوره مدرن 
مي توان از تاثير فرهنگ علم گرايي يا جريان هاي اقتصادي 
يا نظام هاي سياسي بر فلسفه س��خن گفت. به اين معنا 
فلسفه اس��المي داريم. اما اين سخن به معناي آن نيست 
كه فيلسوفان روش خاصي داشتند متفاوت از روش مثال 
ارسطو يا دكارت يا اسپينوزا يا الك يا .... اينها هم دغدغه و 
ادعاي شان كار فلسفي با همان روش فلسفه ورزي است و 
فلسفه به هيچ وجه در بند منقوالت نيست بنابراين ابن سينا 

ذيل مكتب فلسفه اسالمي به معناي مذكور است. 
2-آثاروروشابنسينا

 وقتي به آثار متعدد و مفصل و متنوع ابن سينا مي نگريم، 
شكي به جاي نمي ماند حوزه كاري و موضوعاتي كه به آنها 
مي پرداخت، فلسفه است. فعال به آثار علمي او كار ندارم. در 
جهان قديم، دانش ها در مجموعه اي از كتاب ها و عناوين 
و ابواب شناخته شده بود و كسي كه مي خواست به دانشي 
بپردازد، با اس��تفاده از تقس��يم بندي هاي مذكور، دقيقا 

كتاب ها و فصول و ابواب م��ورد نظر خودش را مي خواند. 
فلسفه هم كتاب ها و عناوين و فصول و ابواب خاص خودش 
را داشت و فلسفه خواني و فلسفه داني به معناي مطالعه و 
تسلط بر آنها بود. در سنت اسالمي الگوي اين آثار مجموعه 
آثار ارسطو بود كه در جريان نهضت ترجمه به عالم اسالم 
وارد شده بودند و مبناي درس و بحث فلسفه بودند. كساني 
كه اهل فلسفه يا فيلسوف خوانده مي شدند، اين آثار را دنبال 
مي كردند. ابن سينا دقيقا در اين حوزه كار مي كند و عموم 
آثاري كه تاليف كرده، در اين چارچوب ارس��طويي است. 
البته ابن سينا فيلسوف صاحب نظر، مبتكر و خالقي است 
و در هر بحث مواض��ع و تقريرات و نقدها و ابداعات خاص 
خودش را دارد. بنابراين موضوع و مجموعه آثار ابن سينا، 
دقيقا به حوزه فلسفه تعلق داشته است. از اين جهت ابن سينا 
كامال به كار و بار فلسفه توجه داشت. البته در حاشيه آثار 
اصلي و بزرگ، رساله هاي كوچكي تدوين كرده كه عموما 
منسوب به او هستند و در آنها به تفسير برخي آيات قرآن يا 
شرح و توضيح برخي اعمال ديني پرداخته است. اينها آثار 
اصلي فلسفي ابن سينا نيستند، اگرچه در آنها هم مشغله 
اصلي فلسفي است و مثل كتاب ها يا رساله هاي متكلمان 
و مفسران نبود. اينكه فيلسوفي درباره يك آيه قرآن و يك 
عمل عبادي بنويسد، منافاتي با مشغله فلسفه نداشت و 

ندارد.  اين تصور كه در فلسفه اسالمي، موضوعات، مسائل و 
كتاب هايي كه محل بحث هستند، به اسالم و مسائل ديني 
اختصاص دارند، درس��ت نيس��ت. اتفاقا در مجموعه آثار 
فلسفي اين فيلسوفان و از جمله ابن سينا، حجم بسيار بسيار 
كمي به اين نوع مباحث ديني اختصاص دارد. در مجموعه 
آثار فلسفي ابن سينا ش��امل مباحث الهيات، طبيعيات، 
منطق و حكمت عملي، بحث هاي دقيقا مرتبط با موضوعات 
ديني، به مباحث كتاب الهيات و بخش كمي از كتاب نفس 
محدود مي شوند. در خود كتاب هاي علم النفس )مطابق با 
درباره نفس ارسطو( و الهيات )مطابق با كتاب متافيزيك 
ارسطو( طرح شده، مباحث مستقيما ديني وجود ندارد و 
موضوع متناظري با آنچه در الهيات طرح مي شود، وجود 
ندارد. در نه مقاله از ده مقاله كتاب الهيات شفاي ابن سينا، 
دقيقا مباحث محض فلسفي وجود دارد و تنها در مقاله دهم 
است كه ابن سينا آگاهانه وارد موضوعات ديني مي شود و 
مي توان اين مقاله را فلس��فه دين ابن سينا خواند. در بقيه 
كتاب، موضوعات شناخته ش��ده مباحث فلس��في طرح 
ش��ده اند كه از يونان و زمان ارسطو س��ابقه دارند. البته در 
كتاب، بحث هايي مثل وجود خداون��د و داليل وجود او، 
صفات خداوند و موجودات مجرد و ... مطرح مي شود اما اين 
مباحث، مباحث فلسفي تلقي مي شدند نه موضوعاتي ديني 
و ارسطو و فيلسوفان مابعد ارسطويي هم به آنها پرداخته 
بودند. اينها مباحثي جدي و شناخته ش��ده در فلسفه آن 
زمان تلقي مي شدند.  نكته مهم اينكه آن نوع نگاهي كه در 
كتاب هاي فلسفي، به بحث وجود خدا و موجودات مجرد 
و ... صورت مي گرفت، كامال جهت گيري متفاوتي داشت با 
بحث هايي كه به طور خاص ديني تلقي مي شدند. مثال در 
كتاب علم النفس بحث هاي مفصلي راجع به تجرد نفس و 
فناناپذيري آن مطرح مي شود. امروز شايد تلقي اين باشد 
كه اين بحثي كامال ديني است اما كامال عكس اين است، 
يعني در آن تصورات ديني و باورهاي اسالمي متشرعين 
در قرون نخس��تين، اعتقاد به مجرد بودن نفس، يك باور 
فلسفي ش��رك آلود تلقي مي ش��د و عموم متشرعين به 
نفس مجرد قائل نبودند و چهار- پنج قرن طول كشيد كه 
بحث تجرد نفس و اصوال بحث مجردات و تقسيم عالم به 
مادي و مجرد، به شكل جدي وارد مباحث الهياتي شود. 
گاهي گفته مي شود اولين كسي كه بحث تجرد نفس را به 
نحو جدي وارد الهيات اس��المي كرد، غزالي بود كه بعد از 
ابن سينا زندگي مي كرد. يعني تا زمان غزالي عموم متكلمان 
و متشرعان، تقسيم عالم به مادي و مجرد را نمي پذيرفتند 
و تص��ور مجرد از برخي موجودات، تصوري فلس��في بود 
كه در قرون نخس��تين بين آنها و انديش��ه هاي اسالمي 
اصطكاك وجود داشت. در حالي كه امروزه تصور مي شود 
كه بحث تجرد نفس نزد ابن سينا، بحثي ديني است. حال 

آنكه اينها باورهايي است كه ريشه در آراي يونانيان داشته 
است.  اما روش ابن سينا در آثار فلسفي اش، فلسفي يعني 
استدالل هاي عقلي است و اهتمام بسيار ويژه اي به دليل و 
استدالل هاي عقالني دارد. يكي از حجيم ترين بخش هاي 
آثار ابن س��ينا را آثار منطقي او تشكيل مي دهند. يكي از 
بزرگ ترين مجموعه آثار منطقي در جهان اسالم و حتي 
شايد بتوان گفت جهان قديم متعلق به ابن سيناست. در 
اين مجموعه آثاري مثل برهان هست كه اثر بسيار مهمي 
در معرفت شناس��ي و روش شناسي است و در آن راجع به 
انواع استدالل ها و اعتبار آنها بحث مي شود و اثري بسيار 
برجسته و ارزشمند است. يعني ابن سينا نه فقط ادعا دارد كه 
مطابق روش عقلي بحث مي كند، بلكه بحث هايي مبسوط 
درباره چيستي استدالل و اعتبار آن و ... مطرح كرده است 
و استفاده هاي زيادي از اين آراي منطقي در آثارش دارد. 
اين نكته اي كامال مشهود و ملموس در آثار ابن سيناست. او 
هيچ وقت عقل و نقل را خلط نكرده و در استدالل خودش 
از منقوالت استفاده نكرده و هميشه تابع دليل بوده است 
و سعي كرده لوازم استدالل هاي عقلي را تا انتها دنبال كند. 
اين ويژگي بسيار مشخص آثار اوست كه در تورق آنها هم 
آشكار است. او در آثار فلسفي اش، بسيار بسيار به ندرت به 

متون ديني ارجاع داده است. 
3-منشفكريوتعقليابنسينا

ظاهرا چنين انديش��مندي ب��ا اين آث��ار و آن روش، بايد 
فيلس��وف خوانده ش��ود. پس چرا برخي او را فيلس��وف 
نمي دانند؟ كساني مثل آقاي ملكيان كه چنين ادعا كرده اند، 
به مباحث مذكور كار ندارند و به چيزي توجه دارند كه من 
آن را »منش فكري يا تعقلي ابن سينا« مي خوانم. ايشان 
مي گويند فيلسوف كسي است كه واقعا به عقل اعتقاد دارد، 
شعارش اين است كه »نحن ابناء الدليل« )ما پيروان دليل 
هستيم( و نتايج عقل را تا انتها مي پذيرد، ولو بلغ ما بلغ، هر 
جا ما را ببرد. ما اگر فيلسوف باشيم، بايد يك سر تابع عقل 
باش��يم. چنين موجود عقل ورز و استدالل گراي محضي 
است. اگر فيلسوف چنين انسان استدالل گراي محضي 
باشد، اشكالي در مورد ابن سينا پديد مي آيد. او يك فيلسوف 
مسلمان است و يك اعتقاد ديني را-ظاهرا يا باطنا- پذيرفته 
و بنابراين در فلسفه اش مي كوشد به گونه اي حركت كند كه 
با اين اعتقادات تصادم پيدا نكند و مخالفت با دين برايش 
ايجاد نشود، بلكه تا سر حد ممكن فلسفه خودش را همسو 
با اعتقاد ديني خودش مي كند. حتي فلس��فه خودش را 
پش��توانه اعتقاد ديني اش قرار مي دهد. اين پشتوانه قرار 
دادن، به آن شكل ظاهري رساله هاي كالمي نيست، اما در 
باطن امر، مرزهاي باور ديني خودش را حفظ مي كند و تابع 
دليل ولو بلغ ما بلغ نيست و جايي كه به اعتقاد ديني برسد، 
ناچار مي ايس��تد و اين اعتقاد ديني ناگزير مرزهايي براي 

فلسفه ورزي او قرار مي دهد. مثال ابن سينا در بحث اثبات 
وجود خدا، مثل يك فيلسوف بي طرف وارد نمي شود. البته 
روش بحث او ظاهرا روش عقلي و استدالل برهاني است. اما 
واقعيت اين است كه او در اصل خدا را پذيرفته و مي كوشد 
در فلسفه اش به سراغ داليلي برود كه وجود خدا را اثبات 
مي كن��د و به داليل عليه آن اهتمام چندان��ي ندارد، زيرا 
انسان مسلمان است و بنابراين در واقع فيلسوف نيست، با 
آنكه ظاهرا روش كاري اش فلسفي است و شايد بتوان اين 
استدالل كلي را ساخت كه اصال اصطالح فيلسوف اسالمي 
يا فيلسوف مسلمان، جمع ناپذير است. فيلسوف كسي است 
كه تابع عقل است و مسلمان كسي است كه مرجعيت دين را 
پذيرفته است و در نتيجه يا مرجعيت عقل را نپذيرفته يا آن 
را ذيل مرجعيت دين، به عقل اعتنا مي كند و چنين كسي 

به معناي حقيقي كلمه فيلسوف نيست. 
آيا ابن س��ينا واقعا اينگونه است؟ پيش تر بد نيست درباره 
اين معيار تفكيك يا تقسيم پذيري تامل كنيم: آيا درست 
است براي تش��خيص فيلس��وف يا فيزيكدان يا متكلم 
دانس��تن يك فرد، بحث را از آثار او فراتر بريم و بپرسيم او 
در درون خودش، چگونه است و اگر دريافتيم او اعتقادات 
و انگيزه هاي غيرعقالني دارد، او را از صف فيلسوفان كنار 
بگذاريم؟ آيا اين نگاه مي تواند معيار موجهي براي فيلسوف 

خواندن كسي باشد؟ به گمان من خير، چنين نيست زيرا 
اوال در بس��ياري از اوقات ما به اين نوع داده ها براي بررسي 
باطن افراد و نوع منش درون��ي آنها نداريم كه دريابيم آيا 
واقعا تابع عقل هستند يا خير. ثانيا چنين نگرشي به انسان، 
تصنعي، مصنوعي و فاقد نمونه و مصداق واقعي در جهان 
خارج است. يعني در فرض آقاي ملكيان فيلسوف انساني 
است كه وجودش تماما عقل ش��ده و هيچ انگيزه و علقه 
و پيش فرض و ب��اوري به عقل ورزي او قي��د نمي زند. آيا 
چنين انس��اني در كل تاريخ وجود داشته است كه عقل 
محض باشد؟ پيش فرض اين تصور از فيلسوف، پذيرش 
انسان دكارتي است كه مي تواند همه مفروضات خودش را 
تعليق كند و يك عقل محض شده است. اما در واقع اين امر 
غيرممكن است و عموم فيلسوفان جديد با انسان دكارتي 
مشكل دارند و مي گويند چنين انسان دكارتي وجود ندارد 
و چنين تصوري از فيلس��وف، تصنعي و بالمصداق است. 
همه فيلسوفان تحت تاثير محيط و باورها و انگيزه ها و ... 
هستند. انسان از آن جهت كه انس��ان است، دليل تراش 
است. به تعبير هيوم، عقول انسان تابع اميال اوست. فرويد 
هم مي گفت اعمال انسان تابع جريان هاي ناخودآگاه اوست. 
همه انسان ها از جمله فيلسوفان چنين هستند. اينكه به 
درونيات يك فيلسوف برويم و ببينيم چه اعمالي آن را مقيد 

كرده، منطقي نيس��ت.  اگر با اين متر و معيار سراغ تاريخ 
فلسفه برويم و ارزيابي كنيم چه كسي فيلسوف بوده يا نه، 
آيا فيلسوفي را مي توان يافت كه صرفا از عقل خود تبعيت 
كرده؟ از كجا بدانيم كانت، هگل، راسل و ويتگنشتاين آيا 
مفروضات و عاليق و باورهاي دروني داشته اند يا خير؟ زيرا 
باورها منحصر به باورهاي ديني نيستند و انواع باورها مثل 
باورهاي ماترياليس��تي يا علم گرايانه هم هستند. از كجا 
بدانيم اين افراد هر آنچه يافته اند، منحصرا از عقل استفاده 
كرده اند و والغير و هيچ انگيزه هاي ديگري نداش��ته اند. 
بسياري از فيلسوفان مدرن انسان هاي معتقدي بودند و 
انگيزه هاي قوي ديني داشتند. بنابراين مالك منش اصال 
مناس��ب و قابل دستيابي نيست و به فرض دستيابي ما را 
دچار ابهامي درباره كل تاريخ فلسفه مي كند. ما ناگزيريم 
كه سراغ آثار فيلس��وفان برويم و روش و مشي فلسفي و 
پايبندي آنها به عقل و استدالل را بسنجيم. در عين حال 
تاكيد مي كنم كه اگر كسي با ابن سينا آشنا باشد و متون او 
را به درستي خوانده باشد، در درجه بندي درباره منش يا 
روحيه ابن سينا، نمره بسيار بااليي به او مي دهد. او به اين 
معنا، يكي از فيلسوف ترين فيلسوفان است. بنابراين اتكا به 
منش و اين دست پرسش ها، اوال مبتني بر يك فرض غلط 
است كه فيلسوف را مي توان بر پايه منش كامال متكي به 
عقل ارزيابي كرد و ثانيا اطالعاتي مي خواهد كه دسترسي 
به آن ممكن نيست و ثالثا به فرض امكان پذير بودن ما را با 
تصوير غريبي از تاريخ فلسفه مواجه مي سازد. ابن سينا قطعا 

و به اعتبار آثار و روشش فيلسوف است. 
4-مصداقيبحثبرانگيز

ابن سينا در بحث معاد مواضعي اتخاذ كرده كه موجب شده 
كسي مثل آقاي ملكيان آن را شاهدي بر پايبند نبودن او 
به فلسفه بخواند. البته معاد بحثي بسيار شناخته شده در 
فلسفه ابن سيناست و او به علت اقوالش در اين زمينه در عالم 
اسالم شهره و بلكه بدنام و متهم است و به اين علت حتي 
تكفير شده است. مشهور است كه ابن سينا به معاد جسماني 
قائل نبود و به معاد روحاني قائل بود، يعني معتقد بود جسم 
ما بعد از مرگ متالشي مي شود و آنچه از ما باقي مي ماند، 
نفس ماست كه موجودي مجرد است و اگر لذات و آالمي 
نفس ما بعد از حيات داشته باشد، لذات و آالم روحاني است. 
اين نظري است كه در موضوع بحث برانگيز معاد جسماني 
يا روحاني، عموما به ابن سينا نسبت داده مي شود. اما نكته 
بحث برانگيز بحثي است كه ابن سينا در بعضي از آثار خودش 
مطرح كرده، از جمله در الهيات شفا در بحث از معاد، قبل 
از ش��روع بحث، جمله اي آورده كه مي گويد در مورد معاد 
و آنچه در آخرت بر ما مي گذرد، اقوال گوناگوني هست از 
جمله آنچه در شريعت آمده و ما آنچه در شريعت آمده را 
به اعتبار رسول صادق مصدق مي پذيريم اما بحث خودمان 
معاد روحاني است و س��پس بحث خود را در دفاع از معاد 
روحاني ادامه مي دهد. اشكال گيران به ابن سينا مي گويند 
اگر او واقعا فيلسوف بود، نبايد اين جمله را مي گفت و اين 
نشان مي دهد كه او واقعا تحت تاثير باورهاي ديني خودش 
است. اما آيا واقعا چنين است؟ اين جمله در برخي جاها كه 
راجع به معاد بحث كرده، آمده، اما به گمان من اين نشان 
نمي دهد كه روش و منش او فلسفي نيست. زيرا اوال اين تنها 
نمونه از اين موارد است و اين بيان نادر در آثار او در موضوعي 
بسيار بحث انگيز مطرح شده كه فيلسوفان به خاطر آن در 
آستانه تكفير قرار داشتند و طبيعي است كه فيلسوف در 
اي��ن جاها جانب احتياط را رعاي��ت كند، به خصوص كه 
ابن سينا در اصل بحث، از معاد روحاني سخن مي گويد. او 
دليل يا دليل تراشي براي آن باور ديني به دست نمي دهد. 
يعني مشخص است كه نوعي احتياط ورزي فلسفي صورت 
مي گيرد كه در تاريخ فلسفه، به خصوص تاريخ فلسفه جديد 
بسيار رخ داده است، مثال فيلسوفان تجربه گرا و عقل گرا مثل 
كانت و هگل كه در جامعه خودشان در مظان اتهام بودند يا 
پست هاي دانشگاهي از آنها گرفته مي شد و مجبور بودند به 
دليل اين نتايج، مواضع خود را تعديل كنند يا بعضي مباحث 
را نياورند يا مقدمه هايي به كتاب هاي شان الحاق كنند. اين 
داستان شناخته شده اي در تاريخ فلسفه است. هيچ كس به 

خاطر اين مقيدات كانت و دكارت را غيرفيلسوف نخواند.
ثانيا ابن سينا در آثارش قضاوت خود را در مورد متون ديني 
و تصوير معاد به صراحت گفته است. او در همين الهيات 
شفا و در رساله مشهور االضحويه في المعاد كه اختصاصا 
درباره معاد و توصيفات ديني درباره آن است، راي خودش 
را به وضوح بيان كرده و گفته ما بايد بدانيم زبان دين، زبان 
فلسفي و اخباري نيست و اين نوع تعبيرات را درباره معاد 
نبايد به ظاهر گرفت. در اين رساله درباره زبان و توصيفات 
ديني نكات بس��يار مهمي مي گويد. او مي گويد اگر خدا 
مي خواهد نبي بفرس��تد، نبايد حقايق دين را چنان كه 
هستند به مردم نشان بدهد و بايد زباني خيالين انتخاب 
كند كه مردم تحت تاثير آن قرار بگيرند و در حد عقول آنها 
باشد. بنابراين ابن سينا در آثارش موضع خود درباره معاد را 
در آثار فلسفي اش به وضوح بيان كرده است و مخاطبان او 
در عالم اسالم هم ديدگاه او را به خوبي مي شناسند. بنابراين 
بحث معاد مصداقي نيست براي آنكه نشان بدهد ابن سينا 

منش فلسفي ندارد و به عقل پابيند نيست. 
5-جايگاهكليدينوفلسفهنزدابنسينا

آيا ابن س��ينا در فلس��فه اش عقل را تابع دين كرده يا 
بالعكس يا كوشيده اين دو را به موازات هم مطرح كند؟ 
اگر متكلم باش��د، قاعدتا بايد عقل را به گونه اي به كار 
بگيرد كه باورهاي ديني را تا جاي ممكن در جاي خود 
بگذارد و توجيهي عقالني از آنها ارايه دهد. اما اگر اصل 
براي او فلسفه اش باشد، بايد بكوشد باورهاي ديني اش 
را مطابق عقل سازد. آنچه در آثار ابن سينا مي بينيم، 
اين شق دوم است. يعني ابن سينا هر جا وارد موضوعات 
ديني مثل تص��ور خدا، نبوت، بح��ث وحي، معجزه، 
دعا، شفاعت، استجابت دعا و ... شده است تلقي كامال 
عقالني و خالف راست كيشي )ارتودوكسي( ارايه كرده 
است. او فلسفه خودش را تا سر حد امكان نگه داشته و 
تنها سعي كرده از امور ديني تاويلي فلسفي و عقلي ارايه 
بدهد. او فلسفه را ذيل دين نمي برد، بلكه مي كوشد تا 
حد ممكن دين را به فلسفه نزديك كند. او اساسا دين را 
نوعي بينش محاكاتي نسبت به جهان مي داند و معتقد 
است باورهاي ديني را با باورهاي فلسفي كه گزاره هاي 
واقع نما درباره جهان هستند، خلط كنيم. اين بينش 
نشان مي دهد كه ابن سينا تا چه حد عقل گراست و در 

مقابل دين چقدر به استقالل فلسفه باور دارد.

آرامگاه ابن سينا در همدان

در فرض آقاي ملكيان فيلس�وف انساني 
اس�ت كه وجودش تماما عقل شده و هيچ 
انگي�زه و علق�ه و پيش فرض و ب�اوري به 
عقل ورزي او قيد نمي زند. آيا چنين انساني 
در كل تاريخ وجود داش�ته اس�ت كه عقل 
محض باش�د؟ پيش ف�رض اين تص�ور از 
فيلسوف، پذيرش انسان دكارتي است كه 
مي تواند همه مفروضات خودش را تعليق 
كند و يك عقل محض شده است. اما در واقع 
اين امر غيرممكن است و عموم فيلسوفان 
جديد با انس�ان دكارتي مش�كل دارند و 
مي گويند چنين انسان دكارتي وجود ندارد

اگر كسي با ابن س�ينا آشنا باشد و متون او را به 
درستي خوانده باش�د، در درجه بندي درباره 
منش يا روحيه ابن سينا، نمره بسيار بااليي به 
او مي دهد. او به اين معنا، يكي از فيلسوف ترين 
فيلسوفان اس�ت. بنابراين اتكا به منش و اين 
دست پرسش ها، اوال مبتني بر يك فرض غلط 
است كه فيلسوف را مي توان بر پايه منش كامال 
متكي به عق�ل ارزيابي كرد و ثاني�ا اطالعاتي 
مي خواهد كه دسترس�ي به آن ممكن نيست 
و ثالثا به فرض امكان پذي�ر بودن ما را با تصوير 
غريبي از تاريخ فلسفه مواجه مي سازد. ابن سينا 

قطعا و به اعتبار آثار و روشش فيلسوف است

ابن سينا هركجا وارد موضوعات ديني مثل تصور 
خ�دا، نبوت، بحث وحي، معجزه، دعا، ش�فاعت، 
استجابت دعا و ... شده  تلقي كامال عقالني و خالف 
راست كيشي )ارتودوكسي( ارايه كرده است. او 
فلسفه خودش را تا سر حد امكان نگه داشته و تنها 
س�عي كرده از امور ديني تاويلي فلسفي و عقلي 
ارايه بدهد. او فلس�فه را ذيل دين نمي برد، بلكه 
مي كوش�د تا حد ممكن دين را به فلسفه نزديك 

كند. او اساسا دين را نوعي بينش محاكاتي نسبت به جهان مي داند و معتقد است باورهاي ديني را 
با باورهاي فلسفي كه گزاره هاي واقع نما درباره جهان هستند، خلط كنيم. اين بينش نشان مي دهد 

كه ابن سينا تا چه حد عقل گراست و در مقابل دين چقدر به استقالل فلسفه باور دارد
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نشس��ت هاي »ديدار و گفت وگو با مهدخت 
معين« و نقد و بررس��ي »جامعه نگاري عهد 

قاجار« برگزار مي شود.
دويس��ت و چهل و دومين نشست از سلسله 
جلس��ات صبح پنجش��نبه هاي بخارا كه به 
دي��دار و گفت وگو با دكت��ر مهدخت معين 
اختصاص دارد از س��اعت30 : 9 پنجش��نبه، 
۱0 ش��هريور ماه در مدرس��ه فيلمسازي و 

پژوهش هاي س��ينمايي هيالج )به نشاني: 
خيابان ايرانشهر، كوچه سمندريان )مهاجر(، 
پ��الك ۲۲( برگزار مي ش��ود و ب��ه صورت 
مستقيم از صفحه مجله بخارا پخش خواهد 

شد.
همچنين س��ي و دومين نشس��ت از سلسله 
جلس��ات عصر چهارش��نبه هاي بخ��ارا به 
نقد و بررس��ي كتاب »جامعه ن��گاري عهد 

قاجار« نوشته پريسا كديور اختصاص يافته 
است كه از س��اعت ۱۸ روز چهارشنبه، نهم 
شهريور ۱۴0۱ با حضور: فاطمه قاضيها، رضا 
شعباني، حبيب اهلل اسماعيلي، پريسا كديور 
و علي دهباشي در خانه فرهنگان فرشته )به 
نشاني: خيابان فياضي، بعد از چناران، پالك 
۵0( برگزار مي ش��ود و به صورت مس��تقيم 

پخش خواهد شد.

دو نشست بخارا 

تيتر مصور|خشکسالی
تورس

خاطره در تاريخ يك پالن تجربه زيسته

چق��در گفت��م: »ح��رف بزن. 
همين طور من را نگاه نكن. يك 
چيزي بگو.« گوش نداد كه نداد. 
فقط وقتي حرف مي زند كه همه  
چيز رو به راه است. به محض بروز 
يك مش��كل مي رود توي الك 
خودش. فكر مي كند همه  چيز با س��كوت و گذر زمان 
حل مي شود. هميشه همين طور بود. از گفت وگو درباره 
اختالفات و دردها فرار مي كرد. هيچ  وقت درباره درجه 
پكيج يا كولر به نتيجه نرس��يديم، چون به اين حرف ها 
كال اهميت نمي دهد. يك بار براي هميشه حاضر نشده 
بنشينيم درباره اينكه هر كسي شارژرش را به كدام پريز 
بزند، تصميم بگيريم. آرزو به دل ماندم كه به وقت مريضي، 
خودش خودكار برود آب نمك��ي قرقره كند يا بخوري 
بدهد. صد بار گفتم: »اينها رو قبول نداري؟ باشه. سرچ 
كن و كاري كه فكر مي كني بهتره انجام بده.« در چنين 
مواقعي طوري نگاهم مي كند انگار عالم دهر است و همه 
اينها را از بر. يك بار وسط بحث كه من داشتم گلويم را پاره 
مي كردم و او ساكت نشسته بود، گفتم: »آخه اون درسي 
كه تو خوندي منم خوندم. يكي نيست بگه پس چرا اين 
تحصيالت ما يه مشكل س��اده رو نمي تونه حل كنه؟« 
همين طوري اش از بحث فراري اس��ت، اگر حرف هايي 
مثل اين هم بزنم كه ديگر هيچ. بيشتر وقت ها مي زند زير 
ميز بحث و بلند مي شود و مي گويد: » به من كار نداشته 
باش.« كاش تو اينجا ب��ودي و كمكش مي كردي. آخر 
اينكه زندگي مشترك نمي شود هر كسي براي خودش 
هر كاري دوست دارد انجام بدهد و در مشكالت سكوت 
كند. ناس��المتي 3۴ سال مان اس��ت، بچه كه نيستيم. 
نمي دانم تو هم با مرتضي به همين روال زندگي مي كني؟ 
ش��ما هم هر كدام دردتان براي خودتان است؟ از همان 
روزهاي اول زندگي، روزي كه او مريض مي شد روز عزاي 
من بود. هيچ كاري نمي ك��رد. بيني اش كيپ بود، توي 
خواب نفس نمي توانست بكش��د، مدام سرفه مي كرد، 
اما همين طور دست روي دست مي گذاشت. نهايتا يك 
قرصي برمي داشت و مي انداخت باال آن هم بعد از 3 روز. 
من هم فقط حرص مي خوردم. چند بار از تو خواستم كه 
با او حرف بزني. نمي دانم حرف زدي يا نه. ش��ايد پيش 
خودت گفتي: »راه دورم. از اين س��ر دنيا زنگ بزنم چي 
بگم؟ توي زندگي دوستم دخالت كنم كه چي بشه؟« اما 
اين دخالت نبود. اين نهايت دلسوزي و رفاقت بود. شايد 
هم با او حرف زده باش��ي و من خبر ندارم. شايد با تو هم 
همان معامله را كرده باشد كه با من كرد. به تو حق مي دهم 
اگر حتي يك بار به حرف هايت بي اعتنايي كرده باشد و اين 
باعث شده باشد كه ديگر دنبالش را نگرفته باشي. به هر 
حال هر كسي باشد توي ذوقش مي خورد. احساس اضافه 
بودن مي كند. اما من چرا گذاشتمش به حال خودش؟ 
من چرا دس��ت از سرش برداشتم؟ چرا كاري نكردم كه 
لحظه لحظه تكان هاي بچه را به من بگويد؟ حتما درد 
هم داش��ته و نگفته. چرا قفل زبانش را باز نكردم؟ اصال 
چرا قبول كرد بچه بياوريم وقتي كه هنوز دردهاي مان 
مشترك نبود؟ دلم پر است. توي سرم غوغاست و خودم 
را مقصر مي دانم. گفتم شايد نوشتن اين چند خط و درد 
دل كردن، كمكي باشد براي ما. عبور از اين مرحله براي 
ما سخت است، براي رويا خيلي خيلي سخت تر. به نظر 
تو مي شود آدم خودش به تقدير الهي باور نداشته باشد و 
بتواند آن را به ديگري القا كند؟ من در چنين موقعيتي 
هستم و دارم به در و ديوار مي زنم تا رويا را متقاعد كنم، 
خواس��ت خدا بوده. اما حاال رويا از باورهاي خودش هم 
نمي تواند كمك بگيرد چه برس��د به باوري كه من به او 
قبوالنده باشم. تو بهتر مي داني كه ۱۸ هفته تجربه حس 
م��ادري با يك زن چه مي كند. وقتي دكتر گفت جنين 
بي سر و صدا در سكوت محض مرده و سريع بايد خارج 
شود، من به شباهت اين بچه نيامده با رويا فكر مي كردم و 
او نمي دانم به چه چيزي فكر مي كرد؟ نگاهش به ميخي 
روي ديوار س��فيد روبه رو قالب شد و صورتش شده بود 
مثل گچ. لب هايش باز مانده و خشك شده بود و كيفش 
را روي شكمش محكم نگه داشته بود. او پيش پيش به 
استقبال درد و س��وگواري رفته بود و من داشتم سعي 
مي ك��ردم اول خودم را متقاعد كن��م كه حتما تقدير و 

قسمتي هست. به نظر تو اين خواست خدا بود؟

اش��اره: ش��مس پهلوي كه 
در تبعي��د رضاش��اه از ايران، 
يك��ي از همراه��ان پ��درش 
ب��ود در خاطراتي ك��ه از آن 
روزها نوشته است، مي گويد 
خودمان تصميم داشتيم كه 
راهي يكي از كش��ورهاي امريكاي جنوبي شويم و 
احتماال در ش��يلي اقامت  كنيم، اما نزديك سواحل 
بمبئي، تازه فهميديم كه انگليسي ها نقشه ديگري 
دارند و رضاش��اه را نه يك مس��افر كه يك تبعيدي 
مي بينند كه بايد باقي عمرش را در جزيره موريس 

سپري كند.
روايت شمس: به زودي بر ما معلوم شد كه چاره اي 
نداريم جز اينكه در برابر پيش��امد صبور باش��يم و 
تن به آنچه مقدر ش��ده بدهيم. بنابراين قبل از هر 
چيز درصدد برآمديم بفهمي��م جزيره موريس كه 
براي اقامت ما در نظر گرفته اند چگونه جايي است. 
من تنها خاط��ره اي كه از جزيره موريس داش��تم 
خاطره رمان »ُپل و ويرژيني« اثر نويسنده معروف 
فرانس��وي، برناردن دوسن پير بود. به ياد مي آوردم 
كه صحنه هاي حزن انگيز آن داستان دلگداز جزيره 
موري��س بوده و براي نخس��تين بار ن��ام آن جزيره 
را در آن كت��اب خوانده بودم، ول��ي هيچ وقت فكر 
نمي كردم كه سرنوش��ت روزي م��ا را به آن جزيره 
خواهد كش��انيد... آقاي اس��كرين كه ديد ما همه 
اش��تياق فراواني داري��م كه از وض��ع جغرافيايي و 
آب و ه��وا و چگونگي جزيره موري��س آگاه گرديم 
يك بانوي انگليسي را كه مدتي در جزيره موريس 
اقامت كرده بود از بمبئي نزد من آورد و من توانستم 
طي يك  س��اعت  و نيم صحبت با او اطالعات كافي 
راجع به آن جزيره كسب كنم و خود آقاي اسكرين 
هم در اين ب��اره اطالعاتي به اعليحضرت مي دادند. 
وقتي دانستيم كه موريس جزيره اي است كه تقريبا 
در منطقه اس��توايي ق��رار گرفته و ه��واي آن گرم 
اس��ت، گفتيم: پس اقال به ما اج��ازه دهند كه چند 
نفر به ش��هر بفرس��تيم و حوائجي كه براي زندگي 
در موريس ضرورت دارد تهي��ه و خريداري كنيم، 
ولي اين اجازه را هم ندادن��د و جواب دادند: هر چه 
مي خواهيد صورت بدهيد ما براي ش��ما خريداري 
كنيم. به وس��يله آنها مقداري پش��ه بند و بادبزن و 
يخچال برق��ي و از اين قبيل اش��ياي مورد احتياج 
خريداري كرديم و خياط به كشتي خواستيم تا براي 
اعليحضرت و برادرانم لباس هاي تابستاني بدوزند. 
چهار نفر مستخدم ما كه همراه آورده بوديم وقتي 
شنيدند كه مقصد مسافرت تغيير كرده و به جزيره 
موريس خواهيم رفت خيلي ناراضي شدند و بهانه ها 
آوردند كه به ما اجازه بدهيد به تهران برگرديم و ما 
به موريس نمي آييم )از س��وي انگليسي ها(. اجازه 
بازگشت حتي به مس��تخدمين هم داده نشد و در 
اين موقع بود كه كامال بر ما روش��ن ش��د در حكم 
محبوسين سياسي هستيم و راه بازگشت حتي به 
روي مستخدمين ما هم مس��دود است... در طول 
مسافرت از بندرعباس تا بمبئي اقال بدين دلخوش 
بوديم كه پس از رسيدن به بمبئي مي توانيم خبري 
از تهران كس��ب كنيم. نام��ه و تلگراف��ي از برادرم 
)محمدرضاشاه( دريافت كنيم و به آزادي و ميل خود 
راه يكي از كش��ورهاي امريكاي جنوبي را در پيش  
 بگيريم. ناگهان همه اين نقش��ه ها و انديشه ها نقش 
بر آب و باطل ش��د و فهميديم كه آزادي و اختياري 
نداريم و بايد دنبال سرنوشتي برويم كه هيچ از آغاز و 
انجام آن آگاه نيستيم. براي اقامت ما جزيره دورافتاده 
و ناشناس��ي را در نظر گرفته اند كه نمي دانيم در آن 
جزيره چگونه به س��ر خواهيم برد. آي��ا تا پايان عمر 
در آنجا مجبور به زيس��تن خواهيم بود، آيا در آنجا 
خواهيم توانس��ت رابطه اي با خويشاوندان و ياران و 
با تهران عزيز داش��ته باشيم. متاسفانه هرچه از اين 
سواالت به ذهن ما مي گذشت جواب آن مجهول بود 
و كوچك ترين فروغ اميدي در قلب ما نمي درخشيد. 
آنقدر پريشان حال بوديم كه سربازان هندي نگهبان 

كشتي هم از ديدن حال ما متاثر شده بودند.

پايان رضاشاه )6( رويا
مرتضي ميرحسينيمحمد خيرآبادي

چهارشنبه  9  شهريور ۱۴0۱، 3 صفر ۱۴۴۴ ، 3۱  آگوست ۲0۲۲،  سال بيستم، شماره  ۵۲9۲

کوله پش��تی ام را  ب��ر دوش 
می ان��دازم و آرام به س��مت قله 
پيش م��ی روم. منطق��ه برايم 
ناآشنا اس��ت. می خواهم به قله 
ِبل، مرتفع ترين قله استان فارس 
با ارتفاع ۴0۵0 متر صعود کنم. 
نخستين بار است که اين طرف ها 
می آيم. ماشين های متعددی در سطح پرسنگالخ پارک 
کرده اند، اما اين پايين کسی نيست. خوشحال می شوم 
که در مسير گم نخواهم شد. هر چند همان اول صبح 
و برای رس��يدن به اين نقطه بايست 9 کيلومتر خاکی 
را می پيمودم و از همان اول مسير گم و گور شدم و بعد 
از يک ساعت و نيم توانستم به نقطه فعلی برسم. به هر 
صورت پيش می روم. هوا خنک است و آفتاب وسط دره 

نمی تابد. از اين جهت خوشحالم. 
دو نفر را می بينم که با فاصل��ه صد متری دارند پيش 
می روند. به آنها می رسم و سالم می کنم. يکی از آنها که 
جوان الغراندامی است، می پرسد اين قله را زمستان ها 
هم صع��ود می کنند؟ می گوي��م بله و کم��ی درباره 
مختصات اين قل��ه توضيح می دهم؛ اين اطالعات را از 
گزارش های صعود کسب کرده ام. می پرسد شما قبال 
اين قله را صعود کرده ايد؟ می گويم نه نخستين بار است. 
لهجه خوش شيرازی دارد. دوست دارد گفت وگو کند. 
درست برعکس من. دوست دارم هنگام صعود خاموش 
باش��م. اين گونه هم انرژی کمتری صرف می کنم، هم 
فرصت تأمل بيش��تری خواهم داشت و هم توجهم به 
پيرامون دقيق تر خواهد بود. اما او صريحا می گويد که 
من اصال می آيم کوه تا هم س��خنی  پيدا کنم. چاره ای 
نيست. اگر او را ترک کنم، بی ادبی است. شروع می کند 

به پرسش و من پاسخ می دهم. از زندگی اش می گويد. 
حسابداری خوانده است و در همين فضا کار می کند، 
اما انگار روحش اين گونه اشباع نمی شود. وقتی متوجه 
می شود که فلسفه ورزی می کنم، می پرسد: »فلسفه 
چيست؟« سعی می کنم به زبانی غير فنی توضيح بدهم 
که فلس��فه، در درجه اول، آموزش پرسشگری است. 
حيرت سرآغاز فلسفه اس��ت. ما عادت داريم که برای 
مسائل گوناگون پاسخ های آماده و گاه کليشه ای داشته 
باشيم. حال آنکه  يکی از کارکردهای فلسفه توجه دادن 
ما به پرسش های اساسی و تأمل درباره آنها است. البته 
توضيح می دهم که مقصود هر پرسشی نيست، بلکه 
پرسش های کالن زندگی است. بعد مثال هايی می زنم. 

باز می پرسد و پاسخ می دهم.
 نفس زن��ان باال می روم. اما او می پرس��د و گاه متوقف 
می ش��ود و مرا ه��م متوق��ف می کند تا آن دوس��ت 
سنگين وزنش به او ملحق شود. کمابيش اهل ورزش 
است و می دود و دوچرخه سواری می کند، با اين همه 
انگار خيلی توان باال آمدن ندارد يا مالحظه دوستش 
را می کند. بعد می پرس��د که ُخب فلسفه کوهنوردی 
چيس��ت؟ سوال س��ختی اس��ت. ديروز بيش از ۵00 
کيلومتر رانندگی کرده ام تا به اين نقطه برس��م. چون 
چادر نداش��تم شب را در ماشين به س��ر بردم و بعد از 
بی خوابی و خستگی و کمی »گمراهی« حاال بايد پاسخ 
بدهم که واقعا کوهنوردی چه کارکردی دارد و به چه 
کار می آيد. برايش از »موقعيت های مرزی« و اهميت 
آن برای خودشناس��ی می گوي��م و توضيح می دهم 
که کوهنوردی می تواند اين موقعي��ت را فراهم کند. 
پرسش هايش همچنان ادامه دارد. از دين و دينداری 
و دين گريزی می پرسد. اشاره می کند که قبال به نماز 

مقيد بود اما اآلن نيست و... بحث به شاخه های مختلف 
فلس��فه می کش��د. ناخواس��ته در طول دو ساعت، به  
شاخه های فلسفه و پرسش هايی که می کوشند پاسخ 
دهند، اش��اره می کنم. البته عين »مشائيان«؛ يعنی 
ارسطو و ش��اگردانش که معروف است راه می رفتند و 
گفت وگو می کردند. گرچه تقريبا مطمئنم ارس��طو با 
يک کوله پشتی سنگين بر دوش و در حال صعود بحث 
فلسفی نمی کرد. با اين همه، عرق می ريزم و نفس زنان 
توضيح می دهم. هم خسته شده ام و هم دلم نمی آيد که 
اين تشنه فلسفه را رها کنم. البالی اين بحث ها دو سه 
کتاب مقدماتی خوب هم به او معرفی می کنم تا بخواند، 
مانند »پرسش های زندگی«. بعد از دو ساعت آفتاب تند 

می شود و مستقيم بر ما می تابد. از او می خواهم که ادامه 
دهد تا من لباس کم کنم. کمی بعد به پناهگاه می رسم. 
او را نمی بينم و من هم عجله دارم. به سوی قله می روم. 
بعد از چهار ساعت پيمايش به قله می رسم، دهان باز 
می کنم سخنی با خود بگويم و شعری زمزمه کنم. تازه 
متوجه می شوم که چقدر به حنجره خود فشار آورده ام. 
با اين همه ديدن يک مش��تاق و پرسش��گر جدی در 
کوه برايم جذاب است. کاش برای همه رشته ها درس 
فلسفه مقدماتی تعريف می شد و دانشجويان، در کنار 
يک رشته تخصصی ريز، با پرسش های اصلی زندگی 
آشنا می شدند. يکی از فلس��فه های وجودی دانشگاه 

دادن ديدی جامع و فراگير به دانش آموختگان است.

بر قله ِبل؛ باز هم فلسفه 
در ستايش جزئيات 

نشست روز

شوكران نوش

كمال سرمحبت
كه اعتراض بر اسراِر علِم غيب كند مرا به رندي و عشق، آن فضول عيب كند 
كه هر كه بي هنر اُفتد، نظر به عيب كند كماِل ِسرِّ محبت ببين، نه نقِص گناه 
كه خاك ميكده ما عبير ِجيب كند ز عطِر حوِر بهشت آن نفس برآيد بوي 
كه اجتناب ز صهبا، مگر ُصهيب كند چنان زند رِه اسالم غمزه ساقي 
حافظ

نش��اني دس��ت هاي آقاي شاعر 
را ك��ه دنبال كردم ب��ه اين نقطه 
رسيدم.اينجا چند قدم آن سوتر 
از كاله فرنگ��ي و زي��ر نم نِم باران 
نقره اي، م��ردي خفته كه فارغ از 
هياهوي كر كننده جهان نه ديگر 
درد مي كش��د و نه آه. مردي كه فروتنانه به خاستگاه 
خود برگشته. جايي كه دريا ندارد اما گوهر رود را دارد. 
باران را دارد كه چون گيسواِن كمند يار، خاك قهوه اي 
را نوازش مي دهد تا آقاي شاعر، بيش و پيش مواظب 
پاهاي برهنه اش در غربتس��تان كلن نباشد و يك دل 
سير بخوابد. آنقدر سهل و س��اده كه خورشيد به اين 
جسم خاموش حس��ادت كند و ابرهاي ناشناس از آن 

باالي بي نهايت زيبا، مسخ جمالش شوند. 
اينجا كه من ايس��تاده ام در باغ محتشم، انگار شهر نه 
پلك مي زند و نه در تنفسي س��كرآور هروله مي كند.

شهر منتظر اس��ت تا او سالنه سالنه از مدرسه برگردد 
و س��ر راهش كمي ريواس بخرد و به محض بازگشت 
به خانه، س��ر بر روي زانوان مادر بگ��ذارد و واژه هاي 
پري��زادي را هجي كند. س��ايه نجيب به س��جل خود 
برگش��ته تا غرور را ب��ه تاريِخ زادگاه��ش برگرداند و 
خيابان هاي اين ش��هِر ش��بنمي را سرشار از معنويت 

كند. لبالب از شعر و شعور و شيدايي. 
حاال ديگر باغ محتش��م، به پايتخت شاعران دنيا بدل 
ش��ده و در ضلعي از آن، پي��ر پرنيان انديش چنان به 
خواب رفته ك��ه انگار پري رو تاب مس��توري ندارد و 
در آس��مان هفتم نيز به حكم تقدير بايد زمزمه كند؛ 

از عش��ق، آزادي و عدالت كه كيمي��اي اين روزهاي 
تاخورده است. 

در گوش��ه اي از باغي كه به بهش��ت س��نجاق شده، 
فاتح��ه اي بر گور معط��رش مي خواني��م و براي مرد 
نازك دلي كه باشكوه ترين نقطه جهان را براي آرميدن 
برگزي��ده، ش��عرهايش را در هي��ات الالي��ي واگويه 
مي كنيم و در خلوت پررمز و راز به اين مي انديش��يم 
طياره باابهتي كه او را به مام ميهن رساند، چه چيزي 
را با خود برگرداند كه ذره اي ارزِش س��ايه پيوسته به 

ناِف آفتاب را داشته باشد؟ 
اي به رقص آمده با صد دف و ني در جانم

دف و ني چيست منت كف زده مي رقصانم 
اين همه عشوه انديشه رقصاِن من است

سر و گردن به تماشاي كه مي گردانم
ناله آموختمش از نفس خويش چو ناي 

اين عجب بين كه ز ناليدن او ناالنم...

اي به رقص آمده با صد دف و ِني در جانم... 
اميد مافي

پياده رو

#  فدراسيون فوتبالهشتگ روز

از دوشنبه شب تا ظهر روز سه شنبه اتفاق هاي عجيبي 
براي فدراسيون فوتبال رخ داد. نيمه شب دوشنبه خبر 
آمد كه انتخابات اين فدراس��يون لغو ش��ده، كمي بعد 
خبر برگزاري انتخابات آمد و بعد هم مهدي تاج رييس 
فدراس��يون فوتبال ايران شد. هش��تگ هاي مرتبط با 
اين موضوع داغ اس��ت آنچه مي خوانيد منتخبي از اين 
توييت هاس��ت:  »اين فقط چند ساعت از فوتبال ما بود. 
تصميماتي كه شبانه گرفته و اعالم و ابالغ ميشه و همون 
شب تصميمي ديگر در جاي ديگر در رد قبلي گرفته و 
اعالم و ابالغ ميش��ه. دخالتي هم در كار نيس��ت البد«،  
»فوتبال ايران به چه فالكتي افتاده كه محمدحس��ين 
ميثاقي براي رييس سه دوره فدراسيونش رجز مي خونه 
و تعيين تكليف مي كنه! بچه جان اين مدل منبر رفتن 
براي قله آرزوهات يعني عادل فردوسي پور هم قفل بود«، 
»خب، ان��گار دوباره بايد به دوران س��ياه تر فوتبال ملي 
س��الم دوباره بكنيم«، »طبق ويكي پديا استاد ميرشاد 
ماجدي  در پانزده س��الگي با تيم استقالل  قهرمان آسيا 

شده«، »سايت رسمي فدراس��يون فوتبال ايران اعالم 
كرده كه هيات رييسه فدراسيون بعد از برگزاري جلسه 
اضطراري تصميم به برگزاري مجمع انتخاباتي گرفته. 
قبل از اين فدراسيون مجمع انتخاباتي رو به دليل رعايت 
نش��دن اصول اخالقي فيفا و فدراسيون لغو كرده بود«، 
»بديهي ترين دليل براي تعليق فوتبال ايران همينه كه 
شما اگه ريگي به كفش��ت نبود، چرا نصفه شب تعويق 
انتخابات فدراسيون فوتبال رو اعالم كردي؟«، »جدي 
جدي ساعت ۱۲ونيم شب انتخابات فدراسيون انتخابات 
رو لغو كردن! فيفا بزن تعليق كن اين فدراسيون رو بره. 
اينا واسه موندن خودشون و نگه داشتن پكيج سرمربي و 
بردن آبروي فوتبال ايران توي جهان هر كاري مي كنن«، 
»ولي جدا يه س��وال! آخرين باري كه در فوتبال ايران از 
چيزي تعجب كرديد كي بود؟ سر چي بود؟«، »ميثاقي، 
تصميم لغو مجم��ع و انتخابات فدراس��يون فوتبال را 
شجاعانه خواند و خواستار برگزاري يك انتخابات پاك 
شد! تا كجاها نفوذ كردن اين باند كه نصف شب انتخابات 

رو لغو ميكنن و اين همه هزين��ه روي دوش بيت المال 
ميگذارن«، »مهدي تاج: ۱۴ سال در فدراسيون فوتبال 
بودم همچين اتفاقاتي نديدم«، »مهدي تاج به هيچ وجه 
گزينه مطلوب و ايده آلي نيست، اما وقتي مي بيني تو اين 
يكي، دو سال امثال ماجدي و هيات رييسه فدراسيوِن 
خوبان عالم چه كردند و امثال ميثاقي و پكيج بندها چه 
قدرتي گرفتند، هيچ گزينه اي جز تاج باقي نمي مونه«، 
»پيش بيني هاي يك ماه پي��ش مجتبي جباري: آقاي 
تاج رييس بعدي فدراس��يون خواهد بود/ در فوتبال ما 
قحط الرجال اس��ت/ صحبت هاي آقاي ت��اج در جواب 
به مديريت گذش��ته خودش اس��ت/ در اوج مشكالت 
رفتند و حاال كه به جام جهاني رفتيم و قرار است پول به 
فدراسيون بيايد مي خواهد برگردد«، »ژست قهرمانانه 
ممد زارعي پشت سر تاج در مصاحبه بعد انتخابات، خبر 
از انتصابش به عنوان مدير روابط عمومي فدراسيون ميده. 
تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل« و »از اينكه 

تاج رييس فدراسيون شده اصال تعجب نكردم.« 

آخرين باري كه تعجب كرديد، كي بوده؟!
عكس نوشت 

خبرگ��زاري مهر با انتش��ار 
مجموعه عكس��ي گزارش 
داد: »مان��ور گ��روه ام��داد 
و نج��ات كوهس��تان در 
پاركينگ تله كابين تبريز با 
حضور آتش نشان هاي خبره و 
مسووالن آتش نشاني برگزار 

شد.«

سيدحسن اسالمی اردکانی


