
نقشه ویرانی پایتخت

ساِل مرگ شاعران

چگونه کمیسیون ماده ۵ تبدیل به ماشین امضای 
قانونی کردن تخلفات می شود

یداهللا رؤیایی دور از ایران درگذشت

با یادداشت هایی از: 
حافظ موسوي،  علیرضا رئیس دانا، علي باباچاهي

در اربعین ســید و ساالر شــهیدان، حســینیه امام خمینی(ره) 
میزبان هیئت های دانشــجویی بــود و دانشــجویان عزادار در 
حضــور رهبر انقالب اســالمی همنوا با زائــران کربالی معلی 

یکپارچه ندای «لبیک یا حسین» سر دادند...

سفارش قرآنی تواصی به حق 
و تواصی به صبر دستورالعمل 

اساسی برای همیشه ما است

رهبر انقالب اسالمی :

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۷۷ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ ســپتامبر   ۱۸     ۱۴۴۴ صفــر   ۲۱     ۱۴۰۱ شــهریور   ۲۷ یکشــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۱۰

در «شرق» امروز  می خوانید:   ادعای باطل انبارهای خالی مترو ، مرور لیست جدید تیم ملی؛ بازگشت قدیمی ها، حضور تازه واردها   و یادداشت هایی از  ناصر ذاکری، عبدالحسین طوطیایی، بهروز ایاز

انتشار جزئیات مبهم و کلی از تفاهم نامه های شهرداری تهران 
با نهادهای مختلف در حوزه شهرسازی نگرانی هایی جدی را 

ایجاد کرده است. یک روز وزیر علوم اعالم می کند که می تواند 
با کمک شهرداری تهران امالک دانشگاه را تغییر کاربری داده و 
روز دیگر محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، خبر می دهد که 

طرح جامعی برای بهره برداری از دارایی های دانشگاه تهران با 
همکاری شهرداری در نظر گرفته شده است...

اینکه همواره ببینید دشــمنان شــما چه می گویند و شما عکس 
آن را عمل کنید یا اینکه از خود هیچ اســتقالل فکری نداشته باشید 
و منتظر بمانید که منافقین و ســلطنت طلبان چه می گویند و شــما 
بــه خیال خــود بر ضد آن تحلیل کنید می تواند شــما را به ســوی 
پرتگاه بکشــاند. این مهندسی معکوس اســتدالل های باطل است 
که گریبان نظام تصمیم گیری ما را گرفته اســت و تنها یک نمونه آن 
گشــت ارشاد و نارضایتی های گسترده ای  است که پدید آورده است. 
مــرگ اندوهناک خانم امینی را نباید به ســطح فردی تنزل داد. این، 
یــک الگوی باطل فکری-مدیریتی اســت که در کشــور رواج یافته 
است. اگر دشمنان شما از نقاط ضعف شما سوءاستفاده کنند، دلیل 
نمی شــود که بر نقاط ضعف خود پافشاری کنید. مثل این است که 
حریف شما در فوتبال از غلط بودن استراتژی شما یا از ضعف بازیکن 
شما اســتفاده کند و شما را از همان موضع مورد حمله قرار دهد و 
شما را شکســت دهد؛ راه حل حفظ آن بازیکن و اصرار به استراتژی 
غلط نیســت، خردمندی در تعویض آن بازیکن و بلکه مهم تر از آن 
تجدیدنظر در روش بازی  اســت. دیگر نمی دانم از این ســاده تر چه 
بگویم که شــماری از افــراد را که برخی مراکــز تصمیم گیری را در 
جمهوری اسالمی به تســخیر درآورده اند، متوجه خسرانی کنم که 
برای نظــام و برای مردم پدید آورده اند. اینــان همچون فرقه ای که 
گرفتار جمع محدودی از طرفداران خشک مغز خویش اند با اعتماد 
به نفس در امور کشــور فاجعه می آفرینند. در ماجرای مرگ مهسا 
امینی به واقع شماری از خارج نشــینان بزم شادی به راه انداخته اند 
و در پوســت خود نمی گنجند، چون بهانه جدیدی یافته اند. آنان ای 
بســا از این فاجعه خوشحال هم باشند. اما این بدان معنا نیست که 
شمار وســیعی از مردم و از جمله عقال و خردمندان مخالف چنین 
رویه هایــی را نادیده بگیرید.  نیــروی انتظامی را که باید مظهر اقتدار 
و نظم باشــد، با این کار به کژراهه کشــانده اید و آن را ذلیل کرده اید. 
برای تأییــد رفتار خود از برخوردهای خشــن پلیس آمریکا شــاهد 
می آورید غافل از اینکه این دو به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند. آری 
پلیس آمریکا روزانه آدم می کشد و به ویژه در برابر سیاهان خشونت 
مــی ورزد، ولی آن را نه به دین وصل می کنند و نه به نظام سیاســی 
آمریــکا. درک این نکته برای اقلیتی که جز یک الیه ســطحی را آن 

هم به سلیقه خویش، از تمدن غربی نمی بیند بسیار مشکل است.
به شــکل سیســتماتیک برای مــردم و نظام بهانــه و فاجعه 
می آفرینند و حتی در اقلیت خویش از آن دفاع یک سویه می کنند. 
مشــکل از نحوه تفکری است که اسیر مهندسی معکوس است یا 
از منافقین و سلطنت طلبان شاهد مثال می آورد یا از پلیس آمریکا. 
اتفاقا برای هر سه اینها طرفدار جمع می کند.  مشکل این است که 
چرا نظام تصمیم گیری اسیر چنین بینشی و چنان اقلیت فکری  ای 
است که بیشتر به یک فرقه می ماند؟ معموال چنین فرقه هایی ابتدا 
گروه ها و نهادهای تأثیرگذار را به تســخیر درمی آورند. این گروه ها 
می توانند روحانیان، دانشــگاهیان، و دفاتر و... باشــند. فرقه های 
تشــکیالتی این چنیــن عمل می کننــد.  اینکه وظیفه ارشــاد را به 
پایین ترین افراد از لحاظ ســطح ســواد دینی بدهید با چه منطقی 
قابل توجیه اســت؟ این را که بیشــتر جوانــان از خوش حجاب و 
بدحجاب از گشت ارشــاد ناراضی اند و این گشت برایشان کارکرد 
ضددینی دارد نادیده بگیرید، چه معنایی دارد؟ گزارش های مکرر 
از سوءتأثیر گشت ارشــاد را به هیچ می انگارند و برای خوش آمد 
شماری ساده لوح که بهره اندکی از سواد دینی برده اند بر کار خود 
پافشــاری می کنند. ما را چه شده اســت که با وجود اینکه بیشتر 
«آدم های حکومتــی» می دانند که این کار خطاســت، اما جرئت 
و توان تغییر این رویه را ندارند. این یعنی تســخیر دولت و مســخ 
خرد سیاسی توســط گروهی اندک و کج اندیش. این رفتارها هیچ 
توضیحی ندارد مگر آنکه عقل خود را به دشــمنانتان بســپارید و 
خود را اسیر مهندسی معکوس فکری کنید. مگر آنکه عقل دولت 
را به قشری ترین الیه های اجتماعی بسپارید که هیچ درکی از مردم 
ندارند. مشکل ما تسخیر دولت توســط گرایش هایی  است که در 
سطح یک فرقه عمل می کنند. شــمار اندکی که خودشیفته اند و 
خیال می کنند حقانیت مطلق اند و برای آن حدیث جعل می کنند 
که شــمار طرفداران حق اندک اســت. مرگ دلخــراش این دختر 
مظلوم را نباید به یک سطح فردی تنزل داد. اگر تصاویر منتشرشده 
خالی از خلل باشــد، ظاهرا اقدام غیرمعمولی هم از سوی نیروی 
انتظامی صورت نگرفته است. مشکل این است که اندیشه دولتی 

به تسخیر درآمده است.

«چگونه می اندیشیم؟»

مرگ دلخراش مهسا امینی 
و مهندسی معکوس نفاق

سـرمـقـالـه

کیومرث اشتریان

آگهی شناسایی پیمانکار ساختمانی

رجوع به صفحه۴

 ۱- ســفر رئیس جمهور به روســیه را یادتان هست؟ همان 
که حاشــیه هایش بر متن غلبه کرد؛ از اســتقبال نه چندان گرم، 
میز دراز مذاکره و نیز زمان خروج از کاخ ریاســت جمهوری که 
ناهماهنگی بر سر سوارشدن بر خودرو، صحنه های طنز آفرید. 
االن اگر کلیدواژه های آن ســفر را در فضای مجازی سرچ کنید، 
کمتریــن اثری از محتــوای مذاکرات نمی یابید؛ هرچه هســت 
حاشــیه هایی است که در اکثر آنها خبر و شایعه درهم آمیخته 
و فضایی کاریکاتوری از دیپلماسی را به نمایش گذاشته است.

۲- سفر سمرقند هنوز خبرهایش داغ است و باز هم حاشیه 
بر متــن غلبه کرده اند. حضور رئیس جمهــور در کنار میزی که 
روی آن گیالسی مشروب قرار گرفته (هرچند دولتی ها می گویند 
چند لحظه بیشــتر نبوده)، چنان اتمســفری به وجود آورده که 
اهمیت عضویت ایران در ســازمان شــانگهای -البته اگر مهم 

است- قربانی این حاشیه شده است.
۳- در هــر دو اتفاق ذکر شــده و به ویژه ســمرقند، کمترین 
تقصیری متوجه شخص آقای رئیسی نیست. چه بسا او هم مثل 
بســیاری از ما اصال از محتوای لیوان ها اطالع نداشــته و بعدا 
متوجه شده اســت. فرد یا افرادی که باید مراقبت می کردند تا 

این حاشیه ها ایجاد نشود، مسئول و مقصر هستند. 
ادامه در صفحه ۵

حاشیه های پررنگ تر از متن 
در سفرهای رئیسی

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

محمد مهاجری
تهران از آغاز شــکل گیری خانه پــدری همه ایرانیان بود. در نخســتین آمارگیری های تهران، 
شمار ســاکنان غیربومی به مراتب از ساکنان اصلی بیشتر بود . از ُکرد، ترکمن، عرب، آذربایجانی، 
اصفهانی، خراسانی و... در تهران زندگی می کردند. از این رو در جایی گفته ام و نوشته ام «تهران 

ایرانیان...».
اتفاقی نیســت که در نامالیمات ایام از همه جای ایران به این خانه پدری بازمی گشــتند. جز 
جنگ های اول و دوم جهانی و قحطی ها و گرســنگی های گســترده، در همین جنگ هشت ساله 
بعثی ها با ایرانیان، شاهد بودیم که چگونه تهران آغوش خود را گشود و همگان را در این خانه 
پدری با روی گشاده پذیرفت. البته به جاهای دیگر هم رفتند. عجیب اینکه در همین پایتخت با 

دانشجوی دختر ُکرد ۲۲ ساله ناپدرانه رفتار می کنند و فاجعه می آفرینند.
وقتی خبر به کما رفتن مهســا امینی را شــنیدم، بســیار متأثر شــدم. چون در ایام اربعین بود، 
بــه مجلس روضه خوانی نزدیک خانه رفتم. آنجا کســی نوحه قدیمی تهرانی ها را خواند: «ای 
زمین کربال این رســم میهمانی نبود»... ذهن من ناخــودآگاه به دنبال این میهمان صاحبخانه یا 
صاحبخانه میهمان می رفت؛ چرا که در همین تهران کردها، تباری ریشــه دار دارند. مشهورترین 
معلــم اخالق پایتخــت در نیم قرن اخیر، مرحوم آقا مجتبی تهرانی اســت. در شناســنامه آنها 
نام خانوادگی شــهید کلهری به چشــم می خورد. آقا مرتضی تهرانی هم که از مشایخ و بزرگان 
تهرانی اســت، همین نسب را دارد. مساجد تاریخی میرزا موســی و مسجد جامع بازار تهران با 
چنین نســبی بسیار آشــنا هســتند. بنابراین اگر تهران را خانه پدری این دانشجوی ۲۲ ساله ُکرد 
بنامیم، راه دوری نرفته ایم. ولی آیا در خانه پدری چنین اتفاق تلخ و ناگواری پذیرفتنی است؟ تا 
آنجا که من با بزرگان تهران و علمای دین آشنایی دارم، همه آنها تعدی به زن را تقبیح کرده اند. 
بارها و بارها شــنیده ایم و خوانده ایم که آن بزرگان و بزرگواران درباره تنگناهای معیشتی مردم 
ســخن گفته اند. حتی فراتر تأکید داشته اند که در دیپلماســی و گفت وگو با دشمن نیز با ادب و 

سنجیده سخن گفتن و لحن آرام را رعایت کنیم.
حال چگونه با عنوان دفاع از شریعت و نظام، چنین رفتارهای خشنی را انجام می دهند و به 

اخالق، عرف، شرع و قانون پشت می کنند؟
نوحه خوان هر چه می خواند «در شــما یک ذره خلق و  خوی انســانی نبود / سهم ما این گونه 
حال و این پریشــانی نبــود»، نمی دانم چرا باز یــاد این دختر هم وطن مظلــوم افتادم که نه در 

سرزمین بیگانه بلکه در پایتخت کشورش به سالمت آمد، اما مظلومانه جان داد.
وقتــی مداح خواند «با برادر آمدم من بی  برادر مــی روم»، به یاد دل پرخون آن برادر داغدار 

افتادم که تنها همراه این دختر در این خانه پدری بود. با تلخی گریستم.
نوحه خوان می گفت: «آسمان ای آسمان بر ما بریز خوناب غم / غربت ما را ببین ای داد از این 

سیالب غم...». اربعین حسینی تسلیت باد.

اقدام گشــت ارشــاد در بازداشــت و پس از آن درگذشــت شاد روان مهســا (ژینا) امینی در 
بیمارســتان کســری، بازتاب بســیار گســترده ای در محافل اجتماعی و رســانه ای و شبکه های 
اجتماعی داخل و خارج از کشــور داشت. بنا بر گزارش های در دسترس، این خانم جوان همراه 
خانواده ســفری کوتاه به تهران داشته اند که در ایســتگاه متروی حقانی بازداشت می شوند و با 
وجــود حضور نزدیکان و دخالــت آنان، مأموران حاضر به آزاد کردن نام برده نشــده و وی را به 
مقر پلیس ارشــاد منتقل می کنند. پس از آن حادثه ای برای وی روی می دهد و به بیمارســتان 
کســری منتقل می شــود و در نهایت در بیمارستان کســری فوت می کند. خاندان و خانواده این 
مرحومه از شــهروندان خوشــنام و معتمد سقزی هســتند که مردم داری، اخالق و دیانت آنان 

زبانزد همشهری ها ست.
۱- پلیس در اقدامی دیرهنگام و ســه روز پس از بروز رویداد، اقدام به انتشار بخش کوتاهی 
از فیلم های دوربین مداربســته کرد. آنچه در فیلم نمایان اســت، حضور تعداد زیادی از بانوان 
اســت که در ســالن گشت ارشاد وزرا حضور دارند. مشخص نیســت این تعداد بازداشتی که در 
سالن گشت ارشاد وزرا مستقر هستند، طی چند ساعت به این مکان آورده شده اند و در روز چند 
نوبت افراد بازداشــتی برای «آموزش و ارشــاد» به این مکان منتقل می شوند؟ آیا در مکان های 
دیگری در ســطح شــهر تهران هم چنین «آموزش و ارشاد»ی برای افراد بازداشتی گشت ارشاد 
برقرار است؟ بر این مبنا، روزانه چند نفر از بانوان به این مکان ها برده می شوند؟ در همین راستا 
باید پرسید آیا این نوع برخوردها و مواجهه با موضوع در ماه های گذشته، موجب شده تا انتقال 
افراد به این مکان ها روند کاهشــی داشــته باشد؟ یعنی اثرات اجتماعی مشهودی در پی داشته 

است؟ یعنی اقدام پلیس در این باره موجب شده تا روند موضوع در سطح ملی کاهشی باشد؟
۲- آنچه در فیلم مشــهود است، این است که پوشش مرحومه خانم امینی پوششی معمول 
است؛ مانتوی بلند و پوشش سر متعارف که امروزه در میان بسیاری از زنان در سطح کشور رایج 

اســت و مورد استفاده قرار می گیر. بر این اســاس، حتی با مقیاس های سلیقه ای 
موجــود هــم که درباره آن اما و اگر وجود دارد، مشــخص نیســت چرا این خانم 

بازداشت شده است؟
۳- این حادثه از همان روز نخســت بازتاب اجتماعی و رسانه ای بسیار وسیعی 
داشــت، اما با وجود بازتاب بسیار گسترده این موضوع، در ارائه توضیحات واکنش 
فوری، مناسب و کارشناسی شده ای روی نداد. صداوسیما نیز هیچ میزگرد و بررسی 
بی طرفانه ای از موضوع را روی آنتن نبرد و فضا را برای رسانه های رقیب مهیا کرد 
که روایت خود را عرضه کنند. در این فضا، سرمایه اجتماعی به شدت فرسوده شده 

و بر نارضایتی عمومی افزوده می شود.
ادامه در صفحه ۵

یادداشت

 اصرار بر سیاستی مسئله سازاین رسم میهمانی نبود

احسان هوشمنداحمد مسجدجامعی

اربعین عشقاندوه شاپرکم...!اندوه شاپرکم...!
در کمتر از ۲ ماه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار گذرنامه و برگ گذر  ویژه اربعین صادر  و  تمدید شد

برای ژینا امینی، دردانه  ای از میهن    برای ژینا امینی، دردانه  ای از میهن    

  رفته بودی انار بیاوری   رفته بودی انار بیاوری 
 دانه هایت را آوردند... دانه هایت را آوردند...

گزارشی از همدردی ورزشکارانگزارشی از همدردی ورزشکاران

فرزندان آنها ، فرزندان مافرزندان آنها ، فرزندان ما

  مدیران   وعده پیگیری و ارائه گزارش دادند  مدیران   وعده پیگیری و ارائه گزارش دادند

قول مسئولینقول مسئولین

با یادداشت هایی از : 

محمود دولت آبادی

  احمد مسجد جامعی،   احسان هوشمند،  زهرا کریمی

علیرضا غریب دوست، زهرا نژادبهرام

صفحه های ۵، ۶، ۹ و ۱۲

گزارش تیتر یک را در صفحه ۱۰ بخوانید

ساخت مسکن در کما

پیچ عدم احیای برجام 
سفت تر از قبل

شکست بد حسن یزدانی مقابل دیوید تیلور

 افتضاح فنی!

۴

۲

۹۱۱

فعاالن بازار مسکن از توقف پروژه های ساخت و ساز و 
مهاجرت سازندگان به ترکیه و امارات خبر می دهند

متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله شده  به حدود ۴۲ میلیون و ۷۲۹ هزار تومان رسیده است

گزارشی از ادعای آمریکا و ایران پیرامون عدم حصول توافق  

مذاکرات وین   به بن بست رسیده است؟

یادداشت
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کاخ سفید همچنان بر طبل شکست می کوبد
با رصــد مواضع چند روز اخیر مقامات آمریکایی تقریبا مذاکرات هســته ای و 
حصول توافق به شکســت رسیده است؛ کما اینکه اخیرا آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه آمریکا، در جریان ســفر به مکزیک در یــک کنفرانس خبری در خصوص 
روند احیای توافق هسته ای گفت: «آنچه در مدت اخیر در پاسخ ایران به پیشنهاد 
ارائه شــده از ســوی اتحادیه اروپا (برای حصول توافق در مذاکرات وین) شــاهد 
بوده ایم، به وضوح پس رفت اســت و چشــم انداز توافق در بازه ای کوتاه مدت را 
غیرمحتمل می کند. به نظر می رســد ایران یا نمی خواهد یا نمی تواند کاری را که 
برای رســیدن به یک توافق الزم است، انجام دهد و آنها همچنان به مطرح کردن 
مســائل خارج از چارچوب ادامه می دهند که انجام شدن توافق را غیرمحتمل تر 

می کند».
به موازات گفته های بلینکن، وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا نیز 
در یک میزگرد به میزبانی روزنامه واشنگتن پســت، به طرح ادعاهایی درباره روند 
مذاکرات احیای برجام و عملکرد آمریکا در جریان این مذاکرات پرداخت. شــرمن 
در صحبت هــای خود با ادعای اینکه «مذاکرات وین در حال حاضر به بن بســت 
رسیده اســت»، تصریح کرد: «مذاکرات به طور کامل به بن بست خورده است؛ به 
این معنا که در آخرین دور گفت وگوها، ایران پاســخ نسبتا سختی به ما ارائه داد، 

پاسخی که برای ما غیر قابل قبول بود».
شرمن در ادامه مدعی شد: «رئیس جمهور بایدن به جست وجوی فرصت هایی 
برای بازگرداندن توافق هســته ای ۲۰۱۵ به مســیر خود ادامه می دهد. با این حال، 
واشــنگتن برای هر تحولی آماده می شود؛ خواه این توافق قابل بازگرداندن باشد 

یا نباشد».
در این بین هــم به گزارش خبرگزاری رویترز، لیندا تومــاس گرینفیلد، نماینده 
آمریکا در ســازمان ملل، در جمع خبرنگاران به سؤاالتی درباره برنامه های دولت 
واشــنگتن در حاشیه نشست ســاالنه مجمع عمومی سازمان ملل پاسخ داد و او 
به نوعی از اتمــام کار مذاکرات با ایران گفت. گرینفیلــد درباره احتمال برگزاری 
نشستی با موضوع احیای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در نیویورک عنوان 
کــرد: «در حال حاضر هیچ برنامه ای برای برگزاری چنین نشســتی وجود ندارد». 
نماینده آمریکا در ســازمان ملل در ادامه تأکید کرد واشــنگتن به اعمال فشار بر 
ایران برای آنچه پاسخ به آژانس بین المللی انرژی اتمی عنوان کرد، ادامه خواهد 

داد.
این در حالی اســت که برخی دیگــر از مقامات کاخ ســفید ادعای دیگری را 
مطــرح می کنند. در این رابطه جان کربی صراحتا بیان کرد دولت آمریکا از تالش 
برای حصول توافق دست نکشیده است. هماهنگ کننده ارتباطات شورای امنیت 
ملی کاخ ســفید در گفت وگو با شــبکه صدای آمریکا در پاسخ به سؤالی درباره 
وضعیت کنونی مذاکرات احیای برجام و زمان حصول توافق گفت: « از هم اکنون 
نمی تــوان پیش بینی ای در این زمینه انجام داد یا بــه گمانه زنی در این خصوص 
پرداخت، اما می توانم یک چیز را بگویم؛ رئیس جمهور بایدن بســیار واضح گفته 
اســت ما اجازه نخواهیم داد ایران به توانایی ســالح های هســته ای دست یابد؛ 
زیرا می دانیم حل هیچ مشــکلی در خاورمیانه با ایران مجهز به ســالح هسته ای 

آسان تر نمی شود».
کربــی تصریح کــرد: «رئیس جمهور همچنین گفته اســت بهتریــن راه برای 
دســتیابی به این نتیجه از طریــق یک فرایند دیپلماتیک اســت و به همین دلیل 
۱۶ ماه اســت در مذاکرات (احیای برجام) حضور داریم و برای اجرای مجدد این 

توافق و بازگرداندن تمام طرف ها به آن تالش می کنیم».
هماهنگ کننده ارتباطات شــورای امنیت ملی کاخ سفید همچنین به سخنان 
اخیــر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، مبنی بر دورترشــدن چشــم انداز 
دستیابی به این هدف نسبت به چند هفته پیش و اینکه بعید است بتوانیم به این 
زودی به توافق بازگردیم، اشاره و تأکید کرد: «گفته های بلینکن به آن معنا نیست 
که ما از تالش دســت کشیده ایم، به این معنا نیســت که همه آنچه را که انجام 

شده است، رها کرده ایم».
این در حالی اســت که طبق گــزارش برخی منابع خبری عبــری، جو بایدن، 
رئیس جمهــوری آمریکا، تضمینــی دال بر عدم احیای برجام تــا زمان انتخابات 
اســرائیل و انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا را به نخســت وزیر اسرائیل داده 

است.
تهران و انکار شکست

در مقابــل اصرار مقامات آمریکایی دال بر شکســت در مذاکرات هســته ای، 
جمهوری اســالمی ایران همچنان راه رســیدن به توافق را باز می داند. در همین 

راســتا حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، چهارشنبه گذشته در گفت وگوی 
تلفنــی با بدر البوســعیدی، همتای عمانــی خود، با تأکید بــر پایبندی جمهوری 
اســالمی ایران به روند گفت وگــو و تبادل پیام برای رفع تحریم ها و با اشــاره به 
تالش همه طرف ها در چند ماه گذشــته، رمز رسیدن به نقطه مطلوب توافق در 
شــرایط حاضر را تمرکز ایاالت متحده بر واقع بینی و نشان دادن داشتن اراده الزم 
از ســوی واشنگتن دانست. امیرعبداللهیان در این گفت وگو بار دیگر اراده و حسن 
نیت الزم از سوی کشورمان برای رسیدن به گام نهایی توافق خوب، قوی و پایدار 

را مورد تأکید قرار داد.
در کنارش سید رســول موســوی، دســتیار وزیر امور خارجه نیز در واکنش به 
ادعاهای کاخ سفید مبنی بر به بن بست خوردن مذاکرات تصریح کرد: «آدم عاقل 
دو بار از یک سوراخ گزیده نمی شود! برعکس، من معتقدم که مذاکرات  برجام در 
بن بست نیست، بلکه آنچه مذاکرات را به بن بست می کشاند، تالش سیاسی برای 
بازنگه داشــتن پرونده ایران در آژانس علی رغم بازگشــت به شرایط ۲۰۱۵ است. 

بازگشت به برجام بلی، فرصت سازی برای صهیونیست ها هرگز».
در عین حال محمد مرندی هم تأکید کرد که با وجود فشــارهای وارد شــده به 
دولت آمریکا همچنان به توافق نزدیک هستیم. مشاور رسانه ای تیم مذاکره کننده 
ایران در مذاکرات وین در گفت وگوی هفته گذشــته خود با شبکه قطری الجزیره 
تأکید کرد: «با وجود فشــارهای وارد شــده علیه دولت آمریکا همچنان به رسیدن 
بــه توافق نزدیک هســتیم. اینجا جو بایــدن، رئیس جمهور آمریکاســت که باید 
تصمیماتی برای حل مسائل موجود بر ســر راه رسیدن به توافق هسته ای اتخاذ 

کند».
اما گفته های ناصر کنعانی نیز حکایت از آن دارد که دولت رئیسی اساسا قائل 
به هیچ گونه توقف و شکستی در مذاکرات نیست؛ کما اینکه سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران پیش از این تأکید کرده بود: «همان طور که می دانید، ما پاسخ خود را 
چندی پیش ارائه دادیم. ما همواره بــر این موضوع تأکید کرده ایم که طرف های 
دیگر مذاکرات به ویژه آمریکایی ها باید رفتارهای ســازنده ای را برای دســتیابی به 
توافق در پیش بگیرند. آمریکا کشــوری اســت که از برجام خارج شده است و با 
اعمــال تحریم های غیر قانونی و یک جانبه هزینه هــای زیادی را به دولت و ملت 
ایران تحمیل کرده اســت و با توجــه به این عملکرد اکنون حــق ندارد در مقام 
مدعی قرار بگیرد و ژســت طلبکارانه به خودش بگیرد. این آمریکاســت که باید 
برای بازگشــت به روند توافق اثبات کند که عضوی قابل اعتماد است و یک رژیم 
قانون گریز و بحران آفرین نیســت. دولت واشــنگتن است که باید اثبات کند که به 

هنجارهای بین المللی پایبند است و به ُنرم های بین المللی احترام می گذارد».
ســخنگوی وزارت خارجــه تصریح کرده بــود: «جمهوری اســالمی ایران در 
پاســخی که به هماهنگ کننده مذاکرات داده، به هیچ وجه موضوعات جدیدی که 
مانع شکل گیری توافق و جمع بندی مذاکرات شود، مطرح نکرده است. مطالبات 
جدیــدی طرح نکرده اســت». کنعانی افــزود: «ایران، نه بــه زیاده خواهی های 
طرف هــای مقابل تمکین می کند و نه از خطوط قرمز خود عقب نشــینی خواهد 
کرد. هــم آمریکا و هم اروپــا (تروئیکای اروپایــی) باید اثبات کننــد که در روند 
مذاکرات به نرم های بین المللی پایبند هســتند و منافع رژیم صهیونیســتی را در 
اولویت تصمیم گیری سیاســی خود قرار نمی دهند. همان طور که بارها گفته ایم، 
اگر در طرف مقابل اراده سیاسی الزم برای دستیابی به توافق وجود داشته باشد، 

امکان دستیابی به یک توافق همه جانبه و خوب وجود دارد».
اینها عالوه بر آن است که ناصر کنعانی در گفت وگوی پنجشنبه گذشته خود با 
ایسنا هم از وجود زمینه برای احیای برجام گفت. سخنگوی وزارت امور خارجه در 
پاسخ مشخص به این سؤال که آیا امید به احیای برجام کم رنگ شده است، عنوان 
کرد: «خیر، از نظر مــا زمینه برای احیای توافق هنوز به طور جدی وجود دارد. در 
پاســخی که طرف ایرانی داده است، موضوعات و خواســته های جدیدی مطرح 
نشده؛ بلکه شفاف سازی و ابهام زدایی در متن انجام شده تا زمینه اختالف نظرهای 
تفســیری و مخل اجرای توافق از بین برود. از نظر ما موضوع و اختالف نظر جدی 
که مانع ازســرگیری توافق باشــد، وجود ندارد و اگر اراده سیاسی در طرف مقابل 

وجود داشته باشد، می توان در اسرع وقت مذاکرات را جمع بندی و اجرا کرد».
کنعانی دربــاره موضع گیری آنتونی بلینکن، وزیر امــور خارجه آمریکا، درباره 
چشم انداز مبهم توافق در وین و احیانشدن برجام در کوتاه مدت هم تصریح کرد: 
«ادعاهــای طرف های آمریکایی، ناشــی از فرافکنی و شــانه خالی کردن از انجام 
مسئولیت است. دولت آمریکا تنها مسئول اجرانشدن توافق و ناکارآمد کردن یک 
توافق چندجانبه و ناکارآمد کردن دیپلماسی چند جانبه بین المللی برای حل وفصل 
اختالفات اســت. توافق برجام محصول یک رویکرد چندجانبه بین المللی بود که 

آمریکا با خروج یک جانبه و غیرمســئوالنه عمال این روند را ناکام گذاشت. از دیگر 
ســو، کشوری که خود مســئول اجرانشدن توافق و مســئول شکل گیری یک روند 
غیرضروری چند ساله است، نمی تواند االن در مقام مدعی ظاهر شود و طلبکارانه 
از طرف مقابل مطالبی را درخواســت کند که جزء مســئولیت های خود آن کشور 
است. دولت آمریکا باید ضمانت کند که در روند مذاکرات، کشوری مسئولیت پذیر 
و پایبند به تعهد اســت و چنانچه توافق دیگری شکل بگیرد، آمریکا مجددا مانند 

دوره قبل غیرمسئوالنه و غیرقانونی و یک جانبه از توافق خارج نخواهد شد».
آخرین میخ ها بر تابوت

در حالی که فضای مذاکرات به یک بن بســت و انســداد رســیده است، کنگره 
آمریکا هم به دنبال ســخت تر کردن احیای برجــام با زدن آخرین میخ ها بر تابوت 
توافق هسته ای است. در این زمینه گروهی دوحزبی از اعضای مجلس نمایندگان 
آمریکا الیحه ای برای دائمی شــدن تحریم های این کشور علیه ایران تهیه کرده و 

قرار است به مجلس نمایندگان ارائه دهند.
شــبکه فاکس نیــوز در خبری اختصاصی نوشــت: «شــماری از قانون گذاران 
دموکــرات و جمهوری خواه طرحی با نام قانون تثبیــت تحریم های ایران را تهیه 
کرده انــد کــه بازدارندگی علیــه ایران از طریــق هدف قــرار دادن بخش نفتی و 
سخت ترکردن اختصاص یافتن بودجه به برخی فعالیت ها از جمله توسعه برنامه 

موشکی را افزایش خواهد داد».
در ادامه گزارش فاکس نیوز، میشــل اســتیل، نماینده ارائه دهنده این الیحه با 
متهم کردن ایران به عنوان کشــوری بی عالقه  به حفظ صلح منطقه ای و جهانی، 
گفته است: «اکنون بیش از هر زمان اهمیت دارد که از به واقعیت پیوستن تهدید 
غیرقابل قبول ایران هســته ای جلوگیری کنیم». اســتیل مدعی شد: «تحریم های 
موجود در جلوگیری از به وقوع پیوســتن چنین فاجعه ای موفق بوده اند و ما باید 
اطمینان حاصل کنیم که می توانیم فشار راهبردی و اقتصادی خود علیه ایران را 

برای ممانعت از دستیابی این کشور به سالح هسته ای حفظ کنیم».
پیــش از این اقدام، دولت بایــدن هم دور جدیدی از تحریم هــا علیه ایران را 
اعمال کرد. وزارت خزانه داری آمریکا چهارشنبه گذشته از اعمال تحریم علیه ۱۰ 
شــخص و دو نهاد در ارتباط با ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز،  وزارت  
خزانــه داری آمریکا دلیل اعمــال تحریم های جدید علیه اشــخاص و نهادهای 

مرتبط با ایران را فعالیت های سایبری «بدنهاد» ایران عنوان کرده است.
وزارت خزانــه داری آمریــکا، محمــد آقااحمــدی، علی آقااحمــدی، منصور 
احمدی، مجتبی حاجی حســینی رکن آبادی، مصطفی حاجی حسینی رکن آبادی، 
احمــد خطیبی عقدا، معیــن مهــدوی، امیرحســین نیک آئیــن راوری، علی اکبر 
رشــیدی بارجینی و محمد شاکری اشــتیجه را در لیســت تحریم هــای خود قرار 
داده اســت. این وزارتخانه همچنین شــرکت «افکار سیستم یزد» و شرکت ناجی 

«تکنولوژی هوشمند فاطر» را نیز تحریم کرده است.
البته این تحریم ها واکنش تند ایران را در پی داشــت. ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه اقدام آمریــکا در اعالم تحریم علیه برخی شــهروندان و شــرکت های 
ایرانی به اتهام واهی دست داشــتن در حمالت سایبری علیه آمریکا و نسبت دادن 
اقدامات ادعایی مطرح شــده علیه آنان به دولت و نهادهای جمهوری اســالمی 

ایران را قویا محکوم کرد.
ناصر کنعانی با اشــاره به خالی بودن دســت دولت آمریکا در قبال جمهوری 
اسالمی ایران افزود: «اصرار واشنگتن بر توسل به رفتارهای سخیف، غیرقانونی و 
هنجارشکنانه علیه دولت ها و ملت های مستقل، بیانگر ناتوانی دولتمردان آمریکا 

از فهم صحیح معادالت جهانی و انطباق خود با واقعیات آن است».
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان تصریح کرد: «توســل به راه اندازی 
کارزار تبلیغــات دروغین و ترویج اطالعات غلط علیه جمهوری اســالمی ایران، 
بخشــی از سیاست شکست خورده ایران هراسی دولت آمریکاست که البته راه به 
جایــی نخواهد برد. آمریکا که پیش از این در برابر حمالت متعدد ســایبری علیه 
زیرساخت های جمهوری اسالمی ایران، حتی علیه تأسیسات صلح آمیز هسته ای، 
ســکوت اختیار کرده و حتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این حمالت حمایت 
کرده اســت، فاقد هرگونه وجاهت در متهم کردن دیگران اســت». کنعانی تأکید 
کرد: «جمهوری اســالمی ایران به عنوان کشــوری که بارها مورد حمالت سایبری 
قرار گرفته، بخش مهمی از تالش های مســئوالنه بین المللی در مقابله با تهدید 
حمالت ســایبری بوده اســت». با درنظرگرفتن این شــرایط به نظر می رسد آنچه 
فعال محلی از اعراب ندارد آینده مذاکرات هسته ای و احیای برجام است، چراکه 
گفت وگوها به شکل جدی تحت الشــعاع اوج گیری تقابل تهران و واشنگتن قرار 
گرفته اســت. از این منظر باید اذعان داشت که پیچ عدم احیای برجام سفت تر از 

قبل شده است.
یک سفر و کم رنگ شدن امیدها برای حصول توافق

ســیدابراهیم رئیســی در ســفری ســه روزه با هدف حضور در بیست و دومین 
اجالس ســران کشورهای عضو ســازمان همکاری شــانگهای راهی سمرقند در 
ازبکستان شد. رئیس دولت سیزدهم در این سفر دیدارهایی را با مقامات ۱۰ کشور 
ازبکستان، قرقیزســتان، تاجیکستان، پاکستان، روســیه، چین، بالروس، قزاقستان، 
هنــد و ترکیه انجام داد. در این ســفر عضویت دائم ایران در ســازمان همکاری 

شانگهای نیز قطعی شد.
این ســفر و دیدارهای انجام شــده عمال میل و رغبت دولت سیزدهم و در کل 
جمهوری اســالمی ایران را برای ادامه مذاکرات هســته ای و احیای برجام بیش 
از پیــش کاهــش خواهد داد، چراکه ایــن تصور وجود دارد که تهــران با اتکا به 
توان اقتصادی، تجاری و دیپلماتیک برخی از پیمان ها و سازمان های منطقه ای و 

بین المللی می تواند جایگزینی مطمئن برای لغو تحریم ها پیدا کند.
رئیسی در اجالس سران شانگهای با تأکید بر اینکه هم گرایی در حوزه انرژی در 
سازمان همکاری شانگهای به توسعه بیشتر اقتصادی و نهایتا کاهش هزینه های 
امنیتی و اقتصادی و ثبات در منطقه و فرامنطقه کمک چشمگیری خواهد کرد، از 
آمادگی ایران برای ایفای نقش مؤثر در زمینه تأمین امنیت عرضه انرژی خبر داد.
رئیس دولت ســیزدهم در سخنانی در اجالس سران شــانگهای عنوان کرد: 
«تعامل و پیوســتگی حداکثری با کشــورهای منطقه از جمله کشــورهای عضو 
ســازمان شــانگهای و حضور مؤثر در ترتیبات منطقه ای و بین المللی، در کانون 
سیاســت خارجی جمهوری اســالمی ایران قرار دارد. جمهوری اســالمی ایران 
راهبــرد تعمیــق چندجانبه گرایی اقتصادی را در دســتور کار خــود دارد. توجه 
جمهوری اسالمی ایران به ترتیبات مهمی همچون سازمان همکاری شانگهای و 
بریکس بیانگر اهتمام ما به شرکت در تالش های کشورهای همسو برای پی ریزی 
یک نظام بین المللی عادالنه، متعالی و مبتنی بر مشــارکت اســت. این رویکردها 
در کنار توانمندی های گســترده جمهوری اســالمی ایران، حرکت آینده ســازمان 

شانگهای را سرعت می بخشد و تسهیل می کند».
رئیســی در ادامه بیان کرد: «در ســال های اخیــر چندجانبه گرایی اقتصادی و 
سیاســی مورد تهدید جدی قرار گرفته و دولــت آمریکا با قلدرمآبی تمام درصدد 
تحمیل خواســته ها و قوانین داخلی خود بر نظام بین الملل و کشــورهای دارای 
حاکمیت و اســتقالل برآمده و اســتفاده گســترده از اهرم اجبار را در دستور کار 
خود قرار داده است. بدون تردید،  یکجانبه گرایی آمریکا، به دنبال عقب نگه داشتن 
کشورها از مسیر توسعه مستقل خود است. سازمان همکاری شانگهای در مقابله 
بــا یکجانبه گرایی و تحریم های ظالمانه نیازمند اتخــاذ راهکارهای نوین و تدابیر 
ویژه است؛ از آن جمله شکل دهی به تجارت پایدار میان اعضای این سازمان است 
که خود نیازمند توســعه مشترک زیرســاخت ها در حوزه مبادالت مالی، تبادالت 
کاالیی و مبادله داده ها میان کشورهاست». این گفته ها شاید به نحوی دربردارنده 
دیپلماســی موازی منطقه ای دولت ســیزدهم در کنار دیپلماسی برجامی باشد، 
اما نباید این واقعیت را هم از نظر دور داشــت که بخشــی از جریان های رادیکال 
در داخل عمال دولت را در مســیر شکســت مذاکرات هســته ای و اتکا به شرق با 
محوریت مسکو و پکن قرار داده اند. در این بین قطعی شدن عضویت دائمی ایران 
در سازمان همکاری شانگهای می تواند موتور این جریان رادیکال را برای افزایش 
فشــار به دولت ســیزدهم در جهت کنارگذاشتن مذاکرات هســته ای و وابستگی 

بیش از پیش به روسیه و چین روشن کند.
در مقابل برخی سیاســیون و منتقدان نگاه دولت رئیسی و جریان های همسو 
در جایگزین کردن احیای برجام و لغو تحریم ها با دلخوش شــدن به حضور ایران 
در پیمان هایی نظیر سازمان همکاری شانگهای این تصور را دارند که این سازمان 
نمی تواند به بهبــود وضعیت اقتصادی و تجاری ایران کمــک چندانی بکند. در 
همین راستا محمد مهاجری در توییترش نوشت: «می گویند موز اگر قوت داشت، 
کمر خودش را صاف نگه می داشــت! ســازمان شــانگهای اگر قرار بود فایده ای 
داشته باشد دوســوم اعضایش برای اقتصاد روزمره شان، لنگ نبودند! ذوق زدگی 
دولت رئیسی برای پیوســتن به این سازمان تشریفاتی، یعنی الکی خوش بودن به 

اینکه دیپلماسی مان سقف آسمان را شکافته!».
البته دیگر مخالفان و منتقدان عضویت کشورها در سازمان و پیمان هایی چون 
شــانگهای معتقدند که چون اعضای این سازمان، نه مانند اعضای اتحادیه اروپا 
واحد پولی یا نهادهای اداره کننده مشــترک دارند و نه مانند اعضای ناتو حاضرند 
برای امنیت یکدیگر دســت به ماشه شــوند؛ بنابراین حضور در آنها چندان مثمر 

ثمر نیست.

«شرق» از ادعای آمریکا و ایران پیرامون عدم حصول توافق گزارش می دهد

پیچ عدم احیای برجام 
سفت تر از قبل

شرق: با در نظر گرفتن شرایط کنونی، به نظر می رسد به این زودی ها توافقی در کار نخواهد بود. فارغ از اینکه کدام طرف و به کدام دلیل احیای برجام 
را به تأخیر انداخته ، عمال سکون، توقف و انسداد دوباره به میز وین بازگشته است. در همین رابطه برخی اخبار هم حکایت از آن دارد که در بهترین 
حالت ممکن و در خوشبینانه ترین و ایدئال ترین سناریو، حصول توافق تا بعد از انتخابات زودهنگام کنست در اسرائیل و انتخابات میان دوره ای کنگره 
در آمریکا به تعویق خواهد افتاد. با این حال از یک ســو ایاالت متحده از آینده مبهم برجام و شکســت در مذاکرات می گوید و از سوی دیگر جمهوری 
اسالمی ایران کماکان اصرار دارد بستر برای حصو توافق و احیای برجام وجود دارد. حال در این دوگانگی آنچه بیشتر خودنمایی می کند، تأثیر مخرب 
روانی این شرایط شکننده بر بازارهای داخلی است. در همین راستا، دالر در هفته های اخیر روندی صعودی به خود گرفته است و برای ورود به کانال 
۳۲ هزار تومانی و فتح نرخ های باالتر آماده می شود. در این باره بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه اقتصادی معتقدند در صورت تداوم شرایط 
کنونی مذاکرات، بدون شــک دالر نه تنها رکورد قبلی دولت رئیسی در فتح کانال ۳۳ هزار تومانی را خواهد شکست، بلکه دولت سیزدهم باید منتظر 

رکوردزنی های متوالی دالر در بازر آزاد باشد.

در اربعین ســید و ساالر شهیدان، حســینیه امام خمینی(ره) میزبان هیئت های دانشجویی بود و دانشجویان 
عزادار در حضور رهبر انقالب اسالمی همنوا با زائران کربالی معلی یکپارچه ندای «لبیک یا حسین» سر دادند. به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی مقام معظم رهبری، در پایان مراسم عزاداری، حضرت آیت اهللا خامنه ای در سخنانی 
دل های پاک و مؤمن جوانان را موجب کیفیت بخشــی به دعا و موعظه و افزایش هدایت الهی دانستند و گفتند: 
مراســم اربعین که پرچم بلند حضرت سیدالشهداست، امســال با شکوه تر و معظم تر از هر دوره دیگری در تاریخ 

برگزار شد.
رهبر انقالب، حادثه معجزه آســای راهپیمایی اربعین را نشــانه اراده پروردگار برای برافراشــته تر کردن پرچم 
اســالم اهل  بیت خواندند و افزودند: این حرکت با هیچ سیاســت و تدبیر بشــری قابل تحقق نیست و این دست 

خداست که با این جلوه عظیم بشارت می دهد راه پیش روی ما روشن و پیمودنی است.
ایشــان، جوانان را به قدر دانســتن دوران جوانی و اهتمام ویژه به هیئت های حســینی توصیه کردند و گفتند: 

هیئت ها هم باید یاد اهل  بیت را زنده نگه دارند، هم مرکز و پایگاه تبیین حقایق باشند.
حضرت آیت اهللا خامنه ای با اشــاره به تالش های بی وقفه بدخواهان و رهزنان حقایق بر ضد حوادث مهمی 
همچون راهپیمایی شورانگیز اربعین، همگان را به وظیفه شناسی سفارش و خاطرنشان کردند: دو جمله حیاتی و 
جاودانی قرآن یعنی تواصی به حق و تواصی به صبر برای همیشه و به خصوص برای امروز ما یک دستورالعمل 

اساسی است.
ایشــان صبر را به معنای پایداری، ایســتادگی، خسته نشدن و خود را در بن بســت ندیدن دانستند و خطاب به 

جوانان عزیز هیئتی و قرآنی گفتند: هم خودتان راه حق را بروید، هم تالش کنید با منور کردن محیط های گوناگون 
از جمله دانشگاه به رنگ خدا، دیگران نیز به این راه هدایت شوند.

همچنین در این مراســم حجت االسالم عالی در ســخنانی الزمه ظهور منجی عالم بشریت را ایجاد آمادگی و 
اســتعداد عمومی در امت اسالمی دانســت و گفت: زیارت اربعین که امروز به نماد هم گرایی مؤمنان و اجتماع 
عظیم حق طلبان تبدیل شــده ، بستری بی نظیر برای تربیت جمعی جامعه اسالمی و تحکیم پیوندهای مؤمنین و 

ایجاد آمادگی برای ظهور است.
در این مراســم، آقای محمد کاویان زیــارت اربعین را قرائت کرد و آقای میثم مطیعــی نیز به مقتل خوانی و 

مرثیه سرایی پرداخت.

رهبر انقالب اسالمی در مراسم عزاداری دانشجویان به  مناسبت اربعین حسینی:

سفارش قرآنی تواصی به حق و تواصی به صبر دستورالعمل اساسی برای همیشه ما است
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SEAMASTER AQUA TERRA 150M
CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER

LOOKS MAGICAL. WORKS BEAUTIFULLY.

Although not your typical watch interior, our dreamlike world is not 

too far removed from the real thing. An OMEGA watch calibre is a 

tiny universe of components. Each working so wonderfully together, 

our precision timepieces have earned the trust of athletes, deep 

sea adventurers - and even astronauts.
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فعاالن بازار مسکن از توقف پروژه های ساخت و ساز و مهاجرت سازندگان به ترکیه و امارات خبر می دهند

ساخت مسکن در کما

وزارتی سبز با خبرهایی قرمز

شرق: چشم انداز مبهم اقتصاد ایران باعث مهاجرت 

بســیاری از ســازندگان مســکن به ترکیه و امارات 

شــد. این موضوعی اســت که رامین گوران، عضو 

هیئت رئیســه کانون سراســری انجمن انبوه سازان 

کشــور، گفته است. فرشــید پورحاجت، دبیر کانون 

سراســری انبوه سازان، هم به «شــرق» می گوید که 

فعالیت های ساختمانی بالتکلیف هستند و بسیاری 

از پروژه های ساخت وســاز متوقف شــده است. او 

توضیح می دهد که ســردرگمی فعاالن ساخت وساز 

نســبت به آینده اقتصاد کشــور و همچنین رشــد 

تولید در مقابل ســقوط قدرت  خیره کننده هزینــه 

خریداران باعث شــده که ساخت وســاز مسکن در 

ایــران به کما برود و احتمــاال در این میان عده ای از 

فعاالن این بازار به کشــورهای همســایه مراجعت 

کرده انــد. چندی پیش هم محمــد مرتضوی، رئیس 

کانون انبوه ســازان، گفته بود که تولید مســکن در 

شهر تهران به حدود دو هزار واحد در ماه رسیده که 

کمترین میزان در ۱۸ سال اخیر محسوب می شود.

قفل بازار مسکن

فعاالن بازار مسکن می گویند که بازار مسکن با وضعیت پیچیده 
و کم ســابقه ای مواجه شده اســت. آنها می گویند که هزینه های 
تولید مسکن رشد خیره کننده داشته و در مقابل قدرت خرید مردم 
سقوط کرده است. از آن ســمت فعاالن این بازار هیچ چشم انداز 
و تصوری نســبت به آینده اقتصاد کشور ندارند و سردرگم هستند. 
بنا به گفته سازندگان مسکن قیمت نهاده های ساختمانی امسال 
حدود ۵۵ درصد رشــد داشته و دســتمزد کارگران که حدود ۳۰ 
درصد هزینه تمام شــده ساخت وساز را تشــکیل می دهد، با رشد 
بی سابقه ۵۷ درصدی روبه رو بوده است. فرشید پورحاجت، دبیر 

کانون سراسری انبوه ســازان، به «شرق» می گوید که نرخ عوارض 
شهرداری در بخش ساخت وســاز صعود وحشتناکی داشته و در 
برخی اســتان ها تا ۲۰۰ درصد افزایش گزارش شده است. او تأکید 
می کند که ۶۰ درصد درآمد شهرداری های کشور از محل عوارض 
ساخت وســاز تأمین می شــود و به جــای آنکه ســاختار پرهزینه 
شــهرداری با آن همه نیروهای مازاد، اصالح شود، هزینه های آن 
به بازار مسکن تحمیل شده است. او ادامه می دهد که بالتکلیفی 
عجیبی در بازار مســکن ایران حاکم شده و نبود چشم انداز نسبت 
به آینده اقتصاد کشور بسیاری از پروژه های ساخت وساز را متوقف 
کرده است. رامین گوران، کارشناس بازار مسکن، هم با بیان اینکه 

ســرمایه گذاری در بخش ساخت وساز افت داشته، به ایسنا گفت: 
هم در بخش ســاخت و هم در بخش سفته بازی، سرمایه گذاری 
به شدت کاهش یافته است. در همه جای دنیا پول معموال هفت 
تا هشت بار در ســال گردش دارد؛ اما در ایران شاید کمتر از دو بار 
این اتفاق بیفتد که این مســئله باعث رکود می شــود. گوران تأکید 
کرد: پیش از این وقتی سازندگان مســکن، پروژه ای را به ۵۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی می رساندند، پروژه بعدی را شروع می کردند؛ اما 
در حال حاضر به دلیل نبود مشتری، امکان تعریف طرح های جدید 
وجود ندارد. این کارشناس همچنین توضیح می دهد که «دو سال 
پیش قیمت پیش فروش در مناطق متوســط و پایین شهر تهران، 

متری هفت تا هشت میلیون تومان بود. در حال حاضر از ۴۰ میلیون 
تومان عبور کرده است. از آن طرف توان خرید متقاضیان متناسب 

با قیمت ها رشد نکرده و بخش مسکن وارد رکود شده است».
سقوط ساخت وساز

کاهش شــدید ساخت وســاز مســکن، موضوعی اســت که 
پیش از ایــن و در تیر ماه امســال محمد مرتضــوی، رئیس کانون 
انبوه سازان، به آن اشاره کرده و به ایسنا گفته است که تولید مسکن 
در شــهر تهران به حدود دو هزار واحد در ماه رســیده که کمترین 
میزان در ۱۸ سال اخیر محسوب می شود. او تأکید کرده است که از 
دالیل اصلی این مسئله افزایش قیمت تمام شده، نبود سیاست های 
تشــویقی، رشــد هزینه صدور پروانه، مالیات و دســتمزد است و 
اوضاع به گونه ای شده که در بازار مسکِن بسیاری از مناطق کشور 
با نرخ های کمتر از قیمت های تمام شــده ساخت مواجه شده ایم. 
مرتضوی همچنین توضیح داده اســت: در عمده مناطق کشــور 
اقشاری که متقاضی مسکن هســتند، توانایی پرداخت هزینه های 
مســکن متناســب با تورم نهاده های ســاختمانی و رشــد قیمت 
تمام شــده را ندارند؛ بنابراین بازار محدود می شود و تولیدکنندگان 
مســکن خواه ناخواه از ساخت وساز امتناع می کنند؛ زیرا سازندگان 
نگران این هستند که نتوانند واحدهای خود را با یک سود متعارف 
به فروش برســانند. بر اساس گفته مرتضوی طبق آمار بهار امسال 
در شــهر تهران ماهانه حدود دو هزار واحد مســکونی تولید شده 
است؛ در حالی که سال ۱۳۹۱ این رقم بیش از ۲۰ هزار واحد در ماه 
بود و ساخت وساز در پایتخت نسبت به سال گذشته هم ۴۲ درصد 
کاهش نشــان می دهــد. همچنین آخرین نتایج نظرســنجی های 
رسمی از فعاالن ساختمانی از کاهش فعالیت سازنده های مسکن 
در خــرداد و تیر امســال خبــر می دهد. بر اســاس این اتاق تعاون 
ایــران در تازه ترین گزارش خود از وضعیت بازار ساخت وســاز، از 
کاهش نسبی فعالیت های ساختمانی با استناد به عدد شامخ کل 
ساختمانی خبر داد. اتاق تعاون ایران هر ماه با انجام نظرسنجی از 
فعاالن ســاختمانی و سازنده ها، وضعیت ساخت و ساز در ماه قبل 
و همچنین چشم انداز سازنده ها برای ماه پیش رو را منتشر می کند. 
براســاس این گزارش که بــا عنوان طرح شــاخص مدیران خرید 
ساختمان موسوم به گزارش شــامخ ساختمان به صورت ماهانه 
منتشر می شــود، عدد شــامخ کل در خرداد ۱۴۰۱ معادل ۵۲.۷۷ 
بوده است که این میزان نسبت به ماه قبل که ۵۶.۳۱ بوده، کاهش 
نشان می دهد. همچنین به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق تعاون 
ایران، بررسی های آماری نشان می دهد عدد شامخ کل در تیرماه به 

میزان ۴۶.۷، بوده که نسبت به ماه قبل کاهشی درخور توجه داشته 
که نشان دهنده کاهش فعالیت در حوزه صنعت ساختمان در تیر 
ماه نســبت به خرداد ماه است. براساس این مؤلفه های موجودی 
محصــول نهایی در انبار یا کارهای معــوق و ناتمام، قیمت خرید 
مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز، میزان فروش کاالها و خدمات، قیمت 
محصوالت تولید شــده و خدمات ارائه شده و موجودی مواد اولیه 
یا لوازم خریداری شــده نســبت به ماه قبل کاهش درخورتوجهی 
داشتند. همچنین افزایش حجم تعداد واحدهای مسکونی ناتمام 

در این گزارش ها اعالم شده است.
مهاجرت سازندگان مسکن

بنا بر گفته فعاالن بازار مسکن، بالتکلیفی در بازار مسکن و رشد 
خیره کننده هزینه ها سبب مهاجرت بخشی از سازندگان مسکن به 
امارات و ترکیه شده است. رامین گوران، عضو هیئت رئیسه کانون 
سراســری انبوه سازان کشــور با بیان اینکه بســیاری از سازندگان 
واحدهای لوکس از شــمال تهران کوچ کرده اند، به ایســنا گفت: 
برخی از فعاالن صنعت ســاختمان به مناطق متوســط شــهر و 
بسیاری هم به ترکیه و کشــورهای عربی رفته اند و در آنجا اقدام 
به ساخت وساز می کنند. گوران، ســرمایه گذاری در بخش مسکن 
در ایران را دارای موانعی دانســت و افزود: تقریبا یک ســال طول 
می کشــد تا شهرداری جواز بدهد. این خواب سرمایه باعث لطمه 
به سازندگان می شود. در نهضت ملی مسکن نیز منافع اصلی به 
سازمان ها و ارگان ها مثل شهرداری، سازمان ثبت، نظام مهندسی 
و... می رسد. به طور مثال سازمان ثبت برای ثبت وام ۴۵۰ میلیون 
تومانــی ۴.۵ میلیــون تومان حق ثبت دریافت می کنــد. او درباره 
پیش بینی بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری گفت: معتقدم در 
شش ماهه دوم ســال، تورم چندانی در بازار مسکن رخ نمی دهد؛ 
زیرا اتفاقاتی که می توانســت منجر به رشــد قیمت ها شود، مثل 
افزایش قیمت نهاده های ســاختمانی و دســتمزدها اتفاق افتاده 
اســت. تنها مؤلفه ای کــه می تواند در بازار مســکن تأثیر بگذارد، 
هجوم یکبــاره بورس بازان و دالالن اســت که بــا توجه به رکود 

معامالت مصرفی بعید به نظر می رسد.
بر اســاس آخرین گزارش بانــک مرکزی در مرداد ســال ۱۴۰۱، 
متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از 
طریق بنگاه  های معامالت ملکی شهر تهران به حدود ۴۲ میلیون و 
۷۲۹ هزار تومان رســیده که نسبت به ماه قبل (تیرماه ۱۴۰۱) و ماه 
مشــابه ســال قبل (مردادماه ۱۴۰۰) به ترتیب معادل ۲٫۵ و ۳۸٫۰ 

درصد افزایش داشته است.
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چندی اســت خبرها از حوزه کشاورزی کشــور از التهابی قرمزرنگ حکایت 
می کنــد. هنوز از قیمت گذاری مجعول ۱۸ هــزار تن میوه و صدور نامتعارف دو 
تن زعفران در سازمان تعاونی روستایی در خردادماه سال جاری مدتی نگذشته 
اســت که از «کوتاژ صوری» بــرای واردات انجام نگرفتــه نهاده های دامی خبر 
می رســد. در این کوتاژ بی پشــتوانه، مبلغ هزارو صد میلیارد تومان معادل ۷۰۰ 
میلیون دالر از دامداران متقاضی بدون اقدام به واردات گرفته شده است. افشا 
و تأییــد چنین خبــری از جانب یکی از نمایندگان مجلس و نیز رئیس ســازمان 
بازرســی کشور و بازتاب رســانه ای آن به  گونه ای بود که تکذیب وزیر اطالعات 
در جلســه هیئت دولت در این زمینه جز افزایش ســردرگمی در افکار عمومی 
نتیجه ای نداشــته اســت. گرچه به  موازات چنین اخبــار قرمزرنگی، وزیر جهاد 

کشاورزی به مناســبت های هفته دولت یا پیش از خطبه نماز جمعه (شهریور 
۱۴۰۱) و... بر آینده ســبز کشــور تأکید داشــته اند. گزارش هایی کــه در آن برای 
مخاطبان از رونق کشاورزی و قرار گرفتن در مرتبتی باالتر از کشورهای غرب آسیا 

نویدها داده شده است.
به عنوان یک پژوهشــگر کشــاورزی به این قبیل نامعــادالت در امور مالی و... 
در مقایســه با راهبردهای مدیریت این بخش حساسیت کمتری دارم. به هر حال 
دســتگاه های قضائی و امنیتی و بر حســب وظایف حاکمیتی خــود قاعدتا پیگیر 
این قبیل امور باید باشــند؛ اما آنچه نــگاه حرفه ای امثال این راقم را با دغدغه ای 
ملی می آزارد، مســیری واژگون با چشــم اندازهای رؤیایی وزیر و همکاران شــان 
اســت. ایشــان در تکرارهای اخیر خود وعده داده اســت که ایــران به زودی در 
ســطحی باالتر از کشــاورزی کشــورهای غرب آســیا قرار خواهد گرفت. در این 
مقایســه تأمل انگیز جز ترکیه، ۱۵ کشــور دیگر از قبیل قطر، یمن، کویت، ســوریه 
و... بــه لحاظ محدودیت های ســطح، آب، خاک و پارامترهــای اقلیمی، ظرفیت 
ناچیزی برای توســعه کشاورزی داشته و برتری کشورمان بر آنها اساسا مزیتی به 
حساب نمی آید. در قیاس با کشــور ترکیه هم به نظر می رسد وزیر محترم عمدتا 
از آرزوهای شــان گفته اند که مجال دیگری را می طلبد. گرچه انتشار گزارش ها از 

خبر ویژه

شــرکت سیبا موتور در راستای نیاز مشتریان اقدام به ثبت نام نقدی دو محصول خود 
کرده اســت. شرکت سیبا موتور اعالم کرده در راستای نیاز مشتریان، شرایط ثبت نام نقدی 
محصــوالت خود را با قیمــت قطعی و ظرفیت محدود به صورت آنالین از ســاعت ۱۰ 
صبح روز دوشــنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۸ تا ســاعت ۱۶ همان روز یا تا زمان تکمیل ظرفیت 

فراهم خواهد کرد.
در این طرح کشــنده تک محور CA۴۱۸۰ به قیمت ۲۵,۹۳۵,۰۷۰,۰۰۰ ریال و کشــنده 
جفت محور CA۴۲۵۰ به قیمت ۲۶,۵۸۵,۷۴۱,۰۰۰ ریال به فروش می رســند. هر کدملی 
یا شناســه ملی مجاز به ثبت نام یک  دســتگاه از این بخش نامه است و تحویل خودروها 

نیز هفته سوم آبان است.
شرکت ســیبا موتور شــروطی را مطابق موارد مندرج در قواعد و ضوابط بخش نامه 
مربوطه قرار داده است که در صورت ثبت نام مغایر با شروط مندرج در قواعد و ضوابط 
بخش نامه، ثبت نام متقاضی از سوی شرکت سیبا موتور به صورت یک طرفه فسخ خواهد 

شد و وجه واریز شده به حساب مبدأ مسترد خواهد شد.
آن دســته از عزیزانــی کــه متقاضــی ثبت نــام هســتند، می تواننــد بــه آدرس

 http://Bahman.iranecar.com مراجعه و برای ثبت نام اقدام کنند.

شرایط فروش نقدی محصوالت شرکت سیبا موتور اعالم شد

آگهی شناسایی پیمانکار 
بانک صادرات ایران در نظر دارد نسبت به شناسایى پیمانکاران ساختمانى ذى صالح در تمامى رشته ها (اعم از جزء و یا داراى رتبه بندى) اقدام کند.

 لذا در صورت تمایل، اعالم آمادگى کتبى خود را به همراه مدارك مثبته به شرح ذیل (ترجیحاً در قالب فایل PDF) به اداره کل امور مهندسى و ساختمان
بانک صادرات ایران به نشانى تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان مفتح، شماره 85، ساختمان برج سپهر، طبقه 5، اتاق 10، کدپستى (1571838713) 

ارائه نمایند. 
تلفن تماس براى کسب اطالعات بیشتر و پاسخگویى به سواالت: 021-88832904

اسناد و مدارك مورد نیاز شرکت ها ( اشخاص حقوقى):
1- اسناد و مدارك ثبتى شرکت به انضمام گواهینامه صالحیت پیمانکارى 

2- رونوشت برابر اصل اساسنامه و آگهى روزنامه رسمى و آخرین تغییرات شرکت، کپى کارت اقتصادى، کپى شناسنامه و کارت ملى دارندگان امضاى مجاز 
3- رزومه کارى حداکثر تا 5 سال گذشته

اسناد و مدارك مورد نیاز پیمانکاران (اشخاص حقیقى):
1- رزومه کارى حداکثر تا 5 سال گذشته

2- تصویر شناسنامه و کارت ملى
                                                             *اعالم آمادگى شرکت ها، هیچ گونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

تخلفات مالی هر دستگاه اجرائی از اصلی ترین رسالت رسانه ها به شمار می آید؛ 
اما انتظار مــی رود که در پرداختن بــه این قبیل کاســتی ها، از زیان های نجومی 
در ناپایداری منابــع تجدیدناپذیر نیز غافل نشــوند. بدون تردید محدود کردن نقد 
مدیریت ها به این نوع تخلفات مالی چه بســا ارزیابــی از خطاهای این وزارت در 
حفظ منابع و به بهانه امنیت غذایی را به انحراف بکشــاند. برای اثبات این مدعا 
توصیه می شــود که گزارش های این مدیریت از فعالیت های یک ساله اخیر خود 
مورد بازخوانی قرار گیرد. در این گزارش ها برنامه های حفظ منابع تولید و پایبندی 
به کشاورزی پایدار به حاشــیه رفته و تنها شوق دستیابی به افزایش های کمی و 
البته ناپایدار به چشــم می خــورد تا که به نظر خود ثابت کنند که گذشــتگان بر 
خطا بوده و مبدأ رونق کشــارزی از آغاز جلوس آنان بر کرسی مدیریت این بخش 

بوده اســت. به عنوان مثال مواردی از قبیل فرسایش ساالنه دو میلیارد تن خاک و 
به ارزش هر تن ۳۰ دالر یا تخریــب عرصه های کم نظیر و گران بها در جنگل های 
هیرکانی و... در گزارش های این وزارت به حاشیه می رود. اگر اولویت حفظ منابع 
تولید مقدم بر شتاب بی توجیه برای تولید بود و تنها ۱۰ درصد از سرعت فرسایش 
خاک کنترل می شد، ساالنه حداقل شش میلیارد دالر در کیسه تهی شده نسل های 
آینده ذخیره می شد که بسیار بیشتر از ۷۰۰ میلیون دالر در کوتاژ صوری اشاره شده 
است. ای  کاش نگاه مســئوالنه رسانه ها و فراتر از توجه به تخلفات روزمره ای از 
قبیل کوتاژ صوری به پیامدهای نابودی منابع تجدیدناپذیر تولید نیز جلب شــود؛ 
غفلت هایــی که مانند موریانه از درون می خــورد و زمانی صدای فروریختن ها را 

می شنویم که دیگر مجالی برای جبران فراهم نیست.

از اقامت خارج از کشور فرزندان تا رانت موقعیت
چند روز پیش خبر برخورد ریاست جمهوری با پرونده تحصیل فرزند یکی از معاونان 
وزرا منتشــر شد که گفته اند: «اگر پسر رفت، پدر هم برود». رسانه ها از زوایای مختلف به 
موضوع پرداخته و درباره نکات مثبت و منفی آن گفتند و نوشتند. در این یادداشت بدون 
اعتنا به این «نکات مثبت و منفی» از زاویه ای تا حدی مغفول به این مبحث توجه می کنم. 
در دهه ۵۰ بســیاری از مــردم که به  تدریج در جریان اخبــار روز جامعه قرار می گرفتند، 
شرایط تبعیض آمیز جامعه و امتیازات بسیار زیاد مقامات و وابستگان دربار را برنمی تافتند 
و آن گــروه کم تعداد ولی پرقدرت را با عناوینی همچــون «از ما بهتران» یا «هزارفامیل» 
می نواختند. تلقی عمومی مردم به درســتی این بود که این گروه هرگز شــباهتی با بقیه 
جامعــه ندارند و گویی قوانین و مقررات حاکم بر کشــور فقط بــرای عامه مردم جاری 
اســت و نمی تواند زندگی شخصی و فعالیت اقتصادی این گروه را تحت تأثیر قرار بدهد 
و آنان قوانین و مقررات خاص خودشــان را دارند. یکی از علت های گسترش سریع ابعاد 
اعتراضات مردمی رواج همین باور در سال های قبل از آن بود که زمینه را برای همراهی 
سریع مردم فراهم کرد. یکی از خواسته های عموم مردم در دوران پیروزی انقالب اسالمی 

این بود که برخالف رژیم ســابق، مســئوالن و جامعه هم رنگ بوده و زندگی متفاوتی با 
هم نداشته  باشــند. اما فراتر از این، تعالیم مکتب انسان ساز اسالم، حاکمان را به رعایت 
قیدوبندهای بیشــتری نســبت به مردم عادی امر می کند؛ یعنی اگر فالن روش تجاری یا 
فالن الگوی مصرف برای شــهروندان خالی از ایراد بود، مقامات باید با احتیاط بیشــتر و 
با ضوابط محدودکننده بیشــتری زندگی خود را سامان دهند. بااین حال، با گذشت زمان و 
فاصله گرفتن از سال های اولیه شکل گیری نظام اسالمی، برخی صاحب منصبان و متنفذان 
به  تدریج مســیری را در پیش گرفتند که با آن باورها و ارزش ها متناقض بود. نتیجه این 
تغییر مسیر از یک  سو پدیدار شدن فاصله ای باورنکردنی بین سطح زندگی برخی متنفذان 
با شهروندان عادی جامعه است و از سوی دیگر دسترسی آنان به رانت های شگفتی آور. 
نگارنده بر این باور است که فقط عده کمی از متنفذان گرفتار وسوسه استفاده از موقعیت 
شده اند، ولی رفتار نادرست همین تعداد اندک توانسته ذهنیت جامعه را نسبت به همه 
مقامــات تغییر داده و به نوعی بدبینی عمومی دامن بزند. واکنش ریاســت جمهوری به 
پرونــده فرزند فالن مقام در واقع باید به عنوان نقطه شــروعی برای این رویکرد جدی در 

برخــورد با رفتار رانت جویانه برخی صاحبان قدرت تلقی شــود. اینکه نســبت به چنین 
پرونده ای حساســیت نشــان بدهیم و حضور و اقامت فرزند یک معاون وزیر را در خارج 
از کشــور ناپسند تلقی کنیم، هرچند با وجود ابهامات نکات مثبتی در خود دارد، اما هرگز 
به تنهایی کافی نیســت. اقدام اصالحــی واقعی اوال باید شــامل همه صاحب منصبان 
از گذشــته تا به  حال و نه فقط مقامات فعلی و نیز شــامل همه قوا و نهادهای عمومی 
و نه تنها قوه مجریه باشــد. ثانیا در این اقــدام اصالحی باید رفتار فرد صاحب منصب در 
همه حوزه ها و نه فقط محل اقامت فرزندانش مدنظر باشــد. شیوه ثروت اندوزی، میزان 
استفاده از رانت هایی از نوع واگذاری امالک و مستغالت با قیمت های خودمانی، واگذاری 
فرصت های طالیی آموزشــی به خود و فرزندان و وابســتگان، استفاده از رانت موقعیت 
برای مقاصد تجاری یا اشــتغال بی دردسر فرزندان در سمت های «نان و آب دار» و... همه 
و همه مورد توجه قرار بگیرد. برای درک عظمت ابعاد پرونده، فقط کافی اســت بدانیم 
فالن صاحب منصب متنفذ بدون برخورداری از کوچک ترین ارثیه خانوادگی، در چند دهه 
گذشته چنان ثروتی گرد آورده است که به راحتی می تواند سرمایه چندمیلیاردی در اختیار 

گل پســرش بگذارد؛ درحالی که شــهروندان عادی حتی در خواب هم نمی توانند چنین 
موقعیتی را تصور کنند. بی تردید چنین امکاناتی فقط در ســایه حاکمیت قوانین دیگری 
غیر از قوانین حاکم بر زندگی شــهروندان عادی قابل تأمین است. به بیان دیگر، در سایه 
فراموش کاری برخی متولیان امر، بار دیگر سیستم قوانین و مقررات موازی بر زندگی مردم 
عادی و صاحب منصبان حاکم شده  است. مردم عادی باید با سختی بسیار هزینه زندگی 
درویشانه خود را تأمین کنند و همواره این پیام را از رسانه های رسمی بشنوند که باید کاالی 
وطنــی مصرف کرد، در مقابل خواص جامعه می تواننــد از رانت های مختلف برخوردار 
شوند و هیچ گاه نگران افزایش اجاره مسکن یا وضعیت شغلی آینده فرزندشان نباشند و 
کاالهای مصرفی مورد نیاز خانواده خود را از بازار کشورهای همسایه تهیه کنند. بنابراین 
قاطعانه باید گفت رفتن پدر به  دنبال پســرش شــاید شروع خوبی باشد، اما همه کسانی 
که با استفاده از موقعیت خود زندگی مرفه هزارفامیلی فراهم کرده اند، با جیب خالی به 
جمع انقالبیون پیوســته و اینک ارقام میلیاردی را پول خرد تلقی می کنند، باید شناسایی 

شده و پاسخ گوی لطمه ای باشند که به اعتماد مردم به نظام اسالمی  زده اند.

کارشناس اقتصادی

ناصر ذاکری 

پژوهشگر کشاورزی
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۲۷ شهریور ۱۴۰۱
سال بیستم      شماره ۴۳۷۷

روزنه

۱۰ توصیه راهبردی رئیس مرکز پژوهش ها
برای ارتقای سرمایه اجتماعی

رئیس مرکــز پژوهش های مجلس در راســتای ضرورت ارتقای ســرمایه 

اجتماعی در جامعه امروز ایران اسالمی، ۱۰ توصیه راهبردی ارائه کرد.

به گزارش روابط  عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، بابک 

نگاهــداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی، ۱۰ توصیه 

راهبردی جهــت ارتقای ســرمایه اجتماعی در جامعه امروز ایران اســالمی 

پیشنهاد داد.

این ۱۰ توصیه به شرح زیر است؛

۱- به علــت برخی از ناکارآمدی ها و تخریب ســنگین رســانه های معاند 

انقالب، پنداشت مردم نسبت به وضعیت اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی، 

رعایــت هنجارهای اخالقی و عدالت و برابری نیاز بــه ارتقا و بهبود دارد تا از 

ایجاد اصطکاک در زنجیره عملکردی نظام اجتماعی، گسترش قانون گریزی و 

اخالل در نظم عمومی جلوگیری به عمل آید.

۲- مشــارکت اجتماعی در سطح خرد و انسجام اجتماعی در سطح میانی 

و کارآمدی در سطح کالن، بیشترین تأثیر را در شکل گیری سرمایه اجتماعی در 

جامعه امروز ایران دارند.

۳- احساســات مــردم در حمایــت از اقدامات نظــام در افزایــش اقتدار 

منطقه ای، دیپلماســی عزتمندانه، دفاع از دســتاوردهای علمــی، فناوری و 

ورزشــی، حمایت از تمامیــت ارضی و مقابلــه با تجزیه گرایــی و قوم گرایی، 

مقابله با برچســب و تهمت بیگانگان به نمادهای ملی و ارزشی و پاسداشت 

مناسک مذهبی در وضع مطلوب و قابل اتکایی برای افزایش انسجام و سرمایه 

اجتماعی قرار دارد.

۴- افزایــش اعتمــاد عمومی به رســانه های انقالب به ویژه رســانه  ملی 

زمینه ســاز مدیریت اثربخش و هدایت انتقادات به سمت سازندگی اجتماعی 

و سیاســی و جلوگیری از انحراف آن به سوی اعتراضات سیاسی و آشوب های 

اجتماعی اســت. شکل گیری و تقویت تصمیم گیری های گفت وگویی و اقناعی 

رسالت مهم رسانه های جبهه انقالب است.

۵- میــزان همراهی جامعه با تصمیمات تابع کیفیت حکمرانی اســت تا 

جامعه خود را در کنار حاکمیت به صورت «ما» ببیند. تحقق شایسته ساالری و 

جایگزینی نخبه پروری به جای حامی پروری در نظام مدیریتی کشــور، شاه کلید 

ارتقای کیفیت حکمرانی است.

۶- ارتقای شــفافیت، مبارزه نهادینه و مستمر با فساد و رفع تعارض منافع 

و پرهیز از اقدامات افشــاگرانه غیر واقعی با اغراض سیاســی در ســطح افکار 

عمومی، نقش بسیار مؤثری در افزایش سرمایه اجتماعی دارد.

۷- رضایــت و همراهی گروه هــای مرجع و جوامع مختلــف نخبگان در 

حوزه های مختلف در همراه ســازی جامعه و شــکل گیری کنش جمعی برای 

پیشــرفت کشور و تحقق حکمرانی کارآمد بســیار مؤثر است. نباید با اقدامات 

قهری، تصمیم گیری های غیر کارشناســی و دفعی، اســباب رنجش و کاهش 

تعلق خاطر آنها را فراهم کرد.

۸- شایسته است مجلس انقالبی با در نظر گرفتن منافع گروه های اجتماعی 

آســیب پذیر در قوانین، تصویب قوانین در راســتای ارتقای مشــارکت، نشــاط 

و تحــرک اجتماعی زنان و جوانــان و رفع تبعیض های احتمالی جنســیتی و 

قومیتی، تصویب قوانین ارتقای شــفافیت، مبارزه با فساد و رفع تعارض منافع 

و گردش آزاد اطالعات برای ارتقای سرمایه اجتماعی تالش کند.

۹-توصیه می شــود دولت انقالبی با تقویــت هماهنگی نهادها و نیروهای 

حاکمیتی بــرای خروج از مواضع بحران، کاهش بوروکراســی در نهاد دولت 

برای رفع و دفع بحران، فراهم ســازی فرصت های شغلی، اقتصادی، آموزشی 

و بهداشــتی برای گروه های مختلف اجتماعی، شایسته ســاالری و به کارگیری 

نخبــگان در مناصــب سیاســت گذاری و مدیریتــی، تقویــت نهــاد دولت با 

هوشمندسازی رفع تعارض منافع و شفافیت و رفع تداخالت و ناهماهنگی ها، 

تقویــت رابطه دولت بــا نیروها و ظرفیت هــای اجتماعی، نظــارت دقیق بر 

بنگاه هــای اقتصادی وابســته به دولت و ارزیابی پیشــین تأثیــرات اجتماعی 

اقدامات و برنامه های خود با پیوســت فرهنگی و اجتماعی به تقویت سرمایه 

اجتماعی حاکمیت مبادرت ورزد.

۱۰- قوه قضائیه می تواند با بازنگری در برخی ضوابط قضائی و حقوقی در 

راستای رسیدگی به انواع تخلفات و فرایندهای تولید رانت در نظام حکمرانی، 

تمرکز ویژه برای مبارزه با فســاد، اجرائی شــدن دقیق اصل ۱۴۲ قانون اساسی 

در رســیدگی به اموال مسئوالن، تسریع در رسیدگی به دعاوی و پرهیز از اطاله 

دادرســی ها با بهره مندی از رویکردها و فناوری های نوین نقش آفرینی مؤثری 

در ارتقای سرمایه اجتماعی داشته باشد.

شرق: خبر فوت مهسا امینی، دختر ۲۲ساله سنندجی 

که توســط گشــت ارشــاد بازداشــت و برای گذراندن 

کالس توجیهی حجاب به وزرا برده شــده بود، تا حدی 

تکان دهنده است که در دو روز گذشته همه اخبار دیگر 

را تحت الشعاع قرار داده و همدردی و واکنش جمعی 

اجتماعی را به دنبال داشــته است. شاید به دلیل همین 

حساسیت ایجادشــده در جامعه است که سران قوا در 

کمترین زمان ممکن، دستور رسیدگی و پیگیری موضوع 

را به مسئوالن مربوطه صادر کردند.

به دنبال انتشــار خبر فوت «مهسا امینی» که در پی 

بازداشت از سوی گشت ارشاد دچار حادثه شد و به کما 

رفت، ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور که برای شــرکت 

در اجالس ســران شانگهای در ازبکستان به سر می برد، 

به وزیر کشور دســتور داد حادثه پیش آمده را پیگیری و 

بررسی کند. 

پس از دستور پیگیری رئیس جمهور، احمد وحیدی، 

وزیر کشــور، در گفت وگو با شــبکه خبر با تأکید بر عزم 

زیرمجموعــه متبوعش برای بررســی علــت فوت این 

شــهروند، اعالم کرد: «به وزارت بهداشــت و پزشــکی 

قانونی دســتور داده شــد علت فــوت را پیگیری کنند، 

همچنین از فراجا خواسته شد دالیلی که موجب حادثه 

شده اســت را جمع آوری نمایند و معاون امنیتی وزارت 

کشور هم مسئول نظارت بر روی این موضوع شد». وزیر 

کشور بخش زیادی از علت روشن شدن مسئله را در گرو 

بررسی عالئم پزشکی منتهی به این مرگ دانست.

او بــا تأکید بر رعایــت دقــت در اظهارنظرها درباره 

علت وقوع این حادثه، گفت: «ممکن اســت مسائل در 

این شــرایط مبهم و غیرصحیح مطرح شود که درست 

نیســت، باید دقت الزم صورت گیرد، کار بررســی علت 

ایــن حادثه دنبال می شــود و ما در ایــن زمینه حتی از 

استانداری تهران به جهت اینکه حادثه در استان تهران 

اتفاق افتاده خواسته ایم همکاری کنند و همه دستگاه ها 

دنبال این هستند علت فوت مشخص شود که به محض 

مشخص شدن به اطالع مردم خواهد رسید».

انتشــار تصاویر ویدئویــی ادعایی پلیــس از احتمال 
«سکته» مهسا امینی

پلیــس تهران روز پنجشــنبه در پیامی ســکته قلبی 

مهسا امینی پس از دستگیری توسط یکی از گشت های 

پلیس را تأیید کرد و توضیح داد: «خانمی برای توجیه و 

آموزش به یکی از بخش های پلیس تهران بزرگ هدایت 

شــده بود که ناگهان در جمع ســایر افراد هدایت شــده 

به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شــد». پس از آن هم 

پلیس ویدئویی از دوربین مداربســته مرکز گشت ارشاد 

که مهسا امینی در آن حضور داشت، منتشر کرد و دلیل 

این اتفاق را سکته قلبی و مغزی اعالم کرد!

واکنش سخنگوی دولت به مرگ مهسا امینی
علی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولــت، از جمله 

دیگر مسئوالن دولتی بود که در پیامی توییتری به مرگ 

مهســا امینی واکنش نشان داد و نوشــت : «درگذشت 

غم انگیز خانم مهســا امینی را به خانواده آن مرحومه، 

به ویژه پــدر و مادر داغدارش، تســلیت عرض می کنم. 

تلخی برخی اتفاق ها به راحتی فراموش نمی شود...».

ورود مجلس به ماجرا
بــه دنبــال دســتور رئیس جمهــور بــرای پیگیری، 

محمدباقــر قالیباف، رئیس مجلس هم در پیامی ضمن 

ابراز تأسف بابت «اتفاق تلخ اخیر برای یکی از بانوان در 

یکی از بخش های پلیس تهران» کمیسیون امور داخلی 

کشور و شوراها را مأمور رسیدگی به اتفاق رخ داده برای 

مهســا امینی کرد. قالیباف به این کمیســیون مأموریت 

داد «تمامی ابعاد این موضوع را با قید فوریت و دقت» 

بررسی کند.

پس از ایجاد شائبه و اخبار ضدونقیض از دلیل فوت 

مهســا امینی و احتمال درگیری گشت ارشاد با متوفی، 

در فضــای مجــازی و رســانه های داخلــی و خارجی، 

جــالل رشــیدی کوچی، نماینده مرودشــت در مجلس 

که پیــش از این مواضع او در قبال حقوق شــهروندی، 

در مواجهه با رفتار نامتعارف گشــت ارشاد با یک زوج 

ورزشــکار که منجر به تیراندازی به شوهر زن شده بود، 

روشن است، از رئیس مجلس درخواست تشکیل جلسه 

فوری برای کمیســیون امور داخلی کشور با حضور وزیر 

کشور، مسئوالن فراجا و وزارت بهداشت داد تا ابعاد این 

ماجرا به صورت دقیق بررسی شود. همچنین از قالیباف 

درخواســت کرد در ایــن زمینه «کمیتــه حقیقت یاب» 

تشکیل شود.

این عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلی کشــور 

همچنین در واکنش به این موضوع در توییتی نوشــت: 

«حتما این موضوع را به صورت ویــژه پیگیری خواهیم 

کــرد و نتیجه اش را شــفاف بــه مــردم خواهم گفت. 

هیچ جای قانون ما این اجازه را نداده است که یک فرد را 

برای تذکر حجاب یا تنبیه مورد ضرب و شــتم قرار دهند. 

اگر این ادعا صحت داشــته باشد، چرا باید چنین اتفاقی 

بیفتد و چه نسبتی بین این حوادث و رفتار بزرگان انقالب 

وجود دارد؟».

تشکیل «کمیته حقیقت یاب» در مجلس
پــس آن خبر رســید که کمیســیون قضائی مجلس 

برای بررسی ابعاد و علل فوت مهسا امینی با هماهنگی 

رئیــس قوه قضائیــه کمیته حقیقت یاب تشــکیل داده 

است.

موســی غضنفرآبــادی، رئیس کمیســیون حقوقی 

و قضائــی مجلس هم طــی گفت وگویی با اشــاره به 

تشکیل کمیته حقیقت یاب دراین باره گفت: «اتفاقی که 

افتاد ســبب تأثر همه ما شده است و خانم امینی مانند 

بچه های ما و دخترهای ماست و خبر فوت او همه ما را 

متأثر کرده است. پس از این اتفاق همه مسئولین نسبت 

به حادثه واکنش نشان دادند، رئیس جمهور دستور داد 

و رئیس قــوه قضائیه هم همین طور و دیگر مســئوالن 

ارکان قضائــی هم پیگیری هایی داشــتند و دادســتانی 

تهران و دادگســتری کل هم دستورات پیگیری موضوع 

را صادر کردند».

او افزود: «ما هم به عنوان کمیسیون قضائی مجلس 

الزم می دانیــم ابعاد این موضوع را مورد بررســی قرار 

دهیم و در قبال کســی که در این موضوع تقصیری و یا 

قصوری را مرتکب شده باشد با رعایت شرایط و ضوابط 

قانونی وظایف خود را انجام خواهیم داد».

حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس 

هــم دراین باره گفت: «کمیســیون حقوقی و قضائی به 

اعتبار وضعیت همیشــگی خود مبنی بر کاِر کارشناسی 

هیئــت حقیقت یابی را تشــکیل خواهد داد و این هیئت 

موضوع حادثــه منجر به فوت خانم امینی را بررســی 

دقیق خواهــد کرد. ضمن عرض تســلیت درگذشــت 

مرحومه امینی به خانواده ایشان، حتما حادثه را بررسی 

دقیق خواهیم کرد».

نوروزی دربــاره ترکیب این کمیته حقیقت یاب گفت: 

«کمیته حقیقت یابی که از ســوی کمیسیون قضائی باید 

تشکیل شود متشــکل است از پزشکی قانونی، حفاظت 

اطالعات قوه قضائیه و مسئولین امنیتی تا مشخص شود 

که موضوع از چه قرار است».

عالوه بر نمایندگان فوق، محســن پیرهادی، نماینده 

مــردم تهــران در مجلس هم که پیش از این نســبت به 

رفتار خشــن گشت ارشــاد درباره حجاب زنان به سردار 

حسین اشتری، فرمانده محترم کل نیروی انتظامی نامه 

نوشــته بود و متذکر شــد: «قانون نباید به روندی برای 

تخریب یا تعرض به جایگاه شــماری از زنان کشور بدل 

شــود  یا مستمســکی برای بهانه جویی معاندان نظام و 

مدافعــان دروغین حقوق زنان در خــارج از مرزها قرار 

گیــرد...»، باز هم در واکنش به اتاق اخیر در یادداشــتی 

نوشــت: «خود را به عنوان نماینده مردم در خانه ملت، 

مکلف و موظف به پیگیری فوت مهسا امینی می دانم و 

باور دارم اطالع از چرایی و چگونگی بروز این خســران، 

حق مردم اســت...». جلیــل رحیمی جهان آبادی هم از 

جمله اولین نمایندگانی اســت که نســبت به این اتفاق 

تلــخ موضعی توییتری گرفت و نوشــت: « جماعتی که 

نظر را حرام می گوینــد/ نظر حرام بکردند و خون خلق 

حالل/ مهمان عزیز ســنندجی زنده بمان، مرگ ســهم 

تو نیســت. حق ما مسئوالنی اســت که این گونه ارشاد 

و هدایت را می بینیم و ســاکتیم! پاشو دختر ایران ظلم 

ابدی نیست».

خبر مهــم رئیس دادگســتری تهران دربــاره پرونده 
مهسا امینی

عــالوه بر مواضع مســئوالن دولتی و مجلســی، به 

گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری 

تهران هم درباره اتفاق اخیر به مردم وعده روشــنگری 

و پیگیــری داد و گفت: «مردم شــریف مطمئن باشــند 

قوه قضائیه و مدعی العموم پیگیر موضوع فوت مهســا 

امینی هستند و این پرونده به صورت ویژه مورد رسیدگی 

قرار خواهد گرفت». القاصی مهر پس از صدور دســتور 

بررسی پرونده علت فوت مهسا امینی در هیئت نظارت 

بر حفظ حقوق شــهروندی، از نماینده تعیین شــده وزیر 

کشور و کارگروه مربوطه در پزشکی قانونی خواست در 

اســرع وقت گزارش ها و جمع بندی های خود را به قوه 

قضائیه ارسال کنند.

درخصوص  کشور  قانونی  پزشــکی  سازمان  اطالعیه 
فوت مهسا امینی

ســازمان پزشــکی قانونی کشــور هم طی بیانیه ای 

ضمن تسلیت به خانواده مهســا امینی، به منظور تنویر 

افکار عمومی و آگاه ســازی جامعه، اطالعیه ای از روند 

رســیدگی به این پرونده صادر کرد و نوشــت: «اداره کل 

پزشــکی قانونی اســتان تهران بالفاصله پس از دستور 

دادســتان محترم تهران جهت رسیدگی ویژه این پرونده 

نســبت به اعزام همکاران مجرب این سازمان و معاینه 

دقیــق ایشــان در بیمارســتان اقدام نمود کــه در حین 

فرایند تشکیل کمیســیون تخصصی، خبر درگذشت وی 

واصل شــد. به محــض اطالع از وقوع فــوت متوفیه و 

در پی دســتور مقام محترم قضائی با تشــکیل یک تیم 

مجــرب از کادر متخصصان پزشــکی قانونــی، پس از 

انتقال پیکر فوت شده به ســالن تشریح مرکز تشخیصی 

و آزمایشگاهی استان تهران، نسبت به معاینه ظاهری و 

کالبدگشــایی پیکر متوفیه اقدام شد. در رسیدگی به این 

پرونده بررســی دقیق و کاملی در معاینه و کالبدگشایی 

صورت گرفت و تمامی معیارها و شــاخص های تعیین 

علت فوت، معاینه ظاهری و اعضای داخلی بدن انجام 

و نمونه هــای الزم از بافت هــا و اعضــای داخلی بدن 

برداشــته و به آزمایشگاه های تخصصی ارسال شد تا به 

مجرد حصول نتایج آزمایشات ارسالی و با درنظرگرفتن 

نتایــج معاینات و کالبدگشــایی انجام شــده، مندرجات 

پرونده بیمارستانی و سوابق پزشکی نام برده و همچنین 

اخــذ نظریه تخصصی رشــته های مورد نظــر در قالب 

کمیسیون پزشکی ویژه ای که به دستور دادستان محترم 

در اداره کل پزشکی قانونی اســتان تهران تشکیل شده 

است، متعاقبا نسبت به تعیین علت فوت اقدام و نتیجه 

به مقام محترم قضائی ارسال شود».

پایان تلخ مهسا امینی
مهسا امینی دختر ۲۲ساله ای است که روز چهارشنبه 

از ســوی نیروهای گشت ارشــاد بازداشت شد. به دنبال 

آن اعالم شــد وی همان روز دســتگیری در بازداشتگاه 

وزرای تهران ســکته کرده و به بیمارستان کسری منتقل 

شده است که در کما به سر می برد. اما به دنبال موجی 

از اعتراضــات و واکنش ها و اخبــار ضدونقیض از نحوه 

به کمارفتن او، روز پنجشــنبه خبر رســید کــه میهمان 

جوان ســنندجی درگذشــت! خبری که خانواده او را به 

این واکنش واداشــت که «از کسی نمی ترسیم؛ شکایت 

می کنیم».

۴- ورود طیــف گســترده ای از چهره های شناخته شــده در ســطح ملی به موضــوع از جمله 

سیاســت مداران، ورزشکاران، هنرمندان، نویسندگان و برخی روحانیون نشانه حساسیت وجدان 

جمعی به رویداد منتهی به فوت خانم امینی و اصل موضوع گشــت ارشــاد است. آیا متولیان 

امر در سیاســت گذاری صورت گرفته در این باره، مطابق با نظر و درخواســت اکثریت شهروندان 

یا اطالع از افکارســنجی های ملی چنین سیاســتی را بنیان  گذاشــته اند؟ حتی مشخص نیست 

نیروهای میدانی نیز چه نظر و ارزیابی ای درباره کاری که به نیروی انتظامی محول شــده است، 

دارند؟ آیا اکثریت نیروی میدانی از این روند راضی است؟

۵- از قول ســتاد امر به معروف خبری رسانه ای شد که ۶۰ درصد زنان کشور حجاب مطابق 

ســلیقه حاکم ندارند. اگر چنین امری درست باشــد، آیا روش مواجهه با این پدیده اجتماعی که 

ابعادی گســترده دارد از طریق گشت انتظامی است؟ آیا پیامدها و کارکردهای گشت ارشاد مورد 

بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفته است؟

۶- درگذشت خانم ژینا امینی فشار روانی و شوک بزرگی بر بخش مهمی از جامعه ایرانی وارد 

کرد. استمرار چنین وضعیتی، تاب آوری اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. در کنار مسائل 

جدی و بزرگی مانند وضعیت معیشــت، اقتصاد و بی کاری جوانان و مهاجرت نیروی متخصص 

کشور که این روزها کشور با آن دست به گریبان است، بروز چنین رویدادهایی می تواند کارکردهای 

دیگری بیابد. افزون بر آنکه حقوق شهروندی نیز در سایه چنین رویکردی با چالش های بسیاری 

روبه رو می شود. تجدیدنظر در سیاست های پرهزینه بخشی از نیازهای حکمرانی است. اصرار بر 

سیاستی مسئله ساز چه کارکردی جز تشدید شکاف های موجود در پی دارد؟

از طرفی فضای دوقطبی سیاســی در کشور که متأسفانه شخص آقای 

رئیســی در دو دوره رقابت انتخاباتی در سال های ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ در آن 

پرتأثیر بود، به انتشــار حاشــیه ها ضریب داد و بیم آن می رود که سفر 

قریب الوقوع رئیس جمهور به نیویورک نیز دستخوش همین بازی های 

سیاسی شود.

۴- سیاست، اخالق بلد نیست. بزنی می خوری. تخریب کنی، تخریب 

می شــوی. افشاگری کنی، افشا می شوی. درشــت گویی کنی، همان را 

می شــنوی. طعنه بزنی، لغز بارت می کنند و... . بسیاری از دولتمردان 

کنونی حتی در ســطح وزیر، تا قبل از خرداد ۱۴۰۰ در بازار مکاره همین 

بازی های سیاسی، طبع آزمایی کرده اند و حاال از همان جایی می خورند 

که زده اند و در واقع با فن خودشان خاک شده اند و چون «خودکرده را 

تدبیر نیست»، نمی توانند خود را از مخمصه برهانند.

۵- پس برای کاســتن از این حواشــی چه باید کــرد؟ درس اخالق 

و توصیــه به رعایت مصالح ملــی و نظایر آن تأثیر نــدارد. ناگزیر باید 

سیاست را به حد اعالی حرفه ای خود ارتقا داد.

۶- ارتقا در حوزه سیاســت خارجی ضرورتش از بسیاری حوزه های 

دیگــر کم اهمیت تــر نیســت. وزارت امــور خارجــه از آن جهت که 

نیروهایــش کمتــر تغییر می کننــد و معموال کارشناســانش از ابتدا تا 

انتها در حوزه خاص حرفه ای می شــوند؛ بنابراین خطاهای سهوی در 

حوزه مأموریت شــان کمتر اتفاق می افتد. پس اگر می بینیم در مسکو و 

سمرقند دو اتفاق ناگوار پیش می آید، از دو حال خارج نیست: یا خطای 

عمد در کار بوده یا افرادی که در ســمت مهم تشــریفات به کار گرفته 

شده اند، هیچ آشنایی ای با این حوزه نداشته اند.

۷- با اینکه تشریفات در سفرها بسیار حائز اهمیت است، اما خودش 

جزئی از دیپلماســی و سیاست خارجی کشور است. وقتی وزارت امور 

خارجه در سطح کالن دچار ناکارآمدی است، رخدادهایی که می تواند 

به مخدوش  شدن حیثیت مسئوالن کشــور، به خصوص رئیس جمهور 

بینجامد، کامال قابل پیش بینی است. هم اینک موضوعات مهمی مانند 

بالتکلیفی در برجام، زمین گیر بودن سیاست خارجی حتی در تعامل با 

برخی همســایگان و کشــورهای منطقه و نیز بی ابتکار بودن در عرصه 

منطقــه و دنیا بر ســر وزارت امور خارجه ســایه افکنــده و اگر چنین 

روندی ادامه یابد، تبلیغات غربی ها برای توسعه ایران هراسی و موجه 

جلوه دادن تحریم ها به پای سیاســت خارجی و وزارت خارجه خواهد 

پیچید و ناکارآمدی فعلی را مضاعف خواهد کرد.

۸- گذشت یک   سال و اندی از عمر دولت سیزدهم، باید رئیس دولت 

را متوجــه نقایص بــزرگ قوه مجریه از جملــه در وزارت خارجه کرده 

باشــد. اگر چنین حس و توجهی به وجود آمده باشــد، راه برای ترمیم 

باقی است وگرنه، نه.

حاشیه های پررنگ تر از متن در سفرهای رئیسی   اصرار بر سیاستی مسئله ساز

  مدیران   وعده پیگیری و ارائه گزارش دادند

قول مسئولین

ادامه از صفحه اول
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یک روز بعد از واقعه
ســاعت ۷:۳۰ صبح روز چهارشنبه، ۲۳ شهریور، برای خبرنگاران گروه اجتماعی 
«شــرق» پیامی از سوی یکی از کادر بیمارستان کسری رســید: «دختری جوان، روز 
گذشــته پس از درگیری با پلیس گشــت ارشــاد در پل طبیعت مرگ مغزی شده و 
در بیمارســتان ما و در بخش مراقبت های ویژه بســتری است» . خبری که نمی شد 
صحت آن را تأیید کرد یا به راحتی از کنارش گذشــت. اولین اقدام خبرنگار «شرق»، 
تماس با روابط عمومی نیروی انتظامی بود، تا اطالعات احتمالی را با خبرنگاران در 
میان بگذارد. اما مســئول مربوطه با تأکید بر اینکه قطعا زد و خوردی اتفاق نیفتاده 
و ما در جریان نیســتیم، تأکید کرد که تا پیش از اعــالم و تأیید نیروی انتظامی هیچ 
گزارشی منتشر نشود. اما این تازه آغاز یک تراژدی بود. تراژدی مرگ دختری ۲۲ساله 

که برای گردش به تهران آمده بود و چهار روز بعد، جسدش به خانه برگشت.
خبرنگار روزنامه «شرق»،  بعد از گفت وگو با روابط عمومی نیروی انتظامی، عازم 
بیمارستان کسری شــد. جو هنوز امنیتی نبود، مسئول حراست بیمارستان، خبرنگار 
«شــرق» را به طبقه باال و بخش مراقبت های ویژه راهنمایی می کند و می گوید که 
حال مهسا خوب نیست و باید برایش دعا کرد. در طبقه سوم بیمارستان کسری، پدر 
مهسا در حالی که به پهنای صورتش اشک می ریخت، با تلفن صحبت می کرد. چند 
نفر هم اطراف بخش ایســتاده بودند و به نظر می رســید که خانواده دختر باشند و 
البته حراست بیمارســتان هم حاضر بود. خبرنگار «شرق»، شروع به صحبت کردن 
با مردمی می کند که در پشــت بخش منتظر بودند و از وضعیت مهســا پرس وجو 
می کند، یک نفر از ما سؤال می کند: «دنبال همان دختری می گردید که گشت ارشاد 
کتکش زده؟ شــما باهاش بودید؟» . همان زمان تلفن پدر مهســا تمام شد و سراغ 
پدرش رفتیم و درباره واقعه از او پرســیدیم. پدر مهســا تازه از هشتگرد آمده بود و 
گریه می کرد و می گفت هنوز چیزی نمی داند و فقط به او می گویند شــرایط مهســا 
خوب نیســت. همان زمان مادر و برادر مهســا به فراجا رفته بودند تا شکایت کنند. 
از او ســؤال کردیم که آیا دوست دارید رسانه ها به این موضوع بپردازند و پدر گفت: 

«حتما به داد ما برسید... شما را به خدا صدای ما را برسانید». 
خبرنگار «شــرق»  با هماهنگی پدر مهسا، به عنوان یکی از اقوام با پوشیدن گان 
وارد بخش مراقبت های ویژه شــده و بر بالین او حاضر می شــود. ما از پرستارانی 
که مراقب مهســا بودند، ســؤال کردیم: «چی شــده؟ کتکش زدند؟»،  پرســتارها 
در حالی که صورت مهسا را تمیز می کردند، به هم نگاه کردند و از کنار من گذشتند. 
مسئول حراســت بخش پیش من آمد و گفت، نه! چه زدنی؟ اگر زده بودنش که 
کبود بود. مهســا را خیلی کوتاه دیدیم، شــرایط خوبی نبود، چند ثانیه باالی سر او 

بودیم و اجازه عکاســی به مــا ندادند. بعد از بیرون آمدن از بخش دوباره ســراغ 
پدر مهســا رفتیم و از او درباره اینکه چه اتفاقی افتاده ســؤال کردیم... پدر مهسا 
گفت: «نه دکترها نه مســئوالن چیزی به ما نمی گویند». مادربزرگ با نوای کردی 
و ناله وارد طبقه ســوم شد و پدر مهســا را در آغوش کشید... لحظه ای که توسط 
خبرنگار «شــرق» ثبت شد، چند دقیقه بعد با امنیتی شدن فضا، ناچار به خروج از 

بیمارستان شدیم.
بعد از خروج از بیمارســتان کسری، خبرنگار «شــرق» مجددا با نیروی انتظامی 
تمــاس می گیرد و اصــرار می کند که پیش از ورود رســانه های خارجی به ماجرا با 
ما صحبت کنید، بگذارید واقعیت را خودمان منتشــر کنیم... اما آنها مثل همیشــه 

سکوت کردند تا بعد از علنی شدن ماجرا، بیانیه بدهند...».
آمدیم شکایت کنیم

برادر و مادر مهســا برای ثبت شــکایت، در همان ســاعات اولیه روز چهارشنبه 
بــه فراجا مراجعه کرده بودند. کیارش امینی، برادر مهســا همان زمان به خبرنگار 
«شــرق» گفت: «شرایط مهسا خوب نیست. هیچی هم به ما نگفتند. فقط می دانیم 
در آن محوطه این اتفاق افتاده. فقط جای کبودی روی پایش بوده. ما ساکن سنندج 
بودیم و برای ســفر به تهران آمده بودیم. مهسا ۲۲ ساله است. من زمان دستگیری 
همراهش بودم». به گفته کیارش عصر روز سه شــنبه، مأموران گشت ارشاد «مهسا 
امینی» را در بزرگراه شــهید حقانی تهران دســتگیر می کننــد. مأموران به برادرش 
«کیــارش» که در محل حاضــر بوده گفتند که مهســا را برای یک ســاعت کالس 
توجیهی و آموزشی به پلیس امنیت اخالقی در خیابان وزرا می برند. دو ساعت بعد، 
کیارش از پشت درهای بسته پلیس امنیت اخالقی متوجه می شود که خواهرش به 
کما رفته و با ماشین آمبوالنس از ساختمان وزرا خارج شده است. البته همان زمان 
دستگیری کیارش تالش می کند که از بردن خواهرش ممانعت کند اما پلیس با گاز 

اشک آور مانع از این کار می شود... .
با رسانه ای شــدن ماجرا، قصه مهســا ابعاد تازه ای پیدا کرد. فضای بیمارســتان 
کسری امنیتی شــد، خانواده او ترجیح دادند سکوت کنند و سپس دایی مهسا را به 
عنوان سخنگوی خانواده انتخاب کردند. در همین شرایط بود که کم کم زمزمه هایی 
مبنی بر بیماربودن مهســا به گوش رسید، مسئله ای که دایی مهسا در گفت وگویی  
آن را تکذیب کرد. عائلی، دایی مهســا، همچنین بعد از خاکســپاری او به «شــرق» 
در این باره گفت: «واقعا شــرم آور اســت پرداختن به این مسائل! اصال نمی دانم چرا 
باید در این زمینه حرف بزنم. آنهایی که چنین ادعاهایی می کنند خودشان خجالت 
نمی کشند. گیریم که این حرف ها درست باشد. چه ارتباطی دارد به بالیی که بر سر 

دختر ما آوردند. مسائل چنان آشکار است که چنین ادعاها و دست و پازدن هایی هم 
تأثیری ندارد. به نظرم کسانی که به این مسائل می پردازند، سالمت عقلی ندارند».

اولین واکنش رسمی پلیس به فاجعه پیش آمده عصر روز پنجشنبه ۲۴ شهریور 
اتفاق افتاد. «خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از بخش های پلیس تهران بزرگ 
هدایت شــده بود که ناگهان در جمع سایر افراد هدایت شده، به طور ناگهانی دچار 
عارضه قلبی شــد». در ادامه توضیحات پلیس تهران آمده اســت:  «بالفاصله این 
خانم با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان و مداوا 
قرار دارد. مســتندات مربوطه در این خصوص در اختیار پلیس بود و اخبار تکمیلی 

در این خصوص متعاقبا اعالم خواهد شد».
مهسا پرکشید

دایی مهسا روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار «شرق»، ضمن رد ادعای هرگونه 
بیماری او با بیان اینکه او هرگز حتی ســردرد نداشت، گفت: «نه پوشش نامناسبی 
داشــت نه آرایش خاصی. با برادرش بود. میهمان بودند. این دختر آماده می شــد 
اول مهر به دانشگاه برود و حاال هم ما می دانیم او نمی ماند و هم دیگران. شرایطی 
بــرای ما ایجاد کرده اند که ســاعت ها پشــت در به جنازه عزیزمان نــگاه کنیم و به 
مادرش دلداری بدهیم. این جنازه بچه ماســت. بچه ای که بی گناه کشته شد. مهسا 

در هر شرایطی هم که بود، زمانی به او حمله دست داده که در مقر نیروی انتظامی 
بوده و آنها باید به ما پاسخ بدهند...».

یک ســاعت بعــد از این گفت وگو مرگ مهســا امینی به صورت رســمی اعالم 
شــد. خبری که خشــم و رنج عمومی مردم را را در پی داشت. سه ساعت پس از 
مرگ مهســا و اعزام او به پزشــکی قانونی، بیانیه دوم پلیس، به همراه تصاویری 
تقطیع شــده و البته بدون تاریخ و ســاعت در فضای مجازی و همین طور تلویزیون 
جمهوری اســالمی منتشــر شــد. در بیانیه پلیس آمــده بود:  «در اجرای دســتور 
فرمانده کل انتظامی کشــور مبنی بر رســیدگی دقیق به این موضوع به فرماندهی 
انتظامی تهران بزرگ، در همان ســاعات اولیه حادثه فوق بالفاصله رســیدگی به 
آن بدون هیچ گونه مالحظه ای در دســتور کار این فرماندهی قرار گرفت. براساس 
نتایج به دســت آمده و بازبینی دوربین های مداربســته نامبرده روز سه شنبه مورخ 
۲۲ شــهریور جاری به همراه تعدادی از افراد به  دلیل پوشــش نامناســب توسط 
مأمــوران پلیس امنیت اخالقی تهران بزرگ و به منظور اخذ تعهد و توجیه به یکی 
از مقرهای پلیس هدایت شــدند که وی در جمع ســایر مراجعه کنندگان در سالن 
اجتماعات به طور ناگهانی بیهوش شده و بالفاصله با همکاری پلیس و اورژانس 
به نزدیک ترین بیمارســتان جهت مداوا منتقل شده که متأسفانه اقدامات درمانی 
مثمرثمر واقع نشد. الزم به ذکر اســت تصاویر ضبط شده دوربین های مداربسته از 
لحظــه ورود وی به مقر انتظامی تا انتقال توســط اورژانس به رؤیت خانواده وی 

رسیده اســت. توضیح اینکه براساس رســیدگی دقیق به عمل آمده از زمان انتقال 
وی به خودرو و همچنین در مکان مزبور هیچ گونه برخورد فیزیکی با ایشان انجام 

نشده است».
اسم تو  رمز می شود

روز گذشــته زهره الهیان، نماینده مجلس، در توییتر خود مدعی شــد که مهسا 
امینی به بیماری قلبی و صرع مبتال بوده است. او هرچند این اتفاق را ناراحت کننده 
عنوان کرده اما به صورت تلویحی مرگ مهسا را به بیماری زمینه ای مربوط می داند 
که قویا از ســوی خانواده او تکذیب می شــود. دایی مهســا مجددا در گفت وگو با 

«شرق»، هرگونه بیماری زمینه ای خواهرزاده خود را تکذیب کرد.
فیلم های تقطیع شده، نبودن فیلمی از داخل ون گشت ارشاد و سوابق سال های 
اخیر پلیس امنیت اخالقی در مواجهه با دختران جوان، اعتماد مردم را نســبت به 
هرگونه ادعایی از آنها کمتر کرده اســت. بر فرض بیماربودن این جوان پرپرشده، آیا 
مسئولیت قانونی گشت ارشاد سلب می شود؟  آیا بر فرض پذیرش مبتالبودن مهسا 
به صرع، نمی توان ســکته مغزی او را به تنش های روحی حاصل از دســتگیری و 
بگومگو و اتفاقاتی در ون گشت ارشاد نسبت داد که ما از آن بی خبر هستیم؟  ضمن 
محکوم کردن این اتفاق برای هر زنی در ایران با هر پوششــی سؤال اصلی این است 
که پوشش مهسا امینی چه ایرادی داشت؟  آنچه از فیلم های گشت ارشاد می شود 
دید، مهســا با لباسی بلند و شالی ســاده در حال صحبت با زنی است که احتماال از 
مأموران گشت ارشاد است، این برخوردهای سلیقه ای کی تمام می شود؟  چه کسی 
می تواند نحوه پوشش را مشخص کند؟  با این شرایط هرکدام از ما در معرض خطر 
هســتیم... نیروی انتظامی تا چه زمانی این همه هزینه را به خاطر گشــت ارشاد بر 
خود تحمیل می کند؟  آیا به رابطه خودتان با مردم فکر کرده اید؟ آیا فکر کرده اید که 
مردم از شــما می ترسند؟  مگر شما پلیس نیستید؟  چرا ما باید از شما بترسیم؟  چند 
نفر دیگر از ما را دســتگیر می کنید و نحوه دستگیری تان و برخوردتان این گونه قلب 
مــردم را به درد می آورد و حتی عذرخواهــی نمی کنید؟ به این دیواری که بین ما و 

خودتان کشیده اید فکر کرده اید؟
مهســا امینی در میان ضجه های مادر و ناله های خانواده اش در سقز دفن شد. 
روی مزار موقت او نوشــته بودند: نام تو رمز می شــود... پدربزرگش بر ســر مزار او 

شعری از شیرکو بیکس را زمزمه می کرد و آرام می گفت:
«تهران

به روی کسی نمی خندد
جز به روی مرگ».

لیال علی کرمی*: مهســا زمانی که با شوق و ذوق بار سفر می بست تا چند روزی 
را در اواخر تابستان با بستگانش در تهران سپری کند، نمی دانست سفرش ابدی 
خواهد شــد. ژینا (مهسا) امینی ۲۲ ساله که همراه با خانواده از سقز برای دیدار 
با خویشــاوندان به تهران آمده بود، در نزدیکی ایستگاه متروی «شهید حقانی»، 
از ســوی مأموران گشــت ارشــاد جهت حضور در «کالس توجیهی» بازداشت 
شــد، اما دو ســاعت بعد، پیکر نیمه جان او را در حالی که بــه کما رفته بود، با 

آمبوالنس به بیمارستان منتقل کردند.
در اطالعیــه پلیس تهران بدون ذکر نام مهســا آمده اســت: «خانمی برای 
توجیه و آموزش به یکی از بخش های پلیس تهران بزرگ هدایت شــده بود که 
ناگهان در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شد».

در ایــن خصوص خبرگــزاری فارس نوشــت: «گر آن طور کــه ضد انقالب 
می گوید و این فرد بر اثر شــکنجه به کما رفته، حتما باید با متخلفان و خاطیان 
برخورد شود و پلیس باید در این زمینه پاسخ گو باشد. قطعا مجازات برخورد با 

بی حجابی ضرب و شتم نیســت، کما  اینکه در سابقه پلیس نیز تاکنون گزارشی 
از برخورد فیزیکی با بدحجابان فقط به خاطر بدپوششی گزارش  نشده است».

خبر به کما رفتن مهســا احساسات عمومی را جریحه دار کرده و واکنش های 
زیادی را برانگیخته اســت. از جملــه اصغر فرهادی، فیلم ســاز مطرح ایرانی، 
در اینســتاگرام خود نوشــت: «ما خودمان را به خواب زده ایم در برابر این ظلم 

بی پایان. ما شریک جنایتیم».
دایی مهســا به نشــریه اینترنتی فراز گفت: «امروز نوبــت دختر ما بود، فردا 
نوبت دختر دیگری است». او افزود: «ترسی از کسی نداریم. اینجا ما طلبکاریم».
از یاد نبریم که قبل از مهســا نیز دختران و خانواده های دیگری، هزینه هایی 
گزاف و حتی به قیمت جان خود را به خاطر عملکرد فراقانونی برخی نهادهای 

مسئول در حوزه امر به معروف و نهی از منکر پرداخت کرده اند.
برگردیم به مهرماه ســال ۱۳۸۶ هنگامی که خبــر مرگ زهرا بنی یعقوب در 
بازداشــتگاه امر به معروف و نهی از منکر همدان پخش شد. زهرا بنی یعقوب، 

پزشک جوان ۲۷ ساله، روز بیســتم مهر سال ۱۳۸۶در یکی از پارک های همدان 
به اتهام «ارتکاب جرم مشــهود» توسط ضابطان امر به معروف و نهی از منکر 
بازداشــت شد و دو روز بعد، مسئوالن بازداشتگاه اعالم کردند وی با استفاده از 

پارچه پالکارد تبلیغاتی خودکشی کرده است.
اما پدر زهرا بنی یعقوب هرگونه احتمال خودکشی زهرا را رد کرده و می گفت 
دخترش نیم ســاعت پس از زمانی که ابتدا به عنوان زمان مرگ اعالم شده بود، 
از درون بازداشــتگاه با برادر خود تماس تلفنی داشته و روحیه او طوری نبوده 
که بخواهد خودکشی کند. پدر زهرا در مصاحبه ای گفته بود: «من رفتم پزشکی 
قانونی و خودم جســد دختر نازنینم را دیدم. در بهشــت زهرا دیدم فرق راست 
ســرش شکســته بود، صورتش خونین بود، گوش و بینی اش خونریزی داشت. 
اعالم می کردند خودکشی کرده، اما ما را بردند پیش معاون استانداری همدان و 
او به ما گفت شما در خانه و به فامیل و آشنا بگویید ایست قلبی کرده یا ماشین 
بــه او زده و فرار کرده و ما جبران خواهیم کرد. اینها یعنی چه؟ اگر خودکشــی 

کرده بود چه چیزی را می خواستند جبران کنند؟ چرا از ما چنین می خواستند؟».
پدر زهرا به دنبال اجرای عدالت در پرونده دخترش از مأموران و مســئوالن 
مرکــز امر به معروف و نهی از منکر همدان شــکایت کرد. در آن زمان من یکی 
از وکالی پرونده بــودم. در همان ابتدای کار با یکی از وکالی دیگر، همراه برادر 
زهرا برای خواندن پرونده به همدان رفتیم. بازپرس پرونده حضور نداشت، ولی 
به هر طریق توانســتیم دســتور مطالعه پرونده را بگیریــم. پرونده ۱۱۶ صفحه 
داشــت. حدود یک ســاعت و نیم فرصت دادند؛ فقط بخش هایی از پرونده را 
خواندیم و یادداشت برداری کردیم که در همان بخش هایی که خواندیم، نکات 
فراوان و ضد و نقیض هایی اساسی وجود داشت. من به دلیل مهاجرت در ادامه 
دادرســی مشارکت نداشــتم. وکال و خانواده، باالخص پدر زهرا، تالش کردند تا 
چگونگی و حقیقت مرگ زهرا را روشــن کننــد. پدر زهرا بارها در مصاحبه های 
خود اعالم کرد خون زهرا به ناحق ریخته شــده، اما فریاد عدالت خواهی او به 
جایی نرسیده است. خانواده زهرا ناامید از مسئوالن، نامه ای به مردم نوشته و با 

شرح ماجرا از آنها کمک خواستند. در آن نامه آمده بود: «هیچ کدام از مسئوالن 
و دســت اندرکاران پرونده پاســخ مشــخصی به ما نمی دهند. آیا در این کشور 
فریادرسی برای پیگیری و شناســایی دالیل و مقصران مرگ مظلومانه فرزند ما 
که می توانســت برای خود، خانواده و جامعه اش مفید باشــد، وجود ندارد؟ آیا 

فریادرسی در این کشور هست که داد فرزندمان را بستاند؟».
صدای خانواده زهرا شــنیده نشــد و دادگاه در پرونده زهــرا رأی داد که او 
خودکشــی کرده اســت و این ســؤال خانواده زهرا بی پاســخ ماند که آیا کسی 
می تواند در فاصله یک و نیم متری اتاق رئیس بازداشــتگاه، در حالی که در اتاق 
بسته است، خود را از چارچوب همان در بسته حلق آویز کند و هیچ صدایی هم 

از او شنیده نشود؟
در اعالمیه پلیس آمده که مهســا ایســت قلبی کرده اســت. آیا پاسخی به 
ســؤاالت خانواده مهســا درخصوص نحوه دســتگیری و آنچه بر او در آن دو 
ســاعت گذشته است، داده خواهد شد؟ بارها در پاسگاه های پلیس شاهد گریه 

و ضجه دختران نوجوانی بوده ام که خواســتار رهایی از دســت مأموران ارشاد 
بوده اند. هیچ وقت چهره آن دختری را که با اشــک فریاد می زد کاری نکرده ام، 
رهایم کنیــد، مریضم، داروهایم را می خواهم، از یاد نمی برم. ســال ها پیش در 
کالنتــری میدان تجریش دیدمش؛ خیلی بی تابی می کرد، وحشــت کرده بود و 
نمی دانست چه اتفاقی قرار است برایش بیفتد؛ همان طور که زهرا و مهسا هم 

نمی دانستند چه سرنوشتی در انتظار آنهاست.
رئیس جمهور، ابراهیم رئیســی، به وزیر کشور دســتور داده است به پرونده 
مهســا امینی رسیدگی کند. امید است رسیدگی واقعی در جهت اجرای عدالت 

در خصوص مهسا و خانواده او صورت گیرد.
به یاد داشته باشیم اجرای عدالت مکمل اصل احترام به حقوق شهروندان 
اســت. هنگامی که حق شــهروندی پایمال می شود، در واقع رسیدگی و اجرای 

عدالت جبران خسارت آن نقض حقوق است.
*وکیل پایه یک دادگستری

آیا عدالت برای زهرا اجرا شد؟

شــرق، گروه جامعه: نام ها و داغ ها پشت سر هم قطار می شوند؛ داغ هایی که دیگر بخشی از آیین های مردم ایران شده است. اینکه هر روز صبح با یک 
خبر تلخ از خواب بیدار شوند و تا شب منتظر تکذیب باشند اما اکثرا تکذیبی در کار نیست... این بار هم مثل همیشه بود... اول عکس هایش آمد. دختری 
خوش قامت و جوان، با موهای بافته و چشــمانی پرامید به آینده که می گفتند با هوشــیاری ســه در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری بستری 
اســت... کمی بعد عکس های رنجورش آمد... دختری با چشم های بسته، لوله های در دهان و صورتی ورم کرده که گرد مرگ رویش پاشیده بودند... حتی 
بعد از رسانه ای شــدن ماجرا و اعالم مرگ او، هیچ کس دیگر شوکه نشد... چون تصویر دخترکی که روی تخت آرمیده بود، تصویر خود مرگ بود... مردم 
درســت از همان لحظه رسانه ای شدن این ماجرا، رخت سیاهشان را پوشیدند و شمع هایشان را روشــن کردند. هرکس گوشه خانه اش خزید و به همه 
چیزهایی فکر کرد که هر روز کم رنگ تر می شــوند... این گزارش درســت لحظاتی پس از خاک سپاری دختری جوان به نام مهسا (ژینا امینی) نوشته شد و 

مروری است بر ۷۲ ساعت سیاهی که بر همه ما گذشت... .

ژینا، رفته بودی انار بیاوری 
 دانه هایت را آوردند...

واکنش سیاسیون به مرگ مهسا امینی

درد تا مغز استخوان
شــرق: فاجعه مرگ مهســا امینی چنان دردناک و تأثربرانگیز بود که واکنش سریع مردم را در فضای مجازی به دنبال 
داشت. برای اولین بار نیز فعاالن سیاسی به این موضوع سریع واکنش نشان دادند و به تندی از آن انتقاد کردند که همین 
عمق حادثه رخ داده را نشان می دهد. سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصالحات، در واکنش به این حادثه تلخ در توییتر 
نوشت: «باز هم فاجعه ای ناگوار که درد آن تا مغز استخوان را می سوزاند! طبق اخبار، دختر خانمی با ادعای پوشش 
نامناســب بازداشــت و در جریان بازداشت و انتقال دچار عارضه قلبی و مغزی می شــود! آیا این فاجعه و رویدادهای 
پرتکرار مشابه آن کافی نیست که برای خدا، برای آبروی اسالم و رعایت انتظارات بحق مردم و حال بدی که در تنگناهای 
معیشتی و مواجهه با انواع فساد های ویرانگر و ناکارآمدی ها دارند از این شیوه و رفتارهای خالف قانون، منطق و شرع 
دست برداشته شود و بیش از این زمینه مشوش شدن چهره اسالم و نظام را فراهم نیاورند و با پدیدآورندگان این حوادث 
برخورد مناسب صورت گیرد؟!». محمدجواد ظریف، وزیر پیشین خارجه نیز در پیامی درگذشت مهسا امینی را تسلیت 
گفت و نوشت: «دوستان سالم و تسلیت، به سهم خود شرمنده و عذرخواهم و از زبان موالنا به خودم می گویم. شیر را 
بچه همی ماند بدو/ تو به پیغمبر به چه مانی بگو».  اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی نیز در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: «تا به حال گزارش های تلخ دیگری از برخوردهای نامناسب با زنان و دختران جامعه منتشر شده 
بود درحالی که رعایت کرامت و حرمت انســان، هدف اخالقی، دینی و قانونی انقالب و نظام ما بوده اســت. الزم است 

رئیس جمهور با توجه به وظیفه ای که طبق قانون اساسی بر عهده دارد و سوگندی که برای دفاع از مردم خورده است، 
به این مسئله اهتمام ویژه ای بورزد و گزارشی صریح و شفاف از این حادثه و موارد مشابه به مردم ارائه دهد و با عوامل 
و مقصران آن برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد. آنچه مهم اســت اتخاذ تدابیر و سیاســت هایی اســت که این گونه 
رفتارهای غیراخالقی و غیراسالمی برای همیشه متوقف شود. مردم ولی نعمت همه ما و زنان ما مایه فخر اسالم و ایران 
هستند و دفاع از کرامت و حقوق آنها وظیفه ماست».  همچنین حجت االسالم سیدحسن خمینی پیش از فوت مهسا 
امینی در پیامی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «بدون شک مسئوالن نیروی انتظامی باید به صورت شفاف و دقیق 
نسبت به آنچه که به نام «توجیه و آموزش» بر این دختر ۲۲ساله رفته است، پاسخ گو باشند. قوه قضائیه نیز با توجه به 
مسئولیت ذاتی خود و نیز رویکرد دوره جدید که مبتنی بر پیگیری حقوق عامه و پاسخ گویی به افکار عمومی عنوان شده 
اســت، با مقصران این حادثه تلخ برخورد فــوری و قاطع کند. عدم برخورد بهنــگام و قانونی و عدم توقف روندهای 
معیوبی که هرازچندی موجب بروز حادثه می شود، بیم تکرار این قبیل فجایع را باال می برد».  آیت اهللا محقق داماد نیز 
در بیانیه ای به فوت مهســا امینی واکنش نشان داد و نوشــت: «در وقوع این حوادث به دنبال خاطی  گشتن و حتی به 
مجازات خاطیان رده های پایین بســنده کردن نه درد و سوز عمومی را تسکین می بخشد و نه امیدی به عدم تکرار نظیر 
آن ایجاد می کند. زیرا این حوادث معلول است و باید در جست وجوی علت ها بود». در ادامه این بیانیه آمده است: «در 

جامعه ای که فســاد و سوءاســتفاده و رانت و اختالس و ارتشــا هر روز خبرش حتی از رسانه ملی به گوش می رسد و 
ارقامش حیرت آور است، به یقین نهی از منکر معنای دیگری می یابد و موارد اهمی خواهد یافت و ترجیح اهم بر مهم 
روش خردمندان اســت. تأمین امنیت شــهروندان اصلی ترین وظیفه قدرت حاکم اســت. قــدرت حاکم نمی تواند با 
به کارگیری افراد ناآگاه و دادن لقب ارشاد و مرشد به آنان  موجبات سلب آسایش گردد. این گونه القاب شایسته صالحان 
علمی و عملی اســت».  آیت اهللا محقق داماد در پایان نوشت: «پاسخ گوی اصلی در پیشگاه الهی و سپس ملت شریف 
ایران نسبت به این گونه حوادث تلخ کسانی هستند که روزی به نام امربه معروف، تهمت و افترا و دروغ پردازی و هتک 
حرمت و ســلب کرامت و حقوق انســانی را حالل و مجاز و حتی فریضه دانســتند و از این رهگذر عالمان را ملجم و 
جاهالن را مکرم ســاختند. ربنا و علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر».  آیت اهللا بیات زنجانی هم در پیامی به این 
حادثه تلخ اشــاره کرد و نوشــت: «مجموعه رفتارها و وقایعی که موجب این اتفاق ناگوار و تأســف برانگیز شده، هم 
غیرقانونی است، هم غیرُعقالیی است و هم نامشروع. غیرقانونی است از آن حیث که هیچ یک از قوانین کشور، مأموریت 
ارشــاد و تربیت شــهروندان را به پلیس نسپرده است؛ غیرُعقالیی است از آن حیث که تا جایی که می دانیم و در تاریخ 
دیده ایم این قبیل تالش و تقالهای قهری هیچ وقت در هیچ جامعه ای موجب گسترش و استقرار پایدار و ماندگار هیچ 
ارزشــی از ارزش های الهی و انســانی نشده است و نیز غیرمشروع است چون همان طورکه بارها گفته ام آیه کریمه «ال 

إکراه فی الدین» با اطالقی که دارد به صراحت و شفافیت تمام، مؤمنان را از توسعه قهری و ترویج ستم گرانه و ظالمانه 
ارزش هایی که آنها را دینی و اخالقی می پندارند، بازداشــته است، چون این عین تناقض است و تناقض در هیچ کجای 
عالم بقا ندارد».  او در پایان پیام خود یادآور شد: «خداوند ان شاء اهللا این دختر عزیزمان را مشمول رحمت واسعه خودش 
قرار بدهد، به خانواده محترم ایشان صبر و اجر عنایت بفرماید».  حجت  االسالم عبداهللا نوری، وزیر کشور دولت اصالحات 
نیز در پیامی عنوان کرد: «از مراجع تقلید و عالمان دینی انتظار می رود برای تحقق مسئولیتی که برای دفاع از حقوق 
مردم بر عهده دارند و نیز برای پیراســتن دامان دین و روحانیت از چنین اتهامی  و خشکاندن ریشه ای تفکرات جاهالنه 
و... دست از سکوت بردارند و با واکنش صریح، شفاف و قاطع، پیگیری و مجازات آمران و عامالن این اقدامات و فجایع 
را از دستگاه های مربوطه طلب کنند».  احزاب اصالح طلب همچنین جبهه  اصالحات در بیانیه ای به مرگ مهسا امینی 
اشاره کرده و این موارد را خواستار شدند: «بساط گشت های ارشاد که به خشم و نارضایتی عمومی و فاجعه می انجامند 
و ناقض کرامت شهروندان  است جمع شود؛ عامالن و آمران این فاجعه محاکمه علنی و محکوم شوند». این جبهه در 
پایان نوشت: «شرم بر ما اگر چنین مصیبت دلخراشی به اصالحی ریشه ای نینجامد و از مصیبت های مشابه پیشگیری 
نشود».  حزب اتحاد ملت نیز در بیانیه ای به این اتفاق تلخ واکنش نشان داد و این موارد را خواستار شد: «اول؛ هرگونه 
دخالت بی مورد نیروهای امنیتی و انتظامی در امور مربوط به خانواده خانم امینی منع گردد و در این شرایط سخت، بر 

رنج آنها افزوده نشود. دوم؛ همه آمران و عامالن این رفتار فجیع عزل و در دادگاهی علنی و شفاف و خارج از نوبت، با 
حضور خبرنگاران محاکمه شوند. سوم؛ در قانون حجاب اجباری تجدید نظر شود و به حق انتخاب پوشش و اساسا به 
اینکه مردم ایران با سابقه غنی فرهنگی و دینی خود و براساس ارزش هایی که به آن باور دارند، بهتر می دانند که چه 
بپوشــند و چه نپوشند احترام گذاشته شــود. چهارم؛ بســاط پلیس غیراخالقی و تنش آفرین گشت ارشاد یا هر عنوان 
بی مســمای دیگری جمع شود و مدعیان انقالبی گری بدانند که اصل اول انقالب اسالمی، کرامت انسان ها و حاکمیت 
مردم بر سرنوشت خویش بود».  همچنین حزب ندای ایرانیان در بیانیه ای به مرگ مهسا امینی اشاره کرد و نوشت: «ما 
خواهان اســتعفای وزیر کشــور و فرمانده نیروی انتظامی به دلیل اهمال در این اتفاق و اتفاقات مشابه هستیم. اگرچه 
انتظار می رفت این افراد پیشــگامانه قدمی برای تغییر روند پرخطای گذشــته بردارند اما اصرار این دو مقام مسئول بر 
ادامه این روند غلط، باعث ایجاد حس خشــم و نفرت در بخش بزرگی از جامعه شــده اســت . استعفای این دو مقام 
مسئول، اقدامی ضروری در همدردی با افکار عمومی و پذیرش اشتباهات اخیر است. توقف «گشت ارشاد و برخوردهای 
نادرســت» با زنان و دختران نجیب ایرانی دومین خواســته حزب ندای ایرانیان از مسئولین و متولیان امر است. تا چه 
زمانی قرار اســت این شــیوه های غلط و اشــتباه بدون هیچ دستاوردی به مردم، کشــور و نظام سیاسی هزینه تحمیل 
نماید؟».  در ادامه این بیانیه آمده است: «هر اقدامی تحت پوشش مصالح ملی یا امنیتی برای ایجاد محدودیت و تحت 

فشار گذاشتن خانواده خانم مهسا امینی، نقض حقوق شهروندی و مصداق آزار و تهدید علیه خانواده رنجدیده ای است 
که حق دارد از حقوق قانونی اش برای تظلم خواهی اســتفاده کند. مصلحت ملی و امنیت ملی در این مقطع زمانی، 
برخورد با مســببان این اتفاق دل خراش است نه فشــار و تهدید احتمالی علیه خانواده ای دل نگران. نیروی انتظامی و 
مسئولین مرتبط، امروز بایستی شرمنده همه مردمی باشند که قلبشان از تکرار فجایع علیه مهساها به درد آمده است. 
خانــواده مهســا امینی بایــد در هر اقدام حقوقی آزاد باشــند و مســئولین در همه خواســته ها و برنامه های آنان به 
خواسته هایشان احترام بگذارند» . شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام نیز در بیانیه ای نوشت: «بی تردید آنچه که 
در ماه های اخیر به نام مبارزه با بی حجابی در حال انجام است، روشی به غایت غلط و متأثر از نگاهی متحجرانه به دین 
و بدبینانه به دیگران و ســخت گیرانه درباره جامعه اســت. سیاست هایی که متأسفانه در سال های اخیر جز آسیب به 
کرامت مردم و ترویج بی اعتمادی عمومی و تضعیف ارزش های دینی، ثمر دیگری نداشته است. روشن است که در این 
فقره، دستگاه قضائی و سایر دستگاه های مسئول، موظف اند مسببان را در هر مقام و موقعیتی به کیفر رسانند، لکن این 
انتظار، پایانی بر این روند غلط نخواهد بود و همه دلسوزان و نخبگان و عالمان و فرهیختگان کشور و صاحبان تصمیم 
و تدبیر باید برای مهار و کاهش نفوذ این گونه افکار و روش ها، چاره ای جدی بیندیشند و بدانند که غفلت در این امر، نه 

تنها نظام جمهوری اسالمی که کیان ملت و ایران عزیز را به خطر خواهد انداخت».

یــادداشـت

یــادداشـت

هر شب ستاره ای...
هر شب ستاره ای به زمین می کشند

و باز 
این آسمان غم زده غرق ستاره هاست

و ســتاره شــهریورماه ســال یک هزار و چهارصد و یک مهسا «ژینا»ی امینی؛ به راســتی انســان درمی ماند چنین رفتارهایی علیه 
هموطنانش چه معنایی دارد؟ البته بسیار پیش تر دریافته ام که سعی در عادی سازی خشونت منجر به جنایت، به یک روند عادی 
دارد تبدیل می شــود و این بدترین عادت برای جامعه ای اســت که می خواهد در کســوت انســانی خود به زندگی ادامه دهد. نیز 
می دانم آنچه بنویســم و نوشــته و بازگو شود دردی از داغ نشسته بر دل خاندان ژینا که اکنون ابعاد عام یافته، درمان نمی کند. با وجود این می خواهم خانواده محترم امینی و مردم 

سقز مرا در اندوه عزیز خود سهیم بدانند، نیز این شرمساری را که با عموم تقسیم می کنم.

پیشنهادی برای غلبه بر خشونت
مرگ تلخ مهســا امینی دختر ۲۲ ســاله اهل ایران، بر درد و رنج جامعه افزود. نیروی انتظامی با انتشار چند ثانیه از فیلم 
بازداشــتگاه موقت پلیس امنیت اخالقی، در تالش اســت ثابــت کند فوت این دختر جوان هیــچ ارتباطی به نیروهایش 
نداشــته. قصد ندارم به این موضوع بپردازم که مهســا امینی درگذشت یا به قتل رسید! اگرچه پاسخ به این پرسش مهم 
اســت، اما در صالحیت این جانب نیست و امیدوارم با تشکیل پرونده کیفری و اخذ گزارش کامل پزشکی قانونی و گزارش 
اقدامات پزشکی او در بیمارستان و پس از تحقیقات کامل بازرسی کل فراجا و بازرسی کل ستاد مشترک نیروهای مسلح، 
به موضوع «مرگ» در مرجع قضائی رســیدگی و جزئیات پرونده و نتیجه  آن برای اطالع عموم منتشــر شــود. اما اهمیت 
موضوع از این جهت است که شخص فوت شده، در زمان وقوع عارضه بازداشت بوده و آزادی و اختیارش در ید مأموران انتظامی بوده است؛ بنابراین حتی اگر به فرض محال به نحو 
عادی درگذشــته باشــد، اتهام قتل مطرح است مگر اینکه خالف آن ثابت شود. به دیگر ســخن، نیروی انتظامی متهم است و باید برای رفع اتهام از خود مستندات و دالیل به دادگاه 
عرضه کند؛ چراکه اگر – به فرض صحت – حمله قلبی یا مغزی برای این دختر جوان بیرون از آن محیط رخ داده بود، چه بســا جانش را از دســت نمی داد و اگر هم چنین می شــد 
شــاید به جز خانواده  او کســی داغدار این مصیبت نبود و چنین بازخوردی در جامعه پدیدار نمی شــد. بر این اســاس این بار نیروی انتظامی در مقام «متهم» باید از خود دفاع کرده و 
ثابت کند در «فرایند متوقف کردن و هدایت  او به قصد توجیه و آموزش» -که تعبیر ســاده این عبارت بلند و پرطمطراق «بازداشــت موقت» است - هیچ واقعه ای رخ نداده است که 

مسئولیتش متوجه او باشد.
مطمئنم در این شــرایط نه برای خانواده  داغدار او اهمیتی دارد که نحوه  ازدســت دادن جوانشــان را با چه واژگانی بیان کنیم و نه برای جامعه ای که در اوج بی اعتمادی بوده و 
هر ســخنی را نمک بر زخم پاشــیدن برداشــت می کنند، قانع کننده خواهد بود؛ بنابراین آنچه نگارنده در این یادداشت به آن می پردازد، پیشنهادی است که ممکن است این وضعیت 

فاجعه بار و چرخه تولید خشونت و نفرت پراکنی را متوقف کرده یا اندکی تلطیف کند.
شاهد بودیم که در روزهای گذشته و متأثر از بازخورد شدید این واقعه شوم بر وجدان عمومی، مردم واکنش های گسترده  و مختلفی به این موضوع داشتند. برخی درصدد توجیه 
موضوع هستند و به اصل برخورد با بانوانی که از نظر آنها پوشش شرعی کامل ندارند، اصرار داشته و این واقعه  تلخ را استثنا بر اصل می دانند که نباید مسئله اصلی را تحت الشعاع 
قرار دهد. برخی دیگر با تأکید بر برخورد سلیقه ای و نبود معیارهای مصرح در قانون و فقدان آموزش الزم برای ضابط قضائی، در صدد محکوم کردن این عمل و مجازات عامالن آن 

بوده و خواستار «برچیدن گشت ارشاد»، استعفای وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی هستند.
اگر با من بود، من هم می خواســتم گشــت ارشاد برای همیشه از قاموس نظام جمهوری اســالمی حذف شود، اما با من و شما نیست و متأسفانه برخی جریانات به اشتباه مسئله 
حجاب و پوشش اسالمی را به بقای اندیشه خود پیوند زده اند.  با این حال، مردم هم نشان دادند قرائت و سلیقه  متفاوتی از پوشش شرعی دارند و از مقررات حاکمیت در این موضوع 
تمکین نمی کنند. از طرفی دوران کمیته و گشــت های ثاراهللا هم گذشــته و نیروی انتظامی دیگر نمی تواند برخوردهای دهه ۶۰ خورشیدی را با مردم داشته باشد. نگارنده  این سطور 

راه میانه ای پیشنهاد می کند که اگر هنوز گوش شنوایی وجود داشته باشد، ممکن است مؤثر باشد.
فرض و گزاره  موثق مسئله این است که عدم رعایت حجاب شرعی در قانون ما جرم انگاری شده است و مادامی که این قانون وجود دارد، تکلیف به تمکین از آن نیز وجود داشته 
و عدم تبعیت از قانون مســتوجب تعقیب و برخورد اســت. اما این تعقیب را چه نهادی باید انجام دهد؟ نیروی انتظامی که وظیفه  برقراری نظم عمومی و برخورد با جرائم خشــن 
و ســنگین را عهده دار اســت و با ورود به این حوزه از شــأن، جایگاه و اعتبارش کاسته می شود یا بسیج و نیروهای داوطلب مردمی که به سلیقه و برداشت فردی خودشان به مسئله 

می نگرند و ورود آنها وضعیت را وخیم تر کرده و بعید نیست که به جای امر به معروف شاهد اتفاقات بسیار تلخ باشیم؟!
خیلی ساده است؛ مرجع تشخیص عدم رعایت این قانون نیز همچون دیگر قوانین، مرجع قضائی است و قاضی باید تشخیص دهد فرد مرتکب «رفتار ممنوع مستوجب تعقیب» 
شــده اســت یا نه و مجازات آن چیست. پس نیروی انتظامی هیچ حقی برای ارشاد، توجیه، توضیح و برگزاری کالس آموزشی و اخذ تعهد و این گونه امور ندارد، بلکه تنها وظیفه ای 
کــه دارد این اســت که مراتب را به مرجع قضائی منعکس کند. نیروی انتظامی حق «هدایت» یا همان «بازداشــت موقت» را ندارد، جــز اینکه مورد به مورد از مرجع قضائی حکم 
بازداشت به  نام فرد بازداشت شونده داشته باشد که چنین چیزی هم عملیاتی نیست مگر آنکه تصور کنیم در کنار هر خودروی ون پلیس امنیت اخالقی در سطح شهر، یک بازپرس یا 
دادیار سیار نشسته باشد و همان جا رسیدگی کرده و دستور بازداشت موقت بدهد! مگر چه جرمی در حال وقوع است که نیازمند حضور قاضی سیار و کشیک در وسط خیابان باشیم؟
ســاده اســت، خیلی ساده، نیروی انتظامی فقط حق دارد فردی را که با معیارهای مد نظر او حجاب شرعی را رعایت نکرده، در خیابان و معابر عمومی فراخوانده، بدون هیچ گونه 
برخورد و کشمکشــی، موارد را متذکر شــده و در صورت عدم تمکین فرد از تذکرات قانونی، از شــخص مد نظر عکس تهیه کرده و با درج نام و شماره ملی و آدرس و تلفن، مراتب را 
به مرجع قضائی گزارش کند. حتی حق ندارد که فردی را که فرامی خواند دنبال یا تعقیب کند . صرف حضور پلیس و ایفای وظیفه  قانونی در همین حد کافی و بازدارنده است. مگر 
نه اینکه پلیس امنیت اخالقی قصد «ارشــاد» و امر به معروف را دارد؟ برای تبیین بیشــتر به موضوع جریمه رانندگی با سرعت غیرمجاز به عنوان یک تمثیل می پردازیم. در جاده ها و 
بزرگراه ها بارها دیده ایم که دوربین های ثابت و سیار پلیس در مکان هایی که دید مناسب و کافی ندارند، به نحوی جانمایی می شوند که متخلف از سرعت مجاز را شکار کنند! این با 
هدف و رسالت قانون گذار در جلوگیری از حادثه  رانندگی خطرناک در تعارض است. هدف جریمه کردن است یا جلوگیری از حوادث رانندگی؟ این درحالی است که در برخی از بالد 
کفر! کیلومترها قبل از دوربین پلیس متناوبا تابلوهایی نصب شده که فاصله با دوربین کنترل سرعت را به راننده متذکر می شود و مرتب به او اخطار می کند که از سرعت خود بکاهد؛ 
اگر با وجود این  همه تذکر رعایت نکرد، در آن صورت جریمه شده و به دادگاه معرفی می شود؛ چون در آن مملکت، هدف جریمه کردن و برخورد خشونت بار و قدرت نمایی نیست، 

بلکه هدف از اعمال قانون، جلوگیری از وقوع حادثه برای شهروندان است.
در کشور اسالمی ما هم حتما و ان شاءاهللا قانون گذار از جرم انگاری پوشش شرعی، اهداف واالتری داشته و قصدش حفاظت از شئون و اخالقیات دینی مردم بوده و خدای ناکرده 
قصد ارعاب، قدرت نمایی، اعمال خشونت و نفرت پراکنی نداشته است. بنابراین این پیشنهاد با چنین فلسفه ای موضوعیت می یابد. اگر رفتار ضابط قضائی در اعمال قانون نسبت به 

موضوع پوشش شرعی به همین میزان محدود و بسنده شود، چند اتفاق خوب می افتد:
اول اینکه هیچ کس بازداشت نمی شود و برای توجیه و آموزش هم هدایت نمی شود و بذر نفرت و دوقطبی کردن جامعه به دیندار و بی دین کاشته نمی شود؛ پس چنین فجایعی 
نیز بروز نمی کند که مسئولیتش متوجه نیروی انتظامی شود و از اعتبار و جایگاه این نهاد ضروری برای اداره جامعه بکاهد. دوم اینکه همه  انرژی و توان محدود نیروی انتظامی صرف 
مسئله ای که به مأموریت اصلی او مرتبط نیست، نمی شود و می تواند در مبارزه با جرائم خشن و سنگینی که این روزها شاهد گسترش آن هستیم، موفق تر عمل  کند. سوم اینکه آبرو 
و اعتبار نیروی انتظامی در جامعه با عنوان «پلیس مورد اعتماد مردم» صیانت می شود و اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی و عمومی ترمیم خواهد شد. چهارم اینکه فرد متهم 
فرصت دفاع از خود را یافته و با حضور در مرجع قضائی با امکان همراهی نزدیکان خود و حتی همراهی وکالی دادگســتری، فرصت دفاع می یابد و این قاضی اســت که تشــخیص 
می دهد او مرتکب جرمی شــده اســت یا نه و می تواند از حکم صادرشده تجدیدنظرخواهی کند. از سوی دیگر اگر این راهکار ساده که تنها نیازمند صدور یک آیین نامه اجرائی توسط 
رئیس قوه  قضائیه اســت، عملیاتی شــود، حاکمیت هم مسئله برخورد با بی حجابی و بدحجابی را تعطیل نکرده و بر مسیر خود توأم با عقالنیت پیش می رود؛ با این تفاوت که دیگر 
شاهد چنین وقایع تلخ و دردآوری نخواهیم بود و ای بسا مرجع قضائی نیز در این زمینه موفق تر از نیروی انتظامی عمل کند؛ چراکه اگر اقدامات نیروی انتظامی مؤثر واقع شده بود، 

باید شاهد کاهش این رفتار می بودیم نه افزایش آن و ایجاد کمپین های براندازانه  چندشنبه های فالن.
این راهکار ســاده، هم گشــت ارشــاد را به سبک و سیاق کنونی تعطیل می کند، هم برخورد با افرادی که پوشش شــرعی را رعایت نمی کنند متوقف نمی کند و هم آبروی ملک و 
مملکت را به باد فنا نمی دهد. اگرچه آزموده را آزمودن خطاســت و بعید اســت صدای ناله های ما به گوش برســد، اما خواســتم در تبعیت از پیشــنهاد استاد بزرگوار دکتر مقصود 

فراستخواه، «کنشگری مرزی» را بار دیگر آزموده باشم.۱
۱- نظریه کنشگری مرزی، پیشنهاد دکتر مقصود فراستخواه استاد جامعه شناسی است که مشروح آن در گزارش سخنرانی دکتر محسن رنانی در شماره ۴۳۱۸ صفحه ۹ روزنامه 

«شرق» منتشر شده است.
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-849926

دبیر انجمن حقوق شناسی

علیرضا غریب دوست

محمود دولت آبادی

اولین واکنش رسمی پلیس به فاجعه پیش آمده عصر روز پنجشنبه 
۲۴ ام اتفــاق افتاد. «خانمی بــرای توجیه و آمــوزش به یکی از 
بخش های پلیس تهران بزرگ هدایت شــده بود که ناگهان در جمع ســایر 
افراد هدایت شــده بــه طور ناگهانی دچــار عارضه قلبی شــد». در ادامه 
توضیحات پلیس تهران آمده است:   بالفاصله این خانم با همکاری پلیس و 
اورژانس به بیمارســتان منتقل شــده و تحت درمان و مــداوا قرار دارد. 
مســتندات مربوطه در این خصوص در اختیار پلیس بود و اخبار تکمیلی در 

این خصوص متعاقبا اعالم خواهد شد.
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بررسی جنبه  حقوقی در ماجرای مهسا امینی و موارد مشابه آن

مردم در برابر
 قانونی نا نوشته

همچنین طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسالمی، برای زنانی که 
بدون حجاب شــرعی در معابر و انظار عمومی حاضر شوند، جرم 
اعالم شــده که این وکیل دادگستری در واکنش به آن هم می گوید 
به این نص قانونی هم ایراد وارد اســت، چون معیار و مالک برای 

پوشش، عرف است. 
در هر حــال بعد از واکنش هــای جامعه به مــرگ این دختر، 
خانواده و شهروندان خواســتار انتشار فیلم دوربین های مدار بسته 
شــدند. در نهایت فیلمی از لحظه ورود مهسا، گفت وگویش با یک 
مأمور زن که گویا چندان آرام نیست و سپس سکته کردنش منتشر 
می شود. بعد فیلم کات می خورد به صحنه ای که نیروهای امدادی 
از راه می رســند. بــرش بخشــی از فیلم و معلوم نبــودن جزئیات 
لحظه دســتگیری و اتفاقات داخل ون از دیگر ابهاماتی اســت که 
در پی انتشار این فیلم ایجاد شده است. عثمان مزین در گفت وگو با 
«شرق» در واکنش به ماجرای انتشار این فیلم می گوید: شهروندان 
حق دارند انتشار فیلم را مطالبه کنند؛ چون از زمان دستگیری فرد، 
مســئولیت حفظ جان و جسم او با دســتگاه دستگیرکننده است و 
باید بررسی کرد به این دختر جوان با آن مانتوی بلند که واقعا هم 
پوششی فراتر از حجاب عرفی داشت، در آن چند ساعت چه گذشته 
که چنین اتفاقی رخ داده اســت و نباید فقط آن دو دقیقه فیلم را 

در نظر گرفت. 
مالک پوشش، عرف جامعه است 

عثمان مزیــن، وکیل پایه یک دادگســتری و عضو کانون وکالی 
مرکز، در رابطه با ابعاد حقوقی دســتگیری و مرگ مهســا امینی، 
دختر ۲۲ ساله ســقزی، به «شرق» می گوید: دستگیری افراد باید با 
حکم قضائی انجام شود و بنابراین ضابطین قضائی و پرسنل اداری 
حق جلب و دستگیری شهروندان را ندارند. ضابطین قضائی، تحت 
امر دادســتان انجام وظیفه کرده و دستورات مقام قضائی را اجرا 
می کنند. صرفا در مواردی که جرائم مشهود جلوی چشم آنها رخ 
داده باشد، می توانند بدون حکم قضائی برای جلوگیری از توسعه 
جــرم و حفظ ادله و آثار آن ورود کننــد. اما در مورد جرائمی مثل 
بدحجابی یا بی حجابی، اساســا در قانون این عناوین جرم نیستند و 
صرفا در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسالمی آمده که عمل زنانی که 
بدون حجاب شــرعی در معابر و انظار عمومی حاضر شوند، جرم 
اعالم شده که به این نص قانونی هم ایراد وارد است؛ چون معیار و 
مالک برای پوشش، عرف است. بر اساس این نص، اگر زن در معابر 
و انظار عمومی و علنی حجاب شــرعی نداشــته باشد، مستوجب 
تعقیب توسط دستگاه قضائی اســت؛ بنابراین اگر زنی طبق عرف 
و مقررات عرفی در جامعه تردد کند، اساســا این زن مرتکب جرم 
نشــده و اگر زنی هم بدون حجاب شــرعی باشد، ضابطین قضائی 

حق دخالت ندارند و اساســا گشت ارشــاد وظیفه و تکلیفی برای 
دخالت در نوع پوشــش زنان، آن هم زنانی که طبق عرف جامعه 
تردد می کنند، ندارد؛ چون با این کار وارد حریم خصوصی افراد شده 
و آن را نقض می کند. متأســفانه با این کار تردد مردم را در پارک ها، 

پاساژها و خیابان ها محدود می کنند. 
گشت ارشاد غیرقانونی است 

مزین به وجود گشت ارشاد اشاره و اضافه می کند: اگر قانون را 
مالک قرار دهیم، اقدام گشــت ارشاد یا شاخه ای از نیروی انتظامی 
در احضــار افراد کامال غیرقانونی اســت؛ چون آنها بدون دســتور 
قضائی فرد را به بازداشــتگاه می برند و مدتی آنجا نگه می دارند. 
بعد خودشان را در جایگاه مقام قضائی قرار می دهند و برای مثال 
خودروی افراد را به مدت سه هفته توقیف می کنند و اجازه استفاده 
از خودرو را به صاحب آن نمی دهند. ســاعت ها شهروندان را نگه 
می دارند تا پوشش متناســب با سالیق خودشان را بر آنها تحمیل 

کنند. 
بدون آزادی شــخصی و ســلیقه افراد، آنها را روزهای طوالنی 
مکلــف به حضــور در کالس هایــی می کنند که حتــی اگر علمی 
هم باشــد، باز با دیدگاه بســیاری از شهروندان ســازگار نیست . در 
واقع از بدو اقدام گشت ارشــاد، یعنی دستگیری زنان در خیابان و 
اماکن عمومی تا پایان آن، از جمله صدمات و خطرات بســیاری به 
شهروندان وارد می کند و بودجه بسیاری هم صرف این کار می شود 

که هیچ کدام انطباقی با قانون ندارد.
واکنش کانون وکالی مرکز 

این وکیــل درباره اقدام کمیســیون حقوق بشــر کانون وکالی 
مرکز می گوید: کانون وکال به عنوان یک نهاد مســتقل از حاکمیت 
کــه برآمده از قانون اســت، می تواند در آن جایــگاه نقش مؤثری 
داشــته باشد؛ کما اینکه در ســال های گذشته این نقش را به خوبی 
نشان داده؛ اما متأسفانه چون دولت اجازه حضور و ورود نهادهای 
مستقل را نمی دهد و روزبه روز وکالی مستقل را تحت محدودیت 
قرار می دهــد، این نقش کانون وکال بروز پیدا نکرده اســت. با این 
اوصاف اگــر در نظر بگیریم کانون وکال از نقش اجتماعی خودش، 
برای مقابله با کج روي و نقض قانون دور مانده، باز هم با استقالل 
جزئی کــه از کانون وکال باقی مانده، وکالی جوان و دلســوز قصد 
دارنــد این مســائل را پیگیری کننــد . االن هــم کانون های وکالی 
کرمانشــاه و کردســتان موضع گیری کرده و ریاســت کانون وکالی 
مرکز هم خواستار بررســی و حمایت از خانواده قربانی این ماجرا 
شــده اســت. قبل از آن هم کانون وکال انتقادات خودش را نسبت 
به برخی از قوانین موجود از جمله قوانین مربوط به قتل های زنان 
که به بهانه ناموس توجیه می شود یا تهدیدات و محدودیت هایی 

را برای زنان ایجاد می کردند، نظرات و دغدغه های خود را آشــکارا 
به جامعه بیان کرده؛ ولی متأســفانه از آن طرف قضیه گویا گوش 
شــنوایی وجود ندارد. در گوشــه و کنار جامعه نقض قانون دیده 
می شود و کمیسیون حقوق بشر کانون وکالی مرکز هم همه اینها 

را بیان می کند. 
تصویب الیحه سابق حقوق زنان فجایع را کم می کند 

مزیــن درباره الیحه تأمین امنیت حقوق زنــان که همچنان در 
حال چکش کاری و دور شدن از هدف اصلی خود قرار دارد، اضافه 
می کند: الیحه تأمین امنیت زنان، همان طور که از نامش بر می آید؛ 
یعنی نصف جامعه که زنان هستند، امنیت مطلوب ندارند. اگر این 
الیحه، متناســب با همان چیزی که در دولت قبل نوشته شده بود، 
به مجلس برده شود و از سوی قوه قضائیه و برخی ارگان ها که بر 
آن تأثیرگذار هســتند، چکش کاری نشود تا از هدف واقعی خودش 
منحرف نشــود، قانونی اســت که تا حدودی زنــان را از وضعیت 
تبعیض آمیز فعلی بیرون می کشد. به نظر من اگر این الیحه تصویب 
شــود، شــاهد کاهش اتفاقاتی مانند ماجرای خانم شلیر رسولی و 

مهسا (ژینا) امینی خواهیم بود. 
خانواده و شهروندان حق دیدن فیلم کامل را دارند 

این وکیل در پاســخ بــه آنکه آیا خانــواده این جــوان و دیگر 
شــهروندان حق دارند تا مطالبه انتشــار کامــل فیلم های دوربین 
مدار بسته را داشته باشند؟ می گوید: بله، خانواده و دیگر شهروندان 
حق دارند که این مطالبه را داشــته باشند؛ چون از زمان دستگیری 
فرد مسئولیت حفظ جان و جسم او با دستگاه دستگیر کننده است 
و باید بررسی کرد که این دختر نوجوان با آن مانتوی بلند که واقعا 
هم پوششــی فراتر از حجاب عرفی داشــت، آن چند ساعت بر او 
چه گذشــته، از لحظه ورود ایشان به ســالن، تحت فشار روانی یا 
جســمانی شــدید قرار گرفته. ما نباید فقط آن فیلــم دو دقیقه ای 
داخل ســالن را ببینیم. باید از لحظه دستگیری بدون حکم قضائی 
ایشان، با فشار داخل ون قرار دادن و اتفاقاتی که در داخل ون پیش 
آمده، برخوردهای هنگام تشکیل پرونده، بی خبری خانواده و دیگر 
فشارهای روحی و روانی وارد بر این دختر را ببینیم که در آخر منجر 
به این اتفاق شده. حال به تبع آن خانواده اولیای دم این حق را دارد 
که تمام فیلم ها را ببیند و تمام ارگان ها و سازمان های مردم نهاد و 
دولتــی که از حقوق زنان دفاع می کننــد، حتی معاونت امور زنان 
یا بهزیســتی هم باید به این مسئله ورود کند؛ چون این یک مسئله 
فردی نیست. مسئله ای است که نصف جمعیت جامعه با آن درگیر 
هستند. حق پوشش این افراد را محدود می کنند و این ماجرا فقط 
متعلق به خانواده امینی نیســت. شــهروندان حق دارند خواستار 
پایان دادن به این اعمال سلیقه های گشت ارشاد باشند. همین حاال 

هم برخي از مراجع تقلید و علمای دینی از این برخوردها گله دارند 
و اساســا معیاری برای حجاب افراد قائل نیســتند و حجاب را آن 
چیزی می دانند که عرف جامعه می پذیرد. وقتی به شــکل عرفی 
خانمی که در خیابان تردد می کند و بدحجاب و بی حجاب نیست، 
دســتگاهی به اسم گشت ارشاد نباید برای مردم ایجاد محدودیت 
کند و ســلیقه های شــخصی خود را بر آنها اعمال کند یا با توقیف 
ماشــین به دلیل حجاب منطبق با ســلیقه آنان منجر به ضررهای 

مالی افراد شود، اینها خالف حقوق انسانی و اخالقی است. 
کانون وکال   برای احقاق حقوق این خانواده پیش می رود 

محمدصالح نقــره کار وکیل پایه یک دادگســتری عضو کانون 
وکالی مرکز ضمن ابراز تأســف در ماجرای مرگ مهســا امینی، به 
تشــکیل کمیته حقیقت یاب کمیسیون حقوق بشــر کانون وکالی 
مرکز اشــاره می کند و می گوید: ما در کنار کانــون وکالی مرکز هر 
گونه کمــک و خدمتی را که در راســتای روشن شــدن موضوع و 
احقاق حقوق اولیای دم باشــد، پیش خواهیــم برد، کانون وکالی 
دادگســتری و هیئت مدیره و کمیسیون حقوق بشر کانون هم اعالم 
آمادگــی کردند. اما این موضوع از دو جنبه فردی و اجتماعی قابل 
بررسی است؛ از حیث فردی، طبیعتا خانواده ای که در این وضعیت 
قرار گرفته اند می تواننــد به عنوان اولیای دم حق دادخواهی خود 
را به مراجع قضائی ابراز کنند و دادســتان به عنوان مدعی العموم 
تکالیــف قانونی خــود را درخصوص این موضــوع انجام خواهد 
داد و از حیث کیفری با توجه به اینکه تحقیقات مقدماتی شــروع 
شده و دادســتان تهران هم دســتوری برای پیگیری داده، باید این 
مالحظه را داشــت که روند تحقیقــات مقدماتی در این خصوص 
چگونه پیش خواهــد رفت و بازبینی دوربین ها، روایت شــاهدان 
عینی، مدارک و مســتندات چه داللتی بــه ما می دهند. باید منتظر 
ماند تــا گزارش کاملی به افکار عمومی داده شــود. حائز اهمیت 
است که چون در بسیاری از کشــورها در این موضوعات نهادهای 
قدرت متهم می شــوند، نهادهای مســتقل هم در آن خصوص به 
بررسی می پردازند و کمیسیون حقوق بشر کانون وکال هم پیشنهاد 
کرده کمیته حقیقت یاب با حضور وکالی مســتقل تشکیل شود تا 
بتوانند در کنار مرجع قضائی گزارشــگری شفاف به افکار عمومی 
ارائــه دهند تا جامعه و این خانواده از التیــام این زخم تا حدودی 

فارغ شوند. 
نقره کار از باب جنبه اجتماعی ایــن موضوع می گوید: از حیث 
جنبه عمومی این ماجرا ســؤال اساســی و مبنایی این است که آیا 
ضابطان می توانند اعمال قدرت و اقتدار و حکمرانی را در جایگاهی 
اســتفاده کنند که امنیت شــهروندی و امنیت انسانی و اخالقی و 
حیات شــهروندی ضایع شــود؟ که ما در اصول فقه یک قاعده ای 

به نام اولویت داریم. اولویت حق حیات و سالمت و عزت و کرامت 
شهروندان است و به هیچ وجه نمی توان طبق قانون اساسی آن را 
نقض کرد و امروز جامعه با این پرســش مواجه اســت که اعمال 
اختیار پلیس که باید در جهت مبارزه با انواع خشونت و ناامنی هایی 
که در جامعه به شــدت دیده می شــود باشــد، به درســتی اجرا 
می شــود؟ از این رو انتظار می رود تا پلیس اصالح سیاست گذاری 
داشته باشد. این وضعیت گشت ارشاد باعث ناخرسندی شهروندان 
و ناامنی خاطر خانواده ها می شود و خواسته جامعه این است که 
این نوع عملکــرد آن را متوقف کنند. در این زمینه دادســتان های 
سراسر کشور وظیفه دارند تا تکالیف قانونی پلیس را یادآوری کنند. 
ضمن اینکه ماده ۲۸ قانون دادرسی کیفری تعالیم الزم را به پلیس 
برای حفظ حریم شخصی و حمایت از حقوق شهروندی و صیانت 

از حق دفاع از عزت و کرامت شهروندان را در نظر گرفته است. 
این وکیــل اضافه می کند: کانــون وکال با توجه بــه اینکه یک 
نهاد صنفی و غیردولتی اســت و در راســتای صیانت از حق دفاع 
شهروندان شــکل گرفته، از ابتدا نقدهای مشفقانه نسبت به طرح 
امنیت اخالقی و گشــت ارشــاد داشــته و با وجود قانــون آمران 
معروف و نهی از منکر انتقاد های جدی به نقض حریم خصوصی 
شــهروندان و مداخله در سبک زندگی مردم داشته و از این جهت 
انذارهایــی را در راســتای اصالحات ســاختاری و هنجاری مطرح 
کرده اســت . درخصوص موضــوع حاضر هم بیانیــه ای از طرف 
هیئت مدیره و کمیسیون حقوق بشر کانون منتشر شده و به دفعات 
در موضوعات مشابه نیز این نقدهای قانونی با توجه به ماده واحده 
حقوق شهروندی و مفاد آیین دادرسی کیفری ذیل حقوق اساسی 
مندرج در فصل ۳ قانون اساسی مطرح شده و از این جهت کانون 
وکال رسالت اجتماعی خودش را انجام داده  هرچند انتظار می رود 
در سطح کشور این کنش اجتماعی در راستای بهبود بهتر وضعیت 
حکمرانی و ارتقای امنیت انسانی به شیوه سیستماتیک و هماهنگ 
محقق شود. به طور مشخص کمیسیون حقوق بشر کانون وکالی 
دادگستری پیگیر این موضوع است و امیدواریم طی روزهای آینده 
با دعوت نهادهای مذکور و حقوق دانان این موضوعات به ســطح 
عمومی کشیده شود و مسئوالن مربوطه با توجه به مقتضای خیر 
عمومی و منافع همگانی صدای مــردم را که از طریق کانون های 
وکالی مستقل منتشر می شود با نگاه پذیرا و مشتاقانه مورد عنایت 
قرار دهند، تا جامعه شاهد اصالح وضعیت شود. این شرایط ممکن 
اســت در هر جامعه ای پیش بیاید و جامعه با رفتار احساسی چند 
روزی ملتهب شود و بعد دوباره همان اتفاق بیفتد. مهم این است 
که اصالح حقوق جلوی آن را بگیرد تا شــاهد قربانی شــدن افراد 

دیگر نباشیم.

نسترن فرخه: «دخترکی با مانتویی مشکی و لبخندی مالیم؛ این آخرین تصویر به جا مانده از مهسا امینی است»؛ 
دختری که حاال یک روز از خاکســپاری او در آرامســتان ســقز می گذرد. طبق آنچه در این روزها در رسانه ها و 
فضای مجازی منتشــر شده است، جلوی متروی حقانی گشت ارشاد او را به اجبار سوار بر ون می کند و با وجود 
درگیری برادرش با مأموران، مهســا به وزرا می رود، ولی بعد از مدتی به دلیل ســکته مغزی با آمبوالنس راهی 
بیمارستان کســری می شــود. البته در این مورد با وجود جوابیه پلیس همچنان ابهامات بسیاری وجود دارد و 
باید منتظر اظهارات بعدی نهادهای مســئول ماند. این در حالی است که طبق ماده ۲۸ قانون دادرسی کیفری، 
تعالیم الزم برای حفظ حریم شخصی و حمایت از حقوق شهروندی و صیانت از حق دفاع برای عزت و کرامت 
شــهروندان در وظایف پلیس گنجانده شــده، اما همچنان هر چند وقت یک بار شاهد خبرهایی از ضرب و شتم 
و زیرپاگذاشــتن کرامت انسانی افراد توسط گشت ارشاد هســتیم. در صورتی که طبق نظر عثمان مزین، وکیل 
پایه یک دادگســتری، اگر قانون را مالک قرار دهیم، اقدام گشت ارشاد یا شاخه ای از نیروی انتظامی در احضار 

افراد کامال غیرقانونی است.

یکشنبه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

خوراک پــزی قدیــم ۸- واحــدی بــرای طــول معادل 
۳۶اینچ- پرگار- سگ ماهی ۹- سردرد شدید- رایزن- هر 
فصل کتاب ۱۰- نکند که- سرتاســر ۱۱- نوعی موسیقی 
غربــی- ماکــت- اســتخوان های باال و کنــار جمجمه

 ۱۲- رفیق آذری- مرطوب- تعجب زنانه ۱۳- شــیمی 
کربــن- توطئه پنهانــی- زیبندگی ۱۴- نیســتان- نوعی 
پارچه پنبه ای- هر چیز ســبک وزن ۱۵- از بانوان شــاعر 

ایرانی و پیشگام در شعر کودک  افقی: 
 ۱- آنچــه بــه عنــوان برآورده شــدن حاجات به 
تنگدســتان می بخشند- از سلســله هایی که بیش از 
صد ســال در ایران حکومت کردند ۲- کتاب مشهور 
مالصــدرا- عقیــده- تــوده غیرطبیعــی در ســطح 
پوشــش های مخاطی ۳- قصد- آشــفته و بی نظم- 
پرتــو پرقدرت نــور تک  رنگ ۴- ترســیده- ییالقی در 
تهران- ضمیر سوم شخص ۵- زره جنگاوران قدیم- 
زن بابا ۶- عظمت- شکستنش افتخار است- از القاب 
اشــرافی زنان اروپایی ۷- افترا- قسمتی از سمفونی 
که خود آغاز و انجامی دارد- خاطر ۸- جرقه آتش- 
کوره- غــذا در قوطی ۹- روز عــرب- نوعی طالق- 
بیهوده ۱۰- چیزها- برادر پیران ویسه- نوعی باالپوش 
۱۱- مجمع الجزایــری در اقیانــوس آرام- چاهــک 
کــف حــوض ۱۲- ســفید آذری- دندان های نیش- 
عامل ایجاد بیماری ۱۳- کاشــف دینامیت- همسایه 
برزیل- چند رأی ۱۴- قلب قرآن- نوعی بیماری واگیر 
عفونی- تازه به دنیا آمده ۱۵- بزرگ ترین چشــم را در 

میان موجودات دارد- نوعی برنج ایرانی 
عمودی: 

۱- رمان مشهور ناتانیل هاثورن، نویسنده آمریکایی 
۲- آسان- سالک- خویشاوندان ۳- طرز عمل- مادر- 
چه بسیار ۴- یک و یک- نویسنده فرانسوی نمایشنامه 
دست های آلوده- جنگجوی ســوارکار قرون وسطی 
۵- مترســک- کیســه پول قدیمی- ســاز هفت بند
 ۶- فلــزی دیرگداز کــه به عنوان کاتالیزور اســتفاده 
می شــود - روشــی در رنگ آمیزی پارچه ۷- ظریف 
و شکننده- شــاعر سرشــناس ادبیات شیلی- چراغ 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه

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

   جدول  ۴۳۲۰      طراح: بیژن گورانی
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   حل جدول  ۴۳۱۹

   سودوکو سخت  ۳۳۱۶   

   سودوکو ساده  ۳۳۱۶   
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اخـبـار  بـرگـزیـده

مرور لیست جدید تیم ملی؛ بازگشت 
قدیمی ها، حضور تازه واردها

بعد از بازگشت کارلوس کی روش به فوتبال ایران، او به شاگردان 
سابق خود دوباره اعتماد کرده است. به گزارش فوتبال ۳۶۰، کارلوس 
کی روش در بازگشــت دوباره به ایران، فهرست نهایی تیم ملی برای 
دو بازی آینده را منتشــر کرد. در این لیســت بازگشت چند بازیکن به 
تیم ملی از جمله نکات توجه است. همچنین برخی از بازیکنان برای 

نخستین بار زیر نظر کی روش کار خواهند کرد.
حضور کاپیتان ها در فهرست کی روش

کارلوس کی روش به اکثر بازیکنانی که ســابقه طوالنی همکاری 
با او داشــتند، وفادار ماند و آنها را به تیم ملی دعوت کرد. احســان 
حاج صفی کــه با انجام ۷۰ بازی، رکورددار بیشــترین بازی برای تیم 
ملی تحــت نظر کی روش اســت، باز هم در تیم ملی حاضر اســت. 
کریــم انصاری فرد که در اردوهای اخیــر تیم ملی حضورش کم رنگ 
شــده بود، باز هم به تیم ملی فراخوانده شد. از بین شاگردان باسابقه 
کی روش، نام اشکان دژاگه در فهرست تیم ملی به چشم نمی خورد.

بازگشت رامین، امید، مجید و...
مهم ترین اتفاق لیســت کی روش بازگشــت چند بازیکن است که 
مدت هــا بود حضور پررنگــی در تیم ملی نداشــتند. رامین رضاییان 
برجســته ترین بازیکنی اســت که دوبــاره به تیم ملی دعوت شــده 
اســت. آخرین بازی ملی این بازیکن، آخرین بــازی با مربیگری مارک 
ویلموتس مقابل عراق بود و حاال پس از سه سال دوباره در تیم ملی 
حاضر اســت. امید ابراهیمی نیز هرچند در آخرین فهرســت دراگان 
اســکوچیچ حضور داشت، ولی در سه ســال اخیر تنها دو بازی ملی 
انجام داده بود. این بازیکن مورد عالقه کی روش، دوباره در فهرســت 
تیم ملی حضور دارد. مرتضی پورعلی گنجی پس از بازگشــت از یک 
مصدومیت طوالنی که به دوری دو ساله از تیم ملی منجر شده بود، 
دوباره درهای تیم ملی را به روی خود باز می بیند. مجید حسینی که 
در جوانی توســط کی روش به او میدان داده شد و در سال های اخیر 
فرصت زیادی بــرای بازی ملی پیدا نکــرد، در اردوی اتریش حاضر 

خواهد بود.
اعتماد به سرلک، حردانی و جاللی

از بین بازیکنان دعوت شــده به تیم ملی بازیکنی که سابقه دعوت 
به تیم ملی نداشــته باشد، دیده نمی شــود. ۲۴ بازیکن سابقه قبلی 
همکاری با کی روش را دارند که البته پیام نیازمند، صرفا به تیم ملی 
دعوت شد، ولی بازی نکرد. میالد سرلک، صالح حردانی و ابوالفضل 
جاللی، بازیکنانی هستند که در زمان غیبت کی روش در فوتبال ایران 
خوش درخشــیدند و در بازگشت این سرمربی اعتماد این او را جلب 
کرده و در فهرســت تیم ملی حضور دارند. در بین این ســه بازیکن، 

سرلک با ۹ بازی، سابقه بیشتری در تیم ملی دارد.
شجاع و وحید شگفتانه های فهرست تیم ملی

زمانی که زمزمه هایی بازگشــت کی روش به فوتبال ایران شــنیده 
 شد، از شــجاع خلیل زاده به عنوان یکی از متضررین نامبرده می شد. 
خلیل زاده در شش ســال آخر مربیگری کی روش، جایی در فهرست 
او نداشــت و قبــل از آن تنها در بازی های دوســتانه و کم اهمیت به 
کار گرفته می شــد تا مشــخص شــود این مربی پرتغالی اعتقادی به 
ایــن بازیکن ندارد. خلیل زاده در ۱۵ بازی از ۱۸ بازی مربیگری دراگان 
اســکوچیچ، به میــدان رفت و حتی بــه بازوبند کاپیتانــی تیم ملی 
هم دســت یافت. کی روش که در بازگشــت به ایران ســیگنال هایی 
بــرای پایان دادن به اختالفات قدیمی نشــان داده، بــرای این اردو از 
نــام این بازیکــن صرف نظر نکرد. دعوت از وحیــد امیری هم یکی از 
غافلگیری های این فهرســت بود. امیری که از مصدومیت شــدید و 
طوالنی مدت رنج می برد و به تازگی شــرایط حضور در تمرین را پیدا 
کرده بود، برای دو بازی آتی تیم ملی دعوت شد تا عالقه کی روش به 

این هافبک بیش از پیش مشخص شود.
فهرست تیم ملی فوتبال ایران برای اردوی اتریش

دروازه بان ها
علیرضا بیرانوند، امیر عابدزاده، حسین حسینی و پیام نیازمند

مدافعان
رامین رضاییــان، صادق محرمی، صالح حردانی، محمدحســین 
کنعانــی زادگان، مجید حســینی، مرتضــی پورعلی گنجی ، شــجاع 

خلیل زاده، ابوالفضل جاللی، میالد محمدی و امید نورافکن
هافبک ها

امید ابراهیمی، ســعید عزت اللهی، میالد سرلک، سامان قدوس، 
احمد نوراللهی، احسان حاج صفی و وحید امیری

مهاجمان
علی قلی زاده، علیرضا جهانبخش، مهدی ترابی، مهدی طارمی، 

کریم انصاری فرد و سردار آزمون

وزیر کشور آلمان خواستار حذف روسیه و 
بالروس از یورو ۲۰۲۴ شد

به گزارش ایســنا و به نقل از بی ساکر، یک مقام ارشد آلمانی با ارسال 
نامه ای به یوفا درخواســت کرده است که روسیه و بالروس از قرعه کشی 
مقدماتی یورو ۲۰۲۴ در ماه آینده حذف شــوند. پــس از تهاجم فوریه به 
اوکراین، فیفا و یوفا بیانیه مشــترکی صادر و اعالم کردند روسیه و بالروس 
که از حامیان والدیمیر پوتین اســت، تا اطالع ثانوی از مســابقات محروم 
خواهند شد. در ادامه باشگاه های روسی از رقابت های قاره ای برای فصل 
۲۰۲۲-۲۰۲۳ محروم شــدند و روســیه نیز از رقابت های یورو زنان محروم 
شــد. با این حال صحبتی درباره حضورداشــتن یا حضورنداشتن روسیه و 
بالروس در مســابقات قهرمانی اروپا در سال ۲۰۲۴ که قرار است در آلمان 
برگزار شــود نشده است. این امر باعث شده نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان 
به الکساندر چفرین، رئیس یوفا نامه بنویسد تا هر دو کشور را از قرعه کشی 
مقدماتی حذف کنند. اشــپیگل در گزارشــی آورده است نه تنها روسیه که 
جنگ تجاوزکارانه را با نقض قوانین بین المللی به راه انداخته است  بلکه 
بالروس نیز به عنوان حامی اصلی روســیه باید از همه چیز حذف شــوند. 
آندری پاولکو، رئیس اتحادیه فوتبال اوکراین درخواست کرده بود در آستانه 

قرعه کشی دور انتخابی این رقابت ها، روسیه از مسابقات حذف شود.

فـوتـبـال در امـروز

برنتفورد – آرسنال ۱۵:۳۰
اورتون – وستهام ۱۷:۴۵

ویارئال – سویا ۱۸:۴۵
اتلتیکومادرید – رئال مادرید ۲۳:۳۰

اودینزه – اینتر ۱۵:۰۰

کرمونزه – التزیو ۱۷:۳۰
مونزا – یوونتوس ۱۷:۳۰

رم – آتاالنتا ۲۰:۳۰
میالن – ناپولی ۲۳:۱۵

لیون – پاری سن ژرمن ۲۳:۱۵

۲۷ شهریور

رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان این روزها در شرایطی در بلگراد در حال پیگیری 
اســت که کام کشتی دوســتان ایرانی بعد از شکست بد حســن یزدانی مقابل دیوید تیلور 
آمریکایی و همچنین تداوم شکســت های نمایندگان ایرانی مقابل جردن باروز، تلخ است. 
وجه اشــتراک این تلخی ولی یک چیز است: ضعف مربیان. درست است که مربیان تیم 
کشــتی فرنگی و آزاد دستاوردهای به نســبت قابل قبولی داشته اند  ولی کارنامه ضعیف 
فرنگی در این دوره و نتیجه فینال حســن یزدانی نشــان می دهد که جدیتی در کار مربیان 
کشتی ایران نبوده است. درباره محمد بنا و تیم ملی کشتی فرنگی، حرف و حدیث زیادی 
نمی ماند. همین حاال بســیاری می گویند او برای همیشــه با تیم ملی کشتی فرنگی ایران 
خداحافظی کرده  ولی مسئله اینجاست چه کسی در این کشتی مانده که هم وزن بنا باشد 
و فدراسیون را مجبور نکند یکی، دو سال دیگر، ناز محمد بنا را برای برگشت بکشد؟ درباره 
شــرایط تیم آزاد ولی موضوع کامال متفاوت اســت؛ مربیان تیم ملی از یک ســو و رئیس 
فدراســیون کشتی از سوی دیگر، باید پاسخ این پرســش را بدهند که در یک سال گذشته 
چطور دو کشــتی گیر آمریکایی را آنالیز کرده اند که هر دو بدون سختی و بعضا با اختالف 
امتیازی زیاد، نمایندگان ایرانی را که یکی از آنها دست بر قضا، اسطوره نوظهور کشتی ایران 

است، از پیش رو برمی دارند، به مدال طال بوسه  می زنند و کمربند قهرمانی را می بندند؟
باز هم به باروز باختیم

ظاهــرا نــه مربیان کنونــی بلکه هیچ مربــی ایرانی پیدا نمی شــود کــه راهی برای 
شکســت دادن جردن باروز پیدا کند. در تازه ترین اتفــاق، محمد نخودی، نماینده وزن ۷۹ 
کیلوگرم ایران و دارنده مدال نقره جهان ۲۰۲۱، در دیدار فینال برابر جردن باروز، دارنده پنج 
مــدال طالی جهان و یک طالی المپیک از آمریکا، به میدان رفت و در پایان با نتیجه ۴ بر 
۲ شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد. نخودی که در تایم نخست با برنامه تاکتیکی 
مناسب یک بر صفر پیروز شده بود، در تایم دوم برنامه تاکتیکی قبلی خود را ادامه نداد و 
جردن باروز کهنه کار با یک زیرگیری، با یک بیرون بردن حریف و یک امتیاز روی اخطار، چهار 
امتیاز به دســت آورد و در نهایت ۴ بر ۲ پیروز شــد تا صاحب ششمین مدال طالی جهان 
شــود. نخودی سال گذشته هم به باروز باخته بود و امسال هم بازنده شد. باروز هم برای 
پانزدهمین بار کشــتی گیران ایرانی را از پیش رو برداشت. پرسش اینجاست که چطور این 
کشــتی گیر آمریکایی از سوی مربیان ایرانی آنالیز شده که راهی برای شکست دادنش پیدا 
نمی شود؟ در این مورد نمی شود زیاد مربیان فعلی را مقصر دانست؛ چون باروز در عصر 
مربیان مختلفی، ایرانی ها را شکست داده است. به این ترتیب به نظر می رسد دانش مربیان 
ایرانی برای شکست دادن این رقیب آمریکایی جوابگو نیست و تا زمانی که بخواهد در این 
وزن ادامه دهد، ایران باید قید طال را بزند. از بخت بد، باروز می گوید فعال قصدی هم برای 
خداحافظی نــدارد: «قبل از هر مبارزه به خودم یادآوری می کنم که این راهی اســت که 
انتخاب کرده ام. این رنج انتخابی است که داشته ام، سخت و وحشتناک است اما خداوند 
به من این توانایی و ابزار را داده است تا بتوانم از پس از این کار بربیایم. من ۳۴ سال دارم و 
پدر چهار فرزند هستم. تقریبا یک دهه است که ازدواج کرده ام اما هنوز در اوج قرار دارم».

چه بر سر یزدانی آمده است؟
تلخ ترین اتفاق برای کشتی ایران بعد از شکست نخودی رقم خورد؛ جایی که حسن 
یزدانی، اســطوره نوظهور کشتی ایران، با نتیجه ســنگین ۷ بر یک مغلوب دیوید تیلور، 

رقیب آمریکایی اش شــد. او در شــرایطی فینال وزن ۸۶ کیلوگــرم را باخت که پیش از 
این هم چهار بار به این مرد آمریکایی باخته بود. قبل از مســابقه جدید، یزدانی و تیلور 
چهار مرتبه به مصاف یکدیگر رفته بودند که تیلور در جام جهانی کرمانشــاه، مسابقات 
جهانی ۲۰۱۸ بوداپست و فینال المپیک ۲۰۲۱ توکیو موفق به شکست یزدانی شده بود، 
امــا یزدانی نیز در آخرین دیدار رو در رو در فینال مســابقات جهانی ۲۰۲۱ نروژ، موفق به 
شکســت دیوید تیلور شــده بود. در بلگراد، برخالف تصور، این دیوید تیلور بود که یک 
ســروگردن باالتر نشان داد و در یک کشــتی تقریبا یک طرفه، حسن یزدانی را از پیش رو 
برداشــت. اینجا دوباره همان سؤال تکراری مطرح می شــود؛ چه اتفاقی از سال پیش 
تا االن رخ داده که حســن یزدانی  بازی برده برابر تیلور در نروژ را با شکســت سنگین در 
بلگراد عوض می کند؟ اصوال در این بازه زمانی یک ســاله، چه آنالیزی از سوی کادر فنی 
کشــتی درباره تیلور صورت گرفته که حسن با چنین اختالف وحشتناکی می بازد؟ شیوه 
کشتی به گونه ای بود که کال باید این سؤال مطرح شود که آیا اصال آنالیزی در این مدت 
روی کشــتی های دیوید تیلور صورت گرفته است؟ پاســخ چه مثبت باشد و چه منفی ، 
فاجعه اســت! یزدانی در فینال با وجود آماده بودن، طرحی برای شکســت دادن رقیب 
نداشــت؛ این طرح همان چیزی اســت که باید از ســوی کادر فنی برنامه ریزی شود که 
اصوال یا وجود خارجی نداشت  یا اینکه اشتباه محض بود. این اتفاق در شرایطی رخ داده 
که برخالف حســن و کادر فنی، دیوید تیلور و کادر فنی تیم ملی آمریکا، تک تک جزئیات 

کشتی حسن یزدانی را از بر بوده و اجازه کوچک ترین حرکتی به او ندادند. تیلور که بعد 
از شکســت برابر حسن آن قدر ناراحت شده بود که به سرش زده بود تا بازنشسته شود، 
حاال آن قدر انگیزه گرفته که می خواهد یک بار دیگر حریف نامدار ایرانی اش را شکست 
دهــد. «این اولین باری بود که با عزم فوق العاده ســخت برابــر یزدانی قرار گرفتم و آن 
را دنبــال کردم. یزدانــی آن آتش و انگیزه را در من ایجاد کرد تا ادامه دهم. او ســد راه 
من برای طالی المپیک پاریس اســت. رقابت ما به یک دلیل حساس ترین رقابت کشتی 
جهان اســت و آن هم اینکه هر دو ما هر چه در توان داریم روی تشک می گذاریم. برای 
همین اینجا هستیم. باید کمی نمایش داشته باشید. من به یک دلیل مرد جادوگر هستم 
چون توانســتم امروز اول شوم و این حس خوبی اســت. از هر دو ما در آینده به عنوان 
دو کشــتی گیر بزرگ یاد خواهد شــد. او باعث پیشرفت من شده است و به همین خاطر 
از یزدانی تشــکر می کنم». تیلور در پایان صحبت هایش پیامی هم برای حسن فرستاده 
است: «ببین تو بهتر خواهی شد. من هم بهتر خواهم شد و دوباره سال بعد با هم روبه رو 
می شــویم و امیدوارم یک نبرد تماشایی دیگر برای هواداران ایجاد کنیم. به هواداران و 
کتاب های رکورد چیزهای زیادی نشــان می دهیم. می دانم تــو هم تمام تالش خود را 
خواهی کرد، پس برویم به اســتقبال سال بعد». ســال بعد، یک رقابت جدید و جذاب 
در راه اســت ولی مسئله اینجاست که سال بعد چه کســی قرار است یزدانی را مقابل 

تیلور ُکچ کند؟

 مرگ مهســا امینــی، یــا آن طورکه نزدیکانــش صدایش 
می زنند، ژینا، آن هم در ۲۲ســالگی، موجــی از ناراحتی را در 
جامعه به وجود آورده اســت. او چند روز قبل توســط گشت 
ارشــاد بازداشــت و چند ســاعت بعد، به بیمارستان کسری 
آن هم با آمبوالنس فرستاده شد. اگرچه در همان ساعت های 
نخست عنوان شــده بود که حال عمومی اش خوب نیست و 
فقط با معجزه و دعا می شــود امیــدوار به زنده ماندنش بود، 
ولی جدال ســه روز ه ای با مرگ داشــت و نهایتا تســلیم شد. 
فوت این دختر ســقزی آن هم بعد از اتفاقات رخ داده، عالوه 
بر طیف های مختلف، ورزشــکاران سرشــناس ایرانی، خاصه 
فوتبالی های مشهور را به واکنش واداشت. در بین چهره هایی 
که نسبت به فوت مهســا امینی واکنش نشان دادند، اسامی 
نام آشــنا زیاد دیده می شــود؛ از اســطوره های فوتبال ایران تا 
بازیکنــان فعلی تیم ملــی. البته که در کنــار این چهره های 
فوتبالی، ســایر ورزشــکاران مطــرح ایران هم بــه فوت ژینا 
واکنش خشــمگینانه و البته اندوهناک داشته اند که دست بر 

قضا، تعداد آنها کم هم نیست.
نــگاه متفــاوت علی دایــی، علــی کریمــی و مهدوی کیا

 به مرگ مهسا
همان طورکه عنوان شد تقریبا تمامی چهره های سرشناس 
فوتبال ایران به مرگ مهســا واکنش نشان دادند. در بین آنها 
سه چهره تقریبا همیشگی یعنی علی دایی، علی کریمی و وریا 

غفوری دیده می شود. هر سه با انتشار استوری های مختلف 
در اینســتاگرام، واکنش های متفاوتی داشــته اند. با این حال، 
بدون درنظرگرفتن اتفاق عجیبی کــه برای متن وریا غفوری 
پیش آمد، می توان برای شــروع به سه اســتوری متفاوت از 
علــی دایی، علی کریمی و مهــدی مهدوی کیا پرداخت. این 
ســه با نگاهی اجتماعی به مرگ مهسا موضوعات مختلفی 
را مطرح کردند. علی دایی، اســطوره بی چون و چرای فوتبال 
ایــران که پیش از ایــن هم در اتفاقات اجتماعی و سیاســی 
ســعی کرده بود نظراتش مــورد توجه مردم قــرار گیرد، با 
اشاره به مرگ مهســا امینی، از شیوه مدیریتی ای که در ایران 
رایج اســت، گالیه کرد. او نوشت: «چه به روزگار این سرزمین 
آوردیــد؟ دخترم می پرســد چه اتفاقی افتاده، چه پاســخی 
دارم؟ به کدامین گناه؟». علی دایی بارها نسبت به وضعیت 
اقتصادی و معیشــتی مردم گالیه و از مسئوالن خواسته بود 
به این امور رســیدگی کنند. او با طرح این پرســش کالن که 
«چــه به روزگار این ســرزمین آوردید؟» انتقــاد اصلی اش را 
متوجه این امر کرده اســت. علی کریمی، دیگر چهره مردمی 
که بســته به اتفاقات رخ داده، همــواره تالش کرده از جانب 
مردم حرف بزند، روز پرکاری را در اینســتاگرام داشــت. نوع 
انتقادهای او مثل همیشــه تندوتیز بود. علی کریمی ابتدا به 
سختی هایی که در ایران به زنان روا می شود، اشاره کرد. کنایه 
اصلی او ولی در اســتوری بعدی اش بود. جایی که با اشــاره 

بــه جنجال حضور بی شــمار فرزندان تعدادی از مســئوالن 
در کشــورهای غربی و آمریکا، به ویژه موضــوع جدیدی که 
برای انســیه خزعلی پیش آمده، موضــوع مهمی را مطرح 
کرده اســت. او نوشــت: «فرزندان آنها می روند، فرزندان ما 
می میرند». علی کریمی در داســتان مهاجرت و زندگی فرزند 
تعدادی از مســئوالن در کشــورهای پیش رفتــه خارجی به 
اندازه کافی نقدهای تندوتیز داشــت ولی نوشته آخر، ضرب 
بیشتری داشته است. بسیاری با بازنشر این استوری که حرف 
زیادی در دل داشــت، با علی کریمی همذات پنداری کردند. 
در سوی دیگر، مهدی مهدوی کیا، دیگر اسطوره فوتبال ایران 
که ســابقه حضور در تیم ملی و باشگاه پرسپولیس را داشته 
و تا همین اواخر عهده دار هدایت تیم امید بوده هم موضوع 
درخورتوجهی را منتشــر کرده است. او نوشته: «عزیزانی که 
دختــر دارند، عمــق فاجعه و درد خانــواده امینی را با تمام 
وجودشــون حس می کنند. حس تنفری که در وجود خیلی 
از دختران این ســرزمین بوجود میاد، عاقبت خوشی نخواهد 
داشــت. با رفتار درســت، به فرزندان ایران عشــق، محبت و 
انســان بودن رو آموزش بدهیــم. تســلیت. ای کاش دزدان 
بیت المال این ســرزمین رو هم سکته بدید». آخرین جمله ای 
که مهدوی کیا مطرح کرده دقیقا نکته ای است که بسیاری در 
ماه های اخیر و به ویژه از زمانی که گشــت ارشاد به طور کلی 
کارش را دوباره از سر گرفته مطرح کرده اند. حیف و میل شدن 

پول بیت المال از یک ســو، اختالس های درشت و ناکارآمدی 
تعدادی از مدیران از ســوی دیگر، باعث شده بسیاری اعتقاد 
پیدا کنند که مســئله اصلی به دست فراموشی سپرده شده و 
موضوعــات خرد، فارغ از قانونی بودن یا نبودنش، زیرذره بین 

رفته است.
بــه غیــر از این ســه واکنش کــه در دلــش طعنه های 
بی شمار داشت، سایر چهره های فوتبالی هم به این موضوع 
ورود کردنــد. وریا غفــوری که پیش تر شــایعاتی درباره او و 
فعالیت هایش مطرح شــده بود، ابتدا با گذاشــتن شــعری 
معنــا دار از «فرخــی یزدی» بــه مرگ مهســا امینی واکنش 
نشــان داد ولی اندکی بعد، اســتوری او پــاک و برای مدتی 
اینستاگرامش از دسترس خارج شد. وریا ولی بعدتر با انتشار 
تصویری ســیاه که به رنگ قرمز اسم مهسا امینی در آن حک 

شده، دوباره برگشت.
غم و اندوه ملی پوشان فوتبال

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران هم که راهی اتریش شده اند 
تا در فیفادی پیش رو، دو بازی دوســتانه با تیم های اروگوئه و 
سنگال داشته باشند، به مرگ مهسا امینی واکنش نشان دادند. 
تعدادی از آنها واکنش های مشــابه داشتند؛ مسعود شجاعی 
کاپیتان ســابق تیم ملی، کریم انصاری فــرد، علی قلی زاده و 
احســان حاج صفی کاپیتان فعلی تیم ملــی ایران همگی با 
اســتوری کردن «جانش فدای یک تار مویش شــد» یاد مهسا 
را گرامی داشتند. از سوی دیگر، علیرضا جهانبخش و مهدی 
طارمی هم با نوشــتن و استوری کردن عکس و متنی مشترک، 
واکنش را این طور مطرح کردند: «و موهای دخترانمان با کفن 
پوشیده می شود!» در بین بازیکنان تیم ملی هم شاید واکنش 
ســردار آزمون متفاوت و البته هیجانی تر بود. او نوشت: «اگر 
اینان مســلمان اند، خدایا کافرم گردان». همان طورکه در ابتدا 
عنوان شد، واکنش ورزشــکاران و فوتبالیست ها به مرگ ژینا 
بسیار بیشتر از مواردی بود که در این مطلب آورده شد و شاید 

نیاز به سیاه کردن سطور بیشتر بود.
معمای وعده رسیدگی به مرگ مهسا

مرگ مهسا امینی در شرایطی جامعه ورزش ایران را مثل 
سایر مردم آزرده خاطر کرده که بسیاری از مسئوالن رده باالی 
دولت از ریاست جمهوری تا دادستانی و البته رئیس مجلس، 
وعده دادند خیلی سریع به این پرونده رسیدگی شود و نتیجه 
آن در کوتاه تریــن زمان ممکن اعالم شــود. آنهــا همچنین 
گفته انــد اگر در این میــان از فرد یا نهادی قصوری ســر زده 
باشد، به آن رســیدگی خواهند کرد. این درخواست در حالی 
مطرح شده که بسیاری از ورزشی ها، خاصه هواداران فوتبال 
را به یاد اتفاق زننده مشــهد می اندازد. اتفاقی که در حاشیه 
بازی تیــم ملی فوتبال ایران با لبنان در آن شــهر رقم خورد 
و با اســپری فلفل مانع از ورود تماشــاگران زن به ورزشگاه 
شــدند. تصاویر آن اتفاق زننده به سرعت در فضای مجازی و 
حقیقی دست به دست شــد و تا مدت ها خوارک رسانه های 
خارجی بود. شــبیه به همین وعده ها با همین قید فوریت در 
همان برهه از ســوی نهادهای مذکور داده شد ولی برخالف 
وعده مکرر برای رسیدگی سریع و اعالم مقصر، هرگز سرعتی 
در کار دیده نشــد و البته اســم مقصری هــم از البه الی این 
پرونده به رســانه ها درز نکرد. نهایتا کار به جایی رســید که 
فیفا با فرســتادن نامــه ای تهدیدآمیز به فدراســیون فوتبال 
ایران خواســتار دریافت مســتندات این پرونده شد تا خودش 
روز ۳۱ شــهریور، یعنی چند روز دیگر، درباره اتفاق مشــهد، 

تصمیم گیری کند.

واکنش  تلخ فوتبال به مرگ مهسا

فرزندان آنها، فرزندان ما

شکست بد حسن یزدانی مقابل دیوید تیلور

افتضاح فنی!
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چگونه کمیسیون ماده ۵ تبدیل به ماشین امضای قانونی کردن تخلفات می شود

نقشه ویرانی پایتخت

در کمتر از ۲ ماه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار گذرنامه و برگ گذر ویژه اربعین صادر و تمدید شد

اربعین عشق

نورا حســینی: انتشار جزئیات مبهم و کلی از تفاهم نامه های شهرداری تهران با نهادهای مختلف در حوزه شهرسازی نگرانی هایی جدی را ایجاد کرده 
اســت. یک روز وزیر علوم اعالم می کند که می تواند با کمک شهرداری تهران امالک دانشــگاه را تغییر کاربری داده و روز دیگر محمد مقیمی، رئیس 
دانشــگاه تهران، خبر می دهد که طرح جامعی برای بهره برداری از دارایی های دانشــگاه تهران با همکاری شــهرداری در نظر گرفته شده و مسکن 
اعضای هیئت علمی در فضاهایی از دانشــگاه تهران که تغییر کاربری داده شده، در دستور کار است، دو زمین داریم که یکی از آنها در انتهای خیابان 
کارگر شــمالی و باالی مؤسسه ژئوفیزیک قرار دارد و دیگری مجموعه زمین هایی اســت که در پونک و جنب دانشگاه آزاد و همچنین کرج قرار دارد. 
در این راســتا ایجاد هشت هزار واحد مسکونی برای کارکنان و اعضای هیئت علمی را در چشم انداز چهار ساله محقق خواهیم کرد. یکی از دو زمینی 
که مقیمی به آن اشــاره می کند، در باالی مؤسســه ژئوفیزیک قرار دارد. پیش از این اعالم شده در پهنه فضای سبز (G) است. مدتی پیش هم علیرضا 
کریمیان، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، اعالم کرده بود شهردار تهران اعالم آمادگی کرده در برخی از فضاهای سبز و بوستان های تهران بعد 

از سنجیدن جوانب و کار کارشناسی مدرسه احداث شود.

شهردار تهران مدتی پیش هم در صحن علنی شورای شهر از تصمیم جدیدی گفته 
بود که شهرداری برای باغات کن گرفته، او تأکید داشت که این تصمیم برای رفع گرفتاری 
و مشــکالت مردم گرفته شــده؛ اما حقیقت طرح بازنگری ضوابط و مقررات طرح ویژه 
حفاظت و صیانت و ســاماندهی باغات کن و طراحی شــهری محله کن چیســت و در 

صورت تصویب آن در کمیسیون ماده ۵ چه آسیب هایی در انتظار باغات کن است.
اراضی کن که بالغ  بر هزار هکتار اســت و چهار فاز کلی دارد؛ باغات خرمالو،  محله 
قدیمی کن که همان روســتای کن اســت، باغات کشــت اجباری و محله  شــهر سنگ. 
براســاس طرحی که در کمیســیون ماده ۵ در حال بررسی است،  یک طبقه تشویقی در 
همه ضوابط اعمال شده، به این معنا که اگر ملکی دو طبقه مجوز ساخت داشت، به سه 

طبقه و اگر سه طبقه بود، به چهار طبقه ارتقا پیدا می کند.
درباره باغات کشــت اجباری، کارگروه راهبردی حفاظت و صیانت از باغات کن طبق 
این طرح منحل شــده و مقرر شده شهرداری منطقه موضوعات را پیگیری کند. در طرح 
قبلی امالک باالی ۱۰ هزار متر بدون محدودیت می توانستند ۱۰ درصد ساخت وساز انجام 
دهند که این محدودیت برداشــته شــده و بدون قید مساحت براساس جدولی از سطح 
اشــغال تراکم که در همین سطح و سطوح طرح قبلی است، امکان صدور پروانه ایجاد 
شــده است. درباره صدور اسناد و دیوارکشی هم مقرر شد معاونت شهرسازی منطقه با 

همکاری اداره ثبت اجازه دیوارکشی و بعد صدور سند را داشته باشند.
در طرح گذشــته برای حفظ باغات، معابر پیاده شــده در طرح تفصیلی حذف شده 
و قرار بود کوچه باغ هایی در آن مســیر وجود داشــته باشد و مبتنی  بر تقاضای مالکان و 
تقاضای باغداران، این کوچه باغ ها تعریف شود. در حال حاضر این وظیفه هم از آن کمیته 
راهبردی گرفته شــده و به کمیته معابر اداره  کل طراحی شهرداری سپرده شده است تا 

معابر جدید را تعریف کنند و امکان صدور پروانه را داشته باشند.
در طرح بررسی شــده در کمیســیون ماده ۵ ســطح اشــغال زیادی در باغات کشت 
اجباری تعریف نمی شود؛ اما نگرانی  درباره حذف کمربند سبزی است که در طرح قبلی 
تعریف شــده که عرض های مختلف داشت؛ عرض ۲۰ متر تا ۵۰ متر کمربند سبز در دور 

باغات کشــیده شده بود که اجازه هیچ گونه ساخت وسازی در آن محدوده داده نمی شد. 
طبق طرح جدید، این کمربند حذف می شــود و این احتمال وجود دارد که امالکی که تا 
دوره های پیش یعنی تا ســال ۹۳ ساخته شدند، در کنارشان توسعه های مسکونی طبق 

الگوی بافت شهری نه باغات ایجاد شود.
هفته گذشته نیز سیاست ها و ضوابط تشویقی نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد 

که از سوی شرکت بازآفرینی شهری تهیه شده، به تصویب رسید.
براساس این مصوبه در محدوده بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، افزایش تراکم، 
تســهیل در ضوابط پارکینگ و معماری و اختالط کاربری هــا با هدف ایجاد انگیزه برای 
توسعه گرها، سرمایه گذاران و مالکان اعطا می شود. مشوق هایی که به اعتقاد کارشناسان 
بیــش از آنکــه مفید باشــند، کیفیت زندگــی را در این محدوده ها کاهــش می دهند و 

صدمه های جبران ناپذیری به این عرصه ها زده می شود.
شــهردار تهران تأکید دارد که در این مدت هیچ تخلفی در حوزه شهرســازی نکرده 
است. برخی این ادعای شهردار را در پرکاری کمیسیون ماده ۵ و تصمیمات آن می دانند؛ 
تصمیماتی که برخی معتقدند بیش از آنکه به نفع منافع عمومی شــهر باشــد، به نفع 

سرعت ساخت وساز در شهر است.
برخی کارشناسان شــهری معتقدند که رویکرد کنونی شهرداری نوعی سوءاستفاده 
از کمیســیون ماده ۵ است. به گفته آنها کمیسیون ماده پنج در قانون برای برطرف کردن 
مغایرت ها و مشــکالتی اســت که در حین اجرا میان طرح جامع و تفصیلی ایجاد شده 
اســت. همچنین در طرح جامع تهران، تعدادی طرح های موضعی و موضوعی تعیین 
شــده که باید به تصویب کمیسیون ماده پنج برسند؛ اما در زمان تهیه، بررسی و تصویب 
برای هر کدام از این موضوع ها یا موضع ها، یک چارچوب تعیین شده که در ساختار کلی 
طرح جامع می نشیند. این گونه نیست که هرکدام از این طرح ها سوای طرح جامع شهر 
تهران باشد و کمیسیون ماده پنج آن گونه که دوست دارد، آنها را تغییر دهد یا کم و زیاد 
کند. به گفته کارشناســان حوزه شهرســازی این طرح ها اجزای طرح جامع هستند، اگر 
این اجزا برداشــته شــود و مغایر با رویکرد کلی طرح جامع باشند، ساختار طرح جامع 

تغییر می کند و تغییر ساختار طرح جامع، تبعاتی جبران ناپذیر برای شهر دارد. اگر جایی 
از ســاختار طرح جامع اشــکال دارد، باید در یک بازنگری همه جانبه گفته شــود کدام 
بخش به کدام دلیل اشکال دارد، بعد نسبت به اصالح طرح جامع اقدام شود و سپس 
بر اساس آن ســاختار کلی، درباره اجزای طرح جامع که در چارچوب ضوابط و مقررات 
طرح تفصیلی است، تصمیم گیری شود. اگر اجزای طرح جامع جدا از خود طرح جامع 
و راهبردهای اساســی طرح جامع، دستخوش تغییر و تحول اساسی شود، این مغایرت 
اساســی برای شهر و شهروندان خطرآفرین اســت. این گونه نیست که چون حاال دردی 

احساس نمی کنیم، دردی برای شهر به وجود نخواهد آمد.
این گروه از کارشناسان هشدار می دهند که یکی از اصول اساسی طرح جامع، سقف 
جمعیت پذیری آن اســت؛ یعنی طرح جامع تهران بر اســاس سقف جمعیت پذیری ۹ 
میلیون نفر نوشــته شده و در افق طرح جامع، ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر که تقسیم بندی 
ســقف جمعیت پذیری اســت، نــه جمعیت، به این معنا که در شــهر تهــران ظرفیت 
جمعیت پذیری ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اســت که همیشه ۵ تا ۱۰ درصد آن مانند همه 
شــهرها خالی هستند (یعنی سقف جمعیت شــهر تهران باید ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
باشــد) و بر اساس جمعیتی که محاسبه شــده، همین حاال، سقف جمعیت شهر تهران 
پر شــده اســت! اگر در تهران ۳۰۰ هزار واحد مســکونی خالی هم داشته باشید؛ یعنی 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر. و این به آن معناســت که ما از ســقف جمعیت پذیری شــهر 

تهران هم باالتر رفته ایم.
برخی از کارشناسان حوزه شهرسازی معتقدند که تهران بیش از این گنجایش ندارد. 
و مثال می زنند که یک ســاختمان تاب تحمل ۵۰۰ کیلوگرم در هر مترمربع را دارد و اگر 
هزار کیلوگرم بارگذاری کنید، همان بالیی بر سر ساختمان می آید که بر سر متروپل آبادان 
آمد. ســازه و ساختار ســاختمان برای پنج طبقه طراحی شده بود، نه برای ۱۰ طبقه. اگر 
۱۰ طبقه روی آن بارگذاری کنید، چیزی شــبیه فاجعه متروپل در مقیاس شهر تهران رخ 
می دهد و شهر دچار فروپاشی می شود. فروپاشی شهر تبعات سنگین اجتماعی دارد. در 
متروپل شاید بگویید یک ستونش را بردارید، اتفاقی نمی افتد، ممکن است شش ماه دوام 
بیاورد. توزیع بارها به فونداسیون منتقل می شود؛ اما زمانی سازه به نقطه ای می رسد که 
جوش ها، تیر ورق ها و ستون ها دچار تنش های بیش از ظرفیت می شوند و روزی می رسد 

که ساختمان متروپل پایین می آید.
به اعتقاد کارشناسانی که مخالف سیاست های جدید شهرداری در حوزه ساخت وساز 
هســتند، تهران هم در چنین وضعیتی اســت. از نظر ترافیکی خیابان های تهران در یک 
ســاعتی از روز قفل می شوند؛ یعنی چه؟ این یعنی فروپاشی شهر، وقتی در شهر تهران 
می بینیــد که بزه، بزهکاری و زورگیری افزایــش پیدا می کند، فکر می کنید تبعات فروش 
تراکم نیســت؟ حتما عوامل زیادی دارد؛ اما یکی از این عوامل هم نابســامانی در توزیع 
جمعیت اســت.این کارشناسان هشدار می دهند قطبی کردن شهر با واگذاری تراکم های 
غیرمنطقی، فروپاشــی شــهر است و در تعریف این فروپاشــی می گویند:  فروپاشی شهر 
این گونه نیســت که شما بگویید من فردا از خواب بیدار شــوم و ببینم تهران کن فیکون 
شده است. آهسته آهسته اخالق جامعه، عصبیت مردم در ترافیک، عصبیت مردم بر اثر 
استنشاق کربن، عصبیت مردم به خاطر نداشتن فضای باز همگانی، یعنی اینکه ساختار 
اجتماعی شهر منهدم شده، اینها بحث های کارشناسی است. این گونه نیست که بگوییم 
برویــم یک کار جهادی کنیــم و دائم هم بر بارگذاری اضافه کنیم. وقتی در کمیســیون 
ماده پنج، در یک روز ۵۰ مصوبه می آورند و امضا می گیرند، به چه معناست؟ امروز فکر 

می کنند هر چه آمار کمیت باال برود، این کار جهادی تر شده است.
این گروه از منتقدان درباره طرح جدید شهرداری برای کن نیز می گویند طرح تفصیلی 
کن بعد از ۵۰ سال تهیه شده که مطابق بود با آنچه در طرح جامع دیده شده و مطابق با 
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری برای محدوده کن، در این طرح تفصیلی هم 
تعداد طبقات با توجه به ظرفیتی که از نظر شبکه معابر و قطعه بندی در کن وجود دارد، 
تعیین شد؛ اما وقتی خارج از ظرفیت قطعه بندی و گذربندی بارگذاری می شود، حتما با 
مشکل مواجه می شود. وقتی که در روستای کن مساحت قطعات از ۶۰ تا صد متر است 
و عرض گذرها به صورت ســنتی از ۲ تا ۴ متری، شــما نمی توانید ساختمان چهار طبقه 
بســازید. وقتی نمی توانید تأمین خدمات کنید، نمی توانید سقف جمعیتی را از یک حدی 
باالتر ببرید. ممکن است مصلحت ساکنان فعلی کن، بساز و بفروش ها این باشد که چهار 
طبقه بسازند؛ اما به مصلحت عمومی شهر نیست. این گونه نیست که ما فکر کنیم همه 
این را نابود می کنیم، یک چیز جدید می سازیم. کن بر اساس ضوابط و مقررات طرح جامع 
و مصوبه شــورای عالی شهرســازی و معماری بعد از سال ها برایش طرحی تهیه شده 
که این طرح قابلیت اجرا دارد. متأسفانه به جای آنکه بروند کارهای مانده روی زمین را 
اصالح کنند، دقیقا می روند گره هایی را که بعد از ۵۰ ســال باز شد، خراب می کنند. برای 
نفرآباد، کن، فرحزاد، فداییان اسالم که منطبق بر اصول مهندسی و شهرسازی طرح تهیه 
شده، احتماال گام های بعدی مدیریت شهری است. در نفرآباد و کن قرار بود یک ساختار 
مهندســی و منطقی انجام شــود؛ اما با تصمیم های جدید بیشتر دنبال تخریب هستند. 
گویی همه مشکالت را حل کردند، فقط مشکل کن و نفرآباد مانده بود که حل نشده بود.

به تازگی شــورای شــهر تهران هم نسبت به تصمیمات کمیســیون ماده ۵ حساس 
شــده و طرحی را به زودی به صحن شورای شــهر می آورد که هدف آن توجه بیشتر به 
مصوبات کمیسیون ماده ۵ به عنوان یکی از بسترهای تصمیم گیری درباره منافع عمومی 

و خصوصی شهر است.
در این طرح با اشاره به حفاظت از منافع عمومی شهر بر ایجاد تعادل و توازن میان 
منافع عمومی و خصوصی شده، ایجاد شفافیت و محاسبه پذیرشدن مصوبات کمیسیون 

ماده ۵ و ایجاد وحدت رویه در فرایندهای بررسی پرونده تأکید شده است.

یکشنبه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۷۷

شرق:  با پایان مراسم پیاده روی اربعین مسافران و زائران مراسم 
اربعین در حال بازگشت به کشور هستند. پیش بینی می شود در 
این روزها مرزهای غربی و جنوب غربی ایران با ترافیک شــدید 
حاصــل از حضور مســافران مواجه باشــند. همچنین به دلیل 
استفاده از ناوگان اتوبوس رانی استان های دیگر برای حمل ونقل 
مسافران اربعین سفرهای بین شهری هم با اختالل هایی همراه 
خواهد بود. اربعین امســال به نوبه خــود بی نظیر بود و به نظر 
می رســد عشق به ســاالر شــهیدان یادگاری تاریخی از سفر به 
اربعین را ثبت کرده است. عشــاق حسین حضور در کربال را به 
مناســبت اربعین امام حســین (ع) فرصتــی می دانند تا وجود 
بی همتای ســاالر شهیدان را سرمه چشم و روشنایی بخش روح 

خود کنند.
صدور بیش از ۲میلیون و ۵۰۰ هزار گذرنامه در اربعین امسال
اینکه در اربعین امسال چه تعداد زائر شرکت کردند، سؤالی 
است که مسئوالن برای آن اعداد و ارقام مختلفی بیان می کنند؛ 
اما در این میان شاید بتوان میزان صدور گذرنامه را معیار بهتری 
برای شــناختن تعداد دقیق زائران اربعین ۱۴۰۱ دانست. معاون 
هماهنگ کننده فرماندهی جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه 
امســال در فاصله کمتر از دو ماه بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار 
گذرنامــه و برگ گذر ویژه اربعین صادر شــده، صدور این تعداد 
گذرنامه در این مدت کم را رکوردی بی نظیر عنوان کرد. ســردار 
«محمدعلی نوری نژاد» در حاشیه بازدید از بخش های مختلف 
فراجا مســتقر در پایانه مرزی شــهید حاج «قاســم سلیمانی» 
مهــران اظهار کرد: امســال در فاصله کمتــر از دو ماه بیش از 
دو میلیــون و ۵۰۰ هزار گذرنامه و برگ گــذر ویژه اربعین صادر و 
تمدید شد که رکوردی بی نظیر محسوب می شود. او با بیان اینکه 

عشق به اباعبداهللا الحســین (ع) از پشت میز کارکنان فراجا در 
ادارات مهاجرت و گذرنامه تا پایانه های مرزی مشــهود اســت، 
افــزود: بحمداهللا همه کارکنان فراجــا از مرکز تا مرزها همه در 
اجرای مأموریت خــود خالصانه کار می کننــد و همان طور که 
مشهود است، کارکنان فراجا در سخت ترین شرایط آب و هوایی به 
عشق اباعبداهللا الحسین (ع) به مردم خدمت می کنند و بسیاری 
از این افراد ساعت ها خواب نداشتند تا مردم بتوانند در امنیت و 
آرامش و بدون مشکل خاصی از مرز عبور کرده و به سالمت به 
وطن بازگردند. معاون هماهنگ کننده فراجا، مأموریت اربعین را 
مصداق بارز خدمت بی منــت کارکنان انتظامی به مردم عنوان 
کــرد و اظهار کــرد: فضای معنــوی خدمتگــزاری در مرزهای 
شــش گانه کشور الگوی بسیار خوبی است و همین شیوه را باید 
در کالنتری ها، پلیس هــای تخصصی و همه یگان ها و رده های 
انتظامی کشــور پیاده ســازی و عملیاتی کنیم. سردار نوری نژاد، 
با بیان اینکه امســال هماهنگی بین رده هــای فراجا از مرکز تا 
پایانه های مــرزی به بهترین نحو وجود دارد، خاطرنشــان کرد: 
بحمداهللا با سامانه های هوشمندی که در اختیار فراجا قرار دارد، 
تمــام تدابیر فرماندهی به صورت دقیق اجرا شــد و تا به امروز 
هیچ گونه مشکل و ناهماهنگی بین رده ها به وجود نیامد. معاون 
هماهنگ کننده فراجا با اشــاره به بازدیدهــای خود از رده های 
مختلــف و نحوه خدمتگزاری به مردم از ســوی مجموعه های 
انتظامی به زائران گفــت: در این بازدیدها، ضمن دیدار با زائران 
و گفت وگو با آنها ارزیابی دقیقی درباره فعالیت های بخش های 
مختلف فراجا و رضایتمندی زائران انجام شــد و ان شاء اهللا پس 
از جمع بندی نقاط قوت و ضعف عملکرد خود برای بهترشدن 

شرایط در سال های بعد تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد.

۹۳ ایرانی در پیاده روی اربعین فوت کردند
نابسامانی های روزهای نخســت در برگزاری مراسم اربعین 
هم موجب شــده بود که خبرهای نگران کننــده ای از عراق به 
گوش برســد. کمبود امکانات و همچنین چنــد حادثه موجب 
شــد تا چند روزی را با خبر درگذشــت ایرانی های زائر در عراق 
پشت سر بگذاریم. حاال با پایان این مراسم سازمان حج و زیارت 
می تواند تصویر بهتری از این ماجرا را ترســیم کند. سازمان حج 
و زیــارت اعالم کرد ۹۳ نفــر از ابتدای پیــاده روی اربعین تا روز 
جمعه ۲۵ شهریورماه فوت شــده اند. این آمار بر پایه اطالعات 
مرکز پزشــکی حج و زیارت هالل احمر اســت و فقــط زائران 
بیمه شــده را که مشــخصات آنها در ســامانه سماح ثبت شده 
اســت، در بر می گیرد. ســازمان حج و زیارت به ایسنا اعالم کرد 
از دیگر زائران فوت شده در پیاده روی اربعین که مشخصات شان 
در ســامانه سماح ثبت نشده و بیمه نداشتند، اطالعات و آماری 
ندارد. ســفارت ایران پیش تر اعالم کرده بود که این زائران بیشتر 
بر اثر تصادف یا مرگ طبیعی در پیاده روی اربعین فوت شده اند. 
ازدحــام جمعیــت و گرمازدگی، از جمله چالش هــای اربعین 

امسال نیز اعالم شده بود.
۲۷ هزار پاکستانی از مسیر ایران به زیارت اربعین رفتند

برگــزاری مراســم اربعین هر ســاله با اســتقبال شــیعیان 
کشــورهای همســایه هم مواجه می شــود. در همین راســتا 
سخنگوی ســتاد اربعین سیستان و بلوچســتان گفت: از ابتدای 
مردادمــاه تاکنون ۲۷ هزارو ۴۷۴ زائر پاکســتانی از طریق دو مرز 
میرجاوه و ریمدان وارد سیستان و بلوچستان شده اند. جواد قنبری 
اظهــار کرد: از این تعداد ۱۴ هزار و ۵۷۷ زائر از طریق پایانه مرزی 
ریمدان شهرســتان دشتیاری و ۱۲ هزار و ۸۹۷ زائر از طریق پایانه 

مرزی شهرستان میرجاوه وارد استان شــده اند. قنبری افزود: از 
ماه هــا قبل برنامه ریزی هــا برای ورود زائــران اربعین از دو مرز 
ریمدان و میرجاوه انجام گرفته بود و زیرساخت های الزم در این 
دو مــرز مخصوصا مرز ریمدان احداث شــد. او بیان کرد: میزان 
ورودی زائران پاکستانی از طریق پایانه مرزی میرجاوه نسبت به 
مدت مشــابه آخرین مرحله ورود پیش از شــیوع بیماری کرونا 
حدود ۹۰ درصد کاهش داشته که علت اصلی آن وقوع سیل در 
کشور پاکستان است و در این حوزه نیز ما با عزیزان مان در کشور 

همسایه ابراز همدردی می کنیم.
موفقیت طرح امنیتی ویژه اربعین

میلیون ها شیعه از عراق و سایر کشورها دیروز مراسم احیای 
اربعین حســینی را در ســایه تدابیر امنیتی شدید در استان کربال 
برگزار کردند. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، اعالم کرد 
که احیای این مناسبت الهام گرفتن از باالترین ارزش های انسانی 
درباره وفاداری، صبر و ثبات اســت. مقامــات عراقی ده ها هزار 
نفر از نیروهای ارتش، پلیس و دستگاه های امنیتی را با حمایت 
بالگردها و جنگنده هــای ارتش و نظارت وزرای کشــور، دفاع، 
امنیت ملی و فرماندهان ارشــد ارتش و دســتگاه های امنیتی 
مســتقر کرده اند. در این راستا عثمان الغانمی، وزیر کشور عراق 
و رئیس کمیته تأمین امنیت زیارت اربعین ضمن اعالم موفقیت 
طرح امنیتی ویژه اربعین حســینی گفت: حدود پنج میلیون زائر 
خارجی از طریق گذرگاه های زمینی و هوایی وارد کربال شــدند. 
نیروهای امنیتی از بیشــتر اســتان ها در این طرح شرکت کردند. 
عبداالمیر الشــمری، معاون فرمانده عملیات مشترک عراق نیز 
اعالم کــرد که نیروی هوایی و جنگنده هــای ارتش قبل از آغاز 

مراسم اربعین عملیات پیش دستانه ای را انجام دادند.

یـادداشـت

ادعای باطل انبارهای خالی مترو

بهروز شــیخ رودی،معاون محاسبات و پایش عملکرد شــورای پنجم: بیش از یک 
ســال از آغاز به کار شورای ششم شــهر تهران می گذرد؛ اما این روزها شورانشینان 
به جای گزارش دســتاوردها و اقدامات انجام شــده در دوره ششم به نقد عملکرد 
شــورای پیشــین می پردازند و تالش می کنند تا با انداختن توپ به زمین رقیبی که 
یک ســال اســت زمین بازی را ترک کرده، برای ناکامی خود در عمل به وعده های 
انتخاباتی شــان توجیه دســت و پا کنند؛ اما در این میان تکرار ادعــای تحویل گرفتن 
«انبارهای خالی مترو» آن هم برای چندمین بار از ســوی آقای چمران جالب توجه 
اســت. رئیس شورای شــهر تهران برای اولین بار پس از حادثه خروج قطار خط ۵ 
متــرو در دی ماه ۱۴۰۰ از خالی تحویل گرفتن انبارهای مترو ســخن گفت و در خالل 
این مدت به تکرار این ادعا پرداخت. آخرین بار هفته گذشــته چمران در واکنش به 
نامه اعضای شــورای پنجم برای چندمین بار از «انبارهای خالی مترو» سخن گفت 
و بر خالی تحویل گرفتن انبارهای مترو از مدیریت شــهری دوره پنجم تأکید داشت. 
او در جمع خبرنگاران ادعا کرد «تمام گفته های ما براســاس اســناد است»؛ اما با 
وجود ادعاهای آقای چمران تاکنون سند و گزارشی که این ادعا را تأیید کند، از سوی 

مدیریت شهری دوره ششم منتشر نشده است.
اعضای شــورای ششم شــهر تهران بعد از انتخاب شــهردار و تعیین سرپرست 
شــهرداری بالفاصله و بی هیچ تأخیری به ســراغ راســتی آزمایی گزارش عملکرد 
مدیریت شــهری دوره پنجم رفتند و در ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۰ ســومین مصوبه خود را 
با اکثریت آرا به الزام شــهرداری برای بررسی و راســتی آزمایی گزارشی اختصاص 
دادند که شــهردار پیشین تهران در دوره پنجم با عنوان «سند تحویل و تحول شهر 
تهران» ارائه داده بود. این راســتی آزمایی و رو کردن دست مدیریت شهری در دوره 
پنجم آن قدر برای اعضای دوره ششم مهم بود که مدیریت شهری جدید را موظف 
کردند در مدت حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب مصوبه نسبت به تهیه سند دقیق و 
مطابق واقعیت اقدام کند و گزارش را برای راستی آزمایی و شفاف سازی از عملکرد 
دوره پنجم و اطالع رسانی به شــهروندان به شورا ارائه دهد. بر اساس این مصوبه 
شــهرداری باید تا مهر ۱۴۰۰ گزارش راستی آزمایی اش از سند تحویل و تحول دوره 
پنجم را ارائه می داد؛ اما بر اساس اظهارات برخی اعضای شورای شهر این گزارش 
باالخره در تیرماه ۱۴۰۰ از ســوی شهرداری به شورا ارائه شده است. گزارشی در ۱۲ 
صفحــه با عنوان «خالصه گــزارش مدیریتی تحویل و تحول شــهرداری تهران در 
شــهریور ۱۴۰۰» که به راستی آزمایی گزارش دوره پنجم پرداخته است؛ اما برخالف 
مصوبه شــورا تاکنون برای اطالع شهروندان در صحن شــورای شهر قرائت نشده 
اســت و حتی شورای ششم از انتشــار آن خودداری کرده است. گزارشی که مأخذ 
اطالعات آقای چمران برای ارائه آمار اتوبوس های فعال در ســطح شهر است و با 
اســتناد به همان گزارش به خبرنگاران گفتند «تمام گفته های ما بر اساس اسناد و 
داده هاست؛ ضمن آنکه در گزارش ســال ۱۴۰۰ ابعاد فعالیت های مدیریت شهری 
دوره قبل اســتخراج شــد»؛ اما در گزارش ۱۲ صفحه ای اشاره شده هیچ اطالعاتی 
دال بر خالی تحویل گرفتن انبارهای مترو وجود ندارد؛ همچنین در موارد متعددی 
اعداد عملکردی اشاره شــده در سند تحویل و تحول شــهر تهران دوره پنجم تأیید 

شده است.
برای روشن شــدن واقعیت ها در مســئله «انبارهای خالی مترو» در شرایطی که 
آقای چمران اســناد مورد ادعای خود را منتشر نمی کنند یا رسانه ها خبر از معرفی 
مدیــران خاطی در خالی کردن انبارها به دادگاه نمی دهند، چاره ای نداریم جز آنکه 
به گزارش های حسابرســی شــرکت بهره برداری متروی تهــران مراجعه کنیم. با 
بررســی گزارش های حسابرسی این شــرکت که در سامانه کدال منتشر شده، با این 

واقعیت ها مواجه می شویم که:
۱. بر اساس بند ۵ موجودی مواد و کاال در صفحه ۱۵ گزارش حسابرسی شرکت 
بهره برداری مترو در سال ۱۳۹۵ که از سوی مؤسسه حسابرسی دایارهیافت تدوین 
شــده است، در می یابیم که شــورای چهارم متروی تهران را با موجودی قطعات و 

لوازم یدکی به ارزش ۱۷۹ میلیارد تومان تحویل مدیریت دوره بعدی داده است.
۲. براساس بند ۱۵ موجودی مواد و کاال در صفحه ۲۲ گزارش حسابرسی شرکت 
بهره برداری مترو در ســال ۱۳۹۵ که از سوی مؤسســه حسابرسی شاخص اندیشان 
ارائه شــده است، حسابرس رسمی گواهی کرده است که موجودی قطعات و لوازم 
یدکی انبارهای مترو بالغ بر ۳۰۹ میلیارد تومان بوده اســت؛ همچنین حسابرس در 
یادداشــت بند ۱-۱۵ از در راه بودن سه میلیارد و ۴۰۳ میلیون تومان قطعات و لوازم 
یدکی خبر داده است. عالوه بر این در بند ۱۴ پیش پرداخت ها حسابرس پیش پرداخت 
۱۳ میلیارد و ۹۱۶ میلیون تومانی برای خرید قطعات را تأیید کرده اســت و این یعنی 
شورای پنجم متروی تهران را نه تنها با انباری دارای موجودی قطعات و لوازم یدکی 
تحویل مدیریت بعدی داده؛ بلکه در حد توان با ســفارش به تأمین کنندگان داخلی 

برای سال بعد هم قطعات و لوازم یدکی پیش خرید کرده است.
۳. مطابــق بند ۱۷ موجودی کاال مواد و کاال در صفحه ۲۳ گزارش حسابرســی 
شــرکت بهره بــرداری متــرو در ســال ۱۴۰۰ کــه از ســوی مؤسســه حسابرســی 
شاخص  اندیشــان تهیه شده است، شــاهد آن هستیم که موجودی قطعات و لوازم 
یدکی انبارهای مترو به ۳۴۱ میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی نسبت به سال ۱۳۹۹ 
نه تنها شاهد کاهش ارزش موجودی انبار نیستیم؛ بلکه ۳۲ میلیارد تومان به ارزش 
موجودی قطعات و لوازم یدکی افزوده شــده اســت و رقم قطعــات در راه نیز به 

صفر رسیده است.
۴. حسابرســان شــرکت بهره برداری متــرو در گزارش های خود در ســال های 
اشاره شــده با توجه بــه طبیعی بودن روند موجــودی قطعات و لــوازم یدکی در 
انبارهای مترو به موضوع خالی شــدن انبارهای مترو یا خالی کردن انبارها برخورد 
نکرده اند و این موضوع را در یادداشــت های توضیحی و اظهار نظر خود مورد تأیید 

یا اشاره قرار نداده اند.
بررســی گزارش های حسابرسی شــرکت بهره برداری مترو به عنوان یک گزارش 
فنی و غیر سیاســی که از سوی حسابداران قسم خورده تهیه شده است و در سامانه 
کدال در دســترس عمــوم قرار دارد، بهتریــن محک برای ارزیابــی ادعاهای آقای 
چمــران و دیگران درباره خالی یا پر بودن انبارهای مترو اســت. هرچند بر اســاس 
قاعده «لبینــه علی المدعی و الیمین علی من انکــر» مدعیان خالی تحویل گرفتن 
انبارهای مترو باید اســناد و مدارک اثبات ادعای شــان را منتشر می کردند؛ اما حاال 
با اشــاره به این گزارش های غیر سیاسی و رسمی که از قضا تأیید مدیران وقت این 
شــرکت ها را عالوه بر مهر تأیید حســابرس دارد، می توان درباره باطل بودن ادعای 
مدعی قضاوت کرد. شیخ اجل سعدی علیه الرحمه در گلستان برای درس آموختن 

ما چه نیکو گفت که:
باطل است آنچه مدعی گوید/ خفته را خفته کی کند بیدار

در حالی کــه خفتــگان خود را با انــکار و اصرار برای مقاصد سیاســی از حق و 
حقیقت دور می کنند؛ اما مردم بیدار و آگاه هستند!

رســانه ها اظهارات اعضای شــورای ششــم درباره خالی بودن انبارهای مترو را 
بازنشر می دهند؛ اما خبری از چگونگی برخورد با مدیران خاطی مسبب خالی شدن 
انبارهای مترو نیست. شهردار تهران حکم ریاست هیئت مدیره شرکت بهره برداری 
متــرو را به نام آخرین معاون حمل ونقل و ترافیــک دوره پنجم می زند، مدیرعامل 
شــرکت بهره بــرداری مترو پــس از ۹ ماه مدیریــت تغییر می کنــد و گزارش های 
حسابرسی هم گواهی می دهند که انبارها خالی نبوده اند و مدعیان هم برای اثبات 
ادعاهای شــان ســندی منتشــر نمی کنند. در این مدت که همه به دنبال انبارهای 
خالی مترو بودند؛ اما کمتر کســی به این مسئله توجه کرد که بر اساس گزارش های 
حسابرســی شــرکت بهره برداری مترو، رقم هزینه بابت پذیرایی و جشن ها از ۸۹۰ 
میلیــون تومان در ســال ۱۳۹۹ به ســه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در ســال ۱۴۰۰ 
رســیده اســت و در این بین مســافران مترو که به نام آنها کام دیگران شیرین شده 
اســت، همچنان ازدحام و تأخیــر را تحمل می کنند و هزینه مدیریــت ناکارآمد بر 

زیرساخت های شهری را می دهند.
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حافظ موسوي: میراث رؤیایي بخشي جدایي ناپذیر از تاریخ ادبیات است

رؤیایی، نقطه  پایان یک نسل
با درگذشــت یداله رؤیایی پرونده  
یک نسل از شاعران بزرگ زبان فارسی 
بسته شــد؛ نســلی که از شــاگردان 
بودنــد.  نیمــا  پیــروان  نخســتین  و 
اخوان ثالث زودتــر از همه رفت و به 
تازگی ابتهاج هــم رفت و حاال یداله 
رؤیایی. ارادت و احتــرام آنها به نیما 
وجه اشتراک شان بود. اما اختالف نظر 
کــم نداشــتند. همــه در نخســتین 
شعرهایشــان ردپای نیما پیدا بود، اما 
به تدریج به مهر و نشــان شــخصی 
خود دســت یافتند. در دهه ی سی همه سیاسی بودند، و غالبا توده ای. رؤیایی 
هم بود، زندانی هم شد. بعدها هم در گفت وگو با مسعود نقره کار درباره  نقش 
حزبی که خود عضو آن بود یا دســت کم با آن همــکاری می کرد گفت: «باید 
قبول کرد که حزب توده ی ایران تلنگر روشــنفکری و تلنگر بیداری و مدرنیسم 
را در ایران زد» (عبارت از چیست، آهنگ دیگر، ص ۳۰۰). بعد از کودتای شوم 
۲۸ مــرداد و به قول اخوان بعد از فروریختن ســقف بلند آرزوهای نجیب آن 
نســل، هر یک از آنان به راهی رفتند و خوشــا که هیچ کــدام به بیراهه نرفتند. 
اگرچه راه شــان جدا و اختالف های سیاســی و تفاوت  ســلیقه های ادبی شان 

آشکار شــد  اما حرمت نگاه داشــتند و هرگاه که الزم بود پشت هم درآمدند. 
شــاملو و رؤیایی برای این مدعا مثال زدنی اند. با همه ی اختالف نظرهایشــان، 
در مجلــه ی «بارو» که «با»یش از آن بامــداد بود و «رو»یش از آن رؤیا، با هم 
همکاری کردند. گاهی در پرده و گاهی آشــکار بــه هم انتقاد می کردند یا حتا 
به هم می پریدند  اما می دانســتند که جا و جایگاه شــان کجاست و قدر هم را 
پیش چشم داشتند. به متن سخنرانی رؤیایی در مراسم بزرگداشت شاملو نگاه 
کنید. ببینید در باره ی شــاملو با چه دقت و احساس مسئولیتی سخن می گوید: 
«او، شاملو، بیش از همه به راز کلمه نزدیک شد... مرگ شاملو امسال در کنار 

مرگ های دیگر شعر نو، شعر نو را نمای مرگ می کند» (همان، ص۳۲۲ ).
و حاال با مرگ ســایه و رؤیا، شــعر فارســی به راســتی «نمای مرگ» شده 
اســت. این ها را گفتم تا آن هایی که برای مخدوش کردن چهره ی روشنفکری 
و روشــنفکران ادبی و فرهنگی ایران، در پرونده های هریک از آنان دنبال حرف 

و سخنی علیه آن دیگری و دیگران می گردند، به کاری بیهوده مشغول اند.
آن هایی که با نوشــته ها و دیدگاهم نســبت به «شــعر حجــم» و بیانیه ی 
آن آشــنایی دارند احتماال می دانند که من در نقد آن مطلب نوشــته ام و ادعا 
کرده ام: «مبانی شــعر حجم و بیانیه ی آن آشــکارا مخالــف بنیان های اصلی 
نظریه ی ادبی نیما است» (پانوشت ها، ص ۱۳۸ ). و گرایش عرفانی این جریان 
شــعری را در مقایسه با نظریه  شعری نیما گامی به پس ارزیابی کرده ام. البته 
در همان نوشــته در بررسی بیانیه  شعر حجم از دیدگاه بالغت و معانی و بیان 

این را هم گفته ام که: «پیشــنهادهای بیانیه ی شعر حجم از دیدگاه علوم ادبی 
قدیم، پیشــنهادهایی قابل توجه و بعضا پیشرفته تر از تجربه ی شعر فارسی در 
دهه ی چهل و پنجاه اســت». رؤیایــی در طول بیش از نیم قرن کار ادبی خود 
همواره حواســش به جریان ها و افت وخیزهای شــعر فارسی بود و نسبت به 
آن هــا واکنش می کــرد. او در دو دهه ی چهل و پنجاه، تنبلــی ذهنی و زبانِی 
بخشــی از شعر نو فارسی را که شــعر را صرفا ابزاری برای بیانگری و تبلیغ و 
تهییج سیاســی و ایفای تعهد اجتماعی می پنداشت، اگرچه با عبارت نیش دار 
و ناروایــی چون «حجــره ی تعهد»، مــورد انتقاد قــرار داد و مراقبت از وجه 
زیبایی شناسی شعر فارسی را گوشــزد کرد. همو در اواخر دهه  هفتاد در برابر 
جریانی که از خودارجاعی زبان شــعر و معناگریزی سخن می گفت بر نقش و 
سهم «انسان و جهان» در کنار «زبان» تأکید کرد و گفت: «من که آن روز آن طور 
بودم، امروز بی رنگ شدن تفکر مارکسیسم و به بوته ی فراموشی سپردن انسان 
در شعر را فقدانی می بینم و شعر را در خطر فقر می بینم» (عبارت از چیست، 

ص ۳۵ ).
حاال رؤیایی رفته است و ما مانده ایم و میراثی که او از خود به جای گذاشته 
اســت؛ میراثی که شماری از درخشــان ترین و ساخت مندترین شعرهای مدرن 
فارســی را در خود دارد، میراثی که از غوطه ور شــدن رؤیایــی در ژرفای زبان 
فارســی نشــان دارد. میراثی که گیرم خواننده گان فراوانی نداشــته باشد  اما 

بخشی جدایی ناپذیر از تاریخ زبان و ادبیات فارسی است.

یکشنبه
۲۷ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۷۷

یاد

علیرضا رئیس دانا*: رؤیایی راست کردار و اندیشه ورز بود

از «نو» نمی ترسید
ســال ها پیش از یــداهللا رؤیایــی کتاب 
«چهره  پنهان حرف» را منتشــر کردم و 
بعدها هم آثار دیگرش را، «هفتاد سنگ 
قبر»، «از سکوی سرخ»، «هالک عقل به 
وقت اندیشیدن» و «مِن گذشته امضا». 
از آن ســال تا به امروز او را مردی  دیدم 
و خوش طینت. مثل شــاملو  وارســته 
و ســیمین بهبهانی راســت کردار بود و 
اندیشــه ورز. از «نو» نمی ترســید، بهتر 
اســت بگویم مدافع آن بود. از همین رو 
بود که «شــعر حجم» را بنیان نهاد. بر 
مخالفان شــعر نو می تاخت و پدیدارشناســی را در شعر وارد کرد و طرفدار یافت. 
رؤیایی کارهای بســیاری کرد؛ از مجله و نشر گرفته تا شــعر و کتاب و بیانیه. از او 
خاطراتــی خوب در ذهن دارم، همیشــه پرمالحظه بود و در عین بزرگی و شــأن 
واالیــش، قدردانی می کرد. خاطره  اخیرم از او در نمایشــگاه کتــاب ۱۴۰۱ بود که 
کتابش را تجدید چاپ کرده بودیم. با او صحبت کردم و تشکر کرد که نام و کتابش 
را از یاد نبرده ایم. کردار و اشــعار و رســم او را باید در پیش چشم گذاشت. او نیز 
چون شــاملو و بهبهانی حافظه  این ســرزمین بود. از همان جوانی فعالی سیاسی 
بود. به زندان افتاد و در ۲۲ سالگی شعرهایش را با نام مستعار منتشر کرد، تحصیل 

کرد و همچون بسیاری دیگر از بزرگان در غربت چشم از جهان فروبست.
نمی دانم ســبک و ســیاق و راه این نسل جوان به کدام ســو خواهد رفت، اما 
امیدوارم حاال که در این دویســت سال چیزی از بحران هایمان کم نشده، از میراث 
این بزرگان خوشه ای برچینند. وقتی به او و شاملو و سیمین بهبهانی و تالش های 
خودم در مقام ناشــر فکر می کنم، با خودم می گویم ما در حد توان تالش کردیم. 
کســی چون او هرگز به وضع و شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه بی اعتنا نبود و 

شعر جایی برای بیان این دردمندی هاست. روانش شاد و یادش گرامی.
* مدیر انتشارات نگاه

علي باباچاهي: رؤیایی از شاعران ماندگار شعر مدرن ایران است

شعر رؤیایی دچار زوال نشد
یــداهللا رویایی شــاعر تیزهوشــی بود و 
زبان فارسی را خوب می دانست. افزون 
بر این شــعر او دارای ابعاد مختلفی از 
لحــاظ وزن و معنا اســت و به تعبیری 
می توان گفت شــعر او شعری رنگارنگ 
است. رؤیایی شــاعر فرهیخته ای است 
که نه فقــط در مجموعــه «دریایی ها» 
بلکــه در کتاب هــای دیگــری مثل «در 
جست وجوی آن لغت تنها»، «ده سنگ 
قبر» یا دیگر دفترهای شــعرش روحی 
جست وجوگر را در او می بینیم. بنابراین 
در کار رؤیایی توقفی شــاهد نیســتیم و 

شعر او در سال هایی هم که در خارج از ایران بود دچار زوال نشد.
اما آنچه باید درنظر داشت، این است که هیچ شاعری را نمی توان جامع االطراف 
نامید و لزومی هم به چنین نام گذاری وجود ندارد. بیشتر شاعرانی که دارای اعتبار 

هستند، شعرشان اعتبار آنها را متجلی می کند.
نکته قابل توجه این است که حقیقت امر خبر از این می دهد که رؤیایی تحوالتی 
را که در شــعر دهه هفتاد خورشــیدی اتفاق افتاد درک نکــرد. در دهه هفتاد در 
صحنه ادبیات و شــعر ما تغییراتی شکل گرفت که بخشــی از آن ناشی از ترجمه 
متونی از نظریه پردازان و فیلســوفان متأخر غربی بود که مهم ترین آنها در آن دوره 
مثلــث دریدا، بارت و فوکو بودند. آرای هر یک از این ســه چهره تأثیرگذاری خاص 
خــودش را در فضای ادبیات ما داشــت. مثال فوکو بر امر قــدرت و درواقع بر نفی 
قدرت تکیه می کرد و از همین منظر ما می توانســتیم از شعر معاصر ایران خوانشی 
دیگر هم داشــته باشیم. بر اساس این نگاه ما می توانستیم شعر شاعران بزرگ دهه 
چهل، مثل شــاملو و اخوان و حتی پیش تر از آنها نیما را مورد خوانش قرار دهیم. 
خوانشــی بر اساس این دیدگاه که شاعران بزرگ ما در آن دوران مسائل را دوتایی و 
تقابلی می دیدند. به عبارت دیگر مســائل را به شکل تقابل خیر و شر یا ذهن و عین 
می دیدند و در نهایت یک قطب را بر قطب دیگر ترجیح می دادند. رؤیایی این مبحث 
و به طور کلی مباحث مطرح شــده در دهه هفتاد را درک نکرد و از این رو نتوانســت 
خوانشی انتقادی از خودش داشته باشد؛ بنابراین زمانی که امکان درک این موضوع 

وجود ندارد می بینیم که فرد پایبند سفارش های شاعرانی مثل نیما است.
حال پرســش این اســت که آیا نیما شــاعری کوچک اســت؟ قطعا خیر. نیما 
شــاعری اســت که در برابر سنت هزارساله شــعر فارسی ایســتاده است و ما به 
تعبیری بر شــانه او و شــاعران بزرگ پس از او افق های تازه را تماشا می کنیم. اما 
تمام پیشــنهاداتی که نیما مطرح کرده به طور جامد و ثابت نیســتند و می توان با 
نگاهی انتقادی آنها را بررســی و بازخوانی کــرد و درواقع اگر مجهز به آن بینش 
باشــیم می توانیم انتقاداتی به این پیشنهادها مطرح کنیم. از جمله این انتقاد که 
این شــاعران مسائل را دوقطبی می دیدند. مثال نیما بر علیت به مثابه یک حقیقت 
یگانه تأکید داشــت. چرا؟ برای اینکه به زعم او شــعر کالســیک فارسی غرق در 
ذهن گرایی اســت بنابراین نیما به عینیــت روی می کند و تا حدی پیش می رود که 
مؤلفیــت ذهن را فراموش می کند. اگر چنانچه مؤلفیت ذهن را از حیطه آفرینش 
هنری حذف کنیم، مثال کارهایی مثل «مســخ» کافکا یا «بوف  کور» صادق هدایت، 
خلق نمی شود چرا که ما می بینیم فضای «بوف کور» یا «مسخ» واقعیتی غیرقابل 
باور اســت اما در عین حال واقعی ترین چهره حقیقت را نشــان می دهد. اگر فردی 
از ایــن درک و دریافت کناره بگیرد، که در اینجا منظورم نیما اســت، یحتمل از این 
نکته دور می ماند. یا مثال نیما از واژه ساخت مند استفاده می کند یعنی اینکه شعر 
باید یک وحدت ارگانیک داشــته باشد و تک مرکزیتی باشد. منتقدان پیرو نیما نیز، 
مثــل زنده یاد محمد حقوقی، از او پیروی می کردند و می گفتند شــعر باید اینگونه 
باشــد و وحدت ارگانیک داشته باشد. او می گفت مثال اگر قلوه سنگی را در برکه یا 
استخر بیندازیم وقتی قلوه سنگ به آب داخل می شود یک مرکزیت ایجاد می شود 
و پیرامونــش موج هایی بــه وجود می آیند که دوایر آن هســتند. به تعبیر زنده یاد 
حقوقی شــعری که وحدت ارگانیک دارد دارای یک مرکز است و این مرکز دوایری 
دارد کــه دور آن می چرخند. حاال اگر بنده بگویم که ما در کنار این آب ایســتادیم 
و به جای آن قلوه سنگ چند قلوه ســنگ به آب بیندازیم آن گاه چندین مرکز ایجاد 
می شــود و چندیــن و چند دایره مختلف شــکل می گیرد. پس ما با شــعری چند 
مرکزیتی روبه رو می شــویم که این شــعر به هرحال متصل می شود به روایت های 

متعددی که جای بحثش البته اینجا نیست.
با همه این اوصاف، یداهللا رؤیایی یکی از شاعران ممتاز، درخشان و ماندگار شعر 
مدرن ایران است و البته شــعر مدرن مرحله ای پس از خودش هم دارد که به آن 
فرامدرن یا پســت مدرن می گویند. هر ســرزمینی پست مدرنیسم خودش را دارد و 
این را در پاســخ به کسانی می گویم که می گویند در جامعه ای که هنوز مدرنیسم را 
تجربه نکرده چگونه می توان صحبت از پست مدرنیسم کرد. شاعر ما که متأسفانه 
او را از دســت دادیم، به واقع شــاعری معتبر و مورد تحســین من بود و من و تمام 

دوستداران جدی شعر و ادبیات فارسی سوگوار رفتن او هستیم.

یداهللا رؤیایی دور از ایران درگذشت

ساِل مرگ شاعران

سال کودتا: مبدأ تعیین کنندِه نسلی مجرم
یداهللا رؤیایی به نسلی از شاعران معاصر تعلق داشت که 
از اولین پیروان نیما به شــمار می رفتند. خودش گفته بود که 
شعر را از ۲۲ سالگی شروع کرده و از نسل شاعرانی است که 
بعد از سال های ســی آمدند و توانستند نسل خود را بسازند: 
«نسل سال های سی، نسل خسته» که هم نطفه داشت و هم 
جرمی خاص؛ که نسل بی جرم نسل بایری است، نسل نیست، 
گروه آدم های هم سن و ســالی اســت که ســرگردانند. رؤیایی 
گفته بود شاعر خوب چنان شاعری است که در عین آنکه به 
نسل خود تعلق دارد، نسل شعر نیز تعلق به او داشته باشد، 

شعری نسل ساز؛ و گفته بود من چنین ام.
رؤیایی نیز مثل بســیاری دیگر از شــاعران و نویســندگان 
هم نســلش، از ســال های آغاز جوانی اش با سیاست و تفکر 
چپ و آرمان عدالت طلبی آشــنا شــده بود و پس از کودتای 
۲۸ مرداد ســی ودو دوبار زندانی شــده بود. برای او نیز سال 
سی و دو سالی ویژه بود: «سال ۱۳۳۲ در حیات من و نسل من 
یک مبدأ تعیین کننده اســت. وقتی که همه در جست وجوی 
پناهی برای شــکوه و شــکایت بودند و هیچ ســنگی صبور 
نبود، تنها شــعر می توانســت کــه آن همه نیــروی ناگهانی 
بی مصرف مانــده را طراوتــی دیگر و صیقلی بهتــر دهد. به 

زودی شــعر به صورت نیاز درآمد و در همان ســال های اول 
کارهای مــن، به من می گفت که باید مأموریتی را دنبال کنیم 
و از آن پس دیگر شــعر تنها پناه نبود و هدف بود و موضوع 
زندگی و مقصود رفتــن بود و مقصدهای دیگری هم اگر بود 

همه در خدمت این مقصود و در تشعشع آن می رفت».
رؤیایــی پــس از آزادی از زنــدان به دانشــگاه می رود و 
ســال های دانشــجویی اش را در دانشــگاه تهــران در کنــار 
شــکوفایی  شعرش می گذراند. او لیســانس حقوق قضائی و 
دکترای حقوق سیاســی را از دانشــکده حقوق می گیرد و در 
همــان زمان به طور جدی تر به مطالعه ادبیات ایران و جهان 
می پــردازد و نخســتین شــعرهایش را در نشــریه های ادبی 
منتشر می کند. در سال های ۳۰ شــعرها و مقاله های رؤیایی 
در مجالتی نظیر «سخن» و «راهنمای کتاب» و سایر نشریات 

معتبر آن دوران به چاپ می رسد.
دهه چهل: چهره کامال مشخص رؤیایی

رؤیایــی در آغاز دهــه چهل اولین مجموعه شــعرش را 
منتشر کرد. در ۱۳۴۰ انتشارات «کتاب کیهان» که در آن زمان 
توسط محسن هشترودی اداره می شد، چاپ اولین دفتر شعر 

رؤیایی را می پذیرد و «بر جاده های تهی» منتشر می شود.
رؤیایــی در ایــن دهه با انتشــار مجموعه شــعرهای «بر 

جاده هــای تهــی»، «شــعرهای دریایــی»، «دلتنگی ها» و از 
«دوســتت دارم» به عنوان شــاعری شــاخص مطرح شد و 
تأثیرش را بر شــعر ایران برجا گذاشت. رؤیایی در این دهه به 
قول محمد حقوقی، «چهره کامال مشخص» خود را ارائه داد 
و به خصوص با انتشــار «شــعرهایی دریایی» و «دلتنگی ها»، 
«بانی شــاخه ای از پیشــرفته ترین» شــعرهای معاصر ایران 
شــد. «شــعرهایی دریایی» در سال ۱۳۴۵ توســط انتشارات 
«مروارید» منتشر شد و پس از انتشار بسیاری گفتند و نوشتند 
که رؤیایی به اوج خود رســیده و پس از این دیگر جایی برای 
اوج ندارد. شعر «ســکوت» در مجموعه «دریایی ها» شعری 
چنان در اوج و مســتحکم بود که براهنی درباره اش نوشــته 
بود: «از نظر شــکل ذهنی، تصاویر این شعر، چنان به یکدیگر 
بستگی دارند که اگر یک سطر از سطرهای هرکدام از بندهای 
شــعر را حذف کنید، شــعر دچــار کمبودی خواهد شــد که 
برای اســتحکام آن فاجعه ای است. تصاویر اینجا به موازات 
یکدیگر حرکت نمی کنند. آنها بــا یکدیگر همکاری می کنند، 
به مقابله با یکدیگر برمی خیزند و کشــمکش سکوت و صدا 
را به نتیجه ای قطعی می رســانند. تمامــی تصاویر از عینیت 
معمولی برخوردار هســتند. یعنی می توان آنها را به راحتی 
پیش خود مجســم کرد، اگــر زیبایی مطرح باشــد، زیباترین 
تصاویر در این شــعر به کار برده شــده است ولی این شعر بر 
قطعه از «ســبز به سبز» سپهری یک مزیت بزرگ هنری دارد. 
تصاویر شعر رؤیایی یک اجتماع هنری می سازند ولی تصاویر 
شــعر سپهری، مثل خود ســپهری، هریک در برج عاج خود، 
مدفــون می شــوند». عوامل مختلفی باعث شــده بودند که 
رؤیایی نوعی شــیفتگی همیشگی به دریا داشته باشد و یکی 
از این عوامل شــاید زادگاه او بوده باشــد: «...من بچه کویرم. 
دامغان ۱۸ فرســخ در ۱۸ فرســخ کویر است، دریای نمک. و 
اتفاقــا پدر من مقاطعه کار معدن نمــک بود و ما اغلب توی 

کویرهای آفتاب زده عجیب بودیم».
ســالی بعد از «دریایی ها»، رؤیایی «دلتنگی ها» را منتشــر 
کرد و نقطه اوجی دیگر را نشــان داد. زبان شعری رؤیایی در 
شعرهای این دو مجموعه جاذبه ای داشت که تأثیر زیادی بر 
شاعران جوان تر یا حتی شاعران هم دوره اش گذاشت. رؤیایی 
در مصاحبه ای درباره اهمیت کلمه و زبان در شعر گفته بود: 
«آن قدر من با کلمه کار کرده ام که دیگر کلمه برای من زندگی 
شــده است و گوشت و پوست من شده است و خود این زبان 
من که توی دهانم اســت کلمه اســت. و آنچه که به عنوان 
کلمه از زبان من جاری می شــود چیزی جز تن من نیســت و 
از این بابت هم خوشــحالم. تمام توفیق شــاعر در این است 
که با کلمه ها یکی بشــود. گاهی ایــن کلمه ها آن قدر در آدم 
حضور پیدا می کنند که من های دیگری می شوند که همیشه 
در مقابل آدمی هســتند و او را دیوانه می کنند یعنی اعصاب 

آدم را در آن مواقــع، اینها اداره می کننــد. کلمه ها گاهی به 
تــو می گویند که تــو می توانی با ما کودتا کنــی. یعنی کلمه، 
تو می شــود که قادر می شــود و تو، کلمه می شــوی که قادر 
می شــوی و در تمام تاریخ هیچ قدرتی بــه پای قدرت کلمه 

نمی رسد».
طلیعه شعر حجم

شــعرهای مجموعه «دلتنگی هــا» ویژگــی دیگری هم 
داشــت و آن اینکه نخستین طلیعه های شــعر حجم در آن 
دیده می شــد و افق های تازه ای را نشــان می داد. چنین بود 
که شــاعرانی دیگر در کنار رؤیایی قرار گرفتند و «مانیفســت 
حجم گرایی» را منتشــر کردند. به جز رؤیایی، شاعرانی دیگر 
چون پرویز اســالمپور، بیــژن الهی، بهــرام اردبیلی، فریدون 
رهنمــا، محمــود شــجاعی، محمدرضا اصالنی، هوشــنگ 
چالنگی و چند شــاعر و هنرمند دیگر یا متــن بیانیه را امضا 
کردنــد یا از آن اســتقبال کردند. به این ترتیــب در اواخر دهه 
چهل رؤیایی به همراه تعدادی دیگر از شــاعران هم فکرش 
جریان «شــعر حجــم» را پایه گذاشــت و با انتشــار «بیانیه 
حجم گرایی» در سال چهل وهشت این گونه شعر را در فضای 
ادبــی ایران به طور جــدی مطرح کرد. پس از آن با انتشــار 
مجله «شــعر دیگر» اشــعار و ایده های این شاعران بیش از 
پیش مطرح شــد. رؤیایی در بخشــی از گفت وگویی با جالل 

سرافراز درباره حجم گرایی گفته بود:
«...حجم گرایی یک مکتب نیســت یک کشف است، کشف 
یک نوع تحرک ذهن و نوعی زندگی خیال، پس وقتی صحبت 
از کشــف اســت یعنی این زندگی خیال وجود دارد و داشته 
اســت، از عصرهــای کهن تــا عصرهای نیامــده، و ما به این 
نتیجه رســیده ایم که محصول ها و زاده های این ذهن، ذهنی 
که توقفــی روی واقعیت ها نمی کند، و برای شــناختن آن از 
جانب های ســه گانه به آن نگاه می کند، چنین ذهنی همیشه 
خالق آن چیزی است که ما برای اولین بار می بینیمش... شعر 
حجم در رفتار ســالم چنین ذهنی خلق می شود. اگر تعریف 
آکادمیکــی از آن می خواهیــد، در یکی، دو جملــه و در این 
گفت وگو میسر نیست، بیانیه حجم گرایی آن را در پریدن های 
از ســه بعد خالصه کرد، ولی در اطراف آن شاعران حجم گرا 

توضیح بسیار دادند».
خــود رؤیایی تا همین اواخــر در مقاله ها و مصاحبه ها و 
صحبت هایــش بارها دربــاره تلقی اش از شــعر و ایده های 
شــعری اش توضیح داده بود. بخش عمــده ای از مقاله ها و 
مصاحبه های رؤیایی در چند کتاب مثل «از ســکوی ســرخ»، 
«هالک عقل بــه وقت اندیشــیدن»، «عبارت از چیســت» و 

«چهره پنهان حرف» منتشر شده است.
رؤیایی در دهه چهل بــه روزنامه نگاری هم پرداخته بود 
و تأسیس هفته نامه «بارو» با همکاری احمد شاملو و انتشار 
«دفترهای روزن» از جمله فعالیت های او در این عرصه بوده 
است. رؤیایی پس از چهار مجموعه شعری که در دهه چهل 
منتشر کرد، مجموعه شعرهای دیگری هم به چاپ رساند که 
عبارت اند از: «لبریخته ها»، «هفتاد ســنگ قبر»، «مِن گذشته 

امضا» و «در جست وجوی آن لغت تنها».
نظریه پردازی و نقد ادبی

نقد ادبی بخشــی جدانشــدنی از کارنامه رؤیایی اســت. 
خود او در مصاحبه ای گفته بود که «من اولین کســی هستم 
که نقد متدیــک را در این مملکت ارائــه دادم» و منظورش 
نقدهایی بوده اســت که در اواخر دهه سی در انتقاد کتاب و 
بررســی کتاب منتشر کرده بود. رؤیایی و براهنی نقش مهمی 
در شــکل گیری نقد ادبی در ایران داشتند و اگرچه در سال ها 
و جاهــای مختلف به مواجهه با هــم پرداختند اما در موارد 
زیــادی هم کار یکدیگر را تأیید می کردند. شــکل گیری فضای 
نقد و گفت وگو در فضای ادبی در آن سال ها به تلقی شاعران 
و نویســندگان آن دوره هم مربوط بود. شاعران و نویسندگانی 
کــه باور بــه ایدئولــوژی و کار روشــنفکری را مانع خالقیت 
ادبی و هنری نمی دانســتند و در برابر مسائل مهم دوران شان 
حساسیت داشــتند. رؤیایی یک  بار در گفت وگویی به نقدها و 
صحبت های براهنی پاســخ داده بود امــا در پایان گفته بود: 
«من همیشه این اعتقاد را داشتم که اگر براهنی نبود، جامعه 
شــعر ایران یک مقدار زیــادی این تحرک فعلی را نداشــت، 
هیچ کس تاکنــون مثل براهنی راه نیفتاده که این قدر خودش 
را مجهز بکند، هیچ کس مثل او معتقد به دانش های انتقادی 
نیست، شــعر معاصر الاقل به دو ســه تای دیگر مثل او نیاز 
دارد اینها هم که فعال پیدا شده اند حشره های متعارفی بیش 

نیستند که تقلید او می کنند».
ادبیــات ما اینک اما در فاصله ای کوتاه براهنی و رؤیایی را 
با هم از دســت داد، اگرچه درواقع خیلی پیش از این از آنها 

محروم مانده بود.

ســال هنوز از نیمه نگذشــته که مرگ شــاعری دیگر 
ادبیات ایران را از نو متأثر می کنــد. یداهللا رؤیایی روز 
چهارشــنبه بیست و ســوم شــهریور در نود سالگی در 
پاریس درگذشــت. ادبیات ایران امسال را با مرگ رضا 
براهنی آغاز کرد و حاال با مرگ رؤیایی به نیمه این سال 
رسیده ایم و نام هایی که رفته اند هر کدام کافی  بودند تا 
ســالی را از سال های پیش و پس متمایز کنند: براهنی و سایه و رؤیایی. از بازی تلخ روزگار است البد که 
در کمتر از نیم ســال شاعرانی را از دست داده ایم که هرکدام برای چندده سال از شاخص ترین شاعران 
بودند و تلخ تر شــاید اینکه هر ســه در جایی بیرون از ایران درگذشتند. دقیق تر اینکه براهنی و رؤیایی 
چند دهــه از ایران دور بودند و این در واقع ادبیات ایران بود کــه از حضور این دو محروم مانده بود. 
براهنی و رؤیایی هر دو شــاعر و منتقد و نظریه پردازانی جریان ساز بودند و تأثیری عمیق از خود بر جا 
گذاشتند؛ نیز هر دو عضو هیئت مؤسس کانون نویســندگان ایران به شمار می رفتند و هیچ گاه برکنار از 

اجتماع و سیاست نبودند.

پیام حیدرقزوینی
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  میلیون ها نفر از عاشقان و محبان اهل بیت علیه السالم از داخل و خارج از عراق خود را به شهر کربالي معال رسانده اند تا در مراسم اربعین حضور یابند.
عکس: حسین حاجیلري/ ایرنا

امینــی دختر  درگذشــت مهســا  خبر 
۲۲ ســاله  ُکرد پس از بازداشت از سوی 
گشت ارشاد، افکار عمومی را به شدت 
جریحــه دار کرده اســت. بــروز چنین 
فاجعــه ای را چگونه می تــوان توجیه 
کرد؟ نهادهایی که رفتار خشونت آمیز با 
جوانانی دارند که در جمهوری اسالمی به دنیا آمده اند، در نظام آموزشی رسمی 
کشــور درس خوانده و به طور مداوم در معرض برنامه های ارشــادی صداوسیما 
قرار داشــته اند، دنبال کســب چه دستاوردهایی هســتند؟ برخی همچنان بر این 
باورند که آنچه درطی ســالیان گذشته انجام شده، ناکافی است و باید ترویج این 

آموزه ها را شدت بخشید. 
این افراد حاضر به عبرت گرفتن از شکســت روش های نادرســت نیستند و هزینه  

سنگین و جبران ناپذیری را بر جامعه، فرهنگ و امنیت کشور تحمیل می کنند.
هنوز فاجعه  خودســوزی و مرگ تلخ ســحر خدایاری، دختر آبی، در اعتراض 
بــه ممنوعیت ورود زنان به ورزشــگاه ها از یاد نرفته اســت. ســرانجام زنان به 

ورزشگاه ها راه یافتند؛ ولی هزینه  سنگین مرگ این دختر جوان جبران ناپذیر است. 
این گونه فاجعه ها باید چقدر تکرار شــود تا رفتار خشــونت بار و تحقیرآمیز علیه 

زنان در سراسر کشور متوقف شود؟
همه ساله صدها خانواده ایرانی، برای فرار از رفتار سخت گیرانه نسبت به زنان 
و استفاده از آزادی های فردی به کشور مسلمان همسایه ترکیه یا دیگر کشورهای 
منطقه مانند ارمنســتان و گرجستان سفر می کنند و بخشی از منابع محدود ارزی 
کشــور را برای این ســفرها صرف می کنند. با گذشــت بیش از ۴۳ سال از انقالب 
اســالمی آیا هزینه های اقتصادی، اجتماعی این سخت گیری ها به درستی ارزیابی 

شده است؟
نتایج نظرســنجی های رسمی نشان می دهد که بیش از ۵۰ درصد مردم ایران 
با رفتار خشــونت بار علیه زنان مخالف اند. بســیاری از افــراد مقید به حجاب از 
خانواده های متدین نیز به وضوح مخالفت خود را با این رفتارها و گشــت ارشاد 

بیان کرده اند. 
رفتار خشــونت آمیز نیروهــای انتظامی با زنان خاطرات بســیار تلخی را برای 
بخشــی از جمعیت کشور ایجاد کرده اســت و همان گونه که علی مطهری تأکید 

کرده، برای ایران چهره ای مشابه طالبان در ذهن مردم جهان ترسیم می کند.
متأســفانه به باور بخشــی از مردم، در سال های گذشــته با وجود تبلیغات و 
آموزش های گســترده از ســوی نهادهای رسمی کشــور برای ترویج ارزش های 
متعالی، کالهبرداری، دروغ، اختالس، جعل سند، اعتیاد و انواع سرقت و خشونت 
به نحو چشمگیری افزایش یافته و حتی سن انواع خالفکاری به کمتر از ۱۸ سال 

رسیده است.
 ایــن روند نگران کننده به وضوح نشــان دهنده بی اثر بــودن برخی تبلیغات و 

آموزه های رسمی در مقابله با دیگر عوامل انگیزشی است.
براســاس تعالیم دینی، اخالقی و انسانی تحقیر مردم به هر بهانه ای غیرقابل 
قبول اســت. در ماجرای تلخ درگذشــت مهســا امینی باید از همه دوربین های 
مســتقر در بازداشتگاه وزرا اســتفاده شــود تا افراد خاطی معرفی شوند. باید از 
خانواده  داغدار امینی، به ویژه پدر و مادر مهســا که رنج جانکاهی به آنها تحمیل 
شــده، با همه امکانات دلجویی شــود. و با کنارگذاشتن گشت ارشاد و روش های  
پرهزینه و بی فایده برای ترویج ارزش های دینی و انسانی، از تکرار چنین فجایعی 

جلوگیری شود.

هزینه  سنگین و جبران ناپذیر

دورافتاده - رابرت زمیکس - ۲۰۰۰
چاک ( تام هنکس) : قرار نبود از اون جزیره بیام بیرون. قرار بود اونجا بمیرم. کامال تنها. تنها انتخابی که داشتم این بود که ِکی، چطور و کجا این اتفاق می افته. 
پس یه طناب درســت کردم و رفتم باالی کوه که خودمو دار بزنم. وزن اون کنده، شاخه درخت رو شکست... پس من حتی اون طور که خودم می خواستم هم 
نمی تونستم خودم رو بکشــم. من بر «هیچ  چیز» قدرتی نداشتم. دونستم یه جوری باید زنده بمونم و در حالی که تمام منطقم بهم می گفت که دیگه هیچ وقت 

اینجا رو نمی بینم... پس این کارو کردم. من زنده موندم و بعد یک روز، اون منطقم کامال اشتباه از آب در اومد. چون جریان آب برام یه بادبان آورد.

دیـالـوگ روز

پنجره شهر

«مهسا» جان ما است
موضوع مرگ خانم مهســا امینی، 
دختر من، دختر شــما، دختر همه 
ایران، بســیار غم انگیز و تأسف آور 
بود. فرزند این ســرزمین که تحت 
آموزش های مــا قرار گرفته و فقط 
۲۲ بهار از زندگی اش گذشــته بود، 
دســتخوش تصمیماتی قرار می گیرد که جانش را بر اثر آن از دست می دهد. 
هــر توجیهی مبنی بر اینکه قبال بیمار بــوده یا نه، هر توجیهی در این باره که ما 
صحبت خاصی نکرده ایم، همه و همه مؤید این نکته اســت که ایجاد ترس و 
وحشــت کرده ایم. این ترس و وحشــت به تنهایی می تواند یک انسان را از بین 

ببرد. چگونه می توانیم پاسخ این فاجعه را بدهیم؟
اگر امنیت که ضرورت زندگی جمعی اســت از سوی ضابطان امنیت، کادر 
درمان، مدیران یک کشور و هم وطنان یک فرد ایجاد نشود، چگونه انتظار داریم 

فرد در جامعه زیست کند؟
اعتماد به بی اعتمادی تبدیل شــده است؛ آنجا که ضابطان و مسئوالن باید 
اعتماد را در جامعه بازتولید کنند، اعتماد را از ریشه می زنیم و یک سرمایه ملی 
را به چالش می کشــیم و خانواده هایی را داغدار می کنیم و جان عزیزانشان را 
از دست می دهند. اگر آنجایی که مادری جلوی ون «گشت ارشاد» فریاد می زد 
که دخترم بیمار اســت، آنجایی که زنی روی زمین کشــیده می شد، آنجایی که 
زنی – به نظر می رســید نماینده پلیس باشــد- موهای دختری را می کشــید تا 
سوار ماشین «گشت ارشاد» کند، آنجا مدیران و مسئوالن متوجه می شدند چه 
خطای بزرگی در حال رخ دادن اســت، ما امروز دچــار مصیبت مرگ دخترمان 
«مهســا امینی» نبودیم.  «مهســا امینی» یکی از دختران این سرزمین است که 
با مرگش غم زیادی را بر دل ما نشــانده اســت. زبان قاصر است از بیان مرگ 
یک جوان که آرزوهای زیادی در ســر داشــت  اما ما به راحتــی آرزوهای او را 
زیر خاک کردیــم.  کجای قوانین به ما این اجــازه را داده که با این رویکردها و 
رفتارها جان انســان ها را بگیریم؟  آیا حجاب متعارف با حجاب مورد قبول ما 
تفاوت نکرده ؟ آیا لباس متعارف با لباســی که امروز در جامعه مورد استفاده 
قــرار می گیرد، تفاوت نکرده اســت ؟ چرا باور نمی کنیم کجا  هســتیم؟ چرا به 
تفاوت های نسلی   خود توجه نمی کنیم؟ چرا تفاوت های نگرشی را مد نظر قرار 
نمی دهیم؟ مگر برای اداره جامعه با خشــونت می توان مبانی اخالقی مدنظر 
را نشــر داد؟ هیچ کجا خشونت نتوانســته راهکار برون رفت از آنچه تبدیل به 
رویه اخالقی شده است، باشد. خشونت درواقع مخالف و متضاد اعتماد است. 
هیچ کجای اســالم هم به خشونت اشاره نشده اســت.  من تعجب می کنم از 
مدیران و مســئوالن که چگونه می توانند با راه اندازی «گشت ارشاد»، دختران 
مــا را دچار تــرس از حضور در معابر عمومی کنند. «مهســا» دختر ما تنها ۲۲ 
ســال توانست در کشورش زندگی کند. دختر ما بیش از ۱۱، ۱۲ سال در سیستم 
آموزشی درس خوانده اســت ؛ چگونه آموزش ها نتوانسته او را به سوی آنچه 
مطلوب اســت، دعوت کند؟ مگر نه اینکه آموزش ها با ذهن و اندیشه دختران 
ما هماهنگ نبوده اســت ؟ امروز، چرا باید «مهسا» را در خاک بگذاریم؟ مهسا 
آرزوهای بسیاری داشت.  ما چگونه می توانیم پاسخ «مهسا»های کشورمان را 
بدهیم ؟ واقعا این چه رویه ای است که در کشور ما وجود دارد؟ چرا از این همه 
تعارض با مردم دســت بر نمی داریم ؟ چرا این همه به مردم فشــار می آوریم؟ 
 معاون امور زنان ادعا می کند ما «گشــت ارشــاد» نداریم! پــس این فیلم ها، 
این ماشــین ها چیه ؟  آیا ایران آنها با ایرانی کــه ما در آن زندگی می کنیم، فرق 
می کند؟  چرا جامعه را این قدر در التهاب قرار می دهیم؟ جامعه ای که به دلیل 
اتفاقات اقتصادی داخلی و فشــارهای خارجی که رخ می دهد، این قدر تحت 
فشــار، فقر، بی کاری و تورم قرار دارد.  ما همه در برابر مرگ این دختر مســئول 
هستیم؛ ما، دولت، پلیس، رســانه ها و... .  «مهسا» جان ماست؛ دختری که به 
دلیل رفتارهــا، رویه ها و تصمیم های بدون تأمل دچار مرگ می شــود.  آخرین 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس که دو ســال پیش منتشر شده، اعالم کرده 
بود از این رویه ها دست بردارید و بگذارید جامعه به حال خودش باقی بماند.  
طبق آمارگیری های ایســنا، ۷۰ درصد دختران این شیوه رفتاری درباره حجاب 
را قبــول ندارند. اگر ایــن داده ها و مطالعات جامعه شناســان را قبول نداریم، 
پــس چه چیزی را می پذیریم؟ ما کجای کار هســتیم؟ ما در ایرانی ناشــناخته 
زندگی می کنیم. خشــونت در «ایران» مان به اوج رســیده است.  زن ایرانی در 
مرکز پلیس که قرار اســت مرکز امنیت باشــد، می میرد؛ دلیل این همه اتفاق 
چیســت ؟ مگر نه اینکه داریم اعتماد را به این نهادهای اعتمادزا در جامعه از 
بین می بریم؟  شــهر ما بدون اعتماد شــهر نیست .  کشور ما بدون اعتماد کشور 
نیست.  اگر همان زمان که مردی توسط همین ضابطان در پارک پردیسان پایش 
گلوله خورد به شــکل دیگری رفتار می شــد، االن شرایط به شکل دیگری بود.  
همه باید پاسخ گو باشــند. جامعه بدون تغییر ساختار قانونی نمی تواند با این 
مســئله کنار بیاید. اظهار تأســف نمایندگان مجلس، اظهار تأسف های فردی 
کافی نیست. رؤسای قوا باید پای این قضیه بایستند. جان یک انسان به راحتی از 
دســت رفته است؛ مگر چنین چیزی ممکن است ؟ آیا ما نمونه هایی داریم که 
در زمان پیامبر (ص) این گونه رفتار می شــد؟ پیامبر، پیامبر رحمت بوده است، 
«اسالم» دین رحمت اســت و به صراحت اعالم می کند «الاکراه فی الدین». به 
چــه حقی قانونی مصوب می کنید که منجر به این همه فشــار و بی اعتمادی 
شــود و این چنین ساختار جامعه را دچار تزلزل و تنش کند؟ چه کسی پاسخ گو 

است ؟ یقینا مسئوالن پاسخ گو هستند.

 مدرسه کاربردی علوم ارتباطات «شرق» نخستین دوره فعالیت خود را آغاز می کند. برای دوره نخست کارگاه ها و ورک شاپ هایی طراحی شده است که بتواند 

هم برای این مدرسه نقطه آغاز مطلوبی را ایجاد کند و هم پیش درآمد مناسبی برای آینده مدرسه شرق باشد. در دوره نخست کارگاه ها و ورک شاپ های مد نظر در 

جلســات متناوب و به مدت زمان دو   یا سه ساعت برگزار می شود. سعی بر آن شده است که مدرسان هر کارگاه از میان متخصصانی انتخاب شوند که دانش خود را 

به صورت میدانی یا میدانی- آکادمیک فرا گرفته اند. برخی از مدرســان، روزنامه نگاران «شرق» هستند و سایر مدرسان نیز بعضا با روزنامه «شرق» و فعالیت های 

آن ارتباط کاری تعیین کننده ای داشــته اند. کالس ها از هفته سوم مهر ماه آغاز می شــود. یک هفته قبل از برگزاری هر کارگاه یا ورک شاپ با متقاضیانی که ثبت نام 

کرده اند، تماس گرفته می شود و زمان دقیق جلسات به آنها اعالم خواهد شد. در کنار آن به هنرجویان سر فصل های آموزشی و رزومه هر مدرس ارائه می شود.  

برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از شهریه های هر کارگاه با شماره ۸۸۹۴۲۰۳۵  و ۰۹۱۲۳۰۸۵۰۲۳ تماس حاصل فرمایید.

آغاز فعالیت و ثبت نام آغاز فعالیت و ثبت نام 
در مدرسه کاربردی علوم ارتباطات «شرق»در مدرسه کاربردی علوم ارتباطات «شرق»

ثبت نام در مدرسه «شرق» از تاریخ ۲۰ شهریور ماه شروع می شود و تا تاریخ نهم مهرماه  ادامه دارد.

در این مدت هر روز  به استثنای روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت ۱۰  تا   ۱۸ ثبت نام به عمل خواهد آمد

نام کارگاه

روزنامه نگاری اقتصادی
تولید بر مبنای حرکت/ روزنامه نگاری میدانی*

(آموزش کاربردی در محل تولید - روزنامه نگاری مولد)*

تکنولوژی و نوآوری در رسانه
(شناخت فناوری های مدرن ارتباطی)

ویدئو ژورنالیسم در اتمسفر ایران
صفر تا صد تولید در یک رسانه مولتی مدیا
(خبر، گزارش، تصویر و ساخت تصویر ...)

روزنامه نگاری بحران و بعد از بحران
روایت نویسی و قصه پردازی به زبان رسانه

 تکنیک های توییتر نویسی خبری
روزنامه نگاری ورزشی و ضرورت های آن

روزنامه نگاری ورزشی از منظر تاریخ و جامعه
روابط عمومی پلت فرمی
روابط عمومی تجاری**

آموزش کاربردی ایندیزاین
و نکات راهبردی فتوشاپ و ایلوستریتور

فیلمسازی و ارتباطات تصویری
(در محدوده امکانات)

نام مدرس

دکتر محسن ایلچی
 نیلوفر حامدی
  شهرزاد همتی

دکتر نفیسه زارع کهن

  سینا رحیم پور

دکتر کتایون مصری
علی دهقان

مریم شکرانی
سجاد فیروزی

امیرحسین ناصری
دکتر حسین امامی

دکتر احمد یحیایی ایله ای

علی شهرابی

سعید نبی

درباره مدرس

روزنامه نگار و مدرس دانشگاه
 گزارش نویس شرق

دبیر سرویس اجتماعی شرق

روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

سردبیر شبکه شرق

روزنامه نگار و مدرس دانشگاه
سردبیر روزنامه شرق

روزنامه نگار و فعال توییتری
دبیر سرویس ورزشی شرق 

دبیر تحریریه شرق
مدرس دانشگاه
مدرس دانشگاه

گرافیست روزنامه شرق

مستندساز

جلسات، حضوری یا آنالین

۱۲ جلسه/ حضوری

۶ جلسه حضوری/ میدانی

۶ جلسه/ حضوری

۸ جلسه/ حضوری و آنالین

۸جلسه/ حضوری
۳ جلسه/ حضوری
۳ جلسه/ حضوری
۵ جلسه/ حضوری 
۵ جلسه/ حضوری

۲ جلسه/ آنالین
یک جلسه/ حضوری

۱۴ جلسه حضوری/ عملیاتی

۱۰ جلسه حضوری

* زمان هر جلســه بستگی به کار و تشخیص مدرس دارد )دو کالس و دو مدرس(
است ساعت  چهار  جلسه  زمان   **

نام ورکشاپ

فرهنگ سازمانی رسانه
بازخوانی کاربردی تجربه های رسانه ای

روانشناسی ارتباطات

روزنامه نگاری در فضای چند رسانه ای
چطور یک رسانه مولتی مدیا راه اندازی کنیم؟

فرا رسانه/ مالتی مدیا

درباره مدرس

روزنامه نگار و مدرس دانشگاه
روزنامه نگار پیشکسوت
سردبیر روزنامه شرق

سردبیر شبکه شرق

نام  مدرس

دکتر کتابون مصری
جالل خوش چهره

علی دهقان

سینا رحیم پور

ساعت/ حضوری

 یک جلسه/ حضوری
یک جلسه/ حضوری
یک جلسه/ حضوری

یک جلسه/ حضوری 

توضیحات

زمان جلسه سه ساعت
زمان جلسه سه ساعت
زمان جلسه سه ساعت

زمان جلسه سه ساعت

تفکری با استانداردهای دوگانه!
در کتاب جنگ و صلح نوشته لئو تولستوی، وقتی ناپلئون 
درصدد حمله به روســیه بود، پرنس نیکالی آندره یویچ 
بالکونسکی، نظامی باتجربه و سالخورده روسی با انتقاد 
از پیمان تیلسیت گفت: «سیاست خارجی ما باید در شرق 
فعال باشــد؛ اما در برابر ناپلئون ما یک راه بیشتر نداریم؛ 
تســلیح و تقویت قوا در مرز، و اســتواری در سیاســت. 
در این صــورت بناپارت هرگــز جرئت نخواهد کرد که مثــل ۱۸۰۷ به مرز ما تجاوز کنــد». در این میان 
کنت راســتوپچین، از دوســتان او و نظامیان ارتش گفت: «ولی حضرت پرنس، ما چطور می توانیم با 
فرانسویان بجنگیم؟ وقتی که آسمان و بهشت ما پاریس است... جوانان ما را ببینید، چطور می توانیم 
با فرانســویان بجنگیم، وقتی لباس های ما فرانســوی است، افکار ما فرانســوی است، احساسات ما 
فرانسوی است». این قضیه مصداق نسبتا دقیقی برای شرایط کنونی ما است. درحالی که دولت مدعی 
مقابله با غرب و ارزش های غربی است، اعضای دولت، کشورهای غربی را محیط مناسبی برای زندگی 
و سرمایه گذاری برای فرزندان خود می دانند. جناح حاکم در رأس قوه مجریه و مقننه، جناحی است 
که سال هاســت خود را ضدغربی ترین و انقالبی ترین جناح سیاسی درون کشور می داند. جناحی که 
در مجلــس، خود را انقالبی معرفی کرده و در قوه مجریــه خود را طرفدار محرومان و محقق کننده 
آرمان های نظام. اما هنوز ســه ماهی از ماجرای افشــای سیســمونی گیت مربوط به رئیس مجلس 
انقالبی نگذشــته است که خبر از رشوه مشــاور وزیر راه و شهرسازی خبرساز شد؛ اما موضوع به این 
ختم نشد و خبر مهاجرت فرزندان برخی از اعضای کابینه دولت ابراهیم رئیسی همه گیر شد. در یکی 
از این موارد، افشا شد که فرزند انسیه خزعلی، صاحب شرکتی در کانادا به نام gate7 مرتبط با فروش 
فیلترشکن است. اینکه اخذ امتیاز و مجوز شرکتی در کانادا با کدام پول صورت گرفته است، در جای 
خود قابل بحث است؛ اما سؤال اینجاست، چرا تفکری که خود را هسته اصلی و طرفدار پر و پا قرص 
نظام می داند و ســال ها پرچم ضدغربی را برافراشته است، فرزندان خود را به کشورهایی می فرستد 
که همواره فرهنگ و تفکر آنها را «دیگری» مردم ایران و انقالب اســالمی معرفی کرده اســت. بنابر 
اطالعات منتشرشــده، بیش از چهار هزار نفر از فرزندان مقامات جمهوری اســالمی ایران در آمریکا، 
کانادا و اروپا زندگی می کنند. حال، الزم اســت ما هم سؤال راســتوپچین را از دولت رئیسی بپرسیم: 
چطور می خواهید با غرب مقابله کنید؟ با کدام غرب می خواهید مبارزه کنید؟ درحالی که دولتمردان 
غرب را جای بهتری برای زندگی و سرمایه گذاری فرزندان خود می دانند. اگر بر طبل دشمنی با غرب 
می کوبید و هدفتان جلوگیری از نفوذ فرهنگ و اقتصاد لیبرالی است، چرا با استانداردهای دوگانه به 
سمت این هدف پیش می روید؟ بدیهی است که اینجا دغدغه جناح اصلی ضدغرب گرایی ، نه هویت 
انقالبی، بلکه ســود اقتصادی است. ناگفته پیداست آنچه تیشه به ریشه هویت و باورهای مردم زده 
است، همین استانداردهای دوگانه است؛ یعنی تبلیغ باورهایی که خود به آن باور ندارند. جناحی که 
خود را حامی اصلی تفکر انقالب معرفی می کند، نشان داد نه تنها تمایلی به استفاده از کاالهای تولید 
ملی که مورد تأکید رهبری است، ندارد؛ بلکه برخی از آنها فرزندان خود را برای زندگی بهتر به همان 
کشورهایی می فرستند که مدت هاست آنها را به عنوان دشمن به مردم معرفی کرده اند. آری، چگونه 
می توانیم با غرب مقابله کنیم، وقتی که کاالهای ما غربی اســت، تفکر ما غربی است و احساسات ما 
غربی اســت. شعار «ضدیت با غرب» که سال هاست از سوی برخی گروه های سیاسی، هویت آنها را 
شــکل داده اســت، برای مردم فقر، تورم و بی کاری، و برای همانها، سود سرشار اقتصادی به همراه 
داشــته است. با این حال، آنچه در شرایط حاضر یاری دهنده است، روبه رو شدن با واقعیت و پذیرفتن 
آن اســت؛ چرا که دوام هرسیستمی در باورهای واقعی آن است، نه آرمان های دور از واقع. شاید تنها 
یک ســال دولت رئیسی گواه خوبی برای اثبات این مسئله باشد. نه با یک میلیون تومان شغل ایجاد 
شــد و نه در یک سال یک میلیون مســکن. پس الزم است بپذیریم دشمنی با غرب برای تأمین منافع 
ملی  همان قدر شــدنی است که ساخت یک میلیون مسکن در یک سال. پس غرب دشمن ما نیست؛ 
همان طور که دوست ما هم نیست، مانند هر کشور دیگری. از سویی دیگر، دوستی و دشمنی با کشورها 
را منافع ملی تعیین می کند، نه منافع گروهی اندک. بپذیریم غرب دشمن ما نیست، که اگر بود قطعا 
مقامات ضدغربی فرزندان خود را برای زندگی و حتی ســرمایه گذاری به آنجا نمی فرســتادند. آنچه 
بر همه معلوم شــد، این بود که دشمن مردم، تفکر بسته اســت. تفکری که با استانداردهای دوگانه 
خود، مردم را وادار به شــعارهای ضدغربی می کند، نخبگان را برای رفتن به آنجا ســرزنش می کند؛ 
در عین حال در پی زندگی و سرمایه گذاری امن برای فرزندان خود در غرب و سود اقتصادی از آن است.
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یک روز بعد از واقعه
ســاعت ۷:۳۰ صبح روز چهارشنبه، ۲۳ شهریور، برای خبرنگاران گروه اجتماعی 
«شــرق» پیامی از سوی یکی از کادر بیمارستان کسری رســید: «دختری جوان، روز 
گذشــته پس از درگیری با پلیس گشــت ارشــاد در پل طبیعت مرگ مغزی شده و 
در بیمارســتان ما و در بخش مراقبت های ویژه بســتری است» . خبری که نمی شد 
صحت آن را تأیید کرد یا به راحتی از کنارش گذشــت. اولین اقدام خبرنگار «شرق»، 
تماس با روابط عمومی نیروی انتظامی بود، تا اطالعات احتمالی را با خبرنگاران در 
میان بگذارد. اما مســئول مربوطه با تأکید بر اینکه قطعا زد و خوردی اتفاق نیفتاده 
و ما در جریان نیســتیم، تأکید کرد که تا پیش از اعــالم و تأیید نیروی انتظامی هیچ 
گزارشی منتشر نشود. اما این تازه آغاز یک تراژدی بود. تراژدی مرگ دختری ۲۲ساله 

که برای گردش به تهران آمده بود و چهار روز بعد، جسدش به خانه برگشت.
خبرنگار روزنامه «شرق»،  بعد از گفت وگو با روابط عمومی نیروی انتظامی، عازم 
بیمارستان کسری شــد. جو هنوز امنیتی نبود، مسئول حراست بیمارستان، خبرنگار 
«شــرق» را به طبقه باال و بخش مراقبت های ویژه راهنمایی می کند و می گوید که 
حال مهسا خوب نیست و باید برایش دعا کرد. در طبقه سوم بیمارستان کسری، پدر 
مهسا در حالی که به پهنای صورتش اشک می ریخت، با تلفن صحبت می کرد. چند 
نفر هم اطراف بخش ایســتاده بودند و به نظر می رســید که خانواده دختر باشند و 
البته حراست بیمارســتان هم حاضر بود. خبرنگار «شرق»، شروع به صحبت کردن 
با مردمی می کند که در پشــت بخش منتظر بودند و از وضعیت مهســا پرس وجو 
می کند، یک نفر از ما سؤال می کند: «دنبال همان دختری می گردید که گشت ارشاد 
کتکش زده؟ شــما باهاش بودید؟» . همان زمان تلفن پدر مهســا تمام شد و سراغ 
پدرش رفتیم و درباره واقعه از او پرســیدیم. پدر مهســا تازه از هشتگرد آمده بود و 
گریه می کرد و می گفت هنوز چیزی نمی داند و فقط به او می گویند شــرایط مهســا 
خوب نیســت. همان زمان مادر و برادر مهســا به فراجا رفته بودند تا شکایت کنند. 
از او ســؤال کردیم که آیا دوست دارید رسانه ها به این موضوع بپردازند و پدر گفت: 

«حتما به داد ما برسید... شما را به خدا صدای ما را برسانید». 
خبرنگار «شــرق»  با هماهنگی پدر مهسا، به عنوان یکی از اقوام با پوشیدن گان 
وارد بخش مراقبت های ویژه شــده و بر بالین او حاضر می شــود. ما از پرستارانی 
که مراقب مهســا بودند، ســؤال کردیم: «چی شــده؟ کتکش زدند؟»،  پرســتارها 
در حالی که صورت مهسا را تمیز می کردند، به هم نگاه کردند و از کنار من گذشتند. 
مسئول حراســت بخش پیش من آمد و گفت، نه! چه زدنی؟ اگر زده بودنش که 
کبود بود. مهســا را خیلی کوتاه دیدیم، شــرایط خوبی نبود، چند ثانیه باالی سر او 

بودیم و اجازه عکاســی به مــا ندادند. بعد از بیرون آمدن از بخش دوباره ســراغ 
پدر مهســا رفتیم و از او درباره اینکه چه اتفاقی افتاده ســؤال کردیم... پدر مهسا 
گفت: «نه دکترها نه مســئوالن چیزی به ما نمی گویند». مادربزرگ با نوای کردی 
و ناله وارد طبقه ســوم شد و پدر مهســا را در آغوش کشید... لحظه ای که توسط 
خبرنگار «شــرق» ثبت شد، چند دقیقه بعد با امنیتی شدن فضا، ناچار به خروج از 

بیمارستان شدیم.
بعد از خروج از بیمارســتان کسری، خبرنگار «شــرق» مجددا با نیروی انتظامی 
تمــاس می گیرد و اصــرار می کند که پیش از ورود رســانه های خارجی به ماجرا با 
ما صحبت کنید، بگذارید واقعیت را خودمان منتشــر کنیم... اما آنها مثل همیشــه 

سکوت کردند تا بعد از علنی شدن ماجرا، بیانیه بدهند...».
آمدیم شکایت کنیم

برادر و مادر مهســا برای ثبت شــکایت، در همان ســاعات اولیه روز چهارشنبه 
بــه فراجا مراجعه کرده بودند. کیارش امینی، برادر مهســا همان زمان به خبرنگار 
«شــرق» گفت: «شرایط مهسا خوب نیست. هیچی هم به ما نگفتند. فقط می دانیم 
در آن محوطه این اتفاق افتاده. فقط جای کبودی روی پایش بوده. ما ساکن سنندج 
بودیم و برای ســفر به تهران آمده بودیم. مهسا ۲۲ ساله است. من زمان دستگیری 
همراهش بودم». به گفته کیارش عصر روز سه شــنبه، مأموران گشت ارشاد «مهسا 
امینی» را در بزرگراه شــهید حقانی تهران دســتگیر می کننــد. مأموران به برادرش 
«کیــارش» که در محل حاضــر بوده گفتند که مهســا را برای یک ســاعت کالس 
توجیهی و آموزشی به پلیس امنیت اخالقی در خیابان وزرا می برند. دو ساعت بعد، 
کیارش از پشت درهای بسته پلیس امنیت اخالقی متوجه می شود که خواهرش به 
کما رفته و با ماشین آمبوالنس از ساختمان وزرا خارج شده است. البته همان زمان 
دستگیری کیارش تالش می کند که از بردن خواهرش ممانعت کند اما پلیس با گاز 

اشک آور مانع از این کار می شود... .
با رسانه ای شــدن ماجرا، قصه مهســا ابعاد تازه ای پیدا کرد. فضای بیمارســتان 
کسری امنیتی شــد، خانواده او ترجیح دادند سکوت کنند و سپس دایی مهسا را به 
عنوان سخنگوی خانواده انتخاب کردند. در همین شرایط بود که کم کم زمزمه هایی 
مبنی بر بیماربودن مهســا به گوش رسید، مسئله ای که دایی مهسا در گفت وگویی  
آن را تکذیب کرد. عائلی، دایی مهســا، همچنین بعد از خاکســپاری او به «شــرق» 
در این باره گفت: «واقعا شــرم آور اســت پرداختن به این مسائل! اصال نمی دانم چرا 
باید در این زمینه حرف بزنم. آنهایی که چنین ادعاهایی می کنند خودشان خجالت 
نمی کشند. گیریم که این حرف ها درست باشد. چه ارتباطی دارد به بالیی که بر سر 

دختر ما آوردند. مسائل چنان آشکار است که چنین ادعاها و دست و پازدن هایی هم 
تأثیری ندارد. به نظرم کسانی که به این مسائل می پردازند، سالمت عقلی ندارند».

اولین واکنش رسمی پلیس به فاجعه پیش آمده عصر روز پنجشنبه ۲۴ شهریور 
اتفاق افتاد. «خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از بخش های پلیس تهران بزرگ 
هدایت شــده بود که ناگهان در جمع سایر افراد هدایت شده، به طور ناگهانی دچار 
عارضه قلبی شــد». در ادامه توضیحات پلیس تهران آمده اســت:  «بالفاصله این 
خانم با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان و مداوا 
قرار دارد. مســتندات مربوطه در این خصوص در اختیار پلیس بود و اخبار تکمیلی 

در این خصوص متعاقبا اعالم خواهد شد».
مهسا پرکشید

دایی مهسا روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار «شرق»، ضمن رد ادعای هرگونه 
بیماری او با بیان اینکه او هرگز حتی ســردرد نداشت، گفت: «نه پوشش نامناسبی 
داشــت نه آرایش خاصی. با برادرش بود. میهمان بودند. این دختر آماده می شــد 
اول مهر به دانشگاه برود و حاال هم ما می دانیم او نمی ماند و هم دیگران. شرایطی 
بــرای ما ایجاد کرده اند که ســاعت ها پشــت در به جنازه عزیزمان نــگاه کنیم و به 
مادرش دلداری بدهیم. این جنازه بچه ماســت. بچه ای که بی گناه کشته شد. مهسا 

در هر شرایطی هم که بود، زمانی به او حمله دست داده که در مقر نیروی انتظامی 
بوده و آنها باید به ما پاسخ بدهند...».

یک ســاعت بعــد از این گفت وگو مرگ مهســا امینی به صورت رســمی اعالم 
شــد. خبری که خشــم و رنج عمومی مردم را را در پی داشت. سه ساعت پس از 
مرگ مهســا و اعزام او به پزشــکی قانونی، بیانیه دوم پلیس، به همراه تصاویری 
تقطیع شــده و البته بدون تاریخ و ســاعت در فضای مجازی و همین طور تلویزیون 
جمهوری اســالمی منتشــر شــد. در بیانیه پلیس آمــده بود:  «در اجرای دســتور 
فرمانده کل انتظامی کشــور مبنی بر رســیدگی دقیق به این موضوع به فرماندهی 
انتظامی تهران بزرگ، در همان ســاعات اولیه حادثه فوق بالفاصله رســیدگی به 
آن بدون هیچ گونه مالحظه ای در دســتور کار این فرماندهی قرار گرفت. براساس 
نتایج به دســت آمده و بازبینی دوربین های مداربســته نامبرده روز سه شنبه مورخ 
۲۲ شــهریور جاری به همراه تعدادی از افراد به  دلیل پوشــش نامناســب توسط 
مأمــوران پلیس امنیت اخالقی تهران بزرگ و به منظور اخذ تعهد و توجیه به یکی 
از مقرهای پلیس هدایت شــدند که وی در جمع ســایر مراجعه کنندگان در سالن 
اجتماعات به طور ناگهانی بیهوش شده و بالفاصله با همکاری پلیس و اورژانس 
به نزدیک ترین بیمارســتان جهت مداوا منتقل شده که متأسفانه اقدامات درمانی 
مثمرثمر واقع نشد. الزم به ذکر اســت تصاویر ضبط شده دوربین های مداربسته از 
لحظــه ورود وی به مقر انتظامی تا انتقال توســط اورژانس به رؤیت خانواده وی 

رسیده اســت. توضیح اینکه براساس رســیدگی دقیق به عمل آمده از زمان انتقال 
وی به خودرو و همچنین در مکان مزبور هیچ گونه برخورد فیزیکی با ایشان انجام 

نشده است».
اسم تو  رمز می شود

روز گذشــته زهره الهیان، نماینده مجلس، در توییتر خود مدعی شــد که مهسا 
امینی به بیماری قلبی و صرع مبتال بوده است. او هرچند این اتفاق را ناراحت کننده 
عنوان کرده اما به صورت تلویحی مرگ مهسا را به بیماری زمینه ای مربوط می داند 
که قویا از ســوی خانواده او تکذیب می شــود. دایی مهســا مجددا در گفت وگو با 

«شرق»، هرگونه بیماری زمینه ای خواهرزاده خود را تکذیب کرد.
فیلم های تقطیع شده، نبودن فیلمی از داخل ون گشت ارشاد و سوابق سال های 
اخیر پلیس امنیت اخالقی در مواجهه با دختران جوان، اعتماد مردم را نســبت به 
هرگونه ادعایی از آنها کمتر کرده اســت. بر فرض بیماربودن این جوان پرپرشده، آیا 
مسئولیت قانونی گشت ارشاد سلب می شود؟  آیا بر فرض پذیرش مبتالبودن مهسا 
به صرع، نمی توان ســکته مغزی او را به تنش های روحی حاصل از دســتگیری و 
بگومگو و اتفاقاتی در ون گشت ارشاد نسبت داد که ما از آن بی خبر هستیم؟  ضمن 
محکوم کردن این اتفاق برای هر زنی در ایران با هر پوششــی سؤال اصلی این است 
که پوشش مهسا امینی چه ایرادی داشت؟  آنچه از فیلم های گشت ارشاد می شود 
دید، مهســا با لباسی بلند و شالی ســاده در حال صحبت با زنی است که احتماال از 
مأموران گشت ارشاد است، این برخوردهای سلیقه ای کی تمام می شود؟  چه کسی 
می تواند نحوه پوشش را مشخص کند؟  با این شرایط هرکدام از ما در معرض خطر 
هســتیم... نیروی انتظامی تا چه زمانی این همه هزینه را به خاطر گشــت ارشاد بر 
خود تحمیل می کند؟  آیا به رابطه خودتان با مردم فکر کرده اید؟ آیا فکر کرده اید که 
مردم از شــما می ترسند؟  مگر شما پلیس نیستید؟  چرا ما باید از شما بترسیم؟  چند 
نفر دیگر از ما را دســتگیر می کنید و نحوه دستگیری تان و برخوردتان این گونه قلب 
مــردم را به درد می آورد و حتی عذرخواهــی نمی کنید؟ به این دیواری که بین ما و 

خودتان کشیده اید فکر کرده اید؟
مهســا امینی در میان ضجه های مادر و ناله های خانواده اش در سقز دفن شد. 
روی مزار موقت او نوشــته بودند: نام تو رمز می شــود... پدربزرگش بر ســر مزار او 

شعری از شیرکو بیکس را زمزمه می کرد و آرام می گفت:
«تهران

به روی کسی نمی خندد
جز به روی مرگ».

لیال علی کرمی*: مهســا زمانی که با شوق و ذوق بار سفر می بست تا چند روزی 
را در اواخر تابستان با بستگانش در تهران سپری کند، نمی دانست سفرش ابدی 
خواهد شــد. ژینا (مهسا) امینی ۲۲ ساله که همراه با خانواده از سقز برای دیدار 
با خویشــاوندان به تهران آمده بود، در نزدیکی ایستگاه متروی «شهید حقانی»، 
از ســوی مأموران گشــت ارشــاد جهت حضور در «کالس توجیهی» بازداشت 
شــد، اما دو ســاعت بعد، پیکر نیمه جان او را در حالی که بــه کما رفته بود، با 

آمبوالنس به بیمارستان منتقل کردند.
در اطالعیــه پلیس تهران بدون ذکر نام مهســا آمده اســت: «خانمی برای 
توجیه و آموزش به یکی از بخش های پلیس تهران بزرگ هدایت شــده بود که 
ناگهان در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شد».

در ایــن خصوص خبرگــزاری فارس نوشــت: «گر آن طور کــه ضد انقالب 
می گوید و این فرد بر اثر شــکنجه به کما رفته، حتما باید با متخلفان و خاطیان 
برخورد شود و پلیس باید در این زمینه پاسخ گو باشد. قطعا مجازات برخورد با 

بی حجابی ضرب و شتم نیســت، کما  اینکه در سابقه پلیس نیز تاکنون گزارشی 
از برخورد فیزیکی با بدحجابان فقط به خاطر بدپوششی گزارش  نشده است».

خبر به کما رفتن مهســا احساسات عمومی را جریحه دار کرده و واکنش های 
زیادی را برانگیخته اســت. از جملــه اصغر فرهادی، فیلم ســاز مطرح ایرانی، 
در اینســتاگرام خود نوشــت: «ما خودمان را به خواب زده ایم در برابر این ظلم 

بی پایان. ما شریک جنایتیم».
دایی مهســا به نشــریه اینترنتی فراز گفت: «امروز نوبــت دختر ما بود، فردا 
نوبت دختر دیگری است». او افزود: «ترسی از کسی نداریم. اینجا ما طلبکاریم».
از یاد نبریم که قبل از مهســا نیز دختران و خانواده های دیگری، هزینه هایی 
گزاف و حتی به قیمت جان خود را به خاطر عملکرد فراقانونی برخی نهادهای 

مسئول در حوزه امر به معروف و نهی از منکر پرداخت کرده اند.
برگردیم به مهرماه ســال ۱۳۸۶ هنگامی که خبــر مرگ زهرا بنی یعقوب در 
بازداشــتگاه امر به معروف و نهی از منکر همدان پخش شد. زهرا بنی یعقوب، 

پزشک جوان ۲۷ ساله، روز بیســتم مهر سال ۱۳۸۶در یکی از پارک های همدان 
به اتهام «ارتکاب جرم مشــهود» توسط ضابطان امر به معروف و نهی از منکر 
بازداشــت شد و دو روز بعد، مسئوالن بازداشتگاه اعالم کردند وی با استفاده از 

پارچه پالکارد تبلیغاتی خودکشی کرده است.
اما پدر زهرا بنی یعقوب هرگونه احتمال خودکشی زهرا را رد کرده و می گفت 
دخترش نیم ســاعت پس از زمانی که ابتدا به عنوان زمان مرگ اعالم شده بود، 
از درون بازداشــتگاه با برادر خود تماس تلفنی داشته و روحیه او طوری نبوده 
که بخواهد خودکشی کند. پدر زهرا در مصاحبه ای گفته بود: «من رفتم پزشکی 
قانونی و خودم جســد دختر نازنینم را دیدم. در بهشــت زهرا دیدم فرق راست 
ســرش شکســته بود، صورتش خونین بود، گوش و بینی اش خونریزی داشت. 
اعالم می کردند خودکشی کرده، اما ما را بردند پیش معاون استانداری همدان و 
او به ما گفت شما در خانه و به فامیل و آشنا بگویید ایست قلبی کرده یا ماشین 
بــه او زده و فرار کرده و ما جبران خواهیم کرد. اینها یعنی چه؟ اگر خودکشــی 

کرده بود چه چیزی را می خواستند جبران کنند؟ چرا از ما چنین می خواستند؟».
پدر زهرا به دنبال اجرای عدالت در پرونده دخترش از مأموران و مســئوالن 
مرکــز امر به معروف و نهی از منکر همدان شــکایت کرد. در آن زمان من یکی 
از وکالی پرونده بــودم. در همان ابتدای کار با یکی از وکالی دیگر، همراه برادر 
زهرا برای خواندن پرونده به همدان رفتیم. بازپرس پرونده حضور نداشت، ولی 
به هر طریق توانســتیم دســتور مطالعه پرونده را بگیریــم. پرونده ۱۱۶ صفحه 
داشــت. حدود یک ســاعت و نیم فرصت دادند؛ فقط بخش هایی از پرونده را 
خواندیم و یادداشت برداری کردیم که در همان بخش هایی که خواندیم، نکات 
فراوان و ضد و نقیض هایی اساسی وجود داشت. من به دلیل مهاجرت در ادامه 
دادرســی مشارکت نداشــتم. وکال و خانواده، باالخص پدر زهرا، تالش کردند تا 
چگونگی و حقیقت مرگ زهرا را روشــن کننــد. پدر زهرا بارها در مصاحبه های 
خود اعالم کرد خون زهرا به ناحق ریخته شــده، اما فریاد عدالت خواهی او به 
جایی نرسیده است. خانواده زهرا ناامید از مسئوالن، نامه ای به مردم نوشته و با 

شرح ماجرا از آنها کمک خواستند. در آن نامه آمده بود: «هیچ کدام از مسئوالن 
و دســت اندرکاران پرونده پاســخ مشــخصی به ما نمی دهند. آیا در این کشور 
فریادرسی برای پیگیری و شناســایی دالیل و مقصران مرگ مظلومانه فرزند ما 
که می توانســت برای خود، خانواده و جامعه اش مفید باشــد، وجود ندارد؟ آیا 

فریادرسی در این کشور هست که داد فرزندمان را بستاند؟».
صدای خانواده زهرا شــنیده نشــد و دادگاه در پرونده زهــرا رأی داد که او 
خودکشــی کرده اســت و این ســؤال خانواده زهرا بی پاســخ ماند که آیا کسی 
می تواند در فاصله یک و نیم متری اتاق رئیس بازداشــتگاه، در حالی که در اتاق 
بسته است، خود را از چارچوب همان در بسته حلق آویز کند و هیچ صدایی هم 

از او شنیده نشود؟
در اعالمیه پلیس آمده که مهســا ایســت قلبی کرده اســت. آیا پاسخی به 
ســؤاالت خانواده مهســا درخصوص نحوه دســتگیری و آنچه بر او در آن دو 
ســاعت گذشته است، داده خواهد شد؟ بارها در پاسگاه های پلیس شاهد گریه 

و ضجه دختران نوجوانی بوده ام که خواســتار رهایی از دســت مأموران ارشاد 
بوده اند. هیچ وقت چهره آن دختری را که با اشــک فریاد می زد کاری نکرده ام، 
رهایم کنیــد، مریضم، داروهایم را می خواهم، از یاد نمی برم. ســال ها پیش در 
کالنتــری میدان تجریش دیدمش؛ خیلی بی تابی می کرد، وحشــت کرده بود و 
نمی دانست چه اتفاقی قرار است برایش بیفتد؛ همان طور که زهرا و مهسا هم 

نمی دانستند چه سرنوشتی در انتظار آنهاست.
رئیس جمهور، ابراهیم رئیســی، به وزیر کشور دســتور داده است به پرونده 
مهســا امینی رسیدگی کند. امید است رسیدگی واقعی در جهت اجرای عدالت 

در خصوص مهسا و خانواده او صورت گیرد.
به یاد داشته باشیم اجرای عدالت مکمل اصل احترام به حقوق شهروندان 
اســت. هنگامی که حق شــهروندی پایمال می شود، در واقع رسیدگی و اجرای 

عدالت جبران خسارت آن نقض حقوق است.
*وکیل پایه یک دادگستری

آیا عدالت برای زهرا اجرا شد؟

شــرق، گروه جامعه: نام ها و داغ ها پشت سر هم قطار می شوند؛ داغ هایی که دیگر بخشی از آیین های مردم ایران شده است. اینکه هر روز صبح با یک 
خبر تلخ از خواب بیدار شوند و تا شب منتظر تکذیب باشند اما اکثرا تکذیبی در کار نیست... این بار هم مثل همیشه بود... اول عکس هایش آمد. دختری 
خوش قامت و جوان، با موهای بافته و چشــمانی پرامید به آینده که می گفتند با هوشــیاری ســه در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری بستری 
اســت... کمی بعد عکس های رنجورش آمد... دختری با چشم های بسته، لوله های در دهان و صورتی ورم کرده که گرد مرگ رویش پاشیده بودند... حتی 
بعد از رسانه ای شــدن ماجرا و اعالم مرگ او، هیچ کس دیگر شوکه نشد... چون تصویر دخترکی که روی تخت آرمیده بود، تصویر خود مرگ بود... مردم 
درســت از همان لحظه رسانه ای شدن این ماجرا، رخت سیاهشان را پوشیدند و شمع هایشان را روشــن کردند. هرکس گوشه خانه اش خزید و به همه 
چیزهایی فکر کرد که هر روز کم رنگ تر می شــوند... این گزارش درســت لحظاتی پس از خاک سپاری دختری جوان به نام مهسا (ژینا امینی) نوشته شد و 

مروری است بر ۷۲ ساعت سیاهی که بر همه ما گذشت... .

ژینا، رفته بودی انار بیاوری 
 دانه هایت را آوردند...

واکنش سیاسیون به مرگ مهسا امینی

درد تا مغز استخوان
شــرق: فاجعه مرگ مهســا امینی چنان دردناک و تأثربرانگیز بود که واکنش سریع مردم را در فضای مجازی به دنبال 
داشت. برای اولین بار نیز فعاالن سیاسی به این موضوع سریع واکنش نشان دادند و به تندی از آن انتقاد کردند که همین 
عمق حادثه رخ داده را نشان می دهد. سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصالحات، در واکنش به این حادثه تلخ در توییتر 
نوشت: «باز هم فاجعه ای ناگوار که درد آن تا مغز استخوان را می سوزاند! طبق اخبار، دختر خانمی با ادعای پوشش 
نامناســب بازداشــت و در جریان بازداشت و انتقال دچار عارضه قلبی و مغزی می شــود! آیا این فاجعه و رویدادهای 
پرتکرار مشابه آن کافی نیست که برای خدا، برای آبروی اسالم و رعایت انتظارات بحق مردم و حال بدی که در تنگناهای 
معیشتی و مواجهه با انواع فساد های ویرانگر و ناکارآمدی ها دارند از این شیوه و رفتارهای خالف قانون، منطق و شرع 
دست برداشته شود و بیش از این زمینه مشوش شدن چهره اسالم و نظام را فراهم نیاورند و با پدیدآورندگان این حوادث 
برخورد مناسب صورت گیرد؟!». محمدجواد ظریف، وزیر پیشین خارجه نیز در پیامی درگذشت مهسا امینی را تسلیت 
گفت و نوشت: «دوستان سالم و تسلیت، به سهم خود شرمنده و عذرخواهم و از زبان موالنا به خودم می گویم. شیر را 
بچه همی ماند بدو/ تو به پیغمبر به چه مانی بگو».  اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی نیز در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: «تا به حال گزارش های تلخ دیگری از برخوردهای نامناسب با زنان و دختران جامعه منتشر شده 
بود درحالی که رعایت کرامت و حرمت انســان، هدف اخالقی، دینی و قانونی انقالب و نظام ما بوده اســت. الزم است 

رئیس جمهور با توجه به وظیفه ای که طبق قانون اساسی بر عهده دارد و سوگندی که برای دفاع از مردم خورده است، 
به این مسئله اهتمام ویژه ای بورزد و گزارشی صریح و شفاف از این حادثه و موارد مشابه به مردم ارائه دهد و با عوامل 
و مقصران آن برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد. آنچه مهم اســت اتخاذ تدابیر و سیاســت هایی اســت که این گونه 
رفتارهای غیراخالقی و غیراسالمی برای همیشه متوقف شود. مردم ولی نعمت همه ما و زنان ما مایه فخر اسالم و ایران 
هستند و دفاع از کرامت و حقوق آنها وظیفه ماست».  همچنین حجت االسالم سیدحسن خمینی پیش از فوت مهسا 
امینی در پیامی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «بدون شک مسئوالن نیروی انتظامی باید به صورت شفاف و دقیق 
نسبت به آنچه که به نام «توجیه و آموزش» بر این دختر ۲۲ساله رفته است، پاسخ گو باشند. قوه قضائیه نیز با توجه به 
مسئولیت ذاتی خود و نیز رویکرد دوره جدید که مبتنی بر پیگیری حقوق عامه و پاسخ گویی به افکار عمومی عنوان شده 
اســت، با مقصران این حادثه تلخ برخورد فــوری و قاطع کند. عدم برخورد بهنــگام و قانونی و عدم توقف روندهای 
معیوبی که هرازچندی موجب بروز حادثه می شود، بیم تکرار این قبیل فجایع را باال می برد».  آیت اهللا محقق داماد نیز 
در بیانیه ای به فوت مهســا امینی واکنش نشان داد و نوشــت: «در وقوع این حوادث به دنبال خاطی  گشتن و حتی به 
مجازات خاطیان رده های پایین بســنده کردن نه درد و سوز عمومی را تسکین می بخشد و نه امیدی به عدم تکرار نظیر 
آن ایجاد می کند. زیرا این حوادث معلول است و باید در جست وجوی علت ها بود». در ادامه این بیانیه آمده است: «در 

جامعه ای که فســاد و سوءاســتفاده و رانت و اختالس و ارتشــا هر روز خبرش حتی از رسانه ملی به گوش می رسد و 
ارقامش حیرت آور است، به یقین نهی از منکر معنای دیگری می یابد و موارد اهمی خواهد یافت و ترجیح اهم بر مهم 
روش خردمندان اســت. تأمین امنیت شــهروندان اصلی ترین وظیفه قدرت حاکم اســت. قــدرت حاکم نمی تواند با 
به کارگیری افراد ناآگاه و دادن لقب ارشاد و مرشد به آنان  موجبات سلب آسایش گردد. این گونه القاب شایسته صالحان 
علمی و عملی اســت».  آیت اهللا محقق داماد در پایان نوشت: «پاسخ گوی اصلی در پیشگاه الهی و سپس ملت شریف 
ایران نسبت به این گونه حوادث تلخ کسانی هستند که روزی به نام امربه معروف، تهمت و افترا و دروغ پردازی و هتک 
حرمت و ســلب کرامت و حقوق انســانی را حالل و مجاز و حتی فریضه دانســتند و از این رهگذر عالمان را ملجم و 
جاهالن را مکرم ســاختند. ربنا و علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر».  آیت اهللا بیات زنجانی هم در پیامی به این 
حادثه تلخ اشــاره کرد و نوشــت: «مجموعه رفتارها و وقایعی که موجب این اتفاق ناگوار و تأســف برانگیز شده، هم 
غیرقانونی است، هم غیرُعقالیی است و هم نامشروع. غیرقانونی است از آن حیث که هیچ یک از قوانین کشور، مأموریت 
ارشــاد و تربیت شــهروندان را به پلیس نسپرده است؛ غیرُعقالیی است از آن حیث که تا جایی که می دانیم و در تاریخ 
دیده ایم این قبیل تالش و تقالهای قهری هیچ وقت در هیچ جامعه ای موجب گسترش و استقرار پایدار و ماندگار هیچ 
ارزشــی از ارزش های الهی و انســانی نشده است و نیز غیرمشروع است چون همان طورکه بارها گفته ام آیه کریمه «ال 

إکراه فی الدین» با اطالقی که دارد به صراحت و شفافیت تمام، مؤمنان را از توسعه قهری و ترویج ستم گرانه و ظالمانه 
ارزش هایی که آنها را دینی و اخالقی می پندارند، بازداشــته است، چون این عین تناقض است و تناقض در هیچ کجای 
عالم بقا ندارد».  او در پایان پیام خود یادآور شد: «خداوند ان شاء اهللا این دختر عزیزمان را مشمول رحمت واسعه خودش 
قرار بدهد، به خانواده محترم ایشان صبر و اجر عنایت بفرماید».  حجت  االسالم عبداهللا نوری، وزیر کشور دولت اصالحات 
نیز در پیامی عنوان کرد: «از مراجع تقلید و عالمان دینی انتظار می رود برای تحقق مسئولیتی که برای دفاع از حقوق 
مردم بر عهده دارند و نیز برای پیراســتن دامان دین و روحانیت از چنین اتهامی  و خشکاندن ریشه ای تفکرات جاهالنه 
و... دست از سکوت بردارند و با واکنش صریح، شفاف و قاطع، پیگیری و مجازات آمران و عامالن این اقدامات و فجایع 
را از دستگاه های مربوطه طلب کنند».  احزاب اصالح طلب همچنین جبهه  اصالحات در بیانیه ای به مرگ مهسا امینی 
اشاره کرده و این موارد را خواستار شدند: «بساط گشت های ارشاد که به خشم و نارضایتی عمومی و فاجعه می انجامند 
و ناقض کرامت شهروندان  است جمع شود؛ عامالن و آمران این فاجعه محاکمه علنی و محکوم شوند». این جبهه در 
پایان نوشت: «شرم بر ما اگر چنین مصیبت دلخراشی به اصالحی ریشه ای نینجامد و از مصیبت های مشابه پیشگیری 
نشود».  حزب اتحاد ملت نیز در بیانیه ای به این اتفاق تلخ واکنش نشان داد و این موارد را خواستار شد: «اول؛ هرگونه 
دخالت بی مورد نیروهای امنیتی و انتظامی در امور مربوط به خانواده خانم امینی منع گردد و در این شرایط سخت، بر 

رنج آنها افزوده نشود. دوم؛ همه آمران و عامالن این رفتار فجیع عزل و در دادگاهی علنی و شفاف و خارج از نوبت، با 
حضور خبرنگاران محاکمه شوند. سوم؛ در قانون حجاب اجباری تجدید نظر شود و به حق انتخاب پوشش و اساسا به 
اینکه مردم ایران با سابقه غنی فرهنگی و دینی خود و براساس ارزش هایی که به آن باور دارند، بهتر می دانند که چه 
بپوشــند و چه نپوشند احترام گذاشته شــود. چهارم؛ بســاط پلیس غیراخالقی و تنش آفرین گشت ارشاد یا هر عنوان 
بی مســمای دیگری جمع شود و مدعیان انقالبی گری بدانند که اصل اول انقالب اسالمی، کرامت انسان ها و حاکمیت 
مردم بر سرنوشت خویش بود».  همچنین حزب ندای ایرانیان در بیانیه ای به مرگ مهسا امینی اشاره کرد و نوشت: «ما 
خواهان اســتعفای وزیر کشــور و فرمانده نیروی انتظامی به دلیل اهمال در این اتفاق و اتفاقات مشابه هستیم. اگرچه 
انتظار می رفت این افراد پیشــگامانه قدمی برای تغییر روند پرخطای گذشــته بردارند اما اصرار این دو مقام مسئول بر 
ادامه این روند غلط، باعث ایجاد حس خشــم و نفرت در بخش بزرگی از جامعه شــده اســت . استعفای این دو مقام 
مسئول، اقدامی ضروری در همدردی با افکار عمومی و پذیرش اشتباهات اخیر است. توقف «گشت ارشاد و برخوردهای 
نادرســت» با زنان و دختران نجیب ایرانی دومین خواســته حزب ندای ایرانیان از مسئولین و متولیان امر است. تا چه 
زمانی قرار اســت این شــیوه های غلط و اشــتباه بدون هیچ دستاوردی به مردم، کشــور و نظام سیاسی هزینه تحمیل 
نماید؟».  در ادامه این بیانیه آمده است: «هر اقدامی تحت پوشش مصالح ملی یا امنیتی برای ایجاد محدودیت و تحت 

فشار گذاشتن خانواده خانم مهسا امینی، نقض حقوق شهروندی و مصداق آزار و تهدید علیه خانواده رنجدیده ای است 
که حق دارد از حقوق قانونی اش برای تظلم خواهی اســتفاده کند. مصلحت ملی و امنیت ملی در این مقطع زمانی، 
برخورد با مســببان این اتفاق دل خراش است نه فشــار و تهدید احتمالی علیه خانواده ای دل نگران. نیروی انتظامی و 
مسئولین مرتبط، امروز بایستی شرمنده همه مردمی باشند که قلبشان از تکرار فجایع علیه مهساها به درد آمده است. 
خانــواده مهســا امینی بایــد در هر اقدام حقوقی آزاد باشــند و مســئولین در همه خواســته ها و برنامه های آنان به 
خواسته هایشان احترام بگذارند» . شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام نیز در بیانیه ای نوشت: «بی تردید آنچه که 
در ماه های اخیر به نام مبارزه با بی حجابی در حال انجام است، روشی به غایت غلط و متأثر از نگاهی متحجرانه به دین 
و بدبینانه به دیگران و ســخت گیرانه درباره جامعه اســت. سیاست هایی که متأسفانه در سال های اخیر جز آسیب به 
کرامت مردم و ترویج بی اعتمادی عمومی و تضعیف ارزش های دینی، ثمر دیگری نداشته است. روشن است که در این 
فقره، دستگاه قضائی و سایر دستگاه های مسئول، موظف اند مسببان را در هر مقام و موقعیتی به کیفر رسانند، لکن این 
انتظار، پایانی بر این روند غلط نخواهد بود و همه دلسوزان و نخبگان و عالمان و فرهیختگان کشور و صاحبان تصمیم 
و تدبیر باید برای مهار و کاهش نفوذ این گونه افکار و روش ها، چاره ای جدی بیندیشند و بدانند که غفلت در این امر، نه 

تنها نظام جمهوری اسالمی که کیان ملت و ایران عزیز را به خطر خواهد انداخت».

یــادداشـت

یــادداشـت

هر شب ستاره ای...
هر شب ستاره ای به زمین می کشند

و باز 
این آسمان غم زده غرق ستاره هاست

و ســتاره شــهریورماه ســال یک هزار و چهارصد و یک مهسا «ژینا»ی امینی؛ به راســتی انســان درمی ماند چنین رفتارهایی علیه 
هموطنانش چه معنایی دارد؟ البته بسیار پیش تر دریافته ام که سعی در عادی سازی خشونت منجر به جنایت، به یک روند عادی 
دارد تبدیل می شــود و این بدترین عادت برای جامعه ای اســت که می خواهد در کســوت انســانی خود به زندگی ادامه دهد. نیز 
می دانم آنچه بنویســم و نوشــته و بازگو شود دردی از داغ نشسته بر دل خاندان ژینا که اکنون ابعاد عام یافته، درمان نمی کند. با وجود این می خواهم خانواده محترم امینی و مردم 

سقز مرا در اندوه عزیز خود سهیم بدانند، نیز این شرمساری را که با عموم تقسیم می کنم.

پیشنهادی برای غلبه بر خشونت
مرگ تلخ مهســا امینی دختر ۲۲ ســاله اهل ایران، بر درد و رنج جامعه افزود. نیروی انتظامی با انتشار چند ثانیه از فیلم 
بازداشــتگاه موقت پلیس امنیت اخالقی، در تالش اســت ثابــت کند فوت این دختر جوان هیــچ ارتباطی به نیروهایش 
نداشــته. قصد ندارم به این موضوع بپردازم که مهســا امینی درگذشت یا به قتل رسید! اگرچه پاسخ به این پرسش مهم 
اســت، اما در صالحیت این جانب نیست و امیدوارم با تشکیل پرونده کیفری و اخذ گزارش کامل پزشکی قانونی و گزارش 
اقدامات پزشکی او در بیمارستان و پس از تحقیقات کامل بازرسی کل فراجا و بازرسی کل ستاد مشترک نیروهای مسلح، 
به موضوع «مرگ» در مرجع قضائی رســیدگی و جزئیات پرونده و نتیجه  آن برای اطالع عموم منتشــر شــود. اما اهمیت 
موضوع از این جهت است که شخص فوت شده، در زمان وقوع عارضه بازداشت بوده و آزادی و اختیارش در ید مأموران انتظامی بوده است؛ بنابراین حتی اگر به فرض محال به نحو 
عادی درگذشــته باشــد، اتهام قتل مطرح است مگر اینکه خالف آن ثابت شود. به دیگر ســخن، نیروی انتظامی متهم است و باید برای رفع اتهام از خود مستندات و دالیل به دادگاه 
عرضه کند؛ چراکه اگر – به فرض صحت – حمله قلبی یا مغزی برای این دختر جوان بیرون از آن محیط رخ داده بود، چه بســا جانش را از دســت نمی داد و اگر هم چنین می شــد 
شــاید به جز خانواده  او کســی داغدار این مصیبت نبود و چنین بازخوردی در جامعه پدیدار نمی شــد. بر این اســاس این بار نیروی انتظامی در مقام «متهم» باید از خود دفاع کرده و 
ثابت کند در «فرایند متوقف کردن و هدایت  او به قصد توجیه و آموزش» -که تعبیر ســاده این عبارت بلند و پرطمطراق «بازداشــت موقت» است - هیچ واقعه ای رخ نداده است که 

مسئولیتش متوجه او باشد.
مطمئنم در این شــرایط نه برای خانواده  داغدار او اهمیتی دارد که نحوه  ازدســت دادن جوانشــان را با چه واژگانی بیان کنیم و نه برای جامعه ای که در اوج بی اعتمادی بوده و 
هر ســخنی را نمک بر زخم پاشــیدن برداشــت می کنند، قانع کننده خواهد بود؛ بنابراین آنچه نگارنده در این یادداشت به آن می پردازد، پیشنهادی است که ممکن است این وضعیت 

فاجعه بار و چرخه تولید خشونت و نفرت پراکنی را متوقف کرده یا اندکی تلطیف کند.
شاهد بودیم که در روزهای گذشته و متأثر از بازخورد شدید این واقعه شوم بر وجدان عمومی، مردم واکنش های گسترده  و مختلفی به این موضوع داشتند. برخی درصدد توجیه 
موضوع هستند و به اصل برخورد با بانوانی که از نظر آنها پوشش شرعی کامل ندارند، اصرار داشته و این واقعه  تلخ را استثنا بر اصل می دانند که نباید مسئله اصلی را تحت الشعاع 
قرار دهد. برخی دیگر با تأکید بر برخورد سلیقه ای و نبود معیارهای مصرح در قانون و فقدان آموزش الزم برای ضابط قضائی، در صدد محکوم کردن این عمل و مجازات عامالن آن 

بوده و خواستار «برچیدن گشت ارشاد»، استعفای وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی هستند.
اگر با من بود، من هم می خواســتم گشــت ارشاد برای همیشه از قاموس نظام جمهوری اســالمی حذف شود، اما با من و شما نیست و متأسفانه برخی جریانات به اشتباه مسئله 
حجاب و پوشش اسالمی را به بقای اندیشه خود پیوند زده اند.  با این حال، مردم هم نشان دادند قرائت و سلیقه  متفاوتی از پوشش شرعی دارند و از مقررات حاکمیت در این موضوع 
تمکین نمی کنند. از طرفی دوران کمیته و گشــت های ثاراهللا هم گذشــته و نیروی انتظامی دیگر نمی تواند برخوردهای دهه ۶۰ خورشیدی را با مردم داشته باشد. نگارنده  این سطور 

راه میانه ای پیشنهاد می کند که اگر هنوز گوش شنوایی وجود داشته باشد، ممکن است مؤثر باشد.
فرض و گزاره  موثق مسئله این است که عدم رعایت حجاب شرعی در قانون ما جرم انگاری شده است و مادامی که این قانون وجود دارد، تکلیف به تمکین از آن نیز وجود داشته 
و عدم تبعیت از قانون مســتوجب تعقیب و برخورد اســت. اما این تعقیب را چه نهادی باید انجام دهد؟ نیروی انتظامی که وظیفه  برقراری نظم عمومی و برخورد با جرائم خشــن 
و ســنگین را عهده دار اســت و با ورود به این حوزه از شــأن، جایگاه و اعتبارش کاسته می شود یا بسیج و نیروهای داوطلب مردمی که به سلیقه و برداشت فردی خودشان به مسئله 

می نگرند و ورود آنها وضعیت را وخیم تر کرده و بعید نیست که به جای امر به معروف شاهد اتفاقات بسیار تلخ باشیم؟!
خیلی ساده است؛ مرجع تشخیص عدم رعایت این قانون نیز همچون دیگر قوانین، مرجع قضائی است و قاضی باید تشخیص دهد فرد مرتکب «رفتار ممنوع مستوجب تعقیب» 
شــده اســت یا نه و مجازات آن چیست. پس نیروی انتظامی هیچ حقی برای ارشاد، توجیه، توضیح و برگزاری کالس آموزشی و اخذ تعهد و این گونه امور ندارد، بلکه تنها وظیفه ای 
کــه دارد این اســت که مراتب را به مرجع قضائی منعکس کند. نیروی انتظامی حق «هدایت» یا همان «بازداشــت موقت» را ندارد، جــز اینکه مورد به مورد از مرجع قضائی حکم 
بازداشت به  نام فرد بازداشت شونده داشته باشد که چنین چیزی هم عملیاتی نیست مگر آنکه تصور کنیم در کنار هر خودروی ون پلیس امنیت اخالقی در سطح شهر، یک بازپرس یا 
دادیار سیار نشسته باشد و همان جا رسیدگی کرده و دستور بازداشت موقت بدهد! مگر چه جرمی در حال وقوع است که نیازمند حضور قاضی سیار و کشیک در وسط خیابان باشیم؟
ســاده اســت، خیلی ساده، نیروی انتظامی فقط حق دارد فردی را که با معیارهای مد نظر او حجاب شرعی را رعایت نکرده، در خیابان و معابر عمومی فراخوانده، بدون هیچ گونه 
برخورد و کشمکشــی، موارد را متذکر شــده و در صورت عدم تمکین فرد از تذکرات قانونی، از شــخص مد نظر عکس تهیه کرده و با درج نام و شماره ملی و آدرس و تلفن، مراتب را 
به مرجع قضائی گزارش کند. حتی حق ندارد که فردی را که فرامی خواند دنبال یا تعقیب کند . صرف حضور پلیس و ایفای وظیفه  قانونی در همین حد کافی و بازدارنده است. مگر 
نه اینکه پلیس امنیت اخالقی قصد «ارشــاد» و امر به معروف را دارد؟ برای تبیین بیشــتر به موضوع جریمه رانندگی با سرعت غیرمجاز به عنوان یک تمثیل می پردازیم. در جاده ها و 
بزرگراه ها بارها دیده ایم که دوربین های ثابت و سیار پلیس در مکان هایی که دید مناسب و کافی ندارند، به نحوی جانمایی می شوند که متخلف از سرعت مجاز را شکار کنند! این با 
هدف و رسالت قانون گذار در جلوگیری از حادثه  رانندگی خطرناک در تعارض است. هدف جریمه کردن است یا جلوگیری از حوادث رانندگی؟ این درحالی است که در برخی از بالد 
کفر! کیلومترها قبل از دوربین پلیس متناوبا تابلوهایی نصب شده که فاصله با دوربین کنترل سرعت را به راننده متذکر می شود و مرتب به او اخطار می کند که از سرعت خود بکاهد؛ 
اگر با وجود این  همه تذکر رعایت نکرد، در آن صورت جریمه شده و به دادگاه معرفی می شود؛ چون در آن مملکت، هدف جریمه کردن و برخورد خشونت بار و قدرت نمایی نیست، 

بلکه هدف از اعمال قانون، جلوگیری از وقوع حادثه برای شهروندان است.
در کشور اسالمی ما هم حتما و ان شاءاهللا قانون گذار از جرم انگاری پوشش شرعی، اهداف واالتری داشته و قصدش حفاظت از شئون و اخالقیات دینی مردم بوده و خدای ناکرده 
قصد ارعاب، قدرت نمایی، اعمال خشونت و نفرت پراکنی نداشته است. بنابراین این پیشنهاد با چنین فلسفه ای موضوعیت می یابد. اگر رفتار ضابط قضائی در اعمال قانون نسبت به 

موضوع پوشش شرعی به همین میزان محدود و بسنده شود، چند اتفاق خوب می افتد:
اول اینکه هیچ کس بازداشت نمی شود و برای توجیه و آموزش هم هدایت نمی شود و بذر نفرت و دوقطبی کردن جامعه به دیندار و بی دین کاشته نمی شود؛ پس چنین فجایعی 
نیز بروز نمی کند که مسئولیتش متوجه نیروی انتظامی شود و از اعتبار و جایگاه این نهاد ضروری برای اداره جامعه بکاهد. دوم اینکه همه  انرژی و توان محدود نیروی انتظامی صرف 
مسئله ای که به مأموریت اصلی او مرتبط نیست، نمی شود و می تواند در مبارزه با جرائم خشن و سنگینی که این روزها شاهد گسترش آن هستیم، موفق تر عمل  کند. سوم اینکه آبرو 
و اعتبار نیروی انتظامی در جامعه با عنوان «پلیس مورد اعتماد مردم» صیانت می شود و اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی و عمومی ترمیم خواهد شد. چهارم اینکه فرد متهم 
فرصت دفاع از خود را یافته و با حضور در مرجع قضائی با امکان همراهی نزدیکان خود و حتی همراهی وکالی دادگســتری، فرصت دفاع می یابد و این قاضی اســت که تشــخیص 
می دهد او مرتکب جرمی شــده اســت یا نه و می تواند از حکم صادرشده تجدیدنظرخواهی کند. از سوی دیگر اگر این راهکار ساده که تنها نیازمند صدور یک آیین نامه اجرائی توسط 
رئیس قوه  قضائیه اســت، عملیاتی شــود، حاکمیت هم مسئله برخورد با بی حجابی و بدحجابی را تعطیل نکرده و بر مسیر خود توأم با عقالنیت پیش می رود؛ با این تفاوت که دیگر 
شاهد چنین وقایع تلخ و دردآوری نخواهیم بود و ای بسا مرجع قضائی نیز در این زمینه موفق تر از نیروی انتظامی عمل کند؛ چراکه اگر اقدامات نیروی انتظامی مؤثر واقع شده بود، 

باید شاهد کاهش این رفتار می بودیم نه افزایش آن و ایجاد کمپین های براندازانه  چندشنبه های فالن.
این راهکار ســاده، هم گشــت ارشــاد را به سبک و سیاق کنونی تعطیل می کند، هم برخورد با افرادی که پوشش شــرعی را رعایت نمی کنند متوقف نمی کند و هم آبروی ملک و 
مملکت را به باد فنا نمی دهد. اگرچه آزموده را آزمودن خطاســت و بعید اســت صدای ناله های ما به گوش برســد، اما خواســتم در تبعیت از پیشــنهاد استاد بزرگوار دکتر مقصود 

فراستخواه، «کنشگری مرزی» را بار دیگر آزموده باشم.۱
۱- نظریه کنشگری مرزی، پیشنهاد دکتر مقصود فراستخواه استاد جامعه شناسی است که مشروح آن در گزارش سخنرانی دکتر محسن رنانی در شماره ۴۳۱۸ صفحه ۹ روزنامه 

«شرق» منتشر شده است.
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-849926

دبیر انجمن حقوق شناسی

علیرضا غریب دوست

محمود دولت آبادی

اولین واکنش رسمی پلیس به فاجعه پیش آمده عصر روز پنجشنبه 
۲۴ ام اتفــاق افتاد. «خانمی بــرای توجیه و آمــوزش به یکی از 
بخش های پلیس تهران بزرگ هدایت شــده بود که ناگهان در جمع ســایر 
افراد هدایت شــده بــه طور ناگهانی دچــار عارضه قلبی شــد». در ادامه 
توضیحات پلیس تهران آمده است:   بالفاصله این خانم با همکاری پلیس و 
اورژانس به بیمارســتان منتقل شــده و تحت درمان و مــداوا قرار دارد. 
مســتندات مربوطه در این خصوص در اختیار پلیس بود و اخبار تکمیلی در 

این خصوص متعاقبا اعالم خواهد شد.
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