
با حکم رهبر انقالب، اعضای 
دوره جدید مجمع تشخیص 

احمد غالمــی: یکی از پرســش های اساســی در جامعه ادبی مصلحت منصوب شدند
امروز این اســت: آیا ادبیات می تواند فارغ از مســائل سیاسی و 
اقتصادی که گریبانگیر جامعه شــده اســت، به راه خود ادامه 
دهــد؟ اگر به کتاب هایی که در این حوزه منتشــر شــده نگاهی 
بیندازیم پی  خواهیم برد که برخی از نویسندگان تالش می کنند 
بدون تصادم و اصطکاک با مســائل مبتالبه جامعه مسیر خود 

را ادامه بدهند...

پیش فروش تاریخ

روایتی از یک نشست با حضور  
احمد دهقان و محمدرضا کاتب

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۸۰ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ ســپتامبر   ۲۱     ۱۴۴۴ صفــر   ۲۴     ۱۴۰۱ شــهریور   ۳۰ چهارشــنبه 
صفحه  ۱۱صفحه  ۴

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۶ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: ایران مقام چهارم کم آبی در جهان، چالش های یک پیامک، «ملوني» شگفتي سیاست رمي  و یادداشت هایی از  بابک زمانی، فرید کرمی، مصطفی ایزدی، ابراهیم ایوبی 

پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: رهبر معظم 
انقالب اسالمی در حکمی اعضای دوره جدید مجمع 

تشخیص مصلحت نظام را منصوب کردند.
متن حکم مقام معظم رهبری به این شرح است...

فوت مهســا (ژینا) امینی، جامعه ایران را در غم و اندوهی عمیق 
فرو برده است. این موضوع هر چند در حوزه اجتماعی است  ولی هم 
ریشــه هایی در حوزه اقتصاد سیاسی و هم پیامدهایی جدی در حوزه 
پیشرفت و توســعه دارد. کشوری که دغدغه توســعه داشته باشد، 
نمی تواند با پایبندی انعطاف ناپذیر به سنت، به آن برسد. در عین حال  
پیشــرفت و توســعه سنت ســتیز نیز ســر از شبه نوســازی توخالی 
در مــی آورد. هر دو مــورد  به ناچار  همراه با عدم تعادل های شــدید 
اجتماعی می شــوند. در اولی، تحــوالت جهانی و اقتصادی، موجب 
تغییر در برداشت ها از ســنت و شکل گیری مطالبات جدید می شود. 
نسل دختران امروز با نســل دختران انقالب، تفاوت های برجسته ای 
دارند؛ چه از نظر ســطح تحصیالت و چه از نظر اثرپذیری از تحوالت 
جهانی و چه از نظر نوع نگاهشــان به ســنت. بنابراین، مطالباتشان 
چه در حوزه تماشــای مسابقات فوتبال و چه در حوزه برخورداری از 
پوشــش آزادتر، متناسب با شرایط تاریخی است که در آن قرار دارند. 
نادیده گرفتن این امر و  بی پاســخ ماندن این مطالبات، موجب تشــدید 
شکاف میان دولت و ملت در گذر زمان می شود. در دومی نیز  نوسازی 
اجتماعی سنت ستیز  از همان ابتدا  بذر مخالفت اجتماعی را در میان 
گروه های اجتماعی که هویت وجودی شان با سنت تعریف می شود، 
می پروراند و در نهایت موجب تشدید شــکاف مذکور در گذر زمان از 
زاویه ای دیگر  می شــود. تنها راه پیشگیری از ستیز اجتماعی مرتبط با 
این بحث، برقراری تعادل میان ســنت و تجدد اســت. الزمه این نیز  

پرهیز از تندروی ها چه در سنت گرایی و چه در سنت ستیزی است.
اشــتباه سنت ســتیزان در این اســت که متوجه نقش «نهادهای 
غیررسمی» نیستند. این نهادها، قواعد تعیین کننده کنش های فردی 
هستند. معموال  ریشه های تاریخی دارند و به راحتی قابل حذف شدن 
نیســتند. مانند مراســم عید نوروز و آیین عبادی مــاه رمضان و آیین 
عزاداری ماه محرم. حتی اگر هیچ منع قانونی ای وجود نداشته باشد، 
عرف اجتماعی شــکل گرفته ناشی از ســنت، اجازه نمی دهد که فرد 
مسلمانی، مراســم ازدواجی را در ماه های محرم و صفر برگزار کند. 
ســنت ها در طول زمان قابل  تغییر هســتند ولی قابل حذف نیستند. 
تغییرات تحت  تأثیر تفســیرهای جدید از سنت ها به وجود می آید که 

خود تحت تأثیر شرایط تاریخی زمانه هستند.
اشتباه سنت گرایان انعطاف ناپذیر نیز در چند چیز است. اول اینکه 
گمان می کنند تغییر در شــکل ســنت ها، به معنای حذف آنهاست. 
این گونه نیســت. اجرای نوحه خوانی های همــراه با موزیک امروزی 
در مــاه محرم، چند دهه پیش ممکن نبود. در عین حال  این شــکل از 
نوحه خوانی به معنای حذف ســنت نیســت؛ مگر اینکه به انحراف 
کشیده شود. دوم اینکه  اصل را بر ثبات و ساکن بودن تحوالت اجتماعی 
و نوع نگاه مردم و تفاســیر آنان از سنت می گذارند. این نیز نادرست 
اســت؛ چرا که  جامعه در مســیر تکاملی خود، باوجود حرکت های 
زیکزاگــی ممکن، در مجمــوع رو به جلــو مــی رود و دارای تکامل 
است. ایستا و ساکن نیســت. بنابراین  متناسب با شرایط زمانه  دست 
به پوســت اندازی در باورهای خود می زند. سوم اینکه  گمان می کنند 
می توان هم ســنت را به هر قیمتی حفــظ کرد و هم به دغدغه های 
مرتبط با پروژه پیشــرفت و توسعه پاسخ داد. این نیز نادرست است. 
صرف نظر از مباحث ذاتی انسانی مرتبط با حقوق شهروندی، از منظر 
کارکردگرایانه، سیاســت حفظ سنت به هر قیمتی ناسازگار با پیشبرد 
پــروژه مذکور و نیل به اهدافی چون کنتــرل تورم و کاهش بی کاری، 
تولید و صادرات دانش بنیان و همپایی فناورانه با کشــورهای پیشرو 
است. مســئله این است که میان سرمشــقی فکری که خروجی آن 
شــکل گیری رویه های تند و تیز در مورد حجاب اســت، با سرمشــق 
فکری معطوف به نیل به چنین اهدافی، ســازگاری وجود ندارد. هر 
دو را نمی توان هم زمان در اختیار داشــت. چــرا؟ چون، اول از همه  
تأثیر چنین سیاستی و وقایع مرتبط با آن  حس نارضایتی اجتماعی و 
احساس ناامنی خانواده ها در کوچه و خیابان و در نتیجه درگیر شدن 
افکار عمومی با مهاجرت اســت. با مهاجرت، بخش قابل توجهی از 
سرمایه انسانی از دســت می رود. در غیاب این سرمایه که مهم ترین 
رکن پیشــبرد تحوالت صنعتی و فناورانه است، امکان توسعه تا حد 
زیادی منتفی می شود. دوم، با استفاده از چارچوب نظری خانم الینور 
استروم، نظریه پرداز علوم سیاسی و برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۹، 
می توان گفت با قواعد بازی اساســی که موجب بروز تعارض جدی 
میان سنت و تجدد می شود، نمی توان اقدامات جمعی و مشترک را با 
بهره وری باال پیش برد. نمی توان بازیگران اجتماعی مختلف را حول 
منافع مشترکی گرد هم آورد. در نتیجه، جامعه همیشه درگیر ستیزها 
در اشکال گوناگون خود می شــود. همین طور، به دلیل مرکزی بودن 
حفظ سنت به هر قیمتی  اساسا  امکانی برای پرداختن جدی به امور 

دیگر مرتبط با پروژه پیشرفت و توسعه فراهم نمی شود.
تجربــه تاریخی ما چه می گوید؟ سنت ســتیزی پهلــوی اول در 
قالب سیاست کشــف حجاب، سر از ســتیز اجتماعی شدید در آورد. 
در یــک نمونــه، می توان به تظاهــرات مردم علیه این سیاســت در 
مسجد گوهرشاد مشهد به سال ۱۳۱۴ و کشته شدن تقریبا هزارو ۶۰۰ 
نفر در آن زمان اســت. در تجربه ســال های بعد از انقالب نیز برخی 
سیاست ها، همراه با واکنش های اجتماعی و در نتیجه بروز ستیز رو به 
افزایش، چه از نظر گستره و چه از نظر عمق آن  بوده است. ادامه این 
روند، تشــدید این ستیز است. واکنش اجتماعی تقریبا فراگیر به فوت 

مهسا امینی، این واقعیت را به خوبی بازتاب می دهد.

نامــه ای را از رئیس محترم دفتــر رئیس جمهور جناب آقای 
اسماعیلی خطاب به جناب آقای خاندوزی وزیر محترم اقتصاد 
عطف به نامه وزیر محترم بهداشت در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۵ که در 
فضای مجازی منتشــر شده اســت، دیدم. بد نیست کمی به آن 
بپردازیم. ماجرا از این قرار اســت که چون دارو در ایران توســط 
دولت با روش قیمت تمام شده قیمت گذاری می شود، به همین 
دلیل اصــوال (به خصوص برای داروهای جدیــد و با تکنولوژی 
بــاال) قیمت دارو در ایران گاهی تــا چند  ده برابر از قیمت همان 
دارو در کشــورهای هم جــوار و مقاصد صادراتی شــرکت های 
دانش بنیان دارویی کمتر است. از این رو وقتی شرکت های دارویی 
دانش بنیــان ایرانی دارویی را به کشــورهای دیگر با قیمت های 
قابل رقابــت جهانی که گاهی چندین برابــر قیمت همان دارو 
در ایران اســت، صادر می کنند، گمرک جمهوری اســالمی ایران 
شــرکت صادرکننــده را به دلیــل بیش اظهــاری در قیمت پایه 

صادراتی جریمه کرده و پرونده صادراتی شرکت باز می ماند. 
ادامه در صفحه ۵

امکان ناپذیری توسعه 
با رویه های جاری

رؤیای سرآمدی

سـرمـقـالـه

یـادداشـت

گزارشی از آخرین تحوالت برجامی

وین وینبن بست در  بن بست در 
چانه زنی در نیویورکچانه زنی در نیویورک

پاندمی فقر آموزشی 
وقتی یک روش بنیادی برای غلبه بر ابعاد نابرابری در ایران و جهان گرفتار مشکالت ریز و درشت می شود

شرق: در حالی که شــاهد بن بست در مذاکرات وین هستیم برخی چشم 
به واپسین تکاپوهای دیپلماتیک کشورها در نیویورک برای احیای برجام 
دارند. اولین تجربه حضور سیدابراهیم رئیسی در نیویورک برای سخنرانی 
در مجمع عمومی ســازمان ملل با انســداد برجامی گره خورده است. با 
وجود آنکه رئیس دولت ســیزدهم پیش از عزیمتش به مقر سازمان ملل 
عنوان کرد هیــچ برنامه ای برای دیدار و گفت وگو بــا مقامات آمریکایی 
ندارد، اما هستند بازیگرانی که به دنبال استفاده از فرصت میانجیگری در 
جهت رفع اختالفات باقی مانده و نهایتا حصول توافق باشند. سید ابراهیم 
رئیســی هم در بدو ورود به فرودگاه جان آف کندی اظهار کرد: «من برای 
شــرکت در هفتادوهفتمین نشست مجمع عمومی ســازمان ملل به این 
سفر آمدم. در این ســفر با توجه به فرصت هایی که وجود دارد، به بیان 
دیدگاه های جمهوری اســالمی ایران می پردازم و نقطه نظرات خود را به 

اطالع شرکت کنندگان و شنوندگان می رسانم».

 در کنار آن ســیدابراهیم رئیســی در بخشــی از گفت وگو با خبرنگار CBS آمریکا در پاسخ به این 
پرسش که آیا دیداری با بایدن در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک انجام خواهید داد، 

اظهار کرد: «فکر نمی کنم دیدار با بایدن فایده ای داشته باشد؛ نه. دولت فعلی آمریکا مدعی است با 
دولت ترامپ متفاوت است، اما ما هیچ تغییری ندیده ایم».

دیروز اما ســید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در هفتادوهفتمین مجمع 
عمومی ســازمان ملل در نیویورک به ســر می برد، با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در مقر 
ســازمان ملل دیدار و گفت وگو کرد. همین مســئله باعث شــد برخی کارشناســان از چانه زنی برای 
مذاکــرات در نیویورک حرف بزنند. رئیس جمهور اســالمی ایران پیش از این نیز در گفت وگوی تلفنی 
با رئیس جمهور فرانســه با اشاره به «نقض مکرر و فاحش تعهدات از سوی آمریکا و همچنین عدم 
پایبندی ســه کشور اروپایی عضو برجام به تعهدات خود در این توافق بین المللی» گفته بود: آمریکا 
با وضع تحریم های جدید تعهدات خود را به طور آشــکار نقض کرده اســت. آیت اهللا رئیسی با تأکید 
بــر اینکــه هم آمریکا و هم اروپایی ها باید به تعهدات خود در برجــام عمل کنند، تأکید کرده بود: در 
هر مذاکره ای باید حقوق ملت ایران اســتیفا و منافع ملت ما تأمین شــود. رئیس جمهور فرانسه در 
ماه های اخیر چند تماس تلفنی با رئیس جمهوری ایران داشته است که محور اصلی آن ترغیب ایران 
به پذیرش پیشنهادهای اروپا برای احیای برجام بوده است؛ توافقی که آمریکا در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۴) 
و در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ از آن خارج شد. ایران اخیرا اعالم کرده که آماده همکاری 

سازنده با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای خروج از بن بست میان تهران و این آژانس است.
این گزارش را در صفحه ۳ بخوانید

تعریف ســلیقه ای حجاب و سیاســتی که برای ترویج 
الگوهایــی از پوشــش زنــان اعمال می شــود، آ ن قدر 
ناکارآمد اســت که در روندی پرشتاب به مقابله عرف 
و دســتگاه های اجرائی انجامیده اســت. مرگ ناروای 
مهســا امینی بیش از همیشه این ناکارآمدی و تقابل را 
آشکار کرد. تناقض های این شیوه رفتاری چنان است که 

توضیح و توجیه آن نیز به تناقض می افتد.
سردار رحیمی، فرمانده محترم نیروی انتظامی تهران، 
در توجیه عملکرد پلیــس امنیت اخالقی در مواجهه 
با زنان نکته ای گفته اســت که پایه حقوقی ندارد و از 
نظر قانونی مردود اســت. ایشان گفته است: در پلیس 
امنیت اخالقی به جای اینکه با این افراد برخورد قانونی 
شده و برایشــان پرونده سازی شود و به مراجع قضائی 
معرفی شــوند، در همان ســالن پلیس امنیت اخالقی 
به صورت منظــم و با امکانات الزم توجیه شــده و به 
آنها آموزش داده می شود و اگر لباس نامناسبی داشته  

باشند، خانواده برای آنها لباس مناسب آورده و با لباس 
مناسب از آنجا خارج می شوند.

ایــن توجیه، ناخواســته غیرقانونی بــودن رفتار پلیس 
امنیت اخالقــی در مواجهه با زنان را آشــکار می کند؛ 
زیرا از نظر آقایان آنچه بــه عنوان بی حجابی یا عنوان 
مبهــم «بدحجابی» نامیده می شــود، جرم و خصوصا 
جرم مشهود است. در این صورت آنها موظف اند کسی 
را کــه به این اتهام دســتگیر می کنند، فورا به دادســرا 
معرفــی کنند. در آنجا پرونده قضائی برای او تشــکیل 
می شــود. تحقیقات تحت دســتور و نظارت بازپرس یا 
دادیار انجام می شــود. در طول این مدت پلیس مجاز 
است فقط به دستوراتی که مقام قضائی صادر می کند 
عمل کند و اجازه نــدارد هیچ عمل دیگری درباره زنی 
که متهم به بدحجابی یا بی حجابی است، انجام دهد. 
بعد از تحقیقات در دادسرا اگر بازپرس یا دادیار اتهامی 
متوجه آن زن دید، برای او قرار جلب به دادرسی صادر 
کرده و دادســتان با صدور کیفرخواست پرونده را برای 
محاکمــه به دادگاه می فرســتد. دادگاه نیز با رأی خود 
متهم را تبرئه یا محکوم می کند. مجازات چنین جرمی 
در حال حاضــر جز جزای نقدی نیســت. پلیس فقط 

ضابط قضائی است.
اما اگر عمل زن درخصوص بی حجابی یا عنوان مبهم 

بدحجابی یا عنوان عوامانه شــل حجابی جرمی نیست 
که الزم باشــد آنها را به دادسرا معرفی کنند، اصال به 
کدام مجوز قانونی جلوی زنانی را در خیابان می گیرند و 
آنها را به زور یا به آرامش به مقر پلیس منتقل می کنند، 
از آنهــا عکس می گیرند، بازجویی می کنند، مثال کالس 
آموزشــی می گذارند و ســپس تعهد می گیرند؟ وقتی 
کسی مجرم نیســت، هیچ یک از این اقدامات درباره او 
مجاز نیست. سخن تناقض آمیز سردار رحیمی حکایت 
از این دارد که زن بدحجاب مرتکب جرم شده است، اما 
در برخورد با او هیچ یــک از مقررات قانونی مندرج در 
آیین دادرسی کیفری رعایت نمی شود. پلیس خودش 
زن را دســتگیر می کند (می گویند چون جرم مشــهود 
اســت) خودش بدون دســتور قضائی و نظارت مقام 
قضائی بازجویــی و تحقیقات می کند، خودش برای او 
کالس می گــذارد، خودش از او تعهــد می گیرد و بعد 
خــودش او را آزاد می کند و همه اینهــا بدون حضور 
مقام قضائــی رخ می دهد. پلیس کــه ضابط قضائی 

است، خودش کار دادسرا و دادگاه را انجام می دهد.
خالصــه اینکه اگــر زنی کــه از نظر پلیــس مرتکب 
بدحجابی یا بی حجابی است، مجرم است، چرا مقررات 
قانونی درباره او رعایت نمی شود؟ اگر مجرم نیست چرا 
ادامه در صفحه ۵ دستگیر می شود؟  
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گزارشی از اعتراض افکار عمومی و طیف های مختلف سیاسی به حواشی مرگ ناگوار مهسا  امینی

آنچه مردم می خواهند

در سوگ عالمی پر تالش و  وارسته

شــرق: اعتراض ها به مرگ مهســا امینی، دختر۲۲ ســاله ای که 

عصر  سه شنبه ۲۲ شــهریور توسط گشت ارشاد بازداشت شد و پس 
از ســه روز بیهوشی، روز جمعه ۲۵ شــهریور در بیمارستان کسری 
جان باخت، همچنان ادامه دارد؛ اعتراضی که از زادگاه مهسا امینی 
آغاز شــد، به دانشگاه ها و خیابان های شــهرهای مختلف ازجمله 
تهران، رشــت، کرج، اصفهان، دیوان دره، بوکان، مهاباد و...کشــیده 
شد و همچنان افکار عمومی به دنبال توضیحی شفاف درباره علت 
مرگ این مســافر غریب در «وزرا» است. البته در این  بین رؤسای قوا 
خواستار رســیدگی سریع به موضوع شــدند و محسنی اژه ای وعده 
انتشار نتیجه تحقیقات بدون هیچ گونه مالحظه ای را نیز داده است، 
اما کاهش اعتماد عمومی به اظهارنظرهای برخی مدیران بر شدت 
مطالبه گری مردم سراسر ایران افزوده است. به گفته رشیدی کوچی، 
نماینــده مجلس، «ما باید بپذیریم که با مــردم صادق نبودیم. برای 
همین مردم به مــا اعتماد ندارند». در کنار ایــن تناقض گویی ها که 
ماجــرا را تا مرز وارونه کــردن پیش برده اند، برخــی اظهار نظرهای 

غیرمسئوالنه هم خشم عمومی افزوده است. 
با توجه به عدم اقناع افکار عمومی، در روزهای گذشته تجمعات 
مختلفی شــکل گرفت که در برخی موارد به خشــونت کشیده شد 
و خبرهایی از آســیب به برخی از معترضان در حال انتشــار است و 
گویا تعداد بازداشتی ها هم کم نبوده است. البته مواجهه رسانه های 
اصولگرا در رابطه با تجمعات اعتراضی مردم نسبت به موارد سابق 
متفاوت بود و به انتشــار جزئیات و فیلم های متعدد و حتی پخش 
شــعارهای مردمی که بعضا رادیکال هم شد، پرداختند. به گزارش 
تسنیم، دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید 
بهشــتی، تربیت مدرس و عالمه در اعتراض به ماجرای درگذشــت 
مهســا امینی تجمع کردند و در این تجمعات خواستار روشن شدن 
ابعــاد این حادثه شــدند. بر اســاس آنچــه از تصاویــر تجمعات 
تاکنون منتشــر شده و به گواه شاهدان عینی، شــلیک گاز اشک آور، 
متفرق کــردن معترضان با اســتفاده از باتوم و بازداشــت از جمله 
برخوردهای نیروهای پلیس برای مقابله با اعتراضات بوده اســت. 
به گزارش ایسنا، جانشین فرمانده انتظامی گیالن با بیان اینکه حساب 
مردم از اغتشاشگران و مخالن نظم و امنیت جداست، از دستگیری 
۲۲ نفر خبر داده اســت. در رابطه با بازداشــتی های تهران اطالعات 

دقیقی در دست نیست.
  از  نظر علمی نمی شود کسی همین جوری بیفتد!

البته برخی نمایندگان مجلس با اعتراض به مرگ مهســا امینی 
خواســتار رسیدگی و شــفافیت بدون توجه به تبعات حقیقت گویی 
شدند و مســعود پزشــکیان، نماینده تبریز در مجلس، درباره مرگ 
دردناک مهســا امینی در برنامه زنده شبکه خبر با انتقاد از بازداشت 
یــک دخترجوان و تحویل جنازه به خانواده او  گفت: همه باید بیایند 
پاســخ بدهند! از نظر علمی نمی شــود کســی همین جوری بیفتد! 
این طور نباشد که هر کسی خواست حرف بزند، بگویید اینها ضدنظام 
هســتند. می گویید برخورد نامناســب با این خانــم نکرده ایم؛ خب 
شفاف سازی کنید. او به شــجاعت در بیان حقیقت در دوران وزارت 
خود در دولت اصالحات اشاره کرد و از کتک خوردن زهرا کاظمی و 

علت مرگ او در بازداشت گفت.
 برخی اصرار دارند که کار درست را انجام داده اند

جالل رشــیدی کوچی هم که عضو کمیته حقیقت یاب در پرونده 
مهسا امینی اســت، گفته : در اولین جلسه کمیته ای که در مجلس 
برای پیگیری فوت مهســا امینی تشــکیل شد، دوســتانی از نیروی 
انتظامی حضور داشــتند. ما به جد می گوییم که باید قبول کنند که 
نیروی انتظامی از ناحیه گشــت ارشــاد در  حال آسیب دیدن است. 
شــجاعانه ترین کاری که یک فرد می تواند انجام دهد، این است که 
در وهله اول اشــتباه خود را بپذیرد. ســپس در جهت رفع خسارت 
گام بردارند. برخی از دوستان ما اصال حاضر نیستند راجع به اشتباه 
خود صحبت کننــد و اصرار دارند که کار درســت را انجام داده اند. 
دوســتان باید بپذیرند گشت ارشاد اشــتباه بوده، چون نتیجه ای جز 
خســران و ضرر برای کشور نداشته است. این احتیاج به آمار و ارقام 
و نظرســنجی ندارد. اگر گشت ارشــاد به تنهایی قرار بود در مسئله 

حجاب موفق بشــود، ما نســبت به ۱۰ ســال گذشــته حداقل باید 
وضعیت مان در حوزه حجاب ثابت بود.

  اورژانس برای ایشان نیامده بود
وی در ادامه با طرح این پرســش که ســؤال بنده این اســت که 
مالک تشــخیص اینکه یک فرد باید توســط گشــت ارشاد بازداشت 
شود چیســت، بیان کرد: حال دوســتان می گویند بازداشت نگویید. 
بنده نمی دانم به اینکه فردی را گشــت ارشــاد سوار ماشین می کند 
تــا ببرد چه می گوینــد. هیچ تقطیعی در این فیلــم صورت نگرفته 
اســت. بنده ویدئوی کامل اتفاق را دیدم. از لحظه ای که ایشــان از 
ماشــین پیاده شــده تا لحظه ای که اورژانس آمده و ایشان را منتقل 
می کند، مشخص اســت. البته اورژانس برای ایشان نیامده بود. گویا 
در ســاختمانی که به آنجا نزدیک بوده، اتفاقی رخ داده و اورژانس 
بــرای آنجا آمده بود. بعد کــه این اتفاق افتاده بــه این مکان آمده 
است. بنده تعهد اخالقی دادم آنچه  را واقعیت است  بگویم. تاکنون 
به هیچ عنوان ســندی دال بر ضرب و شتم مهسا امینی از لحاظ علم 

پزشکی به دست نیامده است.
  رفتارهای قهری گشت ارشاد که حرمت زنان را در جامعه اسالمی 

می شکند
در  این  بین نماینده مردم سقز و بانه از وزیر کشور خواست تا بدون 
فوت وقت نسبت به روشنگری ابعاد قضیه مهسا امینی شفاف سازی 
کند. بهزاد رحیمی در نطق میان دســتور خود افزود: انتظار داشتیم 
شخص وزیر کشور برای عرض تسلیت و تسلی خاطر این خانواده و 
آرامش شهرســتان در میان این خانواده حضور پیدا می کرد. نماینده 
مردم بانه و ســقز در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: به عنوان 
نماینده مردم کردســتان در مجلس شورای اســالمی، امروز از تمام 
رفتارهای قهری گشــت ارشاد که حرمت زنان را در جامعه اسالمی 
می شکند و از بین می برد، احســاس نگرانی و  به آن اعتراض دارم. 

هرچنــد زحمات نیروی انتظامی در برقــراری امنیت و نظم و حفظ 
تمامیت ارضی کشــور انکارشــدنی نیســت و قدردان هســتیم ، اما 
عملکــرد و موضع گیری این نهاد در این واقعه قابل قبول نیســت و 
اطالع رسانی های قطره ای و دیرهنگامی انجام شده است. رحیمی با 
اشاره به بیانات امام خمینی (ره) درباره مردم کردستان و با بیان اینکه 
زنان ُکرد نماد و نشــانه عفت، صالبت و سختکوشی هستند، گفت: 
مهسا امینی، میهمانی عزیز از دیار کردستان، می خواست چند روزی 
را در قلب تهران میهمان شــما در پل طبیعت باشــد و زیبایی های 
کشورش را ببیند  اما قربانی شــد. گشت ارشاد همیشه برای زنان ما 
اســترس آفرین بوده است. نماینده مردم بانه و سقز افزود: ما کردها 
زنــان را آفریننــده و زندگی بخش خطاب می کنیــم. زنان و دختران 
کرامت دارند و باید حرمت و کرامت انسانی آنها را حفظ کنیم. زنان 
و دخترانی که امروز از ما احساس خشم و تنفر دارند، با چه ذهنیت 
و اندیشــه ای در این جامعه زندگی کننــد؟ رحیمی در ادامه خطاب 

به رئیس جمهور بیان کرد: ۴۳ ســال از عمر نظام مقدس جمهوری 
اســالمی می گذرد، همیشه مدعی بوده اند مشــکل فرهنگی وجود 
دارد؛ آیــا هنوز به این باور نرســیده ایم که فرهنــگ با پلیس، ارعاب 
و تهدید حل نمی شــود؟ مشــکل فرهنگی را با ۱۲ ســال مدرسه و 
چند سال دانشگاه نتوانســته ایم رفع کنیم، بعد می خواهیم با زور و 
تهدید دختران را به ون وحشــت هدایت کنیــم و با برگزاری کالس 
یک ســاعته توسط گشت ارشاد با فرهنگشــان کنیم؟ پس آموزش و 
فرهنگ را هم به پلیس واگذار کنید تا به روش خودشــان عمل کنند 
و کم کاری دستگاه های متولی را هم خودشان جبران کنند. وی وزیر 
کشــور را مورد  خطاب قرار داد و گفت: آقای وزیر کشور  اگر دیروز از 
مــرگ کولبران، تصادفات جاده ای و فقــر و اعتیاد گالیه مند بودیم و 
فریاد می زدیم، امروز باید گشت ارشاد را هم به آن اضافه کنیم. هنوز 
درباره کولبران با توجه به دســتور صریح مقام معظم رهبری پاسخ 

مشخصی ندیده ایم.
  

یادمان نمی رود چه کســانی در شــورای عالــی انقالب فرهنگی 
مصوبه گشت ارشاد  را  آوردند

از سویی هم دیروز صحن علنی مجلس به واکنش های مختلف 
نمایندگان در رابطه با مرگ مهسا امینی و اعتراض ها اختصاص داشت 
و برخی نمایندگان خواستار رسیدگی و روشنگری شدند و برخی دیگر 
هم بابهانه قرار دادن احتمال سوءاستفاده خارج نشینان یا براندازها از 
این اعتراض ها، خواستار ســکوت مردم و برخود با معترضان شدند. 
سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی، در صحن علنی 
به منتقدان عملکرد گشت ارشاد تاخت و گفت: از خانواده مهسا امینی 
تشکر می کنیم که مرزبندی با ضدانقالب داشته و اجازه ندادند آنها از 
این فرصت استفاده کنند. البته عده ای یک زمانی از گشت ارشاد دفاع 
کرده و همان ها امروز مقابل گشت ارشاد می ایستند؛ یادمان نمی رود 
آنهایی که در مجلس شورای اسالمی از رئیس جمهور وقت به دلیل 
عدم اجرای قانون گشــت ارشاد ســؤال می کردند، یا آقایانی را که به 
دلیل ساپورت پوشی برخی بانوان مکررا سؤاالتی بیان می کردند. وی 
افزود: یادمان نمی رود چه کســانی در شورای عالی انقالب فرهنگی 
مصوبه گشت ارشاد را آوردند؛ اینها بنیان گذاران برخی مسائل بودند، 
حاال چطور شــده که گذشته را فراموش کرده اند؟  احمد راستینه هم 
با ارتباط دادن این اتفاقات به اعتراضات ۸۸ (البته دلیل این ارتباط را 
بیان نکرد) توپ را به زمین جناح سیاسی رقیب انداخت و گفت: باید 
این موارد را به جریان مشخص سیاسی در کشور بیان کرد که لیدرهای 
شــما در فتنه ۸۸ ظلم بزرگی به جریان اسالمی تحمیل کرده اند، آن 
روز کلید رمزشان ندا آقاسلطان بود و امروز مهسا امینی است. فاطمه 
محمدبیگی از اعضای فراکســیون زنان مجلس هم دیروز در صحن 
علنــی اظهار کرد: از مردم انتظار مــی رود حفظ آرامش و بصیرت را 
مدنظــر قرار داده و از همراهی با فتنه گــران خودداری کنند. هرچند 
قالیباف در جلســه دیروز وعده داده است  کمیسیون عالوه بر بررسی 
مصداقی درگذشــت مرحومه مهســا امینی، برای جلوگیری از تکرار 
این قبیل موارد، فرایندها و شــیوه اجرا در گشت های امنیت اخالقی 
فرماندهی کل انتظامی را مورد بررســی قرار دهد تا برای رفع شــدن 
اشکاالت موجود در چگونگی اجرای آن اقدام شود، اما واکنش های 
متفاوت بهارستان نشــینان به حادثه، سبب سردرگمی افکار عمومی 
شده است؛ زیرا یک  ســو بحث حقیقت یابی است که گروهی مدافع 
آن هستند و از سویی دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس هنوز متوجه 
میزان نارضایتی عمومی از یک مرگ تلخ نیستند و همچنان معتقدند 
به دلیل احتمال سوء استفاده دشمنان از اعتراضات، بهتر است انتقاد 
و اعتراضی اصال بیان نشــود اما توضیــح نداده اند اگر این موضوع با 
چنین بازتابی مواجه نمی شد ، آنها حتی حاضر بودند نام مهسا امینی 
را بشــنوند؟! حال واکنــش و پیگیری موضع دیگر جــای خود دارد. 
بماند که جلیل محبی، دبیر ســابق ســتاد امر به معروف هم دیروز 
گفته اســت: «اولویت امر به معروف بنا بر دستور رهبری باید امر به 
معروف مسئوالن باشــد نه حجاب»، اما همچنان سال هاست شاهد 
برخورد قهری گشت ارشاد با زنان در مسئله حجاب هستیم و یک روز 
مادری توسط ون ارشاد زیر گرفته می شود، روزی در پارک پردیسان به 
مردم عادی شلیک می شود و اکنون هم دختری به کام مرگ فرستاده 

شده است.

چهارشنبه
۳۰ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۰

عالم ربانی آیت اهللا محمدعلی خزائلی از اســتادان و مدرسین عالی مقام حوزه 
علمیه قم بود که اخیرا به رحمت باری تعالی پیوست  اما آن چنان  که بایسته است، 
در رسانه ها مورد توجه قرار نگرفت. بنابراین ضرورت دارد در معرفی آن اندیشمند 

فرزانه گام هایی برداشته شود. این نوشته قدر گذرا به زندگی او می پردازد:
محمدعلــی خزائلی، به ســال ۱۳۳۴ خورشــیدی در یک خانواده کشــاورز و 
مذهبــی در نجف آبــاد، دیده بر جهــان باز کرد. پــدر بزرگوارش عبــداهللا و مادر 
مهربانش معصومه مصطفایی نام داشــتند. حاج عبداهللا در زمره مردان خوشنام 
و زحمتکــش روزگار خویش بود کــه در باغ و مزرعه تالش می کرد تا رزق  و روزی 
حــالل به خانه آورد. پدر و مادر محمدعلی، چنان که باید و خواســتند، عشــق به 
معنویــت و تأللو محبت اهل بیت نبــی اهللا را در جان فرزندش جــاری کرده و او 
را راهــی کســب معرفت کردنــد. محمدعلی در ســن قانونی به دبســتان رفت 
و تــا پایــان دوره راهنمایی یکســره درس خواند. در این مدت از دو کار ارزشــمند 
غافــل نبود؛ یکی کمک به پدر در کار کشــاورزی، یکی هم حضور همیشــگی در 
مســاجد و محافل مذهبی به منظور افزایش آگاهی های دینی و مذهبی خود. وی 
به ســال ۱۳۴۹ در آغاز ۱۶ســالگی، احســاس کرد باید در حوزه علمیه درس دین 
بخواند. با پیشــنهاد و پیگیری دایی دانشمندش حاج شــیخ ابوطالب مصطفایی 
که از وعاظ انقالبی و مبارز نجف آباد بود، به مدرســه شــیخ ابراهیم ریاضی رفت 
و وارد حوزه علمیه نجف آباد شــد. در آنجا نزد فرزانگانی همچون حجج اســالم 

شــیخ مرتضی باقری، شیخ محمود واحد، سیدحســین اسماعیلی، شیخ ابوطالب 
مصطفایی، ســید محمدباقر حسنی و آیت  اهللا شیخ عباس ایزدی که چند سال بعد 
از آن، پدر خانم شــیخ محمدعلی شد، به شــاگردی نشست و درس های گوناگون 
حــوزوی نظیر عقاید، صرف و نحو، ادبیــات، منطق، معالم االصول، معانی و بیان 
را آموخت و از همه مهم تــر، درس بنیادی اخالق را فراگرفت. در این مرحله بود 
که یاد مدارس دولتی را در وجودش زنده کرد و تصمیم گرفت دوره دبیرســتان را 
هــم به هنگام تحصیل حوزوی به پایان بــرد و دیپلم آن را دریافت کند. وقتی این 
تصمیم را عملی کرد، عزم قم کرد تا در فضایی مســاعدتر و گسترده تر، تحصیالت 
حوزه ای خود را ادامه دهد و در پس کســب علوم اسالمی فراتر از مقدمات برآید. 
نکته در خور  توجه اینکه پدر، پســر کوچک تر از محمدعلی به نام حســنعلی را که 
دوره ابتدایی را به انتها رســانده بود، همراه او روانه حوزه علمیه کرد تا از خود دو 
فرزند روحانی به یادگار بگذارد. حســنعلی نیز مانند برادر بزرگ خود، محمدعلی 
و پابه پای او در مدرســه ریاضی و ســپس در حوزه علمیه قــم، با عالقه و اعتقاد 
زیاد به فراگیری دروس حوزوی و علوم اســالمی پرداخــت و اکنون او نیز یکی از 
علما و استادان ســطوح عالی حوزه علمیه قم به شمار می رود که به ویژه با قلم 
توانــای خود آثار فراوانی (نزدیک به ۵۰ عنوان) را در زمینه های گوناگون مذهبی، 

اجتماعی، اخالقی و فرهنگی تألیف کرده است.
شیخ محمدعلی خزائلی در حوزه علمیه قم

اســتاد خزائلی با برنامه آموزشــی مورد عالقــه اش، در حــوزه علمیه قم به 
شــاگردی بزرگانی همچون آیات  یحیی انصاری شــیرازی، عبــداهللا جوادی آملی، 
محمد محمدی گیالنی، حســن حسن زاده آملی، آقاموســی شبیری زنجانی، جعفر 
ســبحانی، ابوطالب تجلیل تبریــزی، عباس ایزدی، ابوالقاســم خزعلی و علی اکبر 
مشــکینی اردبیلی نشست و با جدیت تمام و ســپری کردن وقت زیاد از باغ علمی، 
اخالقی و معنوی اســتادان خود  خوشه ها برگرفت. البته وی این آمادگی را داشت 

تا همچنان شــاگردی کند و پیش برود؛ بنابراین بــرای فراگیری دروس خارج فقه 
و اصول از آیات عظام ســیدمحمدرضا موســوی گلپایگانی، حاج شیخ حسینعلی 
منتظری، حاج شــیخ جوادآقا تبریزی، حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی، حاج شیخ 
حســین وحید خراسانی، ناصر مکارم شــیرازی و دیگران بهره های فراوان برد و به 
شرف دریافت اجازه معنوی اجتهاد نائل آمد. آیت اهللا محمدعلی خزائلی تدریس 
را هــم در حوزه قــم ادامه داد و نزدیک به ۴۵ ســال از دوران تحصیل خود را به 
تدریس در حوزه های علمیه نجف آباد و قم و بعضی از شــهرهای دیگر گذراند که 
از آن مدت، ۲۷ سال آن را مشغول آموزش دروس خارج فقه و اصول و نیز فلسفه 

بوده اســت. اســتاد خزائلی از جوانی در صحنه های گوناگون، 
به ویژه در صحنه مبارزات اســالمی علیه اســتبداد و وابستگی 
رژیم پیشین حضور پیوسته داشت، به گونه ای  که چند  بار تحت 
تعقیب و بازداشــت مأموران امنیتی ساواک قرار گرفت. ایشان 
پس از پیروزی انقــالب، در مواضع گوناگون فرهنگی، علمی و 
اجتماعی نیز فعالیت می کــرد، ازجمله  راهنمای درس خارج 
در مدرســه عالی فقه (حجتیه)، شــوراهای حــوزه قم مانند 
ممتحنه حــوزه قم، فلســفه مجمع عالی حکمت اســالمی، 
مدرســه عالی تفســیر قرآن کریم و انجمن اصــول فقه حوزه 
علمیه قم. همچنین شرکت در بحث های علمی -مذهبی رادیو 
معارف، نظیر شرح نهج البالغه در برنامه های «منشور بالغت» 
و «مشــکات هدایت»، تدریس قرآن و تدریس فلسفه اسالمی 

به روحانیون شــاغل در واحدهای عقیدتی-سیاسی نیروی انتظامی، تدریس علوم 
قرآنی در دانشــکده علوم قرآنی قم، نماینده امــام در آموزش وپرورش و انجمن 
فرهنگیان، مدیریت مدرسه «الحجة» نجف آباد به مدت سه سال، نماینده منتخب 
طــالب و روحانیــون نجف آبادی در حــوزه علمیه به مدت ۱۲ ســال که به اتفاق 

مصطفی ایزدی

مسئله من در سؤال از احمدى نژاد گشت ارشاد نبودمطالبات عمومى نادیده گرفته شود، مردم با کسى تعارف ندارند

احمد علیرضا بیگی، نماینــده تبریز در مجلس: اتفــاق تلخی که در 

ماجرای برخورد گشــت ارشــاد با خانم مهســا امینی رخ داد، زنگ 
خطری است و بیش از همیشه نشان داد نوع مواجهه با بی حجابی 
یا بدحجابی از بنیاد غلط بوده است و ما هزینه های زیادی بابت این 
کار پرداخت کرده ایم. با وجودی که این هزینه ها در باالترین ســطح 
خودش را نشان داد، دلیل این را که همچنان بر ادامه این روند اصرار 
و تأکید می شود، درک نمی کنم. من به عنوان فردی که سال ها در همین تشکیالت پلیس کشور 
خدمت کرده و طرح های ارشــاد را اجرا کرده ام، تأکید دارم هیچ وقت دو ســاعت کالسی که 
بــرای افراد کم حجاب برگزار می کنند، آنها را تغییر نمی دهد. اگر به واقع این اتفاق می افتاد، 
باید به عقل شان شک می کرد. این امر با عقل جور در نمی آید. دستگاه عریض و طویل کشور 
با هزاران هزار بودجه و اعتبارات و این همه امکانات تأثیری را که باید می داشت، نداشته است 
و حاال انتظار داریم در این دو ســاعت کالس توجیهی ایــن اتفاق بیفتد! نکته دیگر اصرار بر 
گرفتن کد ملی از جوانان از سوی گشت ارشاد است. این امر برای جوان بازداشتی این برداشت 
را دارد تا از آینده نامطمئنی که هم اکنون دارد، غیر مطمئن تر شود؛ بنابراین تأکید می کنم این 
شیوه ای که گشت ارشاد در پیش گرفته، روش غلطی است که نباید ادامه داشته باشد. بارها 
ایــن موضع را اعالم کرده ام و آقای احمدی نژاد هم بر این امر اصرار داشــت. البته برخی به 
اشــتباه تأسیس گشت ارشاد را به آقای احمدی نژاد نسبت می دهند، در حالی که گشت ارشاد 
در زمان آقای عبداهللا نوری که وزیر کشور بود، بنیان گذاری شد. حتی آقای احمدی نژاد زمانی 
که رئیس جمهور بود، به واســطه مخالفت با گشــت ارشاد از ســوی دوستان اصالح طلب 
مجلس از جمله آقایان پزشکیان و مطهری مورد مؤاخذه، بازخواست و سؤال قرار گرفت که 
چرا با راه اندازی گشت ارشاد مخالف است؟ به هر حال با توجه به شرایط ایجاد شده فعلی، 
مردم انتظار دارند مجلس در مواجهه با این اتفاق واکنشی نشان دهد. تأکید می کنم باید به 
این روند نادیده گرفتن مطالبات مردم خاتمه دهیم. متأسفانه در دولت آقای رئیسی این دیدگاه 
وجود دارد که نیازی به آرای مردم نیست و تصور می شود اگر انتخابات ریاست جمهوری هم 
برسد، مردم موظف اند به آقای رئیسی رأی بدهند؛ اما ایشان باید بداند از این خبرها نیست و 
اگر قرار اســت مردم به حســاب بیایند، باید به نظر و مطالبه آنها توجه شود. پس اگر با این 

فرمان پیش برویم، حتما جمهوریت مردم در جمهوری اسالمی زیر سؤال می رود.

مسعود پزشکیان،نماینده مردم تبریز در مجلس: اتفاق رخ داده به 

واسطه گشت ارشاد برای خانم مهسا امینی باعث جریحه دارشدن 
افکار عمومی شــده است؛ اما ضد انقالب هم بدش نمی آید از این 
آب گل آلود بهره برداری کرده و بر این موج ســوار شــود. از طرفی 
مردم دنبال احقاق حق هســتند و از طرفــی باید مراقب بود ضد 
انقالب کل نظام را زیر سؤال نبرند. حاکمیت باید نسبت به مسئله 
دقت الزم را داشته باشد. مردم نسبت به اتفاق رخ داده به واسطه گشت ارشاد ناراحت و 
معترض انــد و در خیابان هــا اعتراض خود را نشــان داده اند. به  همیــن  دلیل دولت باید 
در این باره درســت عمل کند و به صورت شــفاف تیمی را از جریانات سیاسی مختلف و از 
کمیســیون بهداشت و از خود وزارت بهداشت مأمور رســیدگی کند. همچنین از خانواده 
مرحومه هم باید در این جلسات رسیدگی حضور داشته باشند و در جریان همه روند قرار 

بگیرند تا بدانند چیزی از آنها پنهان نمی شود.
در این بــاره باید با مقصر یا مقصران برخورد جدی شــود. اگــر خانواده مرحومه امینی 
و مردم بدانند که واقعا مســئوالن چیزی را از آنهــا مخفی نمی کنند و در این باره صداقت 

دارند، دیگر به خیابان ها نمی ریزند و متقاعد می شوند که دولت پیگیر ماجراست.
اما از آنجایی که اعتماد عمومی مخدوش شــده و صداقت وجود ندارد، مردم حرفی 
را از مســئوالن قبول نمی کنند؛ چرا که ۱۰ نقل قول متفاوت درباره این موضوع بیان شــده 
اســت. باید در قبال مردم صداقت به خرج دهیم تا اعتماد مخدوش شــده ترمیم شود و 

مردم از ما بپذیرند. باید صادقانه با مردم صحبت کنیم.
نکتــه دیگر در  این  بین این اســت که برخی به دنبال  گرفتن ماهی از آب گل آلود هســتند 
و ادعــا می کنند مــن و آقای مطهری از حامیان تأســیس گشــت ارشــاد بوده ایم. تأکید 
می کنــم اشــتباه می کنند چنین ادعایــی دارند. آقای مطهری روی این موضوع حســاس 
بود؛ اما من دلیل ســؤالم از آقای احمدی نژاد گشــت ارشــاد نبود و درباره مســائل دیگر 
از او ســؤال کردم. اکنون می گویند در آن ســؤال از رئیس جمهور موضوع گشــت ارشــاد 
هم وجود داشــته اســت. اصال چه ربطی دارد؟ من می گویم مســئله من گشــت ارشاد 
نبــوده و کال بــا رفتارهای دیگر او مشــکل داشــتم و رئیس جمهور وقت را مورد ســؤال 

قرار دادم.

برادرش حاج شــیخ حســنعلی خزائلی، پیوســته به گرفتاری ها و نیازمندی های 
جاری طالب و روحانیون حوزه قم رســیدگی می کردند. و باالخره حضور در جبهه 
جنگ تحمیلی به دفعات. استاد تألیفاتی هم داشت  که به این شرح است: االمامة 
و الــوالة فی الکتاب و الســنة، جدل و اســتدالل در قرآن کریم، مقالة فی شــیاع 
(عربــی ) و تحلیلی بر دعاهای انبیا در قرآن. آقای خزائلی آثار علمی و درس های 
حوزوی و برون حوزوی مرحوم آیت اهللا حاج شیخ عباس ایزدی را به عنوان یک کار 
علمی -مذهبــی مورد  نیاز جامعه، تنقیح و تکمیل کرده و با قلم اســتوار خویش، 

به صورت چندین عنوان کتاب  آراسته و مدون کرد. 
اســامی این کتاب ها چنین اســت: شرح و تفســیر دعای افتتاح، شرح و تفسیر 
چهل خطبه نهج البالغه، اخالق ایزدی، شــرح و تفســیر دعــای ابوحمزه ثمالی، 
تفســیر آیات قیام و زندگی عبرت آموز حضرت کلیم اهللا، وسوســه های شــیطانی 
و راهکارهــای مقابله بــا آن از دیدگاه قرآن، خطبه ها و نکته هــا و باالخره قاعده 
فراق و تجاوز (تقریرات درس مرحوم آیت اهللا آقا جواد تبریزی). 
آیت اهللا حاج شــیخ محمدعلی خزائلی در شــامگاه شانزدهم 
شهریورماه ۱۴۰۱ خورشــیدی بر اثر حمله قلبی به رحمت خدا 
رفت. در پی درگذشــت این عالم گران قدر، اســتاد حســنعلی 
خزائلی با ارســال پیامی  خبر درگذشــت آن مرحــوم را اعالم 
کرد. پیام های تســلیت فراوانی خطاب به برادر و خانواده اش از 
طرف شــخصیت های علمی حوزه و مراکز فرهنگی و پژوهش 
قم صادر شــد. در میان حدود ۵۰ پیام صادر شده  اسامی آقایان 
آیات اعرافی مدیر حوزه علمیه قم، عباس محفوظی، سیدحسن 
خمینی و نجفی اصفهانی دیده می شود و نیز بیوت آیات عظام 
منتظری، شبیر زنجانی، حسین مظاهری و فاضل لنکرانی و دفتر 
امور نخبگان تبلیغی دفتر تبلیغات اســالمی حوزه علمیه قم و 
همچنین علما  و روحانیون نجف آباد، رحلت اســتاد خزائلی را تسلیت گفتند. پیکر 
پاک مرحوم خزائلی بعــد از اینکه آیت اهللا علی کریمی جهرمی بر آن نماز خواند، 
به زادگاهش منتقل و پس از تشــییع باشــکوه علما  و مردم، در جنت الشــهدای 

نجف آباد، قطعه عالمان و اندیشمندان به خاک سپرده شد. رحمت اهللا علیه.

ملت خواهان اصالح روش ها هستند، صدای آنان را با صداهای دیگر اشتباه نگیریم
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«شرق» از آخرین تحوالت برجامی گزارش می دهد

بن بست در وین، چانه زنی در نیویورک

  حضور معنادار
عالوه بر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، محمد جمشیدی، معاون سیاسی 
دفتر رئیس جمهور و وحید جالل زاده، رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس یازدهم همراه با رئیســی برای حضور در مقر سازمان ملل و حضور باقری کنی، 
رئیس تیم مذاکره کننده هســته ای دولت رئیسی در هیئت جمهوری اسالمی ایران برای 
ســفر به نیویورک حکایــت از آن دارد که تهران پیش  زمینه الزم بــرای هرگونه مذاکره، 
میانجیگری کشــورها و شــاید ادامه گفت وگوها در جهت احیای برجــام را دارد. همین 
نفس حضور باقری کنی ســبب شد تا ناصر کنعانی درباره ســفر معاون سیاسی وزارت 
امور خارجه و مذاکره کننده ارشد به نیویورک به همراه رئیس جمهور و احتمال برگزاری 
دور تــازه ای از مذاکرات برجامی در حاشــیه مجمع عمومی دســت به اظهار نظر بزند. 
سخنگوی دستگاه دیپلماســی بیان کرد: «حضور مذاکره کننده ارشد ایران در این سفر با 
هدف همراهی با هیئت عالی رتبه جمهوی اســالمی ایران است و برنامه تعریف شده ای 
بــرای گفت وگو درخصوص مذاکرات رفع تحریم ها در چارچوب این نشســت و اجالس 
وجود ندارد». با این حال کنعانی احتمال ازسرگیری مذاکرات هسته ای در نیویورک را رد 
نکرد و در همین زمینه عنوان کرد: «به صورت طبیعی نشســت های بین المللی فرصت 
خوبی برای برگزاری نشست های سیاســی، انجام مذاکرات بین کشورها و فرصتی برای 
تبادل نظر درخصوص موضوعات مورد عالقه کشورهاست. ایران از هر فرصتی برای بیان 

دیدگاه های خود استفاده می کند».
بــا وجود تشــدید اختالفات و تداوم بن بســت در 
مذاکرات، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه 
روز دوشنبه جاری و در جریان نشست خبری هفتگی 
خــود گفت: «مذاکرات و رایزنی ها برای رفع تحریم ها 
بــه صورت طبیعــی در چارچوب معمــول از طریق 
اتحادیــه اروپا ادامــه دارد و هرگونــه تحولی در این 
چارچوب خواهد بود». علی رغم آنکه دولت بایدن از 
دو جناح ضدبرجامی (اسرائیل و جمهوری خواهان) 
شدیدا تحت فشار است تا جایی که طبق ادعای منابع 
خبری عبــری، بایدن تضمینی به تل آویــو برای عدم 
حصول توافق تا برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره 
داده اســت، ولی بــه هر حال حضور مقامات ارشــد 
مذاکره کننده و عالی ایران در سطح سران در نیویورک 
فی نفسه می تواند این فرصت مغتنم را ایجاد کند که 
تالش ها برای احیای برجام دوباره از ســر گرفته شود. 
اما اینکه چنین مذاکراتی در خاک آمریکا انجام شــود 
به عوامل متعددی بســتگی دارد؛ هرچند که احتمال 
پیگیــری این گفت وگوها در مقر ســازان ملل بســیار 
ناچیز و حتی غیرمحتمــل می نماید. کمااینکه قبل تر 
هم نماینده آمریکا در ســازمان ملــل گفته بود هیچ 
برنامه ای برای برگزاری نشســت برجامی در نیویورک 
وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، لیندا توماس 
گرینفیلــد، نماینده آمریکا در ســازمان ملل، در جمع 
خبرنگاران بــه ســؤاالتی درباره برنامه هــای دولت 
واشنگتن در حاشیه نشست ســاالنه مجمع عمومی 
سازمان ملل پاســخ داد. وی درباره احتمال برگزاری 
نشستی با موضوع احیای برنامه جامع اقدام مشترک 
(برجام) در نیویورک تصریح کرد: «در حال حاضر هیچ 
برنامه ای برای برگزاری چنین نشستی برای ازسرگیری 
مذاکرات هســته ای وجود ندارد. واشنگتن به اعمال 
فشــار بر ایران برای آنچه پاسخ به آژانس بین المللی 

انرژی اتمی عنوان کرد، ادامه خواهد داد».
  کورسوی امید در نیویورک

با ورود ســید ابراهیم رئیســی به خــاک نیویورک 
در آخرین ســاعات روز دوشــنبه (به وقــت تهران)، 
تالش هــای دیپلماتیک برخی کشــورها برای احیای 
برجام هم شــروع شــد. در ایــن بین چــراغ اول این 

تحــرکات دیپلماتیک میانجیگرایانه را قطر روشــن کرد؛ قطری که علی رغم شکســت 
نشست دوحه این بار هم شانس خود را در نیویورک برای احیای برجام آزمایش می کند. 
وزیــر امور خارجه این کشــور (قطر) اعــالم کرد درخصوص مذاکــرات احیای برجام با 
حســین امیرعبداللهیان، همتای ایرانی خود، رایزنی کرده اســت. محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، روز گذشــته در صفحه توییتر خود نوشــت: «با حســین 
امیرعبداللهیــان، وزیر امور خارجه ایران دیدار داشــتم. در این دیدار درخصوص راه های 
تقویــت روابط دوجانبه ایران و قطر و آخرین تحوالت مذاکــرات ایران و آمریکا پیرامون 

بازگشت به برجام رایزنی کردیم. قطر در راستای احیای برجام تالش خواهد کرد».

به فاصله ساعاتی بعد از دیدار و رایزنی های برجامی وزرای امور خارجه ایران و قطر، 
محمــد بن عبدالرحمن آل ثانی با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده ارشــد 
دولت بایدن در مذاکرات هسته ای دیدار و رایزنی کرد. در این باره وزارت امور خارجه قطر 
اعالم کرد محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، در حاشیه نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، دیدار و رایزنی کرده 
است. در عین حال الخلیج  آنالین در گزارشی بیان کرد محمد بن عبدالرحمن درخصوص 

تحوالت مذاکرات هسته ای ایران و دیگر تحوالت منطقه با مالی تبادل نظر کرده است.
چراغ دوم تکاپوهای دیپلماتیک برای احیای برجام را فرانســه روشن کرد. در این بین 
شــاید مهم ترین میانجیگری هم به تالش های پاریس باز گردد؛ چرا که در مقام قیاس با 
قطری ها، هم در سطح باالتری (ریاست جمهوری) وارد گود شده اند و هم مکرون جدیت 
بیشتری برای احیای برجام دارد. با نگاهی به تالش های سیاسی رئیس جمهوری فرانسه، 
هم در دوره ترامپ و هم در دوره بایدن به نظر می رسد که الیزه در بین تروئیکای اروپایی 
بازیگری مشــتاق تر برای حصول توافق است. اگر چه تا لحظه نگارش این گزارش دیدار 
مکرون و رئیسی در مقر سازمان ملل انجام  نشده،  اما آن گونه که خبرگزاری فرانسه نوشته 
اســت «کاخ الیزه اعالم کرده که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه قرار است امروز 
(سه شنبه) در حاشیه نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل با سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهوری ایران، در نیویورک دیدار کند». بنا بر اعالم کاخ ریاست جمهوری فرانسه، 
مکرون پس از دیدار با همتای ایرانی اش، فردا با جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا دیدار 

خواهد کرد.
دیدار رئیس جمهور فرانســه، یکی از کشــورهای 
اروپایی عضو توافق هسته ای با رئیسی در  حالی انجام 
خواهد شــد که هنــوز تالش هــای دیپلماتیک تهران 
و واشــنگتن برای حل وفصل مســائل باقی مانده ســر 
راه احیــای توافق در جریان مذاکــرات وین، به نتیجه 
ملموسی منتهی نشده است. بنابراین دیدار مکرون با 
رؤسای جمهور ایران و آمریکا می تواند در حکم آخرین 
تیــر ترکش اروپایی ها برای حل اختالفات باقی مانده و 
حصول توافق باشد. البته پیش از این تکاپوهای مکرون 
در نیویورک، کاترین کلونا، وزیر امور خارجه فرانسه، روز 
دوشنبه جاری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل 
درباره مذاکــرات احیای برجام بــه خبرنگاران گفت: 
«هیچ پیشنهاد بهتری روی میز قرار ندارد و این بر عهده 
ایران است که تصمیم درست را بگیرد». کلونا در ادامه 
عنوان کرد: «هیچ ابتکاری برای خارج کردن شــرایط از 
وضعیت کنونی وجود ندارد. بدعهدی آمریکا و تالش 
برای دادن کمترین تضمین و امتیازها از سوی این کشور 
در مسئله احیای برجام و بی تحرکی کشورهای اروپایی 
به ویــژه از جمله فرانســه از عوامــل اصلی وضعیت 
کنونی مذاکرات هســته ای اســت. ایران پاسخ خود را 
به متن پیشــنهادی اتحادیه اروپا بــرای احیای توافق 
هسته ای داده و تأکید دارد که حاضر نیست از هیچ یک 

از منافع ملت ایران کوتاه بیاید».
 حضور رئیسی در نیویورک و بازشدن گره کور برجام!

در حالی که تالش هــای دیپلماتیک و میانجیگرانه 
قطر، فرانســه و... برای احیای برجام در جریان است، 
اما دیگر مقامات اروپایی حضور سیدابراهیم رئیسی در 
نیویورک را برای حصول توافق و حل اختالفات چندان 
مثمر ثمر نمی دانند. در  همین  رابطه مســئول سیاست 
خارجی اتحادیــه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین 
در گفت وگویی در حاشــیه نشســت ســاالنه مجمع 
عمومی ســازمان ملل با تالش برای مقصر جلوه دادن 
ایــران، اظهاراتی را دربــاره امکان پیشــرفت در روند 
احیای برجام مطرح کرد. به گزارش نشــریه پولیتیکو، 
جوزپ بورل، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
و هماهنگ کننده مذاکرات ویــن، در جریان حضور در 
نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل، با گفتن اینکه فکر نمی کند دیدار با سید ابراهیم 
رئیســی، رئیس جمهور ایران مفید واقع شود، انتظارات را درباره ایجاد گشایشی در زمینه 
مســئله توافق هسته ای ایران کاهش داد. بورل در گفت وگویی با پولیتیکو در حاشیه این 
نشست  گفت: «اتحادیه اروپا تمامی طرفین را تشویق می کرده است تا باالخره ۱۰ متر آخر 
در روند احیای برجام را نیز طی کنند که انجام نشد. من انتظار ندارم به زودی پیشرفتی در 
زمینه این مســئله در خالل مذاکراتی که اتحادیه اروپا تسهیلگر آن است، حاصل شود». 
هماهنگ کننده مذاکرات وین تأکید کرد: «در سه ماه اخیر، این تعامل و روند چندمرحله ای 
نزدیک و همسو بوده اســت. فعالیت بین طرفین مذاکرات در حال بهبود و دادن نتیجه 

بود،  اما در هفته های اخیر این طور نبود. ما در  حال  حاضر در یک بن بســت قرار داریم». 
بورل با تالش برای مقصر جلوه دادن ایران در وضعیت فعلی مذاکرات وین تصریح کرد: 
«پیشنهاد آخر و درخواست آخر  از سوی ایران، به درستی در راستای یک توافق نبود و اگر 

قرار باشد بگوییم این هفته اتفاقی می افتد یا نه، من می گویم فکر نمی کنم».
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در پاســخ بــه اینکه آیا حاضر بــه دیدار با 
رئیس جمهور ایران خواهد بود، با اشاره به اینکه در ماه ژوئن به تهران سفر کرد تا موانع 
را از ســر راه روند احیای برجام بردارد، گفت: «آنهــا (ایران) به من قول دادند، به دوحه 
رفتند، به وین رفتند اما توافق حاصل نشــد. من فکر نمی کنم این (احیای برجام) چیزی 
باشــد که به  واسطه دیدار با رئیس جمهور ایران حل شود». بورل بامداد سه شنبه مدعی 
شده بود که متن پیشنهادی این اتحادیه برای حصول توافق در مذاکرات رفع تحریم های 
ایران در وین، بهترین راه اســت. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست خبری 
سه شــنبه خود در نیویورک بعد از نشســت غیررســمی وزرای خارجه کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا در حاشــیه اجالس مجمع عمومی ســازمان ملل، مدعی شد: «پاسخ های 

ایران هیچ کمکی برای به نتیجه رسیدن در مذاکرات وین نمی کند».
به نوشــته خبرگزاری اســپوتنیک، جوزپ بورل در ادامه ادعاهای خود گفت: «هیچ 
چیز جدیدی در پرونده هســته ای ایران وجود ندارد و من انتظار ندارم در این هفته اتفاق 
جدیدی رخ دهد». این مقام اروپایی درباره پیش نویس متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای 
توافق در مذاکرات وین، ادعا کرد: «پیشنهاد من برای احیای توافق هسته ای ایران روی میز 
باقی خواهد ماند و راه حلی بهتر از آن نمی بینم». بورل همچنین مدعی شد: «ما هنوز به 
دستیابی به یک نتیجه نهایی در مورد توافق هسته ای ایران نزدیک هستیم و باید ببینیم 

در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد».
این گفته های بورل، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه نزد سازمان های بین المللی در 
وین و مذاکره کننده ارشــد این کشور در مذاکرات وین را مجبور به واکنش کرد. اولیانوف 
درباره وضعیت فعلی مذاکرات وین گفت: «به نظر می آید مقصر جلوه دادن نشــانه ای 
اســت که مذاکرات وین در یک بن بست قرار دارد. اگر این طور باشد، این وضعیت نتیجه 
عوامل متعددی است. تالش برای اینکه تمام تقصیرها را گردن ایران بیندازیم، منصفانه 
نیست. مذاکرات بیش از حد به برنامه سیاسی داخلی طرف دیگر مذاکرات بستگی دارد».
البته قبل تر از موضع گیری اولیانوف، سیدابراهیم رئیسی هم به تازگی در گفت وگویی 
با شــبکه الجزیره درخصوص موانع موجود در روند احیای توافق هســته ای تأکید کرده 
بود: «موضوع بحث و انتظار ما از مذاکرات وین رفع تحریم های ظالمانه علیه جمهوری 
اسالمی ایران است. در این توافق آن که به تعهد خود عمل کرد، جمهوری اسالمی ایران 
بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی قریب به ۱۵ بار اعالم کرد که جمهوری اسالمی ایران 
به تعهداتش عمل کرده و فعالیت های هســته ای ایران هم صلح آمیز اســت». رئیسی 
ادامه داد: «این آمریکایی ها بودند که از توافق خارج شدند و این کشورهای اروپایی بودند 
که به تعهدات خود عمل نکردند. در وین مســئله رفع تحریم ها را دنبال کردیم و البته 
تأکید داشتیم که هر توافقی باید با یک تضمین همراه باشد. دلیل مطالبه تضمین نیز این 
است که طرف های ما در توافق، نقض پیمان کردند و حاال به طور طبیعی باید اعتمادی 

حاصل شود که آنها دوباره نقض پیمان نمی کنند؛ پس تضمین ضرورت دارد».
رئیس دولت سیزدهم بیان کرد: «مذاکرات رفع تحریم ها باید با حل وفصل موضوعات 
پادمانی همراه باشد. اگر قرار باشد موضوعات ادعایی که ما معتقدیم سیاسی و بی اساس 
هســتند، علیه جمهوری اســالمی باقی بمانند، توافق اثر و فایده ای ندارد؛ چون ممکن 
است طرف های توافق همان گونه که حین مذاکرات به شورای حکام آژانس انرژی اتمی 
قطع نامه  پیشنهاد دادند، با سوءاستفاده از نفوذ و ارتباطاتی که وجود دارد، دوباره مشکل 
ایجــاد کنند. پس موضوعات پادمانی باید حل وفصل و تمام شــود و درباره رفع پایدار و 
نه موقتی و مقطعی تحریم ها، تضمین اطمینان بخش داده شــود. اگر مســئله پادمانی 
حل وفصل شود، طبیعتا زمینه توافق وجود دارد. االن هم این آمریکایی ها هستند که باید 
تصمیم بگیرند؛ چون آنها بودند که نقض پیمان کردند. آنها از برجام خارج شدند و االن 

آنها باید تصمیم بگیرند که به تعهد خودشان پایبند باشند».
رئیســی در ادامه مصاحبه با الجزیره انگلیسی خاطر نشــان کرد: «آنچه مانع احیای 
برجام می شــود، تعهدی است که آمریکایی ها باید بدهند؛ ما موضع مان را اعالم کردیم. 
تیــم مذاکره کننده  ما همچنــان پای میز مذاکره حضور دارد و بارهــا اعالم کردیم که به 
یک توافق عادالنه و خوب پایبنــد خواهیم بود؛ اما آمریکایی ها باید تصمیم بگیرند. این 
مشکل در واقع مشکل آمریکایی هاست که باید تصمیم بگیرند چه می خواهند بکنند!». 
البته سید ابراهیم رئیسی در مصاحبه دیگری با برنامه ۶۰ دقیقه شبکه سی بی اس آمریکا 
درباره توافق هسته ای گفت: «ما برای دستیابی به توافق خوب و منصفانه جدی هستیم؛ 
اما در این توافق باید تضمین وجود داشــته باشــد که آمریکا نتوانــد از این توافق خارج 
شــود». او در ادامه افزود: «آمریکایی ها پیمان شکنی کردند. آنها این کار را کردند، وقتی 
شما به تعهدتان وفادار نباشــید، توافق بی معنی است. ما نمی توانیم به آمریکا اعتماد 
کنیم ؛ چرا که قبال آن را تجربه کردیم. اگر تضمین وجود نداشته باشد هیچ اعتمادی (به 

آنها) نخواهیم داشت».
  سیگنال منفی یا سیگنال های منفی

درست به موازات سفر رئیسی به نیویورک، اقدام دولت بایدن برای اعمال دور جدید 
تحریم ها علیه ایران فضای مذاکره در مقر سازمان ملل را بیش  از پیش کم رنگ کرد. در 
همین زمینه وزارت بازرگانی آمریکا دوشــنبه از اعمال تحریم علیه سه فروند هواپیمای 
باری متعلق به خطوط هواپیمایی ایران خبر داد. به گزارش رویترز، وزارت بازرگانی آمریکا 
اعالم کرد: «سه فروند هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ متعلق به شرکت های هواپیمایی ایران را 
که به روسیه خدمات باری ارائه می دهند، به لیست تحریم های خود اضافه کرده است».
اداره امنیت و صنعــت وزارت بازرگانی آمریکا می گوید که هواپیماهای تحت کنترل 
شــرکت های هواپیمایی ماهان، فارس،  ایر قشــم و ایران ایر کاالهایی را از جمله قطعات 
الکترونیکی به روســیه ارســال کرده اند و این باعث نقض قوانین صادرات وضع شده از 

سوی آمریکا علیه روسیه شده است.
البته در روزهای منتهی به سفر رئیسی به نیویورک دولت بایدن بارها اعمال تحریم ها 
علیه ایران را اجرائی کرد. چهارشــنبه گذشته وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم 
علیه ۱۰ شخص و دو نهاد در ارتباط با ایران خبر داد. به گزارش رویترز،  وزارت  خزانه داری 
آمریــکا دلیل اعمال تحریم هــای جدید علیه اشــخاص و نهادهای مرتبط بــا ایران را 
فعالیت های ســایبری «بدنهاد» ایران عنوان کرده بود. در همین راستا وزارت خزانه داری 
آمریــکا محمد آقااحمدی، علــی آقااحمدی، منصور احمدی، مجتبی حاجی حســینی 
رکن آبــادی، مصطفی حاجی حســینی رکن آبادی، احمد خطیبی  عقــدا، معین مهدوی، 
امیرحســین نیک آیین راوری، علی اکبر رشــیدی بارجینی و محمد شاکری اشتیجه را در 
لیســت تحریم های خود قرار داده است. این وزارتخانه همچنین شرکت «افکار سیستم 

یزد» و شرکت «ناجی تکنولوژی هوشمند فاطر» را نیز تحریم کرد.
۱۲ روز پیش و در ۱۸ شــهریور نیــز وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد که سید اســماعیل خطیــب، وزیر اطالعات ایران را در لیســت تحریم های خود قرار 
داده اســت. همچنین آمریکا تحریم هایــی را علیه وزارت اطالعات ایــران اعمال کرده 
اســت. وزارت خزانــه داری آمریکا دلیــل اعمال این تحریم را کمک به حمله ســایبری 
ادعایی علیــه آلبانی عنوان کرده بود. هم زمان با این اقــدام، وزارت امور خارجه آمریکا 
در بیانیه ای در همان روز (۱۸ شــهریور) از اعمال تحریم علیه چند شخص و نهاد ایرانی 
خبر داد. در گزارشــی به نقل از رویترز، وزارت  خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد تحریم هایی را علیه چهار شــرکت و یک شخص ایرانی اعمال کرده است. «خدمات 
هواپیمایی ســفیران» یکی از شرکت هایی است که ذیل قانون اجرائی آمریکا (که برخی 
تبادالت با روسیه را ممنوع می کند)، تحت تحریم قرار گرفته است. همچنین شرکت های 
«پرآور پارس»، «طراحی و ســاخت موتورهای هوایی (داما)» و «بهارســتان کیش» در 
فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفته اند. وزارت خزانه داری  آمریکا در انتها تحریم هایی 

را علیه «رحمت اهللا حیدری» اعمال کرده است.

شرق: در حالی که شاهد بن بســت در مذاکرات وین هستیم برخی چشم به واپسین تکاپوهای دیپلماتیک کشــورها در نیویورک برای احیای برجام 
دارند. اولین تجربه حضور سیدابراهیم رئیسی در نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل با انسداد برجامی گره خورده است. با وجود 
آنکه رئیس دولت ســیزدهم پیش از عزیمتش به مقر ســازمان ملل عنوان کرد هیچ برنامه ای برای دیدار و گفت وگو با مقامات آمریکایی ندارد، اما 
هستند بازیگرانی که به دنبال استفاده از فرصت میانجیگری در جهت رفع اختالفات باقی مانده و نهایتا حصول توافق باشند. سید ابراهیم رئیسی هم 
در بدو ورود به فرودگاه جان آف کندی اظهار کرد: «من برای شرکت در هفتادوهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به این سفر آمدم. در این 
ســفر با توجه به فرصت هایی که وجود دارد، به بیان دیدگاه های جمهوری اسالمی ایران می پردازم و نقطه نظرات خود را به اطالع شرکت کنندگان 
و شــنوندگان می رسانم». در کنار آن سیدابراهیم رئیسی در بخشی از گفت وگو با خبرنگار CBS آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا دیداری با بایدن 
در حاشــیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک انجام خواهید داد، اظهار کرد: «فکر نمی کنم دیدار با بایدن فایده ای داشته باشد؛ نه. دولت فعلی 

آمریکا مدعی است با دولت ترامپ متفاوت است، اما ما هیچ تغییری ندیده ایم».

چهارشنبه
۳۰ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۰

 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

ی
ور

مه
ت ج

س
ریا

ی 
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ع ر
طال

ه ا
گا

پای
س: 
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ســید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهــوری ایران کــه برای 
شــرکت در هفتادوهفتمیــن مجمــع عمومی ســازمان ملل 
در نیویــورک به ســر می برد، روز گذشــته بــا امانوئل مکرون 
رئیس جمهوری فرانسه در مقر سازمان ملل دیدار و گفت وگو 
کرد. رئیس جمهور اسالمی ایران پیش از این نیز در گفت وگوی 
تلفنی با رئیس جمهور فرانسه با اشاره به «نقض مکرر و فاحش 
تعهدات از ســوی آمریکا و همچنین عدم پایبندی ســه کشور 
اروپایی عضو برجام به تعهدات خود در این توافق بین المللی»، 
گفته بود: آمریکا با وضع تحریم هــای جدید تعهدات خود را 
به طور آشکار نقض کرده است. آیت اهللا رئیسی با تأکید بر اینکه 
هم آمریکا و هم اروپایی ها باید به تعهدات خود در برجام عمل 
کنند، تأکید کرده بــود: در هر مذاکره ای باید حقوق ملت ایران 
اســتیفا و منافع ملت ما تأمین شود. رئیس جمهور فرانسه در 
ماه های اخیر چند تماس تلفنی با رئیس جمهوری ایران داشته 
است که محور اصلی آن ترغیب ایران به پذیرش پیشنهادهای 
اروپا برای احیای برجام بوده است؛ توافقی که آمریکا در سال 
۲۰۱۸ (۱۳۹۴) و در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ از آن 
خارج شــد. ایران اخیرا اعالم کرده که آماده همکاری سازنده 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای خروج از بن بست میان 

تهران و این آژانس است.

در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
انجام شد

دیدار رئیسي و مکرون



۴www.sharghdaily.com اقتصاد
چهارشنبه

۳۰ شهریور  ۱۴۰۱
سال بیستم      شماره ۴۳۸۰

خبر

با  حکم  رهبر  انقالب اعضای دوره جدید
مجمع تشخیص مصلحت منصوب شدند

پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: رهبر معظم انقالب اسالمی در 
حکمی اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب کردند.

متن حکم مقام معظم رهبری به این شرح است:
بسم اهللا الرحمن الرحیم

با هدایت و عنایت الهی دوره جدید مجمع تشــخیص مصلحت نظام آغاز 
می شــود. این مجمع از مهم تریــن نهادهای قانونی در جمهوری اســالمی و 

متعهد به دو مسئولیت اساسی است:
 اّول تشــخیص مصلحت در هنگام مواجهه مجلس با شورای نگهبان، که 
مســتلزم نگاه ژرف و مصلحت شــناس و احاطه به حقایق کشور است، و دوم 
نقش ویژه و مؤثر در تعیین سیاســت های کلی نظام که متضمن راهبردی  ترین 
تصمیم ها در اداره امور کشــور است. ارائه راه حل برای معضالت و نیز نظارت 
بر حسن اجرای سیاست های کلی که به آن مجمع محترم احاله شده است، بر 

اهمیت این نهاد قانونی افزوده است.
 حضور جمعی از نخبگان مجرب و دارای ســوابق اجرائی در این مجمع و 
تجربیات متراکم از دوره های گذشــته، جایگاه این نهاد را برتر و انتظارات از آن 

را افزون تر می سازد.
در بیانیه آغاز دوره قبل خواســته هایی مطرح  شــده که اکنون نیز به عّلت 
برآورده نشــدن کامل، باید تکرار شــود. از  جمله: سامان بخشــیدن به مسئله 
نظارت بر اجرای سیاســت ها و نیز پیشنهاد ســازوکار برای ارزیابی کارآمدی و 

اثربخشی سیاست ها.
افزون بر آن، اتقان در تشــخیص مصلحت، تنقیح سیاست های ابالغ شده و 
بازنگری در آن در صورت لزوم، ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی و نخبگانی 

کشور و حضور منظم اعضای محترم در جلسات مجمع، مورد تأکید است.
اکنون با تشکر از اعضای محترم در دوره  قبل و تقدیر از تالش های آنان، و با 
طلب رحمت و مغفرت برای درگذشــتگان ایشان، اعضای دوره پنج ساله نهم 

را به این شرح منصوب می کنم:
رئیس مجمع: آیة اهللا آقای حاج شیخ صادق آملی

اشخاص حقوقی: رؤســای محترم قوای ســه گانه، فقهای محترم شورای 
نگهبان (در موارد بحث تشخیص مصلحت)، رئیس ستاد کل نیروهای مسّلح، 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی، وزیر یا رئیس دســتگاهی کــه موضوع مورد 
بحث به آن دستگاه مربوط است، رئیس کمیسیون مرتبط با موضوع بحث در 

مجلس شورای اسالمی.
اعضای حقیقی:

حجــج اســالم: آقــای حــاج شــیخ حســن صانعــی، آقــای قربانعلی 
دری نجف آبادی، آقای محمــود محمدی عراقی، آقای مجیــد انصاری، آقای 

غالمرضا مصباحی مقدم و آقای محسن اراکی.
حضرات: آقای غالمرضــا آقازاده، آقای علی آقامحمــدی، آقای علی اکبر 
احمدیــان، آقای محمــود احمدی نــژاد، آقــای محمدجواد ایروانــی، آقای 
محمدرضــا باهنر، آقای احمد توکلی، آقای ســعید جلیلــی، آقای غالمعلی 
حداد عادل، آقای ســید کمال خــرازی، آقای داود دانش جعفــری، آقای پرویز 
داودی، آقــای محمدباقــر ذوالقدر، آقای محســن رضایی، آقای ســیدمحمد 
صدر، آقای محمدحســین صفار هرندی، آقای محمدرضا عارف، آقای محمد 
فروزنــده، آقــای عباســعلی کدخدایی، آقای علــی الریجانی، آقای حســین 
محمدی، آقای محمد مخبر، آقای حسین مظفر، آقای سیدمصطفی میرسلیم، 
آقای سید مرتضی نبوی، آقای علی اکبر والیتی، آقای صادق واعظ زاده و آقای 

احمد وحیدی.
از خداوند متعال توفیق حضرات محترم را مسئلت می کنم.

1-نــام مناقصــه گــزار : شــرکت توزیــع بــرق فــارس بــه آدرس شــیراز خیابــان معــدل حدفاصــل فلســطین و مالصــدرا تلفــن: 80-07132319374 تلفــن امور 
تــدارکات:  07132317869

-2موضوع مناقصه : مناقصه خرید انواع پایه سیمانى چهارگوش(رستم،کازرون،کوهچنار،نورآباد،فراشبند)
-3زمان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ  29/06/1401  لغایت ساعت 19 مورخ  1401/04/07 ، به مدت 5 روزکارى

-4مــدارك مــورد نیــاز جهــت تحویــل اســناد : فیــش واریــزى بــه مبلــغ 220000 ریــال واریــز بــه حســاب جــارى شــماره 74827- 07860  بانــک تجــارت 
شــعبه فلســطین شــیراز

-5آدرس محل تحویل اسناد(پاکت الف): شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروى برق فارس-امور تدارکات   
 تلفن :32317869-071         

-6آدرس محل دریافت اسناد : دسترسى به اسناد مناقصه از طریق  سامانه تدارکات دولت به آدرس  www.setadiran.ir، واطالعات آگهى از طریق شبکه اطالع 
رسانى معامالت توانیر به نشانى  www https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main/، سایت پایگاه ملى مناقصات www.iets.mporg.ir و شرکت توزیع 

نیروى برق استان فارس به آدرس   www.farsedc.ir امکان پذیر مى باشد.
الزم به ذکر است بارگذارى اسناد از طریق سامانه تدارکات دولت الزامى مى باشد.

-7زمان تحویل اسناد : روز چهار شنبه  مورخ 20/07/1401ساعت 10:00
-8محل برگزارى مناقصه : شرکت توزیع نیروى برق استان فارس - طبقه اول - دفتر معاونت مالى وپشتیبانى 

-9زمان بازگشــایى پــاکات : پاکــت ارزیابــى کیفــى شــرکت هــاى مناقصــه گــر روز چهــار شــنبه  مــورخ 20/07/1401ســاعت 00:12 با حضــور اعضاء کمیســیون 
مناقصــه بــاز و قرائــت مــى گــردد و جهــت ارزیابــى کیفــى مناقصــه گــران بــه کمیتــه فنــى بازرگانــى ارجــاع  داده مــى شــود ودر جلســه اى کــه تاریــخ آن در همیــن 
جلســه اعــالم مى گــردد ، پاکــت هــاى الــف و ب شــرکت کننــدگان در صــورت کســب حــد نصــاب الزم بازگشــایى مــى گــردد. بــه پیشــنهادهاى فاقــد امضــاء ،مشــروط 

، مخــدوش و پیشــنهاداتى کــه بعــد از موعــد مقــرر در بنــد 7  آگهــى مناقصــه واصــل شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
-10ذکر شماره مناقصه روى پاکت الف الزامى بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.

-11تضمیــن شــرکت در مناقصــه : مبلــغ  3،459،284،800ریــال  کــه بــه صــورت ضمانتنامــه معتبــر بانکــی ، چــک تضمیــن شــده بانکــى ، گواهــى خالــص مطالبات 
قطعــى تاییــد شــده از ســوى امــور مالــى شــرکت توزیــع فــارس مــى باشــد کــه بایســتى در پاکــت الــف قــرار گرفتــه و همزمــان بــا ســایر پــاکات از طریــق ســایت 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــى دولــت بــه آدرس  www.setadiran.ir ارســال گــردد ،ضمنــاً بــه پیشــنهاد هــاى فاقــد ســپرده، ســپرده هــاى مخــدوش، ســپرده 

هــاى کمتــر از میــزان مقــرر، چــک شــخصى، وجــه نقــد و نظایــر آن ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
-12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

-13مناقصه به صورت عمومى و در دو مرحله برگزار مى گردد.
-14پرداخت کلیه هزینه هاى کسورات قانونى بعهده برنده مناقصه مى باشد.

-15تمــام مراحــل برگــزارى مناقصــه از دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه و ارزیابــى و اعــالم برنــده مناقصــه از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــى دولت 
( بــه آدرس www.setadiran.ir ) انجــام خواهــد شــد.

-16ســایر اطالعــات و جزئیــات مربــوط در اســناد مناقصــه منــدرج است.(شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــى بایســت دو روز قبــل از آخریــن تاریــخ تحویــل پاکــت 
هــا بــا مراجعــه بــه ســایت توانیــر و یــا ســایت شــرکت توزیــع بــرق فــارس و یــا تمــاس بــا امــور تــدارکات از اخریــن اصالحــات احتمالــى اســناد مطلــع گردنــد در غیــر 

اینصــورت مســئولیت عــدم رعایــت ایــن بنــد بــه عهــده مناقصــه گــران مــى باشــد.)
                                                           

آگهى  مناقصه عمومى دو مرحله اى همراه با ارزیابى کیفى 

به شماره 33-11-1401
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شرکت برق منطقه اي فارس  

شناسه آگهى 1381750 

نوبت دوم

شــرق: روسیه بازارهای شرقی گاز را از دســت ایران درآورد و در مسیر احداث 
خط لوله صادرات گاز خود به پاکســتان، ایران را جا گذاشت و مسیر صعب العبور 
و ناامن افغانســتان را جایگزین کرد! در حاشیه اجالس شانگهای والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه و محمد شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان درباره ساخت 
یــک خط لوله گازی مذاکــره کرده اند که در آینده بازارهای شــرقی افغانســتان، 

پاکستان و هند را از دست ایران می گیرد.
پاکستان  مشتری  روسیه  شد

تابستان سال گذشته روسیه و پاکستان قرارداد بزرگی را به امضا رساندند که بر 
اســاس آن بنا بود روسیه ساالنه ۱۲٫۵ میلیارد مترمکعب گاز را به پاکستان تحویل 
دهد. این موضوع در حالی رخ داد که ایران از ســال ۱۹۹۰ میالدی خط لوله صلح 

را برای صادرات گاز ایران به پاکستان احداث کرد. 
خط لوله صلح، نام خط لوله گاز صادراتی ایران به هند و پاکســتان اســت که 
براســاس تفاهم های انجام شده، ایران متعهد شــده بود که به مدت ۲۵ سال، گاز 
خود را با قیمت توافقی به هند و پاکســتان بفروشــد. ایران خط لوله صلح را به 
مرز پاکستان رساند اما طرف پاکستانی هرگز حاضر نشد که ادامه مسیر را در خاک 

خود لوله گذاری کند.
ســرانجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ دولت پاکستان با ارسال نامه ای رسمی به 
ایــران اعالم کرد که احداث خط لوله در این کشــور با وجود تحریم های آمریکا در 
این کشــور ناممکن اســت و ایران در واکنش دولت پاکستان را تهدید به شکایت و 
دریافت خســارت کرد اما بعدا رسانه های پاکســتان مدعی شدند که مفاد قرارداد 
گازی بین دو کشور به گونه ای تنظیم شده است که ایران حق ندارد به  خاطر تأخیر 

در دریافت گاز توسط پاکستان از این کشور شکایت یا درخواست خسارت کند.
حاال اما خبر می رســد که قرارداد گازی که روسیه ســال گذشته با پاکستان به 

امضا رساند، وارد فاز جدی تری شده است.
خبرگزاری روسی اســپوتنیک خبر داد که الکساندر نوواک، معاون نخست وزیر 
روسیه در این زمینه اعالم کرد که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و محمد 
شهباز شــریف، نخست وزیر پاکســتان درباره ســاخت یک خط لوله گازی مذاکره 

کرده اند.
بنــا به گفتــه این منبع ایــن رهبران درباره ســاخت خط لوله گازی روســیه-
بــدون شــک  و  کرده انــد  قزاقستان-ازبکستان-افغانستان-پاکســتان صحبــت 
ضمانت هــای امنیتی را هم مد نظر قرار داده اند. این رهبران به نهادهای مربوطه 

دستور بررسی ساخت این خط لوله گازی را دادند.
پروژه خط لوله گازی پاکســتان اســتریم یا خط لوله گازی شمال-جنوب که با 

تأخیر طوالنی روبه رو شــده است، برای اقتصاد پاکستان حیاتی به شمار می رود و 
قرار است با همکاری شرکت های روسی ساخته شود.

دو کشــور در ســال ۲۰۱۵ توافق کردند خط لوله ای به طــول ۱۱۰۰ کیلومتر را 
برای رســاندن LNG (گاز طبیعی مایع) از کراچی به نیروگاه های ایالت پنجاب در 
شــمال شرقی این کشور، احداث کنند. ظرفیت ســاالنه این خط لوله ۱۲.۴ میلیارد 
مترمکعب طراحی شده و امکان افزایش آن به ۱۶ میلیارد مترمکعب وجود دارد.
این پروژه قرار بود در سال ۲۰۲۰ راه اندازی شود اما پس از اینکه روسیه مجبور 
شد مشارکت کننده اولیه را به دلیل تحریم های غربی جایگزین کند، به تأخیر افتاد.

روسیه  ایران  را  دور زد

نکته جالب ماجرا اما مسیری است که روسیه برای انتقال گاز خود به پاکستان 
انتخاب کرده است. خط لوله گازی که از روسیه-قزاقستان-ازبکستان-افغانستان-

پاکستان می گذرد، بی آنکه مسیر کوتاه تر و مجهزتر ایران را در نظر بگیرد.
البته رقابت کشــورهای صادرکننده گاز برای به دســت آوردن بازار پاکستان و 
هند ریشــه دارتر از این حرف هاســت و پیش از این بنا بود ترکمنستان با خط لوله 
موســوم به خط لوله تاپی، گاز خود را به افغانســتان، پاکستان و هندوستان صادر 
کنــد. این خط لوله طولی بالغ بر هزار و ۸۱۴ کیلومتر دارد که ۷۷۴ کیلومتر آن در 
خاک افغانســتان قرار می گیرد. بر این اســاس بنا بود از طریق این خط لوله در دو 
ســال نخست بهره برداری، دو میلیارد مترمکعب گاز به افغانستان صادر شود و از 
سال سوم میزان صادرات گاز به ۵ میلیارد مترمکعب برسد. همچنین بنا شده بود 
که ۸۵ درصد از هزینه های احداث خط لوله گاز تاپی توســط دولت ترکمنستان و 

۱۵ درصد مابقی آن توسط دولت های سه کشور دیگر تأمین شود.
با این حال اما گره کور خط لوله تاپی ترکمنســتان و پاکســتان استریم روسیه، 
وضعیت افغانستان است. افغانســتان ناامن و با کوه های مرزی صعب العبور در 

مسیر پاکستان بارها احداث این خط لوله های گاز را با تردید مواجه کرده است.
هرچنــد حاال افغانســتان در دســت طالبان اســت و به نظر می رســد عامل 
ناامن کننده افغانســتان کشــور را به دســت گرفته اســت اما همچنان تنش بین 
گروه های تندرو مانند القاعده و داعش در خاک این کشــور تهدید به شمار می آید 
و از ســویی مشخص نیست که حکومت منزوی طالبان چه سرنوشتی پیدا خواهد 

کرد.
با این حال و در اتفاقی عجیب روسیه می گوید که تضامین امنیتی برای احداث 
خط لوله گاز پاکستان اســتریم را گرفته اند و با وجود تمام ریسک های باالی احداث 
این خط لوله، تزارها حاضر نشده اند که مسیر انتقال گاز خود را از ایران بگذرانند و 
به پاکســتان ببرند و در مقابل افغانستان را جایگزین کرده اند! به این ترتیب به نظر 

می رسد ایران بازار گاز شرق را از دست داده است.
دست  رد  روسیه  به سینه انرژی  ایران

مرتضــی بهروزی فر، تحلیلگــر انرژی، درباره این رفتار روســیه به «شــرق» 
توضیح می دهد: چه بخواهیم و چه نخواهیم، روســیه ایــران را رقیب خود در 
بازار نفت و گاز تصور می کند و درســت اســت که ایران بــا وجود برخورداری از 
ذخایر باالی گاز و نفت متعارف نتوانسته است تولیدکننده بزرگی باشد اما روسیه 
به ایران به چشــم یک رقیب بالقوه نگاه می کند و حاضر نیست برای رقیب خود 

زیرساخت های صادرات انرژی ایجاد کند.
او ادامه می دهد: به همین دلیل اســت که می بینیم در ســال های گذشته با 
وجود اشتیاق باالی ایران برای سرمایه گذاری روس ها در صنعت نفت و گاز ایران 
آنها هرگز اقدام قابل توجهی انجام نداده و حاضر به توســعه زیرســاخت های 

انرژی ایران نشده اند که البته در منطق اقتصادی درست به نظر می رسد.
این تحلیلگر انــرژی همچنین تأکید می کند که مهم تریــن مانع صادرات گاز 
ایران نداشــتن فناوری گاز مایع یا LNG اســت که البته روسیه هم در این زمینه 
نمی تواند به ایران کمکی بکند زیرا صاحب این فناوری نیســت و این فناوری در 

انحصار کمپانی های غربی است.
گفته می شــود که ایران صاحب دومین ذخایر گازی جهان است اما سال های 
طوالنی تحریم سبب شده اســت که صادرات نفت و گاز ایران عدد چندان قابل 

توجهی نباشد و در زمینه گاز گاهی کشور محتاج واردات نیز شود.
کمیسیون انرژی اتاق تهران تخمین می زند برای آنکه ایران بتواند تولید فعلی 
گاز خود را حفظ کند، در بازه کوتاه سه تا پنج ساله به ۵۰ میلیارد دالر سرمایه نیاز 
دارد. مرتضی بهروزی فر، تحلیلگر انرژی، به «شرق» می گوید که نیاز صنعت گاز 
ایران رقمی بسیار باالتر است و ۵۰ میلیارد دالر تنها برای حفظ تولید گاز مطابق 
با نیاز فعلی بازار داخلی است و اگر ایران می خواهد در صنعت گاز حرفی برای 
گفتن داشــته باشــد و بتواند صادرکننده مهمی محسوب شــود، به ۲۵۰ تا ۳۰۰ 

میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد.
با این حال ایران در انزوای تحریم به ســر می برد و نه تنها قادر به جذب این 
ســرمایه کالن نیست که موج خروج ســرمایه از کشور تشدید شده است و دیروز 
مسعود خوانســاری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در سی وهشتمین جلسه هیئت 
نماینــدگان تهران اعالم کرد که ۴۵ میلیارد دالر ســرمایه در چهار ســال اخیر از 
کشــور خارج شــده اســت و البته تأکید کرد که «به نظر می رسد خروج سرمایه 
از کشــور بیش از این رقم باشــد، چراکه بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به 

صورت زیرزمینی است».

طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق به درخواست مهندس سید عزت اهللا 
ضرغامی و دستور رئیس مجلس شورای اسالمی، به کمیسیون انرژی برگشت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطالع رســانی، فریدون حسن پور رئیس 
کمیســیون انــرژی مجلس در نامه ای بــه محمدباقر قالیبــاف رئیس مجلس 
شورای اسالمی از بازگشــت این طرح به این کمیسیون به درخواست مهندس 
سید عزت اهللا ضرغامی وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد.
در نامه رئیس کمیســیون انرژی مجلس خطاب به محمدباقر قالیباف آمده 
است: «بازگشت به دستور جناب عالی درخصوص نامه مهندس ضرغامی وزیر 
میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دستی، ضمن تأیید دغدغه های مذکور در 
نامه، پیشنهاد می شود مصوبه «مانع زدایی از توسعه صنعت برق» برای اصالح 

به این کمیسیون برگشت داده شود».
پیش تر علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری کشور از مکاتبات و رایزنی در 

این خصوص برای حمایت از این صنعت خبر داده بود.
او روز دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ گفت: وزارتخانه میراث  فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دســتی به محض اطالع از این طرح، 
مکاتبات و رایزنی های خود را با هدف حمایت 

از صنعت گردشگری آغاز کرده است.
معــاون گردشــگری کشــور ادامــه داد: 
صنعــت گردشــگری در ســال های اخیر از 
بحران هــای متعدد اثرگذار بــر این صنعت، 
آســیب های زیادی را متحمل شــده اســت 
و به ویــژه در دوران شــیوع ویــروس کرونا و 
استمرار شرایط پاندمی، تاب آوری این صنعت 
و کســب و کارهای فعــال در آن بــه شــدت 

کاهش یافته است.
او افــزود: بــا توجه بــه اینکــه صنعت 
اقتصادی  به عنوان یک بخــش  گردشــگری 

پیشــران، دارای اثرات مستقیم و غیرمســتقیم بر اجزای مختلف زنجیره تأمین 
خود است، حمایت از فعاالن این حوزه اهمیت بسیاری دارد.

شالبافیان اضافه کرد: در این راســتا تعرفه های انرژی تأسیسات گردشگری 
یکــی از مؤلفه های مهم مشــوق های بخش گردشــگری هســتند که افزایش 
آنهــا عالوه بــر افزایش بهای تمام شــده خدمات گردشــگری، موجب کاهش 
مشــوق های ســرمایه گذاری شــده و انگیزه های ســرمایه گذاران را برای ایجاد 
تأسیســات گردشــگری در کشــور کاهش می دهد. او گفت: این در حالی است 
که در طرح مجلس شــورای اســالمی با عنوان «مانع زدایی از توسعه صنعت 
برق» رویکرد حمایتی نداشــته و تصویب نهایی و ابالغ آن موجب افزایش قابل 
مالحظه تعرفه های این بخش شــده و پایداری اقتصادی فعاالن آن را به شدت 
تحــت تأثیر قرار می دهد، از طرفی این موضوع با رویکرد حمایتی ماده ۸ قانون 
توســعه که به عنوان قانون خاص صنعت گردشــگری برای حمایت از توسعه 
سرمایه گذاری در بخش گردشگری تعرفه های برق این بخش را مطابق تعرفه 
بخش صنعتی در نظر گرفته اســت، تطابق نداشــته و حتی با رویکرد حمایتی 
مجلس و نمایندگان محترم نیز مغایرت دارد، 
به طوری کــه اثرات مخــرب آن بر این بخش 

آسیب دیده روشن نشده است.
معاون گردشگری کشور در ادامه افزود: با 
توجه به اهمیت موضوع و در راستای تداوم 
حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال پایدار این 
بخش و جلوگیری از تبعات و التهابات ناشی 
از اجرای طرح مذکور، امیدواریم پیشنهاد این 
وزارتخانــه مبنی بر بازنگــری برخی از موارد 

این طرح مدنظر قرار گیرد.
اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی

به درخواست مهندس ضرغامی و  دستور  رئیس مجلس
 طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق به کمیسیون انرژی برگشت

روسیه خط لوله انتقال گاز به پاکستان را
 بدون حضور ایران احداث می کند

نقشه روسی!
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راست گرایان میانه رو  بخت اول پیروزي در انتخابات ایتالیا

«ملوني» شگفتي سیاست رمي

خأل  رهبري  در  القاعده  و  داعش

ایتالیا خود را برای برگزاری یــک انتخابات عمومی «زودهنگام» 
در روز یکشنبه آماده می کند. این انتخابات، ابتدا برای بهار سال آینده 
برنامه ریزی شده بود اما استعفای ماریو دراگی، نخست وزیر این کشور 
در ۲۱ جوالی و فروپاشــی دولت ائتالفی او که شــامل احزاب چپ، 
راســت و میانه رو بود، باعث شــد تاریخ انتخابات تغییر کند و زودتر 
از موعد مقرر برگزار شــود. دولت ماریو دراگی پس از آن بر ســر کار 
آمد که دولت ائتالفی پیش از آن به نخســت وزیری جوزپه کونته، در 
ژانویه ۲۰۲۱ میالدی سقوط کرد. در نهایت نیز اقدام حزب کونته یعنی 
«جنبش پنج ستاره» در خودداری از حمایت از فرمان کمک اقتصادی 
دراگی بود که منجر به اســتعفای ماریو دراگی و سقوط دولتش شد. 
اختالف «جنبش پنج ستاره» با دراگی به طور مشخص درباره میزان 
حمایت های ارائه شــده از سوی دولت به خانواده ها، همچنین طرح 
دراگی برای ساخت یک کارخانه تبدیل زباله به انرژی با هدف مدیریت 
بحران زباله در شهر رم بود که «جنبش پنج ستاره» به دلیل نگرانی از 
پیامدهای زیست محیطی اجرای این طرح، با ساخت چنین کارخانه ای 
مخالفت می کرد. امــا آیا برگزاری انتخابــات زودهنگام می تواند به 
مشکالت سیاسی که چندین دهه اســت گریبان گیر ایتالیا شده پایان 

دهد؟
سیستم    انتخاباتی   قدیمی   و   ناکارآمد

سیستم انتخاباتی ایتالیا پیچیده اســت و قوانین انتخاباتی بسیار 
قدیمی و پنهان کاری های سیاســی در این کشــور که گاه در شــکل 
رســوایی هایی سیاســی نمایان می شــود نیز بر این پیچیدگی افزوده 
اســت. عالوه بر این، احزاب نوظهور ایتالیا عمدتا با همان سرعتی که 
شکل می گیرند، ناپدید می شــوند و فساد سیاسی نیز دهه هاست که 
سیاســت مداران این کشــور را از انجام اقدامی مؤثر باز داشته است. 
نظام سیاســی ایتالیا، یک نظام پارلمانِی دومجلسی است. به همین 
دلیل در انتخابات عمومی این کشــور، رأی دهندگان باید نمایندگانی 
را هــم برای مجلس ســفلی، هم مجلس نمایندگان و هم ســنای 
این کشــور برگزینند. اگرچــه ایتالیایی ها از ۱۸ســالگی می توانند در 
انتخابات عمومی این کشــور شرکت کنند اما نمی توانند مستقیم و با 
رأی خود نخســت وزیر را برگزینند. در این کشــور، نخست وزیر پس از 

تشــکیل پارلمان جدید (متشکل از هر سه مجلس) انتخاب می شود 
و در نهایــت نیز فردی می تواند بــر این جایگاه تکیه بزند که هم رأی 
اعتماد پارلمان و هم تأیید رئیس جمهور را به دســت آورد. اصرار به 
کسب تأیید رئیس جمهور برای تعیین نخست وزیر نیز در حالی است 
که برخالف فرانســه و ایاالت متحده، مقام رئیس جمهوری در ایتالیا 
عمدتا یک مقام تشــریفاتی است و فرد رئیس جمهور قدرت اجرائی 
چندانــی ندارد. عالوه بر این، قوانین انتخاباتی ایتالیا بارها تغییر کرده 
است؛ حتی پس از همه پرسی سال ۲۰۲۰ تعداد کرسی های پارلمان 
کاهــش یافت و ایتالیایی هــا اکنون به ۴۰۰ نماینــده (در مقابل ۶۳۰ 
نماینده پیشــین) رأی می دهند و تعداد ســناتورها نیز از ۳۱۵ به ۲۰۰ 
نفر کاهش یافته اســت. دیگر اینکه در سال های اخیر و در چارچوب 
این سیستم انتخاباتی، حمایت از ائتالف ها در مقابل نامزد های منفرد 
و مســتقل بیشــتر بوده و این اتفاق نیز باعث شده است یک سیستم 
سیاســی بی ثبات شکل بگیرد. نتیجه اینکه فروپاشی دولت ها در این 
کشــور به امری عادی تبدیل شده اســت؛ به گونه ای که در ۷۶ سال 
اخیر یعنی از زمان برقراری جمهوری در ایتالیا، ۶۷ کابینه بر ســر کار 
آمده است. شکاف شدید شمال -جنوب و اتکا به حمایت های خارجی 
نیز این مشکل را تشدید کرده است. روی کارآمدن سیلویو برلوسکونی، 
ســرمایه دار جنجالی ایتالیا نیز بر این بحران دامن زد. او نوعی رهبری 
تفرقه انگیز داشت که پس از او، از سوی بسیاری از دولت های ائتالفی 
دنبال شــد؛ دولت های ائتالفی با عمری کوتاه که هیچ گاه نتوانستند 

کرسی های قابل توجهی در پارلمان به دست بیاورند.
«ائتالف    راست   میانه»

در حــال حاضــر ائتــالف موســوم به «ائتــالف راســت میانه»
 (coalizione di centrodestra) متشکل از احزاب «برادران ایتالیا» به 
رهبری خانم جورجیا ملونی، حزب «لگا نورد» به رهبری ماتئو سالوینی 
و حزب «فورزا ایتالیا» به رهبری سیلویو برلوسکونی در نظرسنجی ها 
پیشتاز است. به نوشــته یورونیوز، نظرسنجی ها همچنین نشان داده 
اســت که حزب «برادران ایتالیا» که یک حزب محافظه کار و ملی گرا 
محســوب می شود، احتماال بزرگ ترین حزب عضو این ائتالف خواهد 
بود. اما این حزب به دلیل ارتباطاتش با گروه های فاشیستی و رویکرد 

مثبتی که به رژیم موســولینی دارد، به شــدت مورد انتقاد است. در 
واقع، دو نفر از اعضای حزب «برادران ایتالیا» از نوادگان مستقیم بنیتو 
موسولینی، دیکتاتور پیشین این کشور هستند و با افتخار همچنان نام 
خانوادگی او را دارند. همچنین اگرچه مانیفست کنونی حزب «برادران 
ایتالیا» هیچ اشــاره مستقیمی به فاشیســم ندارد و از شدت برخی از 
برنامه های اجتماعی محافظه کارانه و افراطی خود کاســته اســت، 
اما خانم ملونی در اوایل تابســتان امســال در جریان سخنرانی خود 
در یکی از تجمعات گروه های راســت افراطی اسپانیا، از «البی های» 
دگرباشان جنسی همچنین «خشونت اسالم گرایان» انتقاد کرد. متحد 
جدی جورجیا ملونی در این ائتالف، ماتئو ســالوینی است که پیش تر 
در مقام هایی همچون معاون نخست وزیر و وزیر کشور ایتالیا فعالیت 
کرده است. او همچنان بر سیاست های ضدمهاجرتی خود اصرار دارد 
و وعده کاهش شــمار مهاجران به این کشور را داده است. سالوینی 
که همواره از تحســین کنندگان والدیمیر پوتین بوده، ضمن مخالفت 
با حمله روســیه به اوکراین مدعی شده اســت که تحریم های اخیر 
علیه مسکو، به ایتالیایی ها بیشــتر از روس ها ضربه زده است. حزب 
راست میانه برلوسکونی نیز اگرچه رویکرد معتدل تری نسبت به دیگر 
متحدان این ائتالف دارد، اما سابقه رسوایی های شخصی او از جمله 
فرارهای مالیاتی، دوســتی چند دهه ای با والدیمیر پوتین و اتهامات 

درخواســت خدمات جنسی از یک دختر پایین تر از سن قانونی باعث 
شــده که حضور او در این ائتالف، آینده امیدبخشی را به ایتالیایی ها 
نوید ندهد. شــمار رأی دهندگان حزب برلوسکونی در سال های اخیر 
به طور قابل توجهی کاهش یافته است؛ با وجود این به نظر می رسد 
حمایت برلوسکونی از ملونی و سالوینی، بیشتر راهی برای کسب آرای 

الزم در انتخابات و تضمین پیروزی آنها باشد.
«ائتالف    چپ میانه»

در طــرف دیگــر این طیف سیاســی نیــز «ائتالف چــپ میانه» 
(coalizione di centrosinistra) قــرار دارد که بزرگ ترین نیروی آن 
حزب دموکراتیک (Partito Democratico; PD) اســت و چند حزب 
کوچک با دیدگاه هایی مترقیانه نیز آن را حمایت می کنند. این ائتالف 
در حال حاضر توســط انریکو لتا، استاد دانشگاه و نخست وزیر پیشین 
ایتالیا در ســال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ میالدی رهبری می شــود. «ائتالف 
چپ میانه» موضعی معتدل و طرفدار اتحادیه اروپا دارد و به شدت 
با پوتین و جنگ روسیه در اوکراین مخالف است. این ائتالف همچنین 
آشکارا از حقوق دگرباشان جنسی همچنین ازدواج همجنس گرایان و 

قانون گذاری برای مبارزه با همجنس گرا هراسی حمایت می کند.
«جنبش    پنج    ستاره»

«جنبش پنج ســتاره» نیز بار دیگر به عنوان یک حزب مستقل در 

این انتخابات حضور دارد و جوزپه کونته، نخســت وزیر پیشین ایتالیا 
آن را رهبری می کند. این حزب پوپولیســت که جهت گیری سیاسی 
آن همیشــه تا حدودی مبهم بوده، توســط بپه گریلــو (کمدین) و 
جیانروبرتــو کازالجو (کارآفریــن دیجیتال) در ســال ۲۰۰۹ میالدی 
بــه عنوان یــک نیروی مردمــی ضد ســاختار و با هدف مبــارزه با 
فســاد سیستمی در این کشور تأسیس شــد و همواره بر داشتن یک 
دموکراسی دیجیتال و داشتن یک محیط زیست پایدار تأکید داشته و 
مواضــع آن نیز ترکیبی از مواضع اجتماعی مترقی و محافظه کارانه 
بوده اســت. این حزب در دهــه ۲۰۱۰، در بحبوحه بحران در منطقه 
یورو و شرایط نامســاعد اقتصادی و اجتماعی ایتالیا پدیدار شد و در 
هر دو انتخابات عمومی ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ میالدی نیز به بزرگ ترین حزب 
واحد این کشــور تبدیل شد. با وجود این انشعاب های داخلی در این 
جنبش از جذابیت پوپولیستی آن کاسته است و نظرسنجی ها نشان 
می دهد که بیش از نیمی از رأی دهندگان خود در سال ۲۰۱۸ میالدی 

را نیز از دست داده است.
«ائتالف   قطب   سوم»

آخرین نیروی سیاســی اصلی در این انتخابــات، «ائتالف قطب 
سوم» است؛ یک ائتالف میانه روی متشــکل از نیروهای جداشده از 
حزب دموکرات و حزب ماتئو رنتســی، نخست وزیر پیشین این کشور. 
این ائتالف حامی اقتصاد لیبرال و اتحادیه اروپاست و دیجیتالی کردن 
تجارت در ایتالیا را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است. در کنار 
این چهار ائتالف، چند حزب کوچک دیگر نیز در این انتخابات حضور 
دارنــد؛ از اتحادیه مردمــی (چپ افراطی) تــا Italexit که به دنبال 
خروج ایتالیا از اتحادیه اروپاســت و از آنجایی که این احزاب کوچک 
احتمــاال درصد پایین و تک رقمی از آرای این انتخابات را به دســت 
خواهند آورد، بعید اســت که بتوانند کرســی های زیادی در پارلمان 

داشته باشند.
نظرسنجی ها

اگر قرار باشد به نظرسنجی ها اعتماد کنیم، احتماال این جورجیا 
ملونی اســت که به عنوان اولین نخســت وزیر زن ایتالیا بر ســر کار 
خواهد آمد. بر اســاس نظرسنجی ها، او که بزرگ ترین حزب «ائتالف 
راســت میانه» را رهبــری می کند احتماال ۴۶ تــا ۴۸ درصد آرا را به 
دســت خواهد آورد که بسیار باالتر از آســتانه ۴۰ درصدی مورد نیاز 
برای کســب «اکثریت آرا» است. با وجود این، نظرسنجی ها از وجود 
شمار قابل توجهی رأی دهنده بالتکلیف خبر می دهند و تخمین زده 
می شــود ۴۱ درصد از رأی دهندگان قصد رأی دادن نداشــته باشند. 
در چنیــن اوضاعــی حزب دموکراتیــک به ویژه در تالش اســت تا 
رأی دهندگان جوان را جذب کند و معتقد اســت هنوز هم می تواند 

نتایج انتخابات را به نفع خود تغییر دهد.

با توجــه به آنچه به تازگی درباره دســتگیری یکــی از ســرکردگان داعش به  نام 
ابوالحسن الهاشمی القرشی مطرح شده که گمان می رود رهبر این سازمان تروریستی 
باشــد، گزارش هایی منتشــر شــد و عالوه بر اینکه چندی قبل خبر کشته شــدن ایمن 
الظواهری، رهبر القاعده، در رســانه ها منتشر شــد، می توان چنین ارزیابی کرد که این 
دو سازمان تروریستی به دلیل نام نبردن از جانشین الظواهری و ابهام درباره سرنوشت 
الهاشــمی، با چالش خأل رهبری مواجه اند. اکنون این پرسش مطرح می شود که چه 

کسی این دو سازمان را رهبری می کند؟
در واقــع، داعــش و القاعده همواره دو ســازمان رقیب در صحنــه افراط گرایی و 
اقدامات تروریستی تلقی می شوند؛ زیرا پیشرفت یکی از این دو سازمان از نظر تروریسم 
جهانی حکایت از ضرر قطعی طرف مقابل دارد، به ویژه اینکه ظهور داعش به قیمت 
تضعیف القاعده تمام شد و بسیاری از عناصر وابسته به آن را به کناره گیری و فرار وادار 
کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اوایل ماه ســپتامبر جاری اعالم کرد 
«نیروهای ترکیه یک رهبر برجســته القاعده با نام مســتعار ابوزید را که نام اصلی اش 
«بشار خطاب غزل الصمیدعی» است، دستگیر کرده اند و گمان می رود فرد یادشده رهبر 
ســازمان القاعده باشد». سپس، رســانه های ترکیه گزارش دادند که «برخی از شواهد 
نشــان می دهند که الصمیدعی ممکن است همان ابوالحسن الهاشمی القرشی، رهبر 
داعش باشد». این در حالی است که قبل از گزارش اخیر ترکیه، در ماه می  گذشته خبری 
مبنی بر دستگیری ابوالحسن الهاشمی القرشی، رهبر داعش موسوم به «زید العراقی» 
در یک عملیات امنیتی در اســتانبول منتشر شــد و در آن زمان گفته شد که نام اصلی 
فرد بازداشت شده، «جمعه عوض البدری» است. همچنین جو بایدن، رئیس جمهوری 
ایاالت متحده، اوایل ماه آگوســت گذشته اعالم کرد که ایمن  الظواهری در یک حمله 

پهپادی در کابل، پایتخت افغانستان کشته شده است. در خبرها آمده بود هنگامی  که 
الظواهری در بالکن خانه امنش بود، به دلیل اصابت یک موشــک «هل فایر» که پهپاد 

آمریکایی آن را شلیک کرد، کشته شد.
در همین راســتا، «احمد زغلول» کارشــناس مصری متخصص در امور گروه های 
افراطــی، در گفت وگویــی که با روزنامه الشرق االوســط داشــت، با اشــاره به اینکه 
در حال حاضر ســازمان های القاعده و داعش رهبری مشخصی ندارند، گفت: «به نظر 
می رسد هر دو ســازمان چنان به چالش خأل رهبری دچار شده اند که هرگز در گذشته 
سابقه نداشته است». او افزود «آنچه درباره دستگیری الهاشمی القرشی گزارش شد، 
نشان می دهد که او به احتمال زیاد دیگر رهبری داعش را بر  عهده ندارد. زغلول تأکید 
کرد که با توجه به نبرد شدیدی که در کشورهای مختلف علیه تروریسم دیده می شود، 
می توان گفت که دســتگیری ابوالحســن الهاشمی القرشــی «واقعیت» دارد. زغلول 
«دلیل ناپدید شدن الهاشمی القرشی را احتمال مجروح یا کشته شدن او در یک عملیات 
امنیتی» عنوان کرد و افزود «ممکن اســت داعش رهبر جدیدی را انتخاب کرده باشد 
که هنوز نامش اعالم نشــده است». او چنین اســتدالل کرد که «در گذشته به محض 
کشته شدن رهبر داعش، این سازمان بی درنگ اعالم می کرد که رهبر جدیدی را انتخاب 

کرده است».
ابوعمر المهاجر، ســخنگوی رسمی داعش، در سخنرانی صوتی جدیدی که هفته 
گذشته در بنیاد الفرقان منتشر شد، «درباره عراق، آفریقا و زندانیان این سازمان صحبت 

کرد؛ اما هیچ اشاره ای به رهبری جدید داعش نکرد».
زغلول معتقد است که هرچند سازمان القاعده تا به حال رهبر جدیدش را معرفی 
نکرده ؛ اما ممکن اســت موضوع انتخاب جانشــین الظواهری عمال حل شده باشد و 

القاعــده به دلیل نگرانی از بروز اختالف و ناســازگاری، از اعالم آن تا مدتی خودداری 
کند. از ســوی دیگر، عمرو عبدالمنعم، کارشناس مصری متخصص در امور گروه های 
بنیادگــرا، در مصاحبه ای که با روزنامه الشرق االوســط داشــت، گفت: «غیبت رهبران 
دو ســازمان افراطی یادشــده، به چالش هایی اشــاره می کند که مورد اول آن ناشی از 
نگرانی های امنیتی و ترس از ترور رهبر جدید و مورد دوم آن در هراس از بروز اختالف 
بر ســر انتخاب شخصیت های جایگزین و گسترش دامنه ناسازگاری  درباره ویژگی های 
رهبر جدید، میزان مشــروعیت و موفقیت او نهفته اســت». او افــزود «در حال حاضر، 
ســازمان های القاعده و داعش از نبود شــخصیت های جایگزین برای رهبران تاریخی 
که در گذشته نفوذ داشته اند، رنج می برند». عمرو عبدالمنعم خاطرنشان کرد «هر دو 
سازمان در حالی به دنبال یافتن جایگزینی برای رهبران تأثیرگذار قبلی اند که جایگزین 
مناسبی برای پرکردن جای خالی آنها وجود ندارد؛ به ویژه اینکه دیگر از رهبران بانفوذ 
هر دو ســازمان خبری در دست نیست و افرادی که باقی مانده اند، توانایی و شایستگی 

فراخور رهبری را ندارند».
پس از کشته شدن ابو ابراهیم القرشی، رهبر پیشین داعش، در سوم فوریه گذشته در 
جریان یک حمله هوایی به شمال ادلب در غرب سوریه، ابوالحسن الهاشمی القرشی، 
رهبری داعش را بر  عهده گرفت. البته او نیز پس از کشته شــدن ابوبکر البغدای، رهبر 
داعش که در اکتبر ۲۰۱۹ در حمله آمریکایی ها به اســتان ادلب در شمال غرب سوریه 
کشته شد، جانشین رهبر داعش شده بود. برخی معتقدند ابوالحسن الهاشمی القرشی، 
زید العراقی، الصمیدعی یا جمعه عوض البدری، مســئولیت بخش آموزش سازمان 
داعش را بر عهده داشــت. همچنین گفته می شــود نام برده رئیس شــورای سازمان 
داعش بوده و به عنوان همراه شخصی البغدادی و مشاور او در مسائل حقوقی فعالیت 

می کرده است.
هرچند ســازمان تروریستی داعش در سال ۲۰۱۷ در عراق شکست خورد و دو سال 
بعد بســاط آن در سوریه نیز برچیده شد؛ اما سلول های خفته این سازمان همچنان به 
حمله هایشان در دو کشور یادشده ادامه می دهند. قابل ذکر است که رهبران داعش به  
طور معمول بیش از یک نام مستعار دارند، به طوری که ابوبکر البغدادی همان ابراهیم 
عواد البدری و ابودعا الســامرایی اســت. همچنان ابو ابراهیم القرشی نیز همان حاج 
عبداهللا قرداش و ابوعمر قرداش است. به گفته عبدالمنعم، «این نخستین باری است 
که ســازمان القاعده، رهبر اعالم شده و مشــخصی ندارد؛ در حالی که داعش وضعیت 
متفاوتی دارد؛ زیرا در این سازمان رهبران جدیدی وجود دارند؛ اما از توانایی و شایستگی 

رهبران نسل اول برخوردار نیستند».
در همین حال، ناظران تأکید می کنند که ســازمان تروریســتی القاعده در سال های 
گذشــته شــماری از رهبران برجســته مانند ابوفراس الســوری، ابوخالد المهندس، 
ابوخدیجه االردنی، ابواحمد الجزایری، ســیاف التونسی، حسام عبدالرئوف معروف به 
ابومحسن المصری و ابوالخیر المصری را از دست داده است. عمرو عبدالمنعم معتقد 
است که «سرویس های امنیتی و اطالعاتی بین المللی به اهمیت نبود شخصیت های 
تأثیرگذار رهبری در ســازمان های القاعده و داعش پی برده اند و به همین دلیل پیوسته 

به دنبال نابودی آنها بوده اند و از هر گزینه ای برای ازبین بردن آنها استفاده می کنند».

ادامـه از صـفحـه اول

برگ سبز، کارت موتور ، کارت سوخت و سند کمپانى موتور 
سیکلت زونتس رنگ آبى 

شماره پالك ایران142 73278
0249NDR000037 مدل 1395به شماره موتور

NDRFCHDKDGAH00010و شماره شاسى
به نام زهره شفیع آبادى

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 EF7 برگ سبز خوردو سوارى سمندسورن 
مدل ، 1399 رنگ سفید 

 به نام ژاله زندیه 
 NAACS1HE0IF651734 به شماره شاسى

و شماره پالك 93ى 247ایران 20 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مدرك تحصیلى اینجانب حسین انتظارى فرزند محمد به 
شماره  ملى 0410027022 صادره از ورامین در مقطع 
پیش دانشگاهى در رشته ریاضى و فیزیک،  صادره از 

دبیرستان شاهد امام حسن عسکرى (ع) پاکدشت، مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. از یابنده تقاضا مى شود 
اصل مدرك را به اداره آموزش و پرورش پاکدشت به 
آدرس شهرستان پاکدشت، فاز یک الهیه، ارسال نماید.

آگهى دعوت از سهامداران شرکت حمل ونقل ظفرترابر
 (بامسئولیت محدود)

بدینوسیله ازکلیه سهامداران محترم شرکت حمل ونقل مهتاب/مسئولیت 
محدود با شناسه ملى 10102931636 و شماره ثبت 252727 دعوت به 
عمل مى آید، تا در جلسه مجمع عمومى (عادى بطور فوق العاده )که در مورخ  

1401/07/10 روز یکشبه در ساعت 10 صبح  در محل شرکت واقع 
در شهرستان رى بخش کهریزك بلوار غدیر قدیم قم بعداز شصت مترى 

شورآباد مقابل خروجى واوان  (کد پستى 1818133519) تشکیل خواهد 
شد حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق 
العاده : -انتخاب و تعیین هیئت مدیره   -تعیین دارندگان حق امضاء

هیئت مدیره شرکت 

برگ سبز خودرو  پژو  ۲۰۷  اتوماتیک رنگ مشکی 

متالیک مدل ۱۳۹۸به شماره پالک ایران ۲۰ - ۱۲۶ب۶۳ 

و شماره موتور 177B0037649 و شماره شاسی 
NAAR13FE4KJ262344 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  ۴۰۵  جی ال ایکس رنگ 
 خاکستری متالیک مدل ۱۳۷۵ به شماره پالک ایران
 ۱۴ _ ۵۸۶ ق ۵۲ و شماره موتور ۲۵۲۷۵۰۱۵۸۵ و 
شماره شاسی ۷۵۳۰۱۷۵۴ به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 به استحضار می رساند فتوگرافی 
مفقودی به شماره ۲۳۲۲۳۱ و به شماره ترانزیت 

56AA441 / 56AA442 و به شماره شهربانی 

۲۳ ع ۲۹۹ ایران ۲۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

 پروانه طبابت به شماره ۷۰۶-۱۸۵۵۳۷-۱۵۹ 
به نام  به شماره نظام پزشکی 

۱۸۵۵۳۷ و کدملی ۰۰۱۶۸۳۹۵۰۱ و تاریخ صدور 
 ۱۴۰۱/۳/۲۹ مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه طبابت به شماره ۲۲۲/۱-۱۷۷۸۳۶-۱۷۸ 
به نام  به شماره نظام 

 پزشکی ۱۷۷۸۳۶ و کدملی ۰۰۱۵۵۷۶۳۱۰ 
 و تاریخ صدور ۱۴۰۱/۵/۱۰ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رؤیای  سرآمدی
شرکت صادرکننده در معرض اتهام بیش اظهاری ارزی قرار می گیرد. شرکت صادرکننده 
می گوید آقایان، خانم ها من دارویی را که در ایران به اجبار وزارت بهداشت ارزان می فروشم، 
دلیلی ندارد در بازارهای جهانی به قیمت ایران بفروشم. گمرک می گوید باید موضوع شما 
در کمیسیون حل اختالف گمرکی طرح شود. اگر وزارت بهداشت قیمت صادراتی شما را 
تأیید کرد، شما از پرداخت جریمه معاف خواهید بود. لطفا به اصل ماجرا توجه کنید؛ چقدر 
تأسف بار است، تأسف بارتر آنکه شرکت باید در کانال مکاتبات بین سازمان ها بماند، پرونده 
صادراتی دارو قابل مختومه شدن نباشد تا در کمیسیون کذا و کذا رسیدگی شود. حاال کار به 
رئیس جمهور محترم کشیده و رئیس دفتر رئیس جمهور محترم درخواست وزیر بهداشت 
را برای بررســی و اعالم نتیجه به وزیر محترم اقتصاد احاله داده است. ماه هاست پرونده 
صادراتی شــرکت ها باز است و کمیسیون به کمیســیون می شود. شعار سال ۱۴۰۱ «تولید، 
دانش بنیان و اشــتغال آفرین» برگزیده شده است. شش ماه از سال گذشته و دولت محترم 
هنوز درگیر یک معضل تأســف بار و خودساخته است که آیا قیمت پایه صادرات پایین تر از 
قیمت داخلی باشــد یا باالتر! ســؤال و مسئله ای که از اساس غیرمنطقی به نظر می رسد. 
آقایان توجه ندارند که قیمت صادرات محصوالت، بازار به بازار و کشــور به کشور متفاوت 
است، چگونه می توان برای آن قیمت پایه تعیین کرد؟ به یقین با این سازوکار دستیابی به 

شعار امسال هم سرنوشتی بهتر از سال های قبل نخواهد داشت مگر آنکه... .

نقد  حقوقی دستگیری  زنان  به خاطر   بدحجابی
منطق آقای سردار رحیمی چنان است که بگوییم مثال کسی را در حال سرقت یا قتل دیده اند؛ 
دستگیرش می کنند، بعد برایش کالس آموزشی می گذارند که بگویند دزدی و قتل بد است، 
این کارها را نکنید، بعد تعهدی از او بگیرند و رهایش کنند. قطعا هیچ عقل سلیمی چنین 
حرفی نمی زند. اما در اینجا مشکل از سردار رحیمی یا نیروی انتظامی نیست. به نظر می رسد 
چیزی از نیروی انتظامی خواسته اند که منطبق با قانون نیست. نیروی انتظامی به هر دلیل 
خود را ملزم به اجرای چیزی دانســته است که از او خواســته اند. اما به دلیل عدم تطابق 
این مأموریت با قانون و مقررات و مبانی حقوی و حقوق اساســی اشخاص،ابه دردسرها و 
مشکالت عدیده ای مواجه شده که آخرین نمونه آن پرونده مهسا امینی است. آنها خود را 
ناگزیر می بینند که به هر شــکل توضیحی حقوقی برای این موارد بدهند. اما چون اســاس 

موضوع ایرادات اساسی دارد، این توضیحات خود منجر به تناقضات دیگر می شود.
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تله بزرگ نا هماهنگی
احمد میدری؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه

درباره چالش های نظام آموزش وپرورش معموال فهرســتی از مشکالت و مسائل 
مختلف ارائه می شود. این فهرست آن قدر گسترده است که ذهن را خسته می کند. 
برای فهم بهتــر چالش های نظــام آموزش وپرورش به جای فهرســت کردن این 
چالش ها تــالش می کنم آنها را طبقه بنــدی کنم. مبنای ایــن طبقه بندی نظریه 
شکســت در هماهنگی (Coordination failure) در علم اقتصاد اســت. در این 

نظریه، ناهماهنگی میان کنشگران ریشه مشکالت است.
نظــام آموزش وپرورش چند ذی نفــع اصلی دارد که قادر بــه هماهنگ کردن 
منافــع آنها نیســت: (۱) دانش آمــوزان و خانواده هــا، (۲) معلمــان و کارکنان 
آموزش وپرورش، (۳) سیاســت گذاران و مدیران آموزشــی کشور مانند مجلس و 
شورای انقالب  و (۴) بهره برداران یعنی بخش هایی که از خروجی نظام آموزشی 
استفاده می کنند؛ از جمله آموزش عالی و واحدهای اقتصادی یا همان کارآفرینان. 
تمام مشــکالت نظام آموزش وپرورش را می توان در تحقق نیافتن منافع این چهار 
گروه قرار داد. به عبارت دیگر مشــکالت نظام آموزش وپــرورش در تحقق نیافتن 

منافع این گروه ها نمودار می شود.
دانش آمــوزان و خانواده هــا از هزینه هــای ســنگین آموزشــی، از کیفیــت 
نامناســب، از نبود مشارکت در اداره امور مدرســه و از نیافتن شغل مناسب پس 
از فارغ التحصیلی شــکایت دارنــد. معلمان از حقوق ناکافی، مشارکت نداشــتن 
در اداره نظــام آموزشــی، تبعیض و بی ثباتــی در قوانین و مقــررات گالیه دارند. 
بهره برداران نظام آموزشــی مانند کارآفرینان از نداشتن مهارت کافی، به رو زنبودن 
دانــش فارغ التحصیالن و مشارکت نداشــتن در طراحی نظام آموزشــی ناراضی 
هســتند. مدیران آموزش وپرورش نیز از اموری ماننــد بودجه ناکافی و مداخالت 
نیروهای سیاســی مانند مجلس شــکایت دارند. در جدول شــماره (۱) مشکالت 
نظام آموزش وپرورش در تأمین منافع این گروه ها ترســیم شــده است. علی اصغر 
فانی، وزیر ســابق آموزش وپرورش، در کتاب خواندنــی اش (فراتجربه) می گوید 
پــس از برگزاری جلســه با مدیران وقت آموزش وپرورش بیش از ۷۰۰ مشــکل را 
اســتخراج کردند؛ بنابراین می توان به این فهرست بســیاری از مشکالت را افزود. 
این طبقه بندی یعنی طبقه بندی همه مشــکالت نظام آموزشــی در قالب منافع 
گروه هــای ذی نفع کمک می کند تا همه مشــکالت را در یکــی از این چهار گروه 

جای بدهیم.
حــال به این ســؤال بپردازیم که چرا نظام آموزشــی ما قادر بــه تأمین منافع 
گروه های ذی نفع نبوده است. چرا این مشکالت به وجود آمده اند و چه باید کرد؟ 
چگونــه می توان از ناهماهنگی به ســوی هماهنگی حرکت کرد؟ ســازوکارهای 

ایجادکننده هماهنگی چیست؟
چهار سازوکار ایجاد هماهنگی در مواجهه با چالش های برشمرده را می توان 
پیشــنهاد کرد: (۱) ســازوکار اداری، (۲) اقتصادی، (۳) اجتماعی و (۴) سیاسی. 
ضمن توضیح این چهار ســازوکار رابطه عّلی و تقــّدم و ترّتب میان آنها در ادامه 

آمده است.
هریــک از کنشــگران (دانش آمــوزان و خانواده هــا، معلمــان و کارکنــان 
آموزش وپرورش، سیاســت گذاران و مدیران و بهره برداران) قاعدتا منافع و عالیق 
خود را دنبــال می کنند. منافع هر یــک از این گروه ها ممکن اســت در تعارض با 
منافع گروه دیگر قــرار گیرد. یک کارمند معموال خواهان کمترین کار و بیشــترین 
دریافتی و زندگی کردن نزدیک محل زندگی خود است. دانش آموز آسان ترین شیوه 
را می پســندند. سیاست گذار خواهان تبعیت ســایر بازیگران از ارزش ها و فرامین 
اســت. بهره برداران بهترین نیروی انسانی با حداقل مشارکت مالی را می خواهند. 

مدیران مدارس بیشترین اختیارات با کمترین مشارکت اولیا را خواهان اند، کارکنان 
از نظام ارزشــیابی خوب گریزان اند، مدیران در سطوح مختلف از شایسته ساالری 
گریزان اند. البته این گزاره ها به این معنا نیســت که همه کنشــگران به دنبال امور 
فوق هســتند  اما در نظام های جمعی اگر درصد اندکی از کنشگران به این رفتارها 

مبادرت ورزند، کل آن نظام دچار عدم کارکرد شده و ناکارآمد می شود.
بــرای گریز از این تلــه بزرگ ناهماهنگی، گروهی معتقدند باید نظام سیاســی 
جایــگاه آموزش وپرورش را ارتقا بخشــد و نظام خوبی را طراحی کند (ســازوکار 
سیاســی)، گروه دیگر بر این باورند که باید نظــام اداری آموزش وپرورش بازنگری 
و اصالح شــود (ســازوکار اداری) و گروه دیگری طرح های اقتصادی مانند کوپن 
آموزشــی یعنی ســازوکار اقتصادی را پیشــنهاد می کنند. به عبارت دیگر عده ای 
موتور تحول را تعهد سیاســی و عده ای دیگر نظام اداری و عده ای دیگر اقتصادی 
می داننــد. بدون انکار نقش مهم هر یک از این ســازوکارها باید پذیرفت که نقطه 

آغاز، سازوکار اجتماعی است.
ســازوکارهای دیگر زمانی در مدار درست قرار می گیرند که سازوکار اجتماعی 
فعــال و کارآمد باشــد. منظــور از ســازوکار اجتماعی به زبان ســاده گفت وگو و 
چانه زنی گروه های مختلف برای اصالح نظام آموزش وپرورش است. گفت وگوی 
اجتماعی ســازوکاری برای اصــالح همه امور از جمله نظام آموزش اســت. اگر 
گروه های مختلف مشــکالت خود را به سیاســت مداران و مدیران ارشــد انتقال 
دهند و به طور مســتمر برای تحقق آن تــالش کنند نظام آموزش وپرورش اصالح 
می شــود. به همین همایش توجه کنید. این همایش توســط ۱۰ مؤسســه خیریه 
و چهار انجمن علمی برگزار شــد. اگــر این همایش تداوم یابد و ســایر نیروهای 
اجتماعی برای اصــالح نظام آموزش وپرورش تالش کنند، بــدون تردید می توان 
نظــام آموزش وپرورش را اصــالح کرد. نباید منتظر ماند تا نظام سیاســی یا نظام 
اداری نظــام آموزش را اصالح کنند البته وظیفه آنها اصالح امور اســت اما نباید 
به انتظار آنها نشســت. نیروهای مردمی ماننــد برگزارکنندگان این همایش کانون 
دانش و قدرت هســتند. هــر قدر کانون های مردمی متحد و همگرا شــوند، نظام 
آموزش بهتری خواهیم داشت. سرنوشت هر قوم را رهبران آن تعیین می کنند اما 
رفتار رهبران از رفتار مردم هم متأثر اســت. نیروهای اجتماعی نباید انتظار داشته 
باشند روزی برسد که رفتار رهبران عوض بشود و منافع آنها را تأمین کنند. باید این 
خودباوری در نیروهای اجتماعی وجود داشــته باشد که می توانند رفتار مسئوالن 

را اصالح کنند.
همه گروه هایی که از نظام آموزشی کنونی متأثر می شوند و خواهان یک نظام 
آموزشی بهتر هســتند، می توانند در قالب مؤسسات مردمی، نهادهای پژوهشی  و 

رسانه ها رفتار مدیران و نظام اداری را اصالح کنند.
آموزش وپرورش مطلوب در جمهوری اسالمی چیست؟

علی اصغر فانی؛ وزیر سابق آموزش وپرورش

مســائل نظــام آموزش وپرورش از دو منظر قابل بررســی اســت؛ یکــی از منظر 
آســیب های موجود که البتــه به احصای راه حل هایی رســیدیم. از ســوی دیگر 
می توان از منظر یک پرســش با مســائل نظام آموزشی مواجه شــد، در واقع باید 
پرســید آموزش وپرورش مطلوب در جمهوری اســالمی چیست؟ که از این منظر 
جواب قاطع و شــفاف اســت؛ عدالت آموزشــی، به بیان دیگر نظامی که باالترن 
میزان عدالت آموزشــی را محقق کند. به نظر می رســد، از دو مسیر به یک راه حل 
رســیده ایم. یعنی عدالت آموزشی راه برون رفت آموزش وپرورش از شرایط فعلی 

است.
در ســال های گذشــته آموزش وپرورش کوچک انگاشته شــده و می شود و به 
نوعی در اولویت نیســت. این معضل اصلی نظام آموزش وپرورش ایران اســت؛ 

یعنی مقوله ســهل و ممتنعی دانسته می شــود. می توان گفت مسئوالن اهمیت 
آموزش وپرورش را نفهمیده اند.

چنین رویکــردی به آموزش وپرورش تبعاتی به دنبال دارد؛ ۱. کســری بودجه 
۲۵ تــا ۳۰ درصــدی در هــر ســال  ۲. دخالت نهادهــای حقیقــی و حقوقی  ۳. 
تنــوع بیش ازحد مــدارس. ما هفت نوع مدرســه در ایران داریــم؛ دولتی عادی، 
هیئت امنایی، شــاهد، نمونه دولتی، تیزهوشان، استثنائی و غیردولتی. این تنوع دو 
خاســتگاه دارد؛ یکی پول گرفتن از مردم اســت. یکی از وزرای سابق در جلسه ای 
گفته بود باید راهکاری پیدا کنیم که خانواده ها به میل خود پول بپردازند. مثال در 
دوره حضور من در وزارت آموزش وپرورش، در یک منطقه مدرســه ای داشتیم که 
۳۰ درصد دانش آموزان کالس ششــم منطقه در مدرسه تیزهوشان ثبت نام کرده 
بودند. استاندارد جهانی ۲٫۷ درصد اســت. اینها برای پول گرفتن است. خاستگاه 

دوم تنوع مخاطب است:
تیزهوشــان، اســتثنائی  و...  ۴. حــذف ســرانه مــدارس دولتی (بــرای مثال 
بــرای پرداخت هزینه های آب و بــرق و گاز و...)  ۵. بی انگیزگــی معلمان و کادر 
آموزش وپرورش. معیشت و منزلت معلم زیر سؤال است. معلم، اولیا، مسئوالن، 
دانش آموزان همه ناراضی هســتند ۶. بی ثباتی مدیریتــی. میانگین عمر مدیریتی 
وزرا دو ســال اســت. در دو ســال هیچ کاری در آموزش وپرورش نمی توان انجام 
داد ۷. تبعات ناشــی از کرونــا که باعث ترک  تحصیل دانش آموزان زیادی شــده 
اســت. کمترین برآورد حدود ۹۶۰ هزار دانش آموز است. بازگرداندن هر یک از این 
دانش آموزان بســیار دشــوار اســت ۸. افت تحصیلی در دوران کرونا  ۹. افزایش 
نارسایی های رفتاری و تربیتی و حتی قامتی (ناشی از کم تحرکی و استفاده مفرط 

از موبایل و تبلت) در دانش آموزان در دوره کرونا.
با چنین شرایطی نهادهای مردمی بی تردید می توانند باالترین اثرگذاری را داشته 
باشــند. به دلیل ماهیت فعالیت داوطلبانه آنها، هزینه های نظام آموزش وپرورش 
بــرای حل هر یک از چالش های ۹گانه برشمرده شــده بســیار کاهش می یابد. به 
نوعی دولت ناگزیر اســت برای رفع مســائل مذکور باالتریــن میزان همکاری را با 

نهادهای مردمی داشته باشد.
مسئله نظام آموزش درست فهم نشده است

محسن حاجی میرزایی، وزیر سابق آموزش وپرورش

ما با مسائل و مشکالت متعددی در آموزش وپرورش روبه رو هستیم. اینکه چرا این 
مشکالت وجود دارد به نظر من به اختالل در کارکرد نظام آموزش وپرورش مربوط 
اســت و رمزگشایی از اختالل این نظام پاســخ به این سؤال است. ابتدا دو مقدمه 
بیان می کنم: ۱. تفکیک بین دو مفهوم مشــکل و مسئله. گاهی این دو را جای هم 
به کار می بریم و این صرفا یک خطای ادبیاتی نیســت و بســیار در جریان مدیریت 
کارســاز و تعیین کننده است. فهم این دو مفهوم در تصمیم گیری های شایسته تر و 
دقیق تر بسیار مهم اســت. مشکل بیرونی ترین و قابل مشــاهده ترین وجه نگرانی 
است و نشــانگر اختالل. مشکل دیده می شود  اما مسئله تعریف می شود. مشکل، 
نشانه و راهنما ست. فقر آموزشی یک مشکل است که هوار می شود روی سر همه 
ما و ما را به تفکر وامی دارد. اما این مسئله نیست. برای نزدیک شدن به مسئله باید 

به الیه های درونی موضوع رسوخ کنیم.
باید معلومات و مجهوالت مان را از مشــکل روشــن کنیم تا به مسئله نزدیک 
شــویم. صورت مسئله باید روشن باشد تا بتوان به  دنبال راه حل رفت. چالش دوم 
این اســت که در مقام طی مســیر از مشکل به مســئله دچار سوگیری های نظری 
شــویم. برای مثال، ما در ۷۰ سال گذشــته در بهره وری (استفاده مفیدتر از منابع) 
تقریبا نزدیک به صفر بوده ایم. این یک مشــکل اســت اما اینکه ریشه آن چیست، 
بالفاصلــه ســوگیری های ذهنی می آید. بــرای مثال، فرض می گیرنــد که علت، 
ناآشــنایی افراد با بهره وری است و شروع می کنند به برگزاری دوره های بهره وری. 
بعد می بینید هیچ اتفاقی نمی افتد. برخی می گویند مشکل حقوقی است و نیاز به 
قانون دارد اما بــاز می بینند تغییری رخ نمی دهد. برخی می گویند به  دلیل نبودن 
ساختار است. ســازمان و اعتبارات و... می گیرند و باز مسئله حل نمی شود. بسیار 
اتفاق افتاده که در زمان تبدیل مشــکل به مســئله ما دچار ســوگیری های ذهنی 
می شویم و باورهای غلطی را مبنای تصمیم گیری قرار می دهیم ۲. ما مشکالت را 
به صورت گزاره های مستقل فهرست می کنیم؛ برای مثال پایین بودن انگیزه، حقوق 
پاییــن، حافظه محوری  و... آن چیزی که باید به آن توجه کنیم، نگرش سیســتمی 
است. این گزاره های مستقل دردی را دوا نمی کند. مشکل یک سیستم است. یعنی 
در پیوند سنجیده بین این گزاره هاست که مسئله صورت بندی می شود. گزاره های 
مســتقل قادر نیست ما را به ســمت حل مســئله پیش ببرد. ترکیبی از عوامل با 
نسبت های معّینی در مفصل بندی های خاصی قادر به خلق ارزش معّینی هستند. 
نداشــتن نگاه سیســتمی و رویکرد منفرد و جدای از هم به مسائل موجب اتالف 

منابع و فرصت ها می شود.
جمع بنــدی من از این دو مقدمه اینکه علت العلل نظام آموزش وپرورش ایران 
این اســت که ایــن نظام بد طراحی شــده و نمی توان آن را خــوب مدیریت کرد. 
این دعوی بزرگی اســت امــا مصداق های زیادی برای اثبات ایــن دعوی دارم. ما 
منابع انسانی، برنامه درســی، منابع مالی، نظام سنجش  و... داریم. اینها قطعات 
پازلی هســتند اما چگونگی ترکیب اینها با هم دچار مسئله است. منابع مالی مثل 
خون جاری در سیســتم است اما منابع مالی در نظام آموزش وپرورش در خدمت 
سیستم نیست. آموزش وپرورش در ۹۶ درصد منابع هیچ دخالتی ندارد، در کیفیت 
معلم هیچ دخالتی ندارد  بلکه مســتقیما از طرف خزانه در ازای ساعاتی که افراد 
اختصاص می دهند، به حســاب آنها واریز می شود. در قالب یک طراحی هوشمند 
است که این منابع در تمام ارکان گردش پیدا می کند. امروز این گونه نیست. برنامه 
درســی ما از منابع مالی ما تغذیه نمی شود، نظام تربیت نیروی انسانی ما مرتبط 
با این مســئله نیست. منابع هیچ درگیری با ارکان دیگر این نظام ندارد. با اطمینان 
می گویم اگر منابع آموزش دو برابر هم شــود، تأثیری بر کیفیت نظام آموزشــی ما 
ندارد. چون منابع و این نظام با هم پیوند سیســتمی ندارند. برای من عجیب بود 
که وزارت آموزش وپرورش برنامه پایش اهداف خودش را نداشــت؛ گزارشــی در 
این زمینه نیســت. اصال این ســؤال در نظام آموزش وپرورش وجود ندارد که این 
حجم از منابــع و ۱۴-۱۵ میلیون دانش آموزی که بهتریــن دوران عمر خود را در 
آن می گذرانند، بناســت به کجا برسند؟ اساسا شاخصی برای این کار تعریف نشده 
اســت. اگر آزمون های تیمز و پرلز نبود که وضعیت ما را نشان دهد، خود ما چنین 
ارزیابی هایــی از خودمان انجام نمی دهیم. عناصــر آموزش وپرورش خوب با هم 

ترکیب نشده، مفصل بندی های آن درست نیست.
یک سیســتم وقتی پایدار می شود که ویژگی هایی داشــته باشد. یک مجموعه 
باید چهار ویژگی داشــته باشــد: ۱. تعریف مناســباتش با بیرون از خودش، حلقه 
گســیخته ای اســت از مجموعــه برنامه های توســعه کشــور، حتی در ســند از 
واژه «همــکاری» اســتفاده می شــود، درحالی که همکاری گویای «هم راســتایی 
مأموریت ها» نیســت  ۲. سیستم باید بهینه شــده باشد  ۳. نظام انگیزشی به عنوان 
مهم تریــن عامل حرکت مدام پر و خالی می شــود، تغذیه نمی شــود  ۴. نســبت 
حکومــت و آموزش وپرورش از ابتدا به درســتی درک نشــده اســت. به نظر من 
حکومت ۱۰ مأموریت نسبت به آموزش وپرورش دارد که به اعتقاد من هشت تای 
آن را اساســا متوجه نشده اســت و دو تا را هم ناقص انجام داده است. در مقوله 
گسترش و افزایش کّمی خیلی کار شده  اما در مقوله کیفی خیر. چرا باوجوداینکه 
کیفیت هم برای ما مهم بوده اما نتوانسته ایم کاری انجام دهیم؟ به اعتقاد من به 

نگرش غلط به مسئله مربوط است، ما مسئله را درست فهم نکرده ایم.

«نابرخورداری از آموزش کیفی» شکل پنهان فقر و نابرابری آموزشی
محمدرضا نیک نژاد

هنگامی که سخن از فقر و نابرابری آموزشی به میان می آید، نخستین چیزی که به 
ذهن می رســد، کودکان بازمانده از آموزش اســت. اگرچه بازماندگی از آموزش 
خشــن ترین شــکل فقر و نابرابری نه تنهــا در آموزش بلکه نابرابــری اجتماعی، 
اقتصادی و حتی سیاســی اســت اما به نظر می رســد با تمرکز بیش از اندازه بر 
بازماندگان از آموزش نباید گونه های دیگر فقر آموزشــی را نادیده گرفت. شــاید 
بتوان فقر و نابرابری آموزشــی را به دو دســته آشــکار و پنهان تقســیم کرد. به 
احتمال فراوان آشــکارترینش بازماندگی از آموزش و یکی از دسته های پنهان آن 
«نابرخــورداری از آموزش کیفی» اســت. نابرخــورداری از کیفیت، ریشــه های 
گوناگونــی دارد که از مهم ترین آنها تراکم بــاالی دانش آموزان در کالس و عدم 
دسترســی به معلم باکیفیت و آموزش دیده اســت. گرچه هر یــک از موردهای 
اشاره شــده دارای عامل های گوناگونی اســت اما تمرکز این یادداشت بر سیاست 
تعدیــل نیــرو در آموزش وپرورش و بررســی برخی از آســیب های آن بر کیفیت 
آموزش در کشــورمان است. پیش از پرداختن به اصل موضوع باید تأکید شود که 
کیفیــت از دیــدگاه من تنهــا نمره و معــدل و رتبــه کنکور و پذیرفته شــدن در 
دانشگاه های نامدار و... نیست بلکه در همراهی با تعریف های نوین و جهانی آن، 
پرورش شهروندانی در تراز جهانی و آماده برای پذیرش دگرگونی های فزاینده در 
روزگاری  اســت که مهم ترین ویژگی اش نو به نوشدن های تند و باورنکردنی است. 
امــا به ناچار و با توجه به گرفتاری های پرشــمار ســاختار آموزشــی کشــور این 

یادداشت نیز بر شاخص های کّمی آموزش تمرکز خواهد کرد.
در گزارش فقر چندبعدی که تابســتان ۱۴۰۰ از ســوی وزارت رفاه منتشر شده  
آمده: در ســال آموزشی ۹۹-۹۸ نسبت دانش آموز به معلم در کشور ۲۸٫۳ بوده 
 اســت. براساس این گزارش در سال ۲۰۱۹ نســبت دانش آموز به معلم در جهان 
در دوره دبســتان ۲۳٫۴، در اروپا ۱۳  و در ایران ۲۷٫۳، در دوره متوســطه اول در 
جهان ۱۷، در اروپا ۱۱  و در ایران ۲۷  و در دبیرستان در جهان ۱۹، در اروپا ۱۳  و در 

ایران ۱۷ بوده است.
اگر این آمار و ارقام را در کنار خبرهای پرشــمار درباره کمبود معلم در کشــور 
بگذاریم، شــاید بهتر بتوان آســیب این شــاخص آماری را درک کرد. خرداد ۱۴۰۱ 
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت با کمبود ۳۰۰ هزار معلم روبه رو 
هســتیم. همین چند روز پیش نیز معاون پارلمانی وزیر آموزش وپرورش گفت: با 
وجود ورود ۴۰ هزار معلم از دانشــگاه فرهنگیــان و ۳۴ هزار جذب از راه آزمون 
اســتخدامی همچنان با کمبود معلم روبه رو هســتیم؛ چراکــه بیش از ۸۰ هزار 
معلم بازنشســته خواهند شــد. البته شــاید این دو عدد به نظر متناقض باشند! 
امــا چون همواره کمبود معلم را با دادن ســاعت های حق التدریس به معلمان 
رســمی و شــاغل و معلمان بازنشســته تا اندازه ای جبران می کننــد، این کمبود 
شــگفت آور چندان به چشــم نمی آید و البته اینها جدا از استفاده از انواع معلم 
مانند آزاد و پیمانی و قراردادی و خرید خدمات و سرباز معلم است. آنچه تا اینجا 

روشن است، کمبود آسیب زای معلم در ساختار آموزشی کشور است و من به چنین 
کمبودی باور دارم و آن را یکی از ریشــه های بی کیفیتی آموزش در کشور می دانم. 
اما بد نیست اینجا بنا بر ضرورت خاطره ای بازگو شود. وزیر پیشین آموزش وپرورش 
در سال ۹۴ طی ســخنانی درباره شرایط نیروی انسانی آموزش وپرورش گفت: «من 
اســتخدام های کارشناسی نشده و بدون نیازســنجی در آموزش وپرورش را به دلیل 
بهره وری پایین نیروی انســانی، خیانت به نظام تعلیــم  و تربیت می دانم و راه حل 
اساســی برون رفت از این مشکل را کاهش نیروی انسانی آموزش وپرورش به تعداد 
۷۵۰ هزار نفر می دانم». در همین راستا علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه در 
آن مقطع نیز در ســال ۹۵ می گوید: «جهت گیری وزیر آموزش و پرورش این است که 
بتوانیم تناسبی بین تعداد فرهنگیان و دانش آموزان داشته باشیم و نسبتی که امروز 
بــه ازای ۱۱ دانش آموز یک معلم داریم، معقول تر شــود؛ به گونه ای که به ازای هر 
۱۵ دانش آموز یک معلم داشته باشیم». این سخنان و این سیاست در زمانی مطرح 
می شــود که همان ســال ها نیز در جای جای کشــور با کمبود معلم روبه رو بودیم. 
من آن زمان در یادداشــتی در روزنامه همدلی این برآوردها را نادرســت و آسیب زا 
دانسته و نســبت به پیامدهای چنین نگاهی هشدار دادم. دست برقضا نزدیک پنج 
 سال بعد محسن حاجی میرزایی، واپسین وزیر آموزش وپرورش دولت روحانی گفت: 
«براساس شاخص های ســازمان اداری استاندارد و شورای عالی وزارت، حدود ۱۹۷ 

هزار نفر در آموزش و پرورش کمبود نیرو داریم».
اما چرا نادرست؟ نسبت یک به ۱۱ معلمان به شمار دانش آموزان، از تقسیم نزدیک 
۱۳ میلیون دانش آموز آن زمان به کمتــر از یک میلیون حقوق بگیر آموزش و پرورش 
به دســت آمده  بود که خود انحرافی در موضوع به شمار می آمد، زیرا از یک میلیون 
حقوق بگیــر آموزش و پــرورش نزدیک به ۳۵۰ هــزار نفــر در ادارات، ادارات کل، و 
وزارتخانه کار می کنند  یا مدیر، معاون، ســرایدار، مشاور، مربی امور تربیتی و ... بودند 
و هســتند. بر پایه گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ســال ۹۴-۹۳، بیش از ۱۲۵ 
هزار نفر از کارمندان سامانه آموزشی، نیروهای اداری و خدماتی بوده اند! پس معلم 
به شــمار نمی آمدند. بنابر برآوردهای آن زمان و با کم کردن نیروهای غیر آموزشــی، 
این نســبت یک به ۱۹ می شــد. البته در سال ۹۶ به درستی به نسبت یک به ۲۰ اشاره 
شــده اما همانجا به برنامه آموزش وپرورش برای افزایش این نسبت به ۲۵ نیز تأکید 
شده است. از سوی دیگر با توجه به پراکندگی جمعیتی و جغرافیایی ایران این آمارها 
نمی توانند بیانگر همه واقعیت باشد؛ چراکه ۷۰ تا ۷۵ درصد مردم کشور در شهرها 
و کالن شــهرها هستند و در بیشتر شهرها آمار کالس ها از ۳۰ تا ۴۰ دانش آموز است؛ 
این شــمار دانش آموز در یک کالس آموزش را به شــدت ناکارآمد و زمینگیر کرده  و 
اینجاســت که تعدیل نیرو در ســاختار آموزشی برای کیفیت بســیار آسیب زا بوده و 
هســت. این کار شوربختانه شمار دانش آموزان در حاشیه کالن شهرها را به ۵۰ تا ۶۰ 
دانش آموز رساند. سیاست تعدیل نیرو تا سال ۱۴۰۰ منجر به خروج ۳۵۵ هزار نیرو از 
آموزش وپرورش از طریق بازنشستگی شد. اگر دو/سوم این نیروها معلم بوده باشند، 
۲۳۷ هــزار معلم از چرخه آموزش خارج شــده و در عوض و در بهترین حالت صد 
هزار معلم از دانشــگاه فرهنگیان و برگزاری آزمون وارد آموزش وپرورش شــده اند. 
امــا نکته مهم دیگر درباره تراکم دانش آموز این اســت که روند کاهشــی جمعیت 
دانش آموزی در دوره ای بهترین فرصت را برای رفتن به ســوی کاهش تراکم کالسی 
در کشــور فراهم کرد اما نگاه صرفه جویانه به آموزش جلوی این فرصت تاریخی را 
گرفت و در سال هایی که جمعیت دانش آموزی کاهش یافته بود، مدرسه های کشور 
یکی پس از دیگری بسته شده، اجاره داده  شده، تغییر کاربری داده یا فروخته شدند  و 
شوربختانه حتی با تغییر دولت ها و دست به دست شدن نهاد اجرائی تغییر سیاستی 

در راستای بهسازی آن انجام نگرفته است.
اکنون بد نیست که به یکی از آسیب های مهم تعدیل نیرو پرداخته شود؛ اگرچه 
در موضوعــی که مطرح می شــود، آســیب ها تنها متوجه معلمــان و کمبود آنان 
نیست. در دو دهه گذشته آزمون های جهانی ای مانند پیزا، پرلز و تیمز معیاری برای 
سنجش سطح ســواد دانش آموزان در کشورهای گوناگون شــده اند؛ اگرچه شیوه، 
وارســی و نتیجه گیری های این آزمون ها در جهان منتقدهای توانمندی نیز دارد. در 
آزمــون ۲۰۱۹ تیمز که به ارزیابی ســواد علوم و ریاضی پایه های چهارم و هشــتم 
می پردازد، دانش آموزان ایرانی در ریاضیات پایه چهارم از ۵۸  کشــور شــرکت کننده 
در جایگاه ۵۰ و در علوم پایه چهارم نیز در جایگاه ۴۸ قرار گرفته اند. در آزمون پایه 

هشتم نیز ۳۹ کشور حضور داشتند که ایران در جایگاه ۲۹ قرار گرفت.

در ســال ۲۰۱۶ و در واپسین دوره آزمون پرلز که سواد خواندن دانش آموزان پایه 
چهارم را می ســنجد ایران رتبه ۴۵ را در میان ۵۰ کشور شرکت کننده به دست آورد. 
در ارزیابی های داخلی و بررســی آزمون های نهایــی دانش آموزان دوازدهم- که تا 
اندازه ای قابل اعتنا و اعتماد است- میانگین نمرات در سال آموزشی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ 
نزدیک ۱۲٫۶ بوده اســت. در گزارش فقر آموزشــی وزارت تعاون آمده که تخصص 
کارمندان از جمله معلمان یکی از شــاخص های کیفی برای ارزیابی میزان کامیابی 
در کار آنهاســت. با توجه به این گزارش و با این شــاخص ۶۶٫۲ درصد معلمان در 
دبســتان، ۶۸٫۴ درصــد در متوســطه اول و ۷۳٫۸ درصد در متوســطه دوم دارای 
تخصص الزم برای آموزش در پایه خود بوده اند. از سوی دیگر میزان تحصیل معلم 
نه تنها در ارزیابی های ملی بلکه در برآوردهای جهانی به عنوان یکی از شــاخص ها 
مورد توجه اســت. در گزارش فقر آموزشی با اشاره به بررسی های آزمون تیمز تنها 
۲۶ درصد از دانش آموزان تحت آموزش معلمانی با مدرک باالتر از کارشناسی قرار 
گرفته انــد. این نــرخ در جهان ۳۵ درصد بوده و در این شــاخص ایران در میان ۳۹ 

کشور در این آزمون در رتبه ۲۲ قرار گرفته است.
در دورانی که از ســویی با کاهش معلم روبه رو هســتیم و از ســوی دیگر آمار 
دانش آمــوزی رو بــه افزایش اســت، بــرای خالی نماندن کالس ناچــار به جذب 
نیروهای آموزش ندیده، دارای مدارک غیر مرتبط با آموزش وپرورش و رشته تدریس، 
بررسی نشــده به لحاظ هوشی، جســمی و روانی، فراریان از غول بی کاری و عموما 

بی عالقه به شغل آموزش و ... می شویم.
امــا راهکار گریز از شــرایط ناامیدکننــده کنونی در اولویــت قرارگرفتن آموزش، 
تــالش برای ایجاد یک جنبش اجتماعی مبتنی بر فرهنگ برای بهســازی آن، حذف 
نــگاه پولی و صرفه جویانــه در آن، دیدن آموزش به عنوان پایه و محور توســعه و 

هزینه کردن برای آن به ویژه در بخش رضایتمندی معلم و نیروهای مدرسه است.
گونه شناسی چالش های نظام آموزش و پرورش

طاهره نقی یی؛ دبیرکل سازمان معلمان ایران

در پنل چالش های نظام آموزشی در ایران که در همایش فقر و نابرابری آموزشی با 
هدف بررســی شاخص ها و ابعاد فقر و نابرابری آموزشی برگزار شود، اینجانب دبیر 
ریاضی بازنشســته با بیش از ۳۰ سال ســابقه خدمت در آموزش وپرورش و دبیرکل 
فعلی سازمان معلمان ایران، برداشت های خود را براساس مشاهدات و تجربیات و 
مطالعات اندک از چالش های آموزش وپرورش در دو سطح تقدیم می کنم. در ابتدا 
ضروری است توضیح دهم مرور این ۴۰ مورد از دید بعضی از دوستان ممکن است 
تکرار مکررات باشد ولی برای آنکه به یک توافق جمعی و نگاه مشترک برسیم الزم 
می دانــم در این گونه نشســت ها با هم به تعــدادی از آنها بپردازیم تــا به زوایای 
مختلف موارد مطرح شــده آگاه و با مسئله به صورتی عمیق تر آشنا و توافق کلی در 
جمع ایجاد شود. در پی این نگاه مشترک کلی، احتماال همکاری  هایی در جمع شکل 

خواهد گرفت و به سمت حل مسئله حرکت خواهیم کرد.
در ســطح اول چالش هــای کالن آموزش وپــرورش و ســپس در ســطح دوم 

چالش های متوسط و خرد را برمی شمارم.
ضرورتی به توضیح موارد مطرح شــده نیســت؛ زیرا اکثر حاضرین در همایش، 

کارشناسان و صاحب نظران این حوزه هستند.

الف. چالش های کالن آموزش وپرورش:
۱. ایدئولوژیک بودن نظام آموزشی

۲. تعدد اهداف نظام آموزشی
۳. نظام سلسله مراتبی متمرکز

۴. بی توجهی به اصل ۳۰ قانون اساسی
۵. بی توجهی به انتظارت منطقه ای و محلی

۶. یکسان بودن دروس برای دانش آموزان در سراسر کشور
۷. بی توجهی به دستاوردهای علمی و تجربیات موفق جهانی در امر آموزش

۸. بی توجهی به مهارت های الزم زندگی برای دانش آموزان
۹. بی توجهــی بــه دوره هــای پیش دبســتانی و دبســتان و غفلــت از اهمیت 

فوق العاده این دوره ها
۱۰. طبقاتی شدن آموزش و بی عدالتی آموزشی

۱۱. نظری بودن آموزش
۱۲. نمره محوری

۱۳. حافظه محوری
۱۴. معلم محوری

۱۵. منابع آموزشی قدیمی و به روزنبودن محتوا و روش های آموزش
۱۶. اشباع تبلیغات مذهبی در مدارس

۱۷. فقدان مشارکت بازیگران اصلی در امر آموزش و تربیت
۱۸. آثار کرونا اعم از ترک تحصیل و افت تحصیلی و...

۱۹. بی اعتمادی دولت به تشکل های فرهنگیان و دخالت در کار آنها
۲۰. مصرفی دیدن هزینه ها در آموزش وپرورش

ب. چالش های متوسط و خرد آموزش وپرورش:
۱. سیستم غیرکارشناسی تعیین مدیران، ناظمان، مشاوران، و به ویژه معلمان

۲. سرانه ناچیز مدارس
۳. فقدان آزمایشگاه، کتابخانه  و مرکز سمعی بصری مناسب

۴. تراکم باالی دانش آموزان در کالس
۵. کمبود معلم

۶. آموزش ضمن خدمت کم و نامناسب
۷. عدم تناسب دستمزد معلمان با هزینه های زندگی

۸. بی توجهی به شادی و نشاط در مدارس
۹. حجیم بودن کتاب ها به نسبت ساعت آموزشی

۱۰. سیطره نهادهای حراستی بر آموزش وپرورش و امنیتی شدن فضای آموزشی
۱۱. عدم امکان جذب افراد مستعد باهوش باال برای این شغل

۱۲. مافیای کنکور
۱۳. ضعف مفرط نظام جذب، حفظ  و ارتقای نیروهای کیفی در آموزش وپرورش

۱۴. ناکارآمدی نظام ارزشیابی علمی، مدیریتی
۱۵. اکنون زدگی و بی توجهی به آینده

۱۶. بی توجهی به ورزش و هنر در نظام تعلیم و تربیت
۱۷. فقدان خالقیت و نوآوری در مدارس

۱۸. ضعف کار گروهی در مدارس
۱۹. مدیریت سیاسی و غیرحرفه ای در سطوح عالی و میانی آموزش وپرورش

۲۰. عدم همسان سازی حقوق معلمان با کارکنان سایر دستگاه ها
ســخن پایانی آنکه می توان راهکارهای کلی و شــعاری و کلیشــه ای برای حل 
چالش ها ارائه کرد که بنده خود را معذور از بیان آنها می دانم. به نظر بنده درست 

آن است که:
اوال وجود این چالش ها مورد توافق قرار گیرند.

ثانیا راهکارهایی ازســوی متخصصان و صاحب نظران در یک نظام هماهنگ 
و ســازگار و اجرائی متناسب با شــرایط امروز و آتی کشور با مشارکت ذی نفعان 

اصلی نظام آموزشی برای رفع آنها طراحی شود.
ثالثا عزمی جدی در میان دســت اندرکاران نظام آموزش وپرورش برای استفاده 

از راهکارها ایجاد شود.

فقر در همه ابعاد آن، کم و بیش مبتالبه اکثر کشــورهای جهان اســت. تالش برای مقابله با فقر و کاستن از آالم آن سال هاست به عنوان چالشی نظری 
و عملی مطرح اســت. مطالعات نشــان داده در این میان برنامه ریزی برای فقر آموزشی، بنیادی ترین روش برای پیشگیری  و رهایی از کلیه ابعاد فقر و 
نابرابری  است.  بودجه ناکافی آموزش و پرورش، عدم دسترسی بسیاری از اقشار کم درآمد به مدارس باکیفیت، نارضایتی معلمان از حقوق و دستمزد، 
نبود فضای مناســب و کافی برای تحصیل، کمبود معلم نســبت به دانش آموز، فقدان مهارت و دانش الزم در میان تعدادی از معلمان، در دســترس 
نبودن زیرســاخت های ارتباطی برای دانش آموزان مناطق محروم، آسیب های اجتماعی ریز و درشتی که کودکان درگیر آنها هستند، عدم پوشش کامل 
پیش دبستانی،  مشکالت عدیده و مزمن کنکور و تسلط منافع اقتصادی گروه های خاص بر نظام آموزشی،  و تعارض منافع  در ساختار آموزش و پرورش 
همگی مسائلی هستند که  در  سال های متمادی شکل گرفته و امروز به وضعیتی بغرنج تبدیل شده اند.  مقابله با این مسائل نیازمند گفت وگوی اجتماعی 
در سطح ملی اســت. گفت وگو، یعنی به رسمیت شــناختن حقوق همه افراد، گروه ها و نیروهای اجتماعی  و ایجاد همبستگی حول نفع همگانی و رفتن 

به سوی یک جامعه عاری از فقر.  
در روز هفتم شهریور همایش «فقر و نابرابری آموزشی» در خانه اندیشمندان برگزار شد. مرکز علمی کاربردی خانه کارگر، انجمن جامعه شناسان، انجمن 
مطالعات تطبیقی آموزش  و پرورش، انجمن اقتصاد ایران و ۱۰ مؤسســه خیریه برگزارکنندگان این همایش بودند. در اینجا سخنرانی کاظم اکرمی، وزیر 
آموزش و پرورش در سال های ۶۷-۱۳۶۳و رضا کیانیان، هنرمند عرصه تئاتر و سینما در ادامه میزگرد چالش های نظام آموزش  و پرورش که یکی از چهار 

میزگرد این همایش است، آمده است.

پاندمی فقر آموزشی
 در ایران و جهان

مشارکت نکردن در اداره مدرسه
بی ثباتی در تدوین کتب و مقررات

تعدد مراجع سیاست گذاری
درصد اندک فارغ التحصیالن رشته های فنی و حرفه ای

نابرابری آموزشی
تبعیض در انتصابات

همکاری نکردن سایر بخش ها با نظام آموزشی
مشارکت نکردن در طراحی و مدیریت نظام آموزشی

نبود مهارت الزم برای ورود به بازار کار
مشارکت نداشتن در تصمیم گیری و مدیریت

بودجه ناکافی
به روز نبودن دانش و مهارت

هزینه های آموزشی
حقوق ناکافی

مداخله نمایندگان مجلس در انتصابات
مهارت اندک نیروی انسانی

ذی نفعان
دانش آموزان و خانواده ها

معلمان و کارکنان
مدیران و سیاست گذاران

بهره برداران

مشکالت نظام آموزش و پرورش در تأمین منافع ذی نفعان
جدول شماره۱ : مشکالت نظام آموزش و پرورش در تأمین منافع ذی نفعان 

ضرورت توجه به عدالت پرورشی
کاظم اکرمی؛ وزیر آموزش و پرورش ۱۳۶۳-۶۷

از امام صادق (ع) پرســیدند که آیا برای آموزش به دیگران می توان مزد دریافت کرد؟ ایشــان پاســخ دادند برای آموزش 
امور واجب دینی خیر  اما برای ســایر آموزش ها دریافت مزد بالمانع است؛ درصورتی که کودکان در آموزش نزد تو برابر باشند 
و بعضــی از آنها بر بعضی دیگر تفضیل داده نشــوند. امام صادق (ع) در جای دیگــری می فرمایند برخی بر این گمان اند که 
آموزش علم مخصوص ثروتمندان است و برای فقیران الزم نمی دانند. عالمانی که این گونه فکر می کنند در بخش سوم دوزخ 
قرار می گیرند. امام علی (ع) هم در جایی می فرمایند چند گروه مجازات می شوند و عذاب می کشند: حاکمان برای ستمگری، 
مالکان برای تکبر، روســتاییان برای بی ســوادی. چرا این سخنان جزء فرهنگ مردم نشــده است. شهید رجایی بر این استدالل 
بود که قانون اساســی آموزش را رایگان اعالم کرده؛ پس باید همه آموزش یکسان ببینند و از همین رو بود که مدارس دولتی 
بودند. شهید باهنر هم این مسیر را ادامه داد. درباره نابرابری های آموزشی بسیار بحث شده است، اما درباره نابرابری پرورشی 
کمتر بحث می شــود؛ یعنی عالوه  بر اینکه همه مردم حق دارند تحصیالت داشــته باشــند، اما جامعه بشری به  دلیل ضعف 
پرورشــی دانشمندانش با این همه چالش مواجه اســت: گرمایش زمین، صنایع ضدبشری. در کنار آموزش، آموختن انسانیت 
و عدالت ضروری اســت. ما فقط دانشــمند نمی خواهیم، در کنار آن آدم می خواهیم. این مورد غفلت اســت. انگشت شمار 
بودند دانشمندانی که اعالم کردند ما در مسیر تحقیقات دیدیم تحقیقات ممکن است به زیان جامعه شود و به این دلیل آن را 
متوقف کردیم. درباره برابری آموزشــی سه دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه این است که مدارس باید بازتاب شرایط اجتماعی و 
فاصله های طبقاتی باشــد که مورد نقد جدی است. دیدگاه دیگر این است که انسان ها حق برابر دارند. این ظاهر خوبی دارد؛ 
اما عقب ماندگی و مشــکالت خانوادگی را چگونه می توان جبران کرد؟ شرایط خانوادگی تأثیر زیادی بر یادگیری دانش آموزان 
دارد. دیدگاه ســوم، دیدگاه جبران کنندگی اســت. آنها که دارند، باید به محرومان رســیدگی کنند. ورودی ها دانشگاه چقدر از 
مدارس عادی دولتی هســتند؟ امروز آموزش و پرورش ما مبتنی  بر دیدگاه بازتاب اجتماعی است؛ یعنی شکاف های اجتماعی 

و طبقاتی در مدرسه بازنمایی می شود.
بعد از انقالب به  لحاظ کّمی موفقیت های بســیاری داشــتیم. در دوره وزارت در سفری به سیستان وبلوچستان اعالم کردم 

که ما از ســال تحصیلی آینده تغذیه رایگان را که نمی دانم چرا بعد از انقالب برداشــته شــده بود، برقرار می کنیم. این برنامه 
را که راه انداختیم، ۱۱ هزار نفر به آمار ثبت نام در این اســتان اضافه شــد. ما چگونه می توانیم از مدارس برخوردار به مدارس 
نابرخوردار رسیدگی کنیم. یک بازیگر دولت است و یکی مردم. در دوره ای که ۸۰۰ میلیارد دالر نفت فروخته شد و می شد کل 
این مشــکالت را حل کرد، کســی به فکر آموزش و پرورش نبود. رئیس دولت باید آموزش و پیشــرفت و توسعه را بفهمد. اکثر 
وزرای ما چون دیدگاه تربیتی و انسانی در توسعه ندارند، در خدمت آموزش و پرورش نیستند. نهادهای مدنی و صاحب نظران 

و رسانه ها باید مدام از دولت بخواهند که به آموزش و پرورش برسد و جامعه را آگاه کنند.
ضرورت پرسشگری

رضا کیانیان
عدالت و برابری خوب اســت، سال هاســت که این را می شنویم؛ اما چرا و چگونه این عدالت باید برقرار شود؟ چرا عدالت 
برقرار نمی شود؟ مسئوالن حاضرند ساعت ها درباره عدالت برای ما صحبت کنند؛ اما چرا شرایط هر روز بدتر و بدتر می شود؟
ما کال در کشــورمان ســؤال کردن را کم داریم. ما از چه کسی باید ســؤال کنیم؟ از هر کسی که سؤال می کنیم می گویند بله 
درست است و می بینیم که آنها اپوزیسیون تر از ما هستند، یعنی شما یک مسئول پیدا کنید که اپوزیسیون نباشد؛ یعنی از پوزیشن 
خودش دفاع کند. این یعنی ســؤال جواب ندارد. سؤال این است که شما در زمان وزارت در آموزش و پرورش چطور با تمام این 
افکار زیبا و درخشــنده ای که دارید، نتوانستید به اهداف خود برسید؟ قاعدتا می گویند در این شرایط و با این مسئوالن نمی شود  
اما چرا نمی شود؟ چون ما بلد نیستیم سؤال کنیم و اصال اجازه نداریم که سؤال کنیم. من تئاتری هستم و در تئاتر بزرگ شده ام. 
مبنای تئاتر گفت وگو و دیالوگ اســت، مبنای تئاتر مونولوگ نیســت که یکی حرف بزند و بقیه گوش کنند. االن در تمام سطوح 

وضعیت مونولوگ است. هروقت گفت وگو در کشور شکل بگیرد، رشد خواهیم کرد و اگر نگیرد در همین سطح می مانیم.
چرا سیســتم ما با علوم انســانی مخالف است؟ کار فلسفه معاصر سؤال کردن اســت. سؤال کردن کار سختی است. علوم 
انسانی، سؤال ایجاد می کند و به همین دلیل مورد اقبال نیست و از این رو است که استادان جامعه شناسی و فلسفه ما روز به روز 
کم رنگ تر می شــوند. در سیستم های سنتی بزرگ تر و کدخدا سؤاالت را پاسخ می دادند  اما امروزه این سیستم جواب نمی دهد، 

ضروری است تا پرسشگری را از مدرسه به کودکان مان بیاموزیم.
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تله بزرگ نا هماهنگی
احمد میدری؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه

درباره چالش های نظام آموزش وپرورش معموال فهرســتی از مشکالت و مسائل 
مختلف ارائه می شود. این فهرست آن قدر گسترده است که ذهن را خسته می کند. 
برای فهم بهتــر چالش های نظــام آموزش وپرورش به جای فهرســت کردن این 
چالش ها تــالش می کنم آنها را طبقه بنــدی کنم. مبنای ایــن طبقه بندی نظریه 
شکســت در هماهنگی (Coordination failure) در علم اقتصاد اســت. در این 

نظریه، ناهماهنگی میان کنشگران ریشه مشکالت است.
نظــام آموزش وپرورش چند ذی نفــع اصلی دارد که قادر بــه هماهنگ کردن 
منافــع آنها نیســت: (۱) دانش آمــوزان و خانواده هــا، (۲) معلمــان و کارکنان 
آموزش وپرورش، (۳) سیاســت گذاران و مدیران آموزشــی کشور مانند مجلس و 
شورای انقالب  و (۴) بهره برداران یعنی بخش هایی که از خروجی نظام آموزشی 
استفاده می کنند؛ از جمله آموزش عالی و واحدهای اقتصادی یا همان کارآفرینان. 
تمام مشــکالت نظام آموزش وپرورش را می توان در تحقق نیافتن منافع این چهار 
گروه قرار داد. به عبارت دیگر مشــکالت نظام آموزش وپــرورش در تحقق نیافتن 

منافع این گروه ها نمودار می شود.
دانش آمــوزان و خانواده هــا از هزینه هــای ســنگین آموزشــی، از کیفیــت 
نامناســب، از نبود مشارکت در اداره امور مدرســه و از نیافتن شغل مناسب پس 
از فارغ التحصیلی شــکایت دارنــد. معلمان از حقوق ناکافی، مشارکت نداشــتن 
در اداره نظــام آموزشــی، تبعیض و بی ثباتــی در قوانین و مقــررات گالیه دارند. 
بهره برداران نظام آموزشــی مانند کارآفرینان از نداشتن مهارت کافی، به رو زنبودن 
دانــش فارغ التحصیالن و مشارکت نداشــتن در طراحی نظام آموزشــی ناراضی 
هســتند. مدیران آموزش وپرورش نیز از اموری ماننــد بودجه ناکافی و مداخالت 
نیروهای سیاســی مانند مجلس شــکایت دارند. در جدول شــماره (۱) مشکالت 
نظام آموزش وپرورش در تأمین منافع این گروه ها ترســیم شــده است. علی اصغر 
فانی، وزیر ســابق آموزش وپرورش، در کتاب خواندنــی اش (فراتجربه) می گوید 
پــس از برگزاری جلســه با مدیران وقت آموزش وپرورش بیش از ۷۰۰ مشــکل را 
اســتخراج کردند؛ بنابراین می توان به این فهرست بســیاری از مشکالت را افزود. 
این طبقه بندی یعنی طبقه بندی همه مشــکالت نظام آموزشــی در قالب منافع 
گروه هــای ذی نفع کمک می کند تا همه مشــکالت را در یکــی از این چهار گروه 

جای بدهیم.
حــال به این ســؤال بپردازیم که چرا نظام آموزشــی ما قادر بــه تأمین منافع 
گروه های ذی نفع نبوده است. چرا این مشکالت به وجود آمده اند و چه باید کرد؟ 
چگونــه می توان از ناهماهنگی به ســوی هماهنگی حرکت کرد؟ ســازوکارهای 

ایجادکننده هماهنگی چیست؟
چهار سازوکار ایجاد هماهنگی در مواجهه با چالش های برشمرده را می توان 
پیشــنهاد کرد: (۱) ســازوکار اداری، (۲) اقتصادی، (۳) اجتماعی و (۴) سیاسی. 
ضمن توضیح این چهار ســازوکار رابطه عّلی و تقــّدم و ترّتب میان آنها در ادامه 

آمده است.
هریــک از کنشــگران (دانش آمــوزان و خانواده هــا، معلمــان و کارکنــان 
آموزش وپرورش، سیاســت گذاران و مدیران و بهره برداران) قاعدتا منافع و عالیق 
خود را دنبــال می کنند. منافع هر یــک از این گروه ها ممکن اســت در تعارض با 
منافع گروه دیگر قــرار گیرد. یک کارمند معموال خواهان کمترین کار و بیشــترین 
دریافتی و زندگی کردن نزدیک محل زندگی خود است. دانش آموز آسان ترین شیوه 
را می پســندند. سیاست گذار خواهان تبعیت ســایر بازیگران از ارزش ها و فرامین 
اســت. بهره برداران بهترین نیروی انسانی با حداقل مشارکت مالی را می خواهند. 

مدیران مدارس بیشترین اختیارات با کمترین مشارکت اولیا را خواهان اند، کارکنان 
از نظام ارزشــیابی خوب گریزان اند، مدیران در سطوح مختلف از شایسته ساالری 
گریزان اند. البته این گزاره ها به این معنا نیســت که همه کنشــگران به دنبال امور 
فوق هســتند  اما در نظام های جمعی اگر درصد اندکی از کنشگران به این رفتارها 

مبادرت ورزند، کل آن نظام دچار عدم کارکرد شده و ناکارآمد می شود.
بــرای گریز از این تلــه بزرگ ناهماهنگی، گروهی معتقدند باید نظام سیاســی 
جایــگاه آموزش وپرورش را ارتقا بخشــد و نظام خوبی را طراحی کند (ســازوکار 
سیاســی)، گروه دیگر بر این باورند که باید نظــام اداری آموزش وپرورش بازنگری 
و اصالح شــود (ســازوکار اداری) و گروه دیگری طرح های اقتصادی مانند کوپن 
آموزشــی یعنی ســازوکار اقتصادی را پیشــنهاد می کنند. به عبارت دیگر عده ای 
موتور تحول را تعهد سیاســی و عده ای دیگر نظام اداری و عده ای دیگر اقتصادی 
می داننــد. بدون انکار نقش مهم هر یک از این ســازوکارها باید پذیرفت که نقطه 

آغاز، سازوکار اجتماعی است.
ســازوکارهای دیگر زمانی در مدار درست قرار می گیرند که سازوکار اجتماعی 
فعــال و کارآمد باشــد. منظــور از ســازوکار اجتماعی به زبان ســاده گفت وگو و 
چانه زنی گروه های مختلف برای اصالح نظام آموزش وپرورش است. گفت وگوی 
اجتماعی ســازوکاری برای اصــالح همه امور از جمله نظام آموزش اســت. اگر 
گروه های مختلف مشــکالت خود را به سیاســت مداران و مدیران ارشــد انتقال 
دهند و به طور مســتمر برای تحقق آن تــالش کنند نظام آموزش وپرورش اصالح 
می شــود. به همین همایش توجه کنید. این همایش توســط ۱۰ مؤسســه خیریه 
و چهار انجمن علمی برگزار شــد. اگــر این همایش تداوم یابد و ســایر نیروهای 
اجتماعی برای اصــالح نظام آموزش وپرورش تالش کنند، بــدون تردید می توان 
نظــام آموزش وپرورش را اصــالح کرد. نباید منتظر ماند تا نظام سیاســی یا نظام 
اداری نظــام آموزش را اصالح کنند البته وظیفه آنها اصالح امور اســت اما نباید 
به انتظار آنها نشســت. نیروهای مردمی ماننــد برگزارکنندگان این همایش کانون 
دانش و قدرت هســتند. هــر قدر کانون های مردمی متحد و همگرا شــوند، نظام 
آموزش بهتری خواهیم داشت. سرنوشت هر قوم را رهبران آن تعیین می کنند اما 
رفتار رهبران از رفتار مردم هم متأثر اســت. نیروهای اجتماعی نباید انتظار داشته 
باشند روزی برسد که رفتار رهبران عوض بشود و منافع آنها را تأمین کنند. باید این 
خودباوری در نیروهای اجتماعی وجود داشــته باشد که می توانند رفتار مسئوالن 

را اصالح کنند.
همه گروه هایی که از نظام آموزشی کنونی متأثر می شوند و خواهان یک نظام 
آموزشی بهتر هســتند، می توانند در قالب مؤسسات مردمی، نهادهای پژوهشی  و 

رسانه ها رفتار مدیران و نظام اداری را اصالح کنند.
آموزش وپرورش مطلوب در جمهوری اسالمی چیست؟

علی اصغر فانی؛ وزیر سابق آموزش وپرورش

مســائل نظــام آموزش وپرورش از دو منظر قابل بررســی اســت؛ یکــی از منظر 
آســیب های موجود که البتــه به احصای راه حل هایی رســیدیم. از ســوی دیگر 
می توان از منظر یک پرســش با مســائل نظام آموزشی مواجه شــد، در واقع باید 
پرســید آموزش وپرورش مطلوب در جمهوری اســالمی چیست؟ که از این منظر 
جواب قاطع و شــفاف اســت؛ عدالت آموزشــی، به بیان دیگر نظامی که باالترن 
میزان عدالت آموزشــی را محقق کند. به نظر می رســد، از دو مسیر به یک راه حل 
رســیده ایم. یعنی عدالت آموزشی راه برون رفت آموزش وپرورش از شرایط فعلی 

است.
در ســال های گذشــته آموزش وپرورش کوچک انگاشته شــده و می شود و به 
نوعی در اولویت نیســت. این معضل اصلی نظام آموزش وپرورش ایران اســت؛ 

یعنی مقوله ســهل و ممتنعی دانسته می شــود. می توان گفت مسئوالن اهمیت 
آموزش وپرورش را نفهمیده اند.

چنین رویکــردی به آموزش وپرورش تبعاتی به دنبال دارد؛ ۱. کســری بودجه 
۲۵ تــا ۳۰ درصــدی در هــر ســال  ۲. دخالت نهادهــای حقیقــی و حقوقی  ۳. 
تنــوع بیش ازحد مــدارس. ما هفت نوع مدرســه در ایران داریــم؛ دولتی عادی، 
هیئت امنایی، شــاهد، نمونه دولتی، تیزهوشان، استثنائی و غیردولتی. این تنوع دو 
خاســتگاه دارد؛ یکی پول گرفتن از مردم اســت. یکی از وزرای سابق در جلسه ای 
گفته بود باید راهکاری پیدا کنیم که خانواده ها به میل خود پول بپردازند. مثال در 
دوره حضور من در وزارت آموزش وپرورش، در یک منطقه مدرســه ای داشتیم که 
۳۰ درصد دانش آموزان کالس ششــم منطقه در مدرسه تیزهوشان ثبت نام کرده 
بودند. استاندارد جهانی ۲٫۷ درصد اســت. اینها برای پول گرفتن است. خاستگاه 

دوم تنوع مخاطب است:
تیزهوشــان، اســتثنائی  و...  ۴. حــذف ســرانه مــدارس دولتی (بــرای مثال 
بــرای پرداخت هزینه های آب و بــرق و گاز و...)  ۵. بی انگیزگــی معلمان و کادر 
آموزش وپرورش. معیشت و منزلت معلم زیر سؤال است. معلم، اولیا، مسئوالن، 
دانش آموزان همه ناراضی هســتند ۶. بی ثباتی مدیریتــی. میانگین عمر مدیریتی 
وزرا دو ســال اســت. در دو ســال هیچ کاری در آموزش وپرورش نمی توان انجام 
داد ۷. تبعات ناشــی از کرونــا که باعث ترک  تحصیل دانش آموزان زیادی شــده 
اســت. کمترین برآورد حدود ۹۶۰ هزار دانش آموز است. بازگرداندن هر یک از این 
دانش آموزان بســیار دشــوار اســت ۸. افت تحصیلی در دوران کرونا  ۹. افزایش 
نارسایی های رفتاری و تربیتی و حتی قامتی (ناشی از کم تحرکی و استفاده مفرط 

از موبایل و تبلت) در دانش آموزان در دوره کرونا.
با چنین شرایطی نهادهای مردمی بی تردید می توانند باالترین اثرگذاری را داشته 
باشــند. به دلیل ماهیت فعالیت داوطلبانه آنها، هزینه های نظام آموزش وپرورش 
بــرای حل هر یک از چالش های ۹گانه برشمرده شــده بســیار کاهش می یابد. به 
نوعی دولت ناگزیر اســت برای رفع مســائل مذکور باالتریــن میزان همکاری را با 

نهادهای مردمی داشته باشد.
مسئله نظام آموزش درست فهم نشده است

محسن حاجی میرزایی، وزیر سابق آموزش وپرورش

ما با مسائل و مشکالت متعددی در آموزش وپرورش روبه رو هستیم. اینکه چرا این 
مشکالت وجود دارد به نظر من به اختالل در کارکرد نظام آموزش وپرورش مربوط 
اســت و رمزگشایی از اختالل این نظام پاســخ به این سؤال است. ابتدا دو مقدمه 
بیان می کنم: ۱. تفکیک بین دو مفهوم مشــکل و مسئله. گاهی این دو را جای هم 
به کار می بریم و این صرفا یک خطای ادبیاتی نیســت و بســیار در جریان مدیریت 
کارســاز و تعیین کننده است. فهم این دو مفهوم در تصمیم گیری های شایسته تر و 
دقیق تر بسیار مهم اســت. مشکل بیرونی ترین و قابل مشــاهده ترین وجه نگرانی 
است و نشــانگر اختالل. مشکل دیده می شود  اما مسئله تعریف می شود. مشکل، 
نشانه و راهنما ست. فقر آموزشی یک مشکل است که هوار می شود روی سر همه 
ما و ما را به تفکر وامی دارد. اما این مسئله نیست. برای نزدیک شدن به مسئله باید 

به الیه های درونی موضوع رسوخ کنیم.
باید معلومات و مجهوالت مان را از مشــکل روشــن کنیم تا به مسئله نزدیک 
شــویم. صورت مسئله باید روشن باشد تا بتوان به  دنبال راه حل رفت. چالش دوم 
این اســت که در مقام طی مســیر از مشکل به مســئله دچار سوگیری های نظری 
شــویم. برای مثال، ما در ۷۰ سال گذشــته در بهره وری (استفاده مفیدتر از منابع) 
تقریبا نزدیک به صفر بوده ایم. این یک مشــکل اســت اما اینکه ریشه آن چیست، 
بالفاصلــه ســوگیری های ذهنی می آید. بــرای مثال، فرض می گیرنــد که علت، 
ناآشــنایی افراد با بهره وری است و شروع می کنند به برگزاری دوره های بهره وری. 
بعد می بینید هیچ اتفاقی نمی افتد. برخی می گویند مشکل حقوقی است و نیاز به 
قانون دارد اما بــاز می بینند تغییری رخ نمی دهد. برخی می گویند به  دلیل نبودن 
ساختار است. ســازمان و اعتبارات و... می گیرند و باز مسئله حل نمی شود. بسیار 
اتفاق افتاده که در زمان تبدیل مشــکل به مســئله ما دچار ســوگیری های ذهنی 
می شویم و باورهای غلطی را مبنای تصمیم گیری قرار می دهیم ۲. ما مشکالت را 
به صورت گزاره های مستقل فهرست می کنیم؛ برای مثال پایین بودن انگیزه، حقوق 
پاییــن، حافظه محوری  و... آن چیزی که باید به آن توجه کنیم، نگرش سیســتمی 
است. این گزاره های مستقل دردی را دوا نمی کند. مشکل یک سیستم است. یعنی 
در پیوند سنجیده بین این گزاره هاست که مسئله صورت بندی می شود. گزاره های 
مســتقل قادر نیست ما را به ســمت حل مســئله پیش ببرد. ترکیبی از عوامل با 
نسبت های معّینی در مفصل بندی های خاصی قادر به خلق ارزش معّینی هستند. 
نداشــتن نگاه سیســتمی و رویکرد منفرد و جدای از هم به مسائل موجب اتالف 

منابع و فرصت ها می شود.
جمع بنــدی من از این دو مقدمه اینکه علت العلل نظام آموزش وپرورش ایران 
این اســت که ایــن نظام بد طراحی شــده و نمی توان آن را خــوب مدیریت کرد. 
این دعوی بزرگی اســت امــا مصداق های زیادی برای اثبات ایــن دعوی دارم. ما 
منابع انسانی، برنامه درســی، منابع مالی، نظام سنجش  و... داریم. اینها قطعات 
پازلی هســتند اما چگونگی ترکیب اینها با هم دچار مسئله است. منابع مالی مثل 
خون جاری در سیســتم است اما منابع مالی در نظام آموزش وپرورش در خدمت 
سیستم نیست. آموزش وپرورش در ۹۶ درصد منابع هیچ دخالتی ندارد، در کیفیت 
معلم هیچ دخالتی ندارد  بلکه مســتقیما از طرف خزانه در ازای ساعاتی که افراد 
اختصاص می دهند، به حســاب آنها واریز می شود. در قالب یک طراحی هوشمند 
است که این منابع در تمام ارکان گردش پیدا می کند. امروز این گونه نیست. برنامه 
درســی ما از منابع مالی ما تغذیه نمی شود، نظام تربیت نیروی انسانی ما مرتبط 
با این مســئله نیست. منابع هیچ درگیری با ارکان دیگر این نظام ندارد. با اطمینان 
می گویم اگر منابع آموزش دو برابر هم شــود، تأثیری بر کیفیت نظام آموزشــی ما 
ندارد. چون منابع و این نظام با هم پیوند سیســتمی ندارند. برای من عجیب بود 
که وزارت آموزش وپرورش برنامه پایش اهداف خودش را نداشــت؛ گزارشــی در 
این زمینه نیســت. اصال این ســؤال در نظام آموزش وپرورش وجود ندارد که این 
حجم از منابــع و ۱۴-۱۵ میلیون دانش آموزی که بهتریــن دوران عمر خود را در 
آن می گذرانند، بناســت به کجا برسند؟ اساسا شاخصی برای این کار تعریف نشده 
اســت. اگر آزمون های تیمز و پرلز نبود که وضعیت ما را نشان دهد، خود ما چنین 
ارزیابی هایــی از خودمان انجام نمی دهیم. عناصــر آموزش وپرورش خوب با هم 

ترکیب نشده، مفصل بندی های آن درست نیست.
یک سیســتم وقتی پایدار می شود که ویژگی هایی داشــته باشد. یک مجموعه 
باید چهار ویژگی داشــته باشــد: ۱. تعریف مناســباتش با بیرون از خودش، حلقه 
گســیخته ای اســت از مجموعــه برنامه های توســعه کشــور، حتی در ســند از 
واژه «همــکاری» اســتفاده می شــود، درحالی که همکاری گویای «هم راســتایی 
مأموریت ها» نیســت  ۲. سیستم باید بهینه شــده باشد  ۳. نظام انگیزشی به عنوان 
مهم تریــن عامل حرکت مدام پر و خالی می شــود، تغذیه نمی شــود  ۴. نســبت 
حکومــت و آموزش وپرورش از ابتدا به درســتی درک نشــده اســت. به نظر من 
حکومت ۱۰ مأموریت نسبت به آموزش وپرورش دارد که به اعتقاد من هشت تای 
آن را اساســا متوجه نشده اســت و دو تا را هم ناقص انجام داده است. در مقوله 
گسترش و افزایش کّمی خیلی کار شده  اما در مقوله کیفی خیر. چرا باوجوداینکه 
کیفیت هم برای ما مهم بوده اما نتوانسته ایم کاری انجام دهیم؟ به اعتقاد من به 

نگرش غلط به مسئله مربوط است، ما مسئله را درست فهم نکرده ایم.

«نابرخورداری از آموزش کیفی» شکل پنهان فقر و نابرابری آموزشی
محمدرضا نیک نژاد

هنگامی که سخن از فقر و نابرابری آموزشی به میان می آید، نخستین چیزی که به 
ذهن می رســد، کودکان بازمانده از آموزش اســت. اگرچه بازماندگی از آموزش 
خشــن ترین شــکل فقر و نابرابری نه تنهــا در آموزش بلکه نابرابــری اجتماعی، 
اقتصادی و حتی سیاســی اســت اما به نظر می رســد با تمرکز بیش از اندازه بر 
بازماندگان از آموزش نباید گونه های دیگر فقر آموزشــی را نادیده گرفت. شــاید 
بتوان فقر و نابرابری آموزشــی را به دو دســته آشــکار و پنهان تقســیم کرد. به 
احتمال فراوان آشــکارترینش بازماندگی از آموزش و یکی از دسته های پنهان آن 
«نابرخــورداری از آموزش کیفی» اســت. نابرخــورداری از کیفیت، ریشــه های 
گوناگونــی دارد که از مهم ترین آنها تراکم بــاالی دانش آموزان در کالس و عدم 
دسترســی به معلم باکیفیت و آموزش دیده اســت. گرچه هر یــک از موردهای 
اشاره شــده دارای عامل های گوناگونی اســت اما تمرکز این یادداشت بر سیاست 
تعدیــل نیــرو در آموزش وپرورش و بررســی برخی از آســیب های آن بر کیفیت 
آموزش در کشــورمان است. پیش از پرداختن به اصل موضوع باید تأکید شود که 
کیفیــت از دیــدگاه من تنهــا نمره و معــدل و رتبــه کنکور و پذیرفته شــدن در 
دانشگاه های نامدار و... نیست بلکه در همراهی با تعریف های نوین و جهانی آن، 
پرورش شهروندانی در تراز جهانی و آماده برای پذیرش دگرگونی های فزاینده در 
روزگاری  اســت که مهم ترین ویژگی اش نو به نوشدن های تند و باورنکردنی است. 
امــا به ناچار و با توجه به گرفتاری های پرشــمار ســاختار آموزشــی کشــور این 

یادداشت نیز بر شاخص های کّمی آموزش تمرکز خواهد کرد.
در گزارش فقر چندبعدی که تابســتان ۱۴۰۰ از ســوی وزارت رفاه منتشر شده  
آمده: در ســال آموزشی ۹۹-۹۸ نسبت دانش آموز به معلم در کشور ۲۸٫۳ بوده 
 اســت. براساس این گزارش در سال ۲۰۱۹ نســبت دانش آموز به معلم در جهان 
در دوره دبســتان ۲۳٫۴، در اروپا ۱۳  و در ایران ۲۷٫۳، در دوره متوســطه اول در 
جهان ۱۷، در اروپا ۱۱  و در ایران ۲۷  و در دبیرستان در جهان ۱۹، در اروپا ۱۳  و در 

ایران ۱۷ بوده است.
اگر این آمار و ارقام را در کنار خبرهای پرشــمار درباره کمبود معلم در کشــور 
بگذاریم، شــاید بهتر بتوان آســیب این شــاخص آماری را درک کرد. خرداد ۱۴۰۱ 
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت با کمبود ۳۰۰ هزار معلم روبه رو 
هســتیم. همین چند روز پیش نیز معاون پارلمانی وزیر آموزش وپرورش گفت: با 
وجود ورود ۴۰ هزار معلم از دانشــگاه فرهنگیــان و ۳۴ هزار جذب از راه آزمون 
اســتخدامی همچنان با کمبود معلم روبه رو هســتیم؛ چراکــه بیش از ۸۰ هزار 
معلم بازنشســته خواهند شــد. البته شــاید این دو عدد به نظر متناقض باشند! 
امــا چون همواره کمبود معلم را با دادن ســاعت های حق التدریس به معلمان 
رســمی و شــاغل و معلمان بازنشســته تا اندازه ای جبران می کننــد، این کمبود 
شــگفت آور چندان به چشــم نمی آید و البته اینها جدا از استفاده از انواع معلم 
مانند آزاد و پیمانی و قراردادی و خرید خدمات و سرباز معلم است. آنچه تا اینجا 

روشن است، کمبود آسیب زای معلم در ساختار آموزشی کشور است و من به چنین 
کمبودی باور دارم و آن را یکی از ریشــه های بی کیفیتی آموزش در کشور می دانم. 
اما بد نیست اینجا بنا بر ضرورت خاطره ای بازگو شود. وزیر پیشین آموزش وپرورش 
در سال ۹۴ طی ســخنانی درباره شرایط نیروی انسانی آموزش وپرورش گفت: «من 
اســتخدام های کارشناسی نشده و بدون نیازســنجی در آموزش وپرورش را به دلیل 
بهره وری پایین نیروی انســانی، خیانت به نظام تعلیــم  و تربیت می دانم و راه حل 
اساســی برون رفت از این مشکل را کاهش نیروی انسانی آموزش وپرورش به تعداد 
۷۵۰ هزار نفر می دانم». در همین راستا علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه در 
آن مقطع نیز در ســال ۹۵ می گوید: «جهت گیری وزیر آموزش و پرورش این است که 
بتوانیم تناسبی بین تعداد فرهنگیان و دانش آموزان داشته باشیم و نسبتی که امروز 
بــه ازای ۱۱ دانش آموز یک معلم داریم، معقول تر شــود؛ به گونه ای که به ازای هر 
۱۵ دانش آموز یک معلم داشته باشیم». این سخنان و این سیاست در زمانی مطرح 
می شــود که همان ســال ها نیز در جای جای کشــور با کمبود معلم روبه رو بودیم. 
من آن زمان در یادداشــتی در روزنامه همدلی این برآوردها را نادرســت و آسیب زا 
دانسته و نســبت به پیامدهای چنین نگاهی هشدار دادم. دست برقضا نزدیک پنج 
 سال بعد محسن حاجی میرزایی، واپسین وزیر آموزش وپرورش دولت روحانی گفت: 
«براساس شاخص های ســازمان اداری استاندارد و شورای عالی وزارت، حدود ۱۹۷ 

هزار نفر در آموزش و پرورش کمبود نیرو داریم».
اما چرا نادرست؟ نسبت یک به ۱۱ معلمان به شمار دانش آموزان، از تقسیم نزدیک 
۱۳ میلیون دانش آموز آن زمان به کمتــر از یک میلیون حقوق بگیر آموزش و پرورش 
به دســت آمده  بود که خود انحرافی در موضوع به شمار می آمد، زیرا از یک میلیون 
حقوق بگیــر آموزش و پــرورش نزدیک به ۳۵۰ هــزار نفــر در ادارات، ادارات کل، و 
وزارتخانه کار می کنند  یا مدیر، معاون، ســرایدار، مشاور، مربی امور تربیتی و ... بودند 
و هســتند. بر پایه گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ســال ۹۴-۹۳، بیش از ۱۲۵ 
هزار نفر از کارمندان سامانه آموزشی، نیروهای اداری و خدماتی بوده اند! پس معلم 
به شــمار نمی آمدند. بنابر برآوردهای آن زمان و با کم کردن نیروهای غیر آموزشــی، 
این نســبت یک به ۱۹ می شــد. البته در سال ۹۶ به درستی به نسبت یک به ۲۰ اشاره 
شــده اما همانجا به برنامه آموزش وپرورش برای افزایش این نسبت به ۲۵ نیز تأکید 
شده است. از سوی دیگر با توجه به پراکندگی جمعیتی و جغرافیایی ایران این آمارها 
نمی توانند بیانگر همه واقعیت باشد؛ چراکه ۷۰ تا ۷۵ درصد مردم کشور در شهرها 
و کالن شــهرها هستند و در بیشتر شهرها آمار کالس ها از ۳۰ تا ۴۰ دانش آموز است؛ 
این شــمار دانش آموز در یک کالس آموزش را به شــدت ناکارآمد و زمینگیر کرده  و 
اینجاســت که تعدیل نیرو در ســاختار آموزشی برای کیفیت بســیار آسیب زا بوده و 
هســت. این کار شوربختانه شمار دانش آموزان در حاشیه کالن شهرها را به ۵۰ تا ۶۰ 
دانش آموز رساند. سیاست تعدیل نیرو تا سال ۱۴۰۰ منجر به خروج ۳۵۵ هزار نیرو از 
آموزش وپرورش از طریق بازنشستگی شد. اگر دو/سوم این نیروها معلم بوده باشند، 
۲۳۷ هــزار معلم از چرخه آموزش خارج شــده و در عوض و در بهترین حالت صد 
هزار معلم از دانشــگاه فرهنگیان و برگزاری آزمون وارد آموزش وپرورش شــده اند. 
امــا نکته مهم دیگر درباره تراکم دانش آموز این اســت که روند کاهشــی جمعیت 
دانش آموزی در دوره ای بهترین فرصت را برای رفتن به ســوی کاهش تراکم کالسی 
در کشــور فراهم کرد اما نگاه صرفه جویانه به آموزش جلوی این فرصت تاریخی را 
گرفت و در سال هایی که جمعیت دانش آموزی کاهش یافته بود، مدرسه های کشور 
یکی پس از دیگری بسته شده، اجاره داده  شده، تغییر کاربری داده یا فروخته شدند  و 
شوربختانه حتی با تغییر دولت ها و دست به دست شدن نهاد اجرائی تغییر سیاستی 

در راستای بهسازی آن انجام نگرفته است.
اکنون بد نیست که به یکی از آسیب های مهم تعدیل نیرو پرداخته شود؛ اگرچه 
در موضوعــی که مطرح می شــود، آســیب ها تنها متوجه معلمــان و کمبود آنان 
نیست. در دو دهه گذشته آزمون های جهانی ای مانند پیزا، پرلز و تیمز معیاری برای 
سنجش سطح ســواد دانش آموزان در کشورهای گوناگون شــده اند؛ اگرچه شیوه، 
وارســی و نتیجه گیری های این آزمون ها در جهان منتقدهای توانمندی نیز دارد. در 
آزمــون ۲۰۱۹ تیمز که به ارزیابی ســواد علوم و ریاضی پایه های چهارم و هشــتم 
می پردازد، دانش آموزان ایرانی در ریاضیات پایه چهارم از ۵۸  کشــور شــرکت کننده 
در جایگاه ۵۰ و در علوم پایه چهارم نیز در جایگاه ۴۸ قرار گرفته اند. در آزمون پایه 

هشتم نیز ۳۹ کشور حضور داشتند که ایران در جایگاه ۲۹ قرار گرفت.

در ســال ۲۰۱۶ و در واپسین دوره آزمون پرلز که سواد خواندن دانش آموزان پایه 
چهارم را می ســنجد ایران رتبه ۴۵ را در میان ۵۰ کشور شرکت کننده به دست آورد. 
در ارزیابی های داخلی و بررســی آزمون های نهایــی دانش آموزان دوازدهم- که تا 
اندازه ای قابل اعتنا و اعتماد است- میانگین نمرات در سال آموزشی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ 
نزدیک ۱۲٫۶ بوده اســت. در گزارش فقر آموزشــی وزارت تعاون آمده که تخصص 
کارمندان از جمله معلمان یکی از شــاخص های کیفی برای ارزیابی میزان کامیابی 
در کار آنهاســت. با توجه به این گزارش و با این شــاخص ۶۶٫۲ درصد معلمان در 
دبســتان، ۶۸٫۴ درصــد در متوســطه اول و ۷۳٫۸ درصد در متوســطه دوم دارای 
تخصص الزم برای آموزش در پایه خود بوده اند. از سوی دیگر میزان تحصیل معلم 
نه تنها در ارزیابی های ملی بلکه در برآوردهای جهانی به عنوان یکی از شــاخص ها 
مورد توجه اســت. در گزارش فقر آموزشی با اشاره به بررسی های آزمون تیمز تنها 
۲۶ درصد از دانش آموزان تحت آموزش معلمانی با مدرک باالتر از کارشناسی قرار 
گرفته انــد. این نــرخ در جهان ۳۵ درصد بوده و در این شــاخص ایران در میان ۳۹ 

کشور در این آزمون در رتبه ۲۲ قرار گرفته است.
در دورانی که از ســویی با کاهش معلم روبه رو هســتیم و از ســوی دیگر آمار 
دانش آمــوزی رو بــه افزایش اســت، بــرای خالی نماندن کالس ناچــار به جذب 
نیروهای آموزش ندیده، دارای مدارک غیر مرتبط با آموزش وپرورش و رشته تدریس، 
بررسی نشــده به لحاظ هوشی، جســمی و روانی، فراریان از غول بی کاری و عموما 

بی عالقه به شغل آموزش و ... می شویم.
امــا راهکار گریز از شــرایط ناامیدکننــده کنونی در اولویــت قرارگرفتن آموزش، 
تــالش برای ایجاد یک جنبش اجتماعی مبتنی بر فرهنگ برای بهســازی آن، حذف 
نــگاه پولی و صرفه جویانــه در آن، دیدن آموزش به عنوان پایه و محور توســعه و 

هزینه کردن برای آن به ویژه در بخش رضایتمندی معلم و نیروهای مدرسه است.
گونه شناسی چالش های نظام آموزش و پرورش

طاهره نقی یی؛ دبیرکل سازمان معلمان ایران

در پنل چالش های نظام آموزشی در ایران که در همایش فقر و نابرابری آموزشی با 
هدف بررســی شاخص ها و ابعاد فقر و نابرابری آموزشی برگزار شود، اینجانب دبیر 
ریاضی بازنشســته با بیش از ۳۰ سال ســابقه خدمت در آموزش وپرورش و دبیرکل 
فعلی سازمان معلمان ایران، برداشت های خود را براساس مشاهدات و تجربیات و 
مطالعات اندک از چالش های آموزش وپرورش در دو سطح تقدیم می کنم. در ابتدا 
ضروری است توضیح دهم مرور این ۴۰ مورد از دید بعضی از دوستان ممکن است 
تکرار مکررات باشد ولی برای آنکه به یک توافق جمعی و نگاه مشترک برسیم الزم 
می دانــم در این گونه نشســت ها با هم به تعــدادی از آنها بپردازیم تــا به زوایای 
مختلف موارد مطرح شــده آگاه و با مسئله به صورتی عمیق تر آشنا و توافق کلی در 
جمع ایجاد شود. در پی این نگاه مشترک کلی، احتماال همکاری  هایی در جمع شکل 

خواهد گرفت و به سمت حل مسئله حرکت خواهیم کرد.
در ســطح اول چالش هــای کالن آموزش وپــرورش و ســپس در ســطح دوم 

چالش های متوسط و خرد را برمی شمارم.
ضرورتی به توضیح موارد مطرح شــده نیســت؛ زیرا اکثر حاضرین در همایش، 

کارشناسان و صاحب نظران این حوزه هستند.

الف. چالش های کالن آموزش وپرورش:
۱. ایدئولوژیک بودن نظام آموزشی

۲. تعدد اهداف نظام آموزشی
۳. نظام سلسله مراتبی متمرکز

۴. بی توجهی به اصل ۳۰ قانون اساسی
۵. بی توجهی به انتظارت منطقه ای و محلی

۶. یکسان بودن دروس برای دانش آموزان در سراسر کشور
۷. بی توجهی به دستاوردهای علمی و تجربیات موفق جهانی در امر آموزش

۸. بی توجهی به مهارت های الزم زندگی برای دانش آموزان
۹. بی توجهــی بــه دوره هــای پیش دبســتانی و دبســتان و غفلــت از اهمیت 

فوق العاده این دوره ها
۱۰. طبقاتی شدن آموزش و بی عدالتی آموزشی

۱۱. نظری بودن آموزش
۱۲. نمره محوری

۱۳. حافظه محوری
۱۴. معلم محوری

۱۵. منابع آموزشی قدیمی و به روزنبودن محتوا و روش های آموزش
۱۶. اشباع تبلیغات مذهبی در مدارس

۱۷. فقدان مشارکت بازیگران اصلی در امر آموزش و تربیت
۱۸. آثار کرونا اعم از ترک تحصیل و افت تحصیلی و...

۱۹. بی اعتمادی دولت به تشکل های فرهنگیان و دخالت در کار آنها
۲۰. مصرفی دیدن هزینه ها در آموزش وپرورش

ب. چالش های متوسط و خرد آموزش وپرورش:
۱. سیستم غیرکارشناسی تعیین مدیران، ناظمان، مشاوران، و به ویژه معلمان

۲. سرانه ناچیز مدارس
۳. فقدان آزمایشگاه، کتابخانه  و مرکز سمعی بصری مناسب

۴. تراکم باالی دانش آموزان در کالس
۵. کمبود معلم

۶. آموزش ضمن خدمت کم و نامناسب
۷. عدم تناسب دستمزد معلمان با هزینه های زندگی

۸. بی توجهی به شادی و نشاط در مدارس
۹. حجیم بودن کتاب ها به نسبت ساعت آموزشی

۱۰. سیطره نهادهای حراستی بر آموزش وپرورش و امنیتی شدن فضای آموزشی
۱۱. عدم امکان جذب افراد مستعد باهوش باال برای این شغل

۱۲. مافیای کنکور
۱۳. ضعف مفرط نظام جذب، حفظ  و ارتقای نیروهای کیفی در آموزش وپرورش

۱۴. ناکارآمدی نظام ارزشیابی علمی، مدیریتی
۱۵. اکنون زدگی و بی توجهی به آینده

۱۶. بی توجهی به ورزش و هنر در نظام تعلیم و تربیت
۱۷. فقدان خالقیت و نوآوری در مدارس

۱۸. ضعف کار گروهی در مدارس
۱۹. مدیریت سیاسی و غیرحرفه ای در سطوح عالی و میانی آموزش وپرورش

۲۰. عدم همسان سازی حقوق معلمان با کارکنان سایر دستگاه ها
ســخن پایانی آنکه می توان راهکارهای کلی و شــعاری و کلیشــه ای برای حل 
چالش ها ارائه کرد که بنده خود را معذور از بیان آنها می دانم. به نظر بنده درست 

آن است که:
اوال وجود این چالش ها مورد توافق قرار گیرند.

ثانیا راهکارهایی ازســوی متخصصان و صاحب نظران در یک نظام هماهنگ 
و ســازگار و اجرائی متناسب با شــرایط امروز و آتی کشور با مشارکت ذی نفعان 

اصلی نظام آموزشی برای رفع آنها طراحی شود.
ثالثا عزمی جدی در میان دســت اندرکاران نظام آموزش وپرورش برای استفاده 

از راهکارها ایجاد شود.

فقر در همه ابعاد آن، کم و بیش مبتالبه اکثر کشــورهای جهان اســت. تالش برای مقابله با فقر و کاستن از آالم آن سال هاست به عنوان چالشی نظری 
و عملی مطرح اســت. مطالعات نشــان داده در این میان برنامه ریزی برای فقر آموزشی، بنیادی ترین روش برای پیشگیری  و رهایی از کلیه ابعاد فقر و 
نابرابری  است.  بودجه ناکافی آموزش و پرورش، عدم دسترسی بسیاری از اقشار کم درآمد به مدارس باکیفیت، نارضایتی معلمان از حقوق و دستمزد، 
نبود فضای مناســب و کافی برای تحصیل، کمبود معلم نســبت به دانش آموز، فقدان مهارت و دانش الزم در میان تعدادی از معلمان، در دســترس 
نبودن زیرســاخت های ارتباطی برای دانش آموزان مناطق محروم، آسیب های اجتماعی ریز و درشتی که کودکان درگیر آنها هستند، عدم پوشش کامل 
پیش دبستانی،  مشکالت عدیده و مزمن کنکور و تسلط منافع اقتصادی گروه های خاص بر نظام آموزشی،  و تعارض منافع  در ساختار آموزش و پرورش 
همگی مسائلی هستند که  در  سال های متمادی شکل گرفته و امروز به وضعیتی بغرنج تبدیل شده اند.  مقابله با این مسائل نیازمند گفت وگوی اجتماعی 
در سطح ملی اســت. گفت وگو، یعنی به رسمیت شــناختن حقوق همه افراد، گروه ها و نیروهای اجتماعی  و ایجاد همبستگی حول نفع همگانی و رفتن 

به سوی یک جامعه عاری از فقر.  
در روز هفتم شهریور همایش «فقر و نابرابری آموزشی» در خانه اندیشمندان برگزار شد. مرکز علمی کاربردی خانه کارگر، انجمن جامعه شناسان، انجمن 
مطالعات تطبیقی آموزش  و پرورش، انجمن اقتصاد ایران و ۱۰ مؤسســه خیریه برگزارکنندگان این همایش بودند. در اینجا سخنرانی کاظم اکرمی، وزیر 
آموزش و پرورش در سال های ۶۷-۱۳۶۳و رضا کیانیان، هنرمند عرصه تئاتر و سینما در ادامه میزگرد چالش های نظام آموزش  و پرورش که یکی از چهار 

میزگرد این همایش است، آمده است.

پاندمی فقر آموزشی
 در ایران و جهان

مشارکت نکردن در اداره مدرسه
بی ثباتی در تدوین کتب و مقررات

تعدد مراجع سیاست گذاری
درصد اندک فارغ التحصیالن رشته های فنی و حرفه ای

نابرابری آموزشی
تبعیض در انتصابات

همکاری نکردن سایر بخش ها با نظام آموزشی
مشارکت نکردن در طراحی و مدیریت نظام آموزشی

نبود مهارت الزم برای ورود به بازار کار
مشارکت نداشتن در تصمیم گیری و مدیریت

بودجه ناکافی
به روز نبودن دانش و مهارت

هزینه های آموزشی
حقوق ناکافی

مداخله نمایندگان مجلس در انتصابات
مهارت اندک نیروی انسانی

ذی نفعان
دانش آموزان و خانواده ها

معلمان و کارکنان
مدیران و سیاست گذاران

بهره برداران

مشکالت نظام آموزش و پرورش در تأمین منافع ذی نفعان
جدول شماره۱ : مشکالت نظام آموزش و پرورش در تأمین منافع ذی نفعان 

ضرورت توجه به عدالت پرورشی
کاظم اکرمی؛ وزیر آموزش و پرورش ۱۳۶۳-۶۷

از امام صادق (ع) پرســیدند که آیا برای آموزش به دیگران می توان مزد دریافت کرد؟ ایشــان پاســخ دادند برای آموزش 
امور واجب دینی خیر  اما برای ســایر آموزش ها دریافت مزد بالمانع است؛ درصورتی که کودکان در آموزش نزد تو برابر باشند 
و بعضــی از آنها بر بعضی دیگر تفضیل داده نشــوند. امام صادق (ع) در جای دیگــری می فرمایند برخی بر این گمان اند که 
آموزش علم مخصوص ثروتمندان است و برای فقیران الزم نمی دانند. عالمانی که این گونه فکر می کنند در بخش سوم دوزخ 
قرار می گیرند. امام علی (ع) هم در جایی می فرمایند چند گروه مجازات می شوند و عذاب می کشند: حاکمان برای ستمگری، 
مالکان برای تکبر، روســتاییان برای بی ســوادی. چرا این سخنان جزء فرهنگ مردم نشــده است. شهید رجایی بر این استدالل 
بود که قانون اساســی آموزش را رایگان اعالم کرده؛ پس باید همه آموزش یکسان ببینند و از همین رو بود که مدارس دولتی 
بودند. شهید باهنر هم این مسیر را ادامه داد. درباره نابرابری های آموزشی بسیار بحث شده است، اما درباره نابرابری پرورشی 
کمتر بحث می شــود؛ یعنی عالوه  بر اینکه همه مردم حق دارند تحصیالت داشــته باشــند، اما جامعه بشری به  دلیل ضعف 
پرورشــی دانشمندانش با این همه چالش مواجه اســت: گرمایش زمین، صنایع ضدبشری. در کنار آموزش، آموختن انسانیت 
و عدالت ضروری اســت. ما فقط دانشــمند نمی خواهیم، در کنار آن آدم می خواهیم. این مورد غفلت اســت. انگشت شمار 
بودند دانشمندانی که اعالم کردند ما در مسیر تحقیقات دیدیم تحقیقات ممکن است به زیان جامعه شود و به این دلیل آن را 
متوقف کردیم. درباره برابری آموزشــی سه دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه این است که مدارس باید بازتاب شرایط اجتماعی و 
فاصله های طبقاتی باشــد که مورد نقد جدی است. دیدگاه دیگر این است که انسان ها حق برابر دارند. این ظاهر خوبی دارد؛ 
اما عقب ماندگی و مشــکالت خانوادگی را چگونه می توان جبران کرد؟ شرایط خانوادگی تأثیر زیادی بر یادگیری دانش آموزان 
دارد. دیدگاه ســوم، دیدگاه جبران کنندگی اســت. آنها که دارند، باید به محرومان رســیدگی کنند. ورودی ها دانشگاه چقدر از 
مدارس عادی دولتی هســتند؟ امروز آموزش و پرورش ما مبتنی  بر دیدگاه بازتاب اجتماعی است؛ یعنی شکاف های اجتماعی 

و طبقاتی در مدرسه بازنمایی می شود.
بعد از انقالب به  لحاظ کّمی موفقیت های بســیاری داشــتیم. در دوره وزارت در سفری به سیستان وبلوچستان اعالم کردم 

که ما از ســال تحصیلی آینده تغذیه رایگان را که نمی دانم چرا بعد از انقالب برداشــته شــده بود، برقرار می کنیم. این برنامه 
را که راه انداختیم، ۱۱ هزار نفر به آمار ثبت نام در این اســتان اضافه شــد. ما چگونه می توانیم از مدارس برخوردار به مدارس 
نابرخوردار رسیدگی کنیم. یک بازیگر دولت است و یکی مردم. در دوره ای که ۸۰۰ میلیارد دالر نفت فروخته شد و می شد کل 
این مشــکالت را حل کرد، کســی به فکر آموزش و پرورش نبود. رئیس دولت باید آموزش و پیشــرفت و توسعه را بفهمد. اکثر 
وزرای ما چون دیدگاه تربیتی و انسانی در توسعه ندارند، در خدمت آموزش و پرورش نیستند. نهادهای مدنی و صاحب نظران 

و رسانه ها باید مدام از دولت بخواهند که به آموزش و پرورش برسد و جامعه را آگاه کنند.
ضرورت پرسشگری

رضا کیانیان
عدالت و برابری خوب اســت، سال هاســت که این را می شنویم؛ اما چرا و چگونه این عدالت باید برقرار شود؟ چرا عدالت 
برقرار نمی شود؟ مسئوالن حاضرند ساعت ها درباره عدالت برای ما صحبت کنند؛ اما چرا شرایط هر روز بدتر و بدتر می شود؟
ما کال در کشــورمان ســؤال کردن را کم داریم. ما از چه کسی باید ســؤال کنیم؟ از هر کسی که سؤال می کنیم می گویند بله 
درست است و می بینیم که آنها اپوزیسیون تر از ما هستند، یعنی شما یک مسئول پیدا کنید که اپوزیسیون نباشد؛ یعنی از پوزیشن 
خودش دفاع کند. این یعنی ســؤال جواب ندارد. سؤال این است که شما در زمان وزارت در آموزش و پرورش چطور با تمام این 
افکار زیبا و درخشــنده ای که دارید، نتوانستید به اهداف خود برسید؟ قاعدتا می گویند در این شرایط و با این مسئوالن نمی شود  
اما چرا نمی شود؟ چون ما بلد نیستیم سؤال کنیم و اصال اجازه نداریم که سؤال کنیم. من تئاتری هستم و در تئاتر بزرگ شده ام. 
مبنای تئاتر گفت وگو و دیالوگ اســت، مبنای تئاتر مونولوگ نیســت که یکی حرف بزند و بقیه گوش کنند. االن در تمام سطوح 

وضعیت مونولوگ است. هروقت گفت وگو در کشور شکل بگیرد، رشد خواهیم کرد و اگر نگیرد در همین سطح می مانیم.
چرا سیســتم ما با علوم انســانی مخالف است؟ کار فلسفه معاصر سؤال کردن اســت. سؤال کردن کار سختی است. علوم 
انسانی، سؤال ایجاد می کند و به همین دلیل مورد اقبال نیست و از این رو است که استادان جامعه شناسی و فلسفه ما روز به روز 
کم رنگ تر می شــوند. در سیستم های سنتی بزرگ تر و کدخدا سؤاالت را پاسخ می دادند  اما امروزه این سیستم جواب نمی دهد، 

ضروری است تا پرسشگری را از مدرسه به کودکان مان بیاموزیم.
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۲ وکیل دادگستری خواستار ابطال بخشنامه های اجرائی طرح پیامک حجاب شدند

چالش های یک پیامک

ســامان موحدی راد: در روزهایی که ایران داغدار مرگ شوکه کننده مهسا امینی اســت صحبت های فراوانی درخصوص چرایی رخ دادن این ماجرا 
درگرفته است. گفت وگوهای حقوقی فراوانی در زمینه گشت ارشــاد، برخورد پلیس امنیت اخالقی با زنان و همچنین حقوق شهروندی زنان ایرانی 
بر ســر زبان هاست. این اولین بار نیست که برخورد نادرست با زنان در مســائل مربوط به حجاب و پوشش موجب ایجاد سؤال های زیاد و مطالبات 
مردمی می شــود. در همین تابستان ۱۴۰۱ که اقدامات پلیس امنیت اخالقی شدت گرفته، شاهد چندین و چند رویداد مهم و سؤال برانگیز بودیم. در 
حالی که پلیس و ســتاد امر به معروف در میدان عمل در حال انجام اقدامات اجرائی در زمینه حجاب و عفاف هستند اما در میان کارشناسان حقوقی 
سؤال های فراوانی درخصوص قانونی بودن این اقدامات مطرح شــده است. سابقه این بحث ها طوالنی است و تنها به رویداد اخیر باز نمی گردد و 
برای نمونه چندسالی است که شهروندان ایرانی با ماجرای ارسال پیامک های حجاب برای دارندگان خودروهای سواری مواجه شده اند. پیامک هایی 
که منجر به توقیف خودرو و جریمه هایی هم برای شهروندان شده است. برخی از چهره های حقوقی معتقدند این پیامک و اجرای آن وجاهت قانونی 
ندارد. از جمله این چهره ها می توان به شیما قوشــه و فاطمه قلخانی اشاره کرد که با اقامه یک دعوای حقوقی از دیوان عدالت اداری خواسته اند تا 

دستور ابطال بخش نامه دادستانی کل کشور دو طرح ناجا مبنی بر «پیامک حجاب» را صادر کنند.

توقیف خودرو بر اثر پیامک حجاب قانونی است؟
«مالک محترم خودرو به شــماره **** با توجه به اینکه در 

خودروی شــما کشــف حجاب صورت گرفته است ضمن اخطار 

مبنــی بر عــدم تکرار، ابــالغ می گردد حداکثر ظرف ۷۲ ســاعت 

برای رســیدگی به ایــن موضوع به پلیس امنیــت اخالقی محل 

ســکونت خود مراجعه نماییــد». این متن 

پیامکی اســت که چندســالی اســت برای 

مالک بســیاری خودروها ارســال می شود. 

پیامکــی که تاکنون منجر بــه توقیف تعداد 

زیادی خودرو در پارکینگ های پلیس شــده 

اســت. اما چرا بخش نامه ای کــه منجر به 

اجــرای این طرح شــده باید ابطال شــود؟ 

شیما قوشــه، وکیل دادگستری در این زمینه 

به «شــرق» می گوید: به موجب بخش نامه 

و طرح هــای پیامک حجــاب پلیس امنیت 

اخالقی ابتدا به ســاکن بــه مالکان پیامکی 

ارســال می کند که در صورت عدم مراجعه 

برای اخذ تعهد دســتور توقیف خودروی شــان صادر می شود. به 

ایــن ترتیب و در صورت ســرباززدن، پلیس راهور در هر جایی که 

خودرو را مشــاهده کند می تواند آن را توقیف کند. همین مسئله 

موجب شده بسیاری از شهروندان از دریافت پیامک حجاب برای 

خودرو ابراز نارضایتی کنند. در این مورد صرف نظر از اینکه نحوه 

وقوع بزه مورد ادعا و محل دقیق آن مشخص نیست، حق اطالع 

و دفاع نسبت به اتهام و تفهیم آن هم رعایت نمی شود. همچنین 

کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، اقرار به وقوع جرم کشف حجاب 

و اخذ تعهد از افراد و توقیف خودرو از سوی 

پلیس، مخالف و مغایر بــا اصول حقوقی و 

قوانین کشور است».

قوشه در بخش دیگری از صحبت هایش 

ایرادات حقوقــی و قانونی این طرح را چنین 

عنــوان می کند: در ابتدا باید در نظر داشــت 

کــه تبین جــرم مطابق قاعــده فقهی «قبح 

عقاب بال بیان» به درســتی صــورت نگرفته 

است. مطابق مواد قانونی ذکرشده در قانون 

اساســی مرجع صالح برای تصویب قانون و 

امور تقنینی کشــور، مجلس شورای اسالمی 

است. همچنین طبق اصل نهم قانون اساسی 

هیچ مقامی مجاز به ســلب آزادی های مشروع مردم ولو با وضع 

قانون نیســت. از این رو تعریف جرم و تعیین مجازات های قانونی 

از وظایف ذاتی قوه مقننه است و دادستان یا نیروی انتظامی فاقد 

صالحیــت قانونی و حقوقی برای این کار هســتند. بخش نامه ای 

کــه درباره آن صحبــت می کنیم هم بخش نامــه ای محرمانه و 

درون سازمانی اســت که خطاب به فرماندهی نیروهای انتظامی 

اســتانی نوشته و ارســال شــده. از این رو در این زمینه دادستانی 

برخالف قانون اقدام به انشای جرم و مجازات کرده است. این در 

حالی است که تبعات این تصمیم متوجه شهروندانی می شود که 

جاهل بر تکلیف خودشان هســتند. از این رو چگونه می توان این 

شهروندان را مجازات کرد؟

یکــی دیگر از موضوعاتی که در این میان محل بحث اســت، 

معیار حجاب و بی حجابی یا بدحجابی است. شیما قوشه در این 

زمینــه می گوید: در ماده ۶۳۸ «قانون مجازات اســالمی آمده که 

هــر کس علنا در انظار و اماکن عمومــی و معابر تظاهر به عمل 

حرامــی نماید، عالوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا 

تا (۷۴)  ضربه شــالق محکوم می گــردد و در صورتی که مرتکب 

عملی شــود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشــد ولی عفت 

عمومی را جریحه دار نماید فقــط به حبس از ده روز تا دو ماه یا 

تا (۷۴) ضربه شــالق محکوم خواهد شــد». در این ماده یا مواد 

دیگــر مطلقا حرفی از بدحجابی یا بدپوششــی بــه میان نیامده 

اســت. در حالی که این مواد حجاب غیرشرعی را جرم می دانند 

اما تعریفی برای حجاب شــرعی ندارند. از ســوی دیگر در ایران 

تفاوت های فرهنگــی و قومی و قبیلــه ای فراوانی هم داریم که 

مطابق با فرهنگ غالبشــان تعریفی هم از حجاب ارائه می دهند. 

بنابراین نمی توان حتی از حیث شــکلی و ظاهری هم یک تعریف 

واحــد از حجاب داشــت که در مقابلش عــده ای را بی حجاب یا 

بدحجاب نامید.

شــیما قوشــه در بخش دیگری از صحبت هایش به مســئله 

«انظار عمومی» و «معابر» اشــاره می کنــد و می گوید با تأکید بر 

حفظ شــعائر اســالمی در این مکان ها می توان دریافت که حکم 

اماکن خصوصی که در معرض دید همگان نیســت چیز دیگری 

اســت. همچنین چالش هایی درخصوص مسئله بدحجابی هم 

در این میان وجود دارد. شــیما قوشــه در ایــن زمینه می گوید: بر 

عهده مکلف است که تشخیص دهد حجابش کافی است یا خیر. 

و اگر آنچه او به عنوان حجاب اســتفاده کــرده مورد قبول افراد 

نباشــد نمی توان بر او ایراد گرفت. در عین حال تشخیص مصداق 

و منطبق کــردن موضوع بر حکم و احراز وقوع جرم نیز مســتلزم 

رســیدگی قضائی و قانونی اســت که مطابق اصــل ۱۵۹ قانون 

اساســی در صالحیت مراجع قضائی ذی صالح است. بنابراین نه 

پلیس راهور و نه امنیت اخالقی نمی توانند این کار را انجام دهند. 

در واقع ضابطان دادگســتری نباید بنا بر اجتهاد شخصی با کسی 

برخورد کنند چراکه خارج از صالحیت ذاتی  ایشان است.

ابهام بعد در این مســیر هم این اســت که قانون گذار نه تنها 

تعریفــی از «بدحجاب» ارائه نکرده اســت که تعریف درســتی 

هــم از «جرائم منافی عفت» ارائه نکرده. بنــا به گفته این وکیل 

دادگســتری عمل منافی عفت امری اســت نســبی که بر اساس 

معیارها و شرایط اجتماعی و آداب و رسوم و فرهنگ و احساسات 

مردم سنجیده می شود. بر این اساس انتساب اتهام به شهروندان 

بدون احراز دالیل و مستندات و انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم 

اتهام و اثبات قانونی مراتب در دادگاه ذی صالح موجب می شود 

قطعیت حکم فاقد هرگونه مبنای حقوقی و قانونی باشد.

اصل شخصی بودن جرائم و مجازات ها:
مطابق اصل شخصی بودن جرائم و مجازات ها یا همان اصل 

فردی بودن مســئولیت کیفری که یکی از قواعد مســلم حقوقی 

اســت هیچ کس را نمی توان برای فعلــی که دیگری انجام داده 

مجازات کرد. به عبارت دیگر نمی توان هیچ کس را در قبال عملی 

که انجام نداده اســت یا به طریقی در ارتکاب آن مشارکت نکرده 

مســئول دانست. بر این اساس و نظر به مسئولیت قانونی مستقل 

مرتکب در قوانین جزائی مسئولیت قانونی صرفا متوجه شخص 

مرتکب است و به این ترتیب داللتی بر توقیف خودروی اشخاص، 

بازداشت سرنشین و همچنین پرونده سازی برای راننده یا سرنشین 

از حیث انتظامی وجود ندارد.

ســمیه جاهدعطائیــان: بیمــاران اس ام ای (آتروفــی عضالنــی نخاعی) و 
خانواده های شان ۹ ماه پیش برای واردات داروی مورد نیازشان تجمع کردند و 

بعد از چند تجمع دســتور ویژه رئیس جمهور برای رسیدگی به شرایط بیماران 

و تأمیــن داروی مدنظر صادر شــد؛ اما حــاال این دارو در انبار ســازمان غذا و 

دارو مانده و دارو قرار اســت تنها برای تعداد محــدودی از این بیماران تأمین 

شــود. این بیماران و خانواده های شان دو روز تجمع کردند تا صدای شان را به 

مسئوالن و رسانه ها برسانند.

مادر یکی از کودکان مبتال به بیماری اس ام ای که در این تجمع حاضر بود، 

به خبرنگار «شــرق» می گوید: ما برای تأمیــن دارو بارها و بارها تجمع کردیم 

تا صدای مان از طرف دولت و مســئوالن وزارت بهداشــت شنیده شود. زمانی 

که وعده تأمین دارو داده شــد، با هزار امید کارهای ویزیت و چک آپ ضروری 

را انجام دادیم. به این امید که دارو به دســتمان برســد؛ اما ۹ ماه از دســتور 

رئیس جمهــور در تجمع آخر برای تأمیــن دارو می گذرد و حاال نه تنها دارو در 

انبــار مانده؛ بلکه اعالم کردند که دارو به صورت محدود توزیع خواهد شــد. 

در تمام طول این مدت که وعده داده شــد، حال جســمانی بسیاری از بچه ها 

بدتر شــده است. او با بیان اینکه حتی یک ساعت زمان هم برای این بچه های 

مبتال بــه اس ام ای اهمیت دارد، می افزاید: دخترم مبتــال به تیپ۲ از بیماری 

SMA است، حاال شــرایط جسمانی اش به اندازه ای ســخت شده که به تیپ 

یک از بیماری رسیده است. دخترم ساکشن می شود، به سختی حرکت می کند 

و با دســتگاه اکســیژن می خوابد. ســال پیش می توانســت خودکار به دست 

بگیرد؛ اما حاال حتی قاشــق هم برای غذا خوردن به دستش نمی ماند. «سعید 

اعظمیــان»، مدیر عامل انجمن اس ام ای، نیز در گفت وگو با خبرنگار «شــرق» 

با اشــاره به تأخیر در تأمین داروی بیماران و توزیع نشــدن به موقع دارو یادآور 

می شــود: «طبق صحبت های انجام شــده دارو قرار است به صورت محدود و 

قطره چکانی میان بیماران توزیع شود. این در حالی است که دارو در حال حاضر 

برای حدود ۳۰۰، ۴۰۰ بیمار موجود است؛ اعالم می شود که منابع مالی دستور 

رئیس جمهور برای تأمین دارو تأمین  نشــده است». او اضافه می کند: «اعالم 

کردیم که در این مورد با نهاد ریاســت جمهوری مذاکره کنیم؛ اما سازمان غذا 

و دارو موافق نیســت که در این زمینه صحبت شود. سازمان غذا و دارو اعالم 

می کند که تنها برای بخشی از دارو، منابع مالی تأمین شده و برای تأمین مابقی 

منابع باید تعیین تکلیف شــود. مقرر شــده تا دارو تنها برای بیماران تیپ یک 

یعنی حدود ۵۰، ۶۰ بیمار توزیع شــود؛ در حالی که اســامی ۷۰۰ نفر از واجدان 

شرایط دریافت دارو به سازمان غذا و دارو ارائه شده است». «رامک حیدری»، 

مدیرعامل انجمن دیستروفی ایران، در گفت وگو با خبرنگار عصر ایران با انتقاد 

از محقق نشــدن وعــده رئیس جمهور برای تأمیــن داروی بیماران اس ام ای و 

تحصــن خانواده های بیماران مقابل ســازمان غــذا و دارو تأکید می کند: دارو 

بیش از ۴۰ روز است که در انبار سازمان غذا و دارو موجود شده؛ اما اعالم شده 

اســت که در حــال تدوین پروتکل مربوط به توزیع دارو هســتند. این در حالی 

اســت که بسیاری از بیماران در شرایط نامســاعدی قرار داشته و جان شان  در 

خطر اســت. او می افزاید: وزارت بهداشــت و درمان این پروتکل را به گونه ای 

تنظیــم کــرده که دارو شــامل حال بیماران تیــپ یک، ۲ و ۳ (زیر ۵۰ ســال) 

می شود و براســاس این هم اسامی افراد واجد شرایط و بر اساس اولویت بندی 

ارائه شــد؛ امــا متأســفانه در حال حاضر خبرهــای نه چندان خوشــایندی در 

ایــن زمینه به ما رســیده، مبنی بر اینکه ایــن دارو به صــورت محدود توزیع 

خواهد شد.

مدیرعامل انجمن دیســتروفی ایران با انتقاد از این تصمیم ســازمان غذا و 

دارو تأکید می کند: با این تصمیم ســازمان غذا و دارو، بچه های زیر چهار سال 

که به تازگی تشــخیص بیماری گرفته اند، جان شان در خطر بوده و و بچه های 

بزرگ تر هم که مشکالت حاد تنفسی پیدا کرده اند، شرایط بیماری شان سخت تر 

خواهد شد؛ خانواده ها هر روز شاهد ضعیف ترشدن شرایط جسمانی فرزندشان 

هستند. این پروتکل جدید هم بسیاری از بچه ها را ویلچرنشین  خواهد کرد.
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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. 

بهــره و نصیب- ازخودگذشــتن۱۰- نمایشــنامه تراژدی 

شکســپیر- زد و خورد- ضمــاد ۱۱- واحــد  اندازه گیری 

توان- چهارمین ســوره قرآن ۱۲- شــکل و قالب- زین و 

برگ اسب- قیامت ۱۳- دوتا نون- خودداری از پرداخت 

پول حواله- جداکننده- مهم ترین بخش تنبان ۱۴- به کار 

بستن قانون- از نوازندگان چیره دست تنبک در موسیقی 

ایرانی و شاگرد حسین تهرانی ۱۵- کاخی معروف در قلب 

مسکو- خارج- شمشیر دفاعی ژاپنی افقی: 
 ۱- اثری به قلم برتراند راسل- تأثرانگیز ۲- فریب- 

پشیمانی- تکاور ۳- نام هموطن آذربایجانی- جوال- 

نوکر و خدمتکار- پایتخت ایتالیا ۴- دارای خالقیت های 

استثنایی- تهیدست و بی چیز- نی باریک ۵- آرزوها- 

ورزشــی با تمرینات هوازی ۶- اعــزام- زیور و پیرایه- 

شهری در اســتان چهارمحال و بختیاری ۷- پایتخت 

یونان- عبوس- مصالح حاصل از تخریب ســاختمان 

۸- خدای درویش- نصف آجر- ســرباز روس تزاری- 

سرچشــمه حیات  ۹- از اجزای چراغ نفتی- ســمت 

چــپ- خاصیــت ارتجاعــی دارد ۱۰- از مهم تریــن 

تبعیدگاه های روسیه بوده اســت- درخشان- غذایی 

از گوشــت ران گوساله ۱۱- دارای ذهن پریشان و فاقد 

تمرکــز- گلی زیبا ۱۲- کافر و ملحد- واحد شــمارش 

فرش- اســتقراریافته ۱۳- میــان- حیوانی از خانواده 

گربه سانان- پهناور- فلز سرخ ۱۴- زبانه آتش- روشنی 

کمرنگ آســمان در افق- بدون آســتر ۱۵- میوه های 

خشک کرده- تشخیص و معالجه امراض حیوانات 

عمودی: 
۱- نیســتی- واقــف و مطلــع- زمین پر از ســنگ

۲- بازیگــر خانم فیلم روز واقعه- زیر ســر گذاشــته 

بخوابید ۳- راز- رسم و سنت- مهارت- دست نخورده 

۴- ورزش پرطرفــدار- ز ... بود مرد را راســتی- ماده 

اصلی تهیه کاغــذ ۵- محل نگهداری گوســفندان- 

چادرنشــین ۶- گل شکفته نشــده- مضــراب- نــام 

ســابق رامســر ۷- مقام و رتبه- امامان- رایانه کیفی

۸- حرف همراهی- بهشت- دســتبند زنانه- کمبود 

آن موجــب بیمــاری گوآتــر می شــود ۹- آمرزش- 

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  ۴۳۲۳      طراح: بیژن گورانی
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اخـبـار  بـرگـزیـده

کنایه های نیش دار  پدر حسن یزدانی
به  علیرضا  دبیر

پدر حســن یزدانی در صحبت هایی که بازتاب زیادی داشــته اســت، به اقدام 
عجیب علیرضا دبیر، رئیس فدراســیون کشتی، پیش از مســابقه پسرش با دیوید 
تیلور آمریکایی تاخته و کنایه های نیش داری به او زده اســت. پدر حسن در مراسم 
استقبال از تیم ملی کشتی آزاد در بازگشت از رقابت های قهرمانی جهان، در جمع 
خبرنگاران، گفت: پســر من دنبال رکورد نیست و فقط برای شادی دل مردم کشتی 
می گیرد. پسر من دنبال رئیس فدراسیون شدن نیست، دنبال سرمربی شدن نیست، 
دنبال شورای شهر و نماینده مجلس شدن نیست. پسر من می خواهد بعد از پایان 
کشتی در مجموعه خودش بچه ها را آموزش بدهد و مثل خودش کشتی گیر به بار 
بیاورد. او در ادامه با طرح ادعاهای جنجالی علیه علیرضا دبیر ، رئیس فدراسیون 
کشــتی، گفت: سؤال من این اســت که چرا آقای دبیر نیم ساعت مانده به مبارزه 
فینال به پســر من گفت که با مربی ۱۱۰ کیلوگرمی تمرین کن که باعث شد ضربان 
قلب او به ۲۵۰ برســد؛ در حالی که نیم ســاعت بعد، مبارزه فینال داشت؟ چرا این 
کار را کرد؟ باید پاســخ بدهد. چرا در فدراســیون کشــتی در تمرینــات زیر کتف با 
حسن یزدانی کار می کند اما اینجا می گوید کشتی فقط زیر کتف زدن نیست؟ حسن 
یزدانی زیر کتف می زند، زیر می گیرد، سر و ته یکی می کند، کشتی بلد است و کشتی 
می گیرد. حسن را اینها نســاختند بلکه مربی سازنده ساخت. همه کشتی گیران را 

مربیان سازنده ساختند.
پدر حسن یزدانی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا معتقد 
است رئیس فدراسیون کشتی در امور فنی دخالت می کند؟ گفت: این را می توانید 
از آقای دبیر ســؤال کنیــد. مگر در فضای مجازی فیلم هــا را نمی بینید؟ اینکه آیا 
دخالــت می کند یا نه را من نمی دانم امــا من اینجا جواب می خواهم. آقای عامل 
چرا قبال گزارش می کرد می گفت رحمان عموزاد به ســبک حســن یزدانی کشتی 
می گیرد اما اینجا اسمی از او نبرد؟ تمام کشتی گیرانی که کشتی می گیرند به سبک 
حســن یزدانی زیر کتف می زنند. بعد از ۲۷ سال می خواهند سبک کشتی حسن را 
عوض کنند؟ برای چه؟ حسن باید کشتی خودش را بگیرد. حسن مگر نونهال است 

که می خواهند از نو سبک او را عوض کنند؟
او در واکنش به اظهارات کارشناســان مبنی بــر اینکه دیوید تیلور آنالیز بهتری 
از یزدانی داشــت، گفت: از دیوید تیلور بگذریم. مگــر حریفان اطری، محمدیان و 
ســرلک آنالیز شده بودند؟ من وکیل وصی بقیه کشتی گیران نیستم اما وکیل وصی 
پســر خودم هســتم. بر خالف اینکه این آقایان فکر می کنند، پسر من دنبال رکورد 

نیست. پسر من دنبال این چیزهایی که نام بردند نیست.
پدر حســن یزدانی در پاسخ به این ســؤال که آیا حسن یزدانی از این صحبت ها 
ناراحت نمی شــود؟ گفت: حســن آقا ناراحت شــود. من پدر او هستم. حسن آقا 
هنوز بچه اســت و متوجه نمی شود. حسن آقا دوست ندارد من مصاحبه کنم اما 
دیگر کاســه صبرم لبریز شده اســت. خیلی از حرف ها هست که باید بعدا بگویم. 

ان شاءاهللا به موقع حرف هایم را می زنم.
بعد از این صحبت ها اما حســن یزدانی به گفته های پدر واکنش نشــان داد و 
دلیل باختن به تیلور را هوش بیشــتر رقیب توصیف کرد. یزدانی درباره گالیه های 
پــدرش مبنی بر اینکه بــروز برخی اتفاقات قبل از فینال باعث شکســت او مقابل 
تیلور شــده اســت، گفت: او عزیز من است. شکســت معموال ناراحتی دارد و این 
ناراحتی برای خانواده ها بیشتر است. امیدوارم در آینده نزدیک بتوانم این باخت را 
جبران کنم. همه زحمت کشــیدند و از همه تشکر می کنم. اشتباه از خود من بود 
و حریفم استفاده کرد. او باهوش تر بود و بهتر عمل کرد. تیلور از نقاط ضعف من 
استفاده کرد و پیروز شد. من آن عملکردی را که می خواستم نتوانستم روی تشک 

پیاده کنم و در نهایت شکست خوردم.

حسن رنگرز  جانشین محمد بنا شد
علیرضا دبیر در حکمی حســن رنگرز را به عنوان ســرمربی تیم ملی کشــتی 
فرنگــی منصوب کرد. جلســه فنی درباره تیم ملی کشــتی فرنگــی ظهر دیروز با 
حضور علیرضا دبیر رئیس، حمید ســوریان نایب رئیس فدراسیون، علی محمدی 
مدیر فنی تیم های ملی کشتی فرنگی و حسن رنگرز قهرمان اسبق کشتی فرنگی و 
سرمربی و مدیر سابق تیم های ملی کشتی برگزار شد. در پایان این جلسه و با توجه 
به ضرورت پیگیری برنامه های تیم ملی کشــتی فرنگــی و خداحافظی محمد بنا 
سرمربی این تیم، حسن رنگرز به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی منصوب و 
حکم خود را از رئیس فدراسیون کشتی دریافت کرد. فدراسیون کشتی ضمن تشکر 
از محمد بنا ســرمربی پیشین و پرافتخار تیم ملی کشتی فرنگی برای ایشان آرزوی 
سالمتی و موفقیت دارد. حســن رنگرز متولد ۱۳۵۹ بوده و مدال طالی مسابقات 
جهانی ۲۰۰۱ یونان و مدال برنز مســابقات جهانی ۲۰۰۲ مسکو را در کارنامه خود 
دارد. او همچنین اردیبهشــت سال ۱۳۸۶ از ســوی مرحوم یزدانی خرم به عنوان 
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان انتخاب شد. رنگرز در سال ۹۰ نیز با حکم 

مرحوم خطیب به عنوان نایب رئیس فدراسیون کشتی برگزیده شد.
او همچنین در ســال ۹۲ به عنوان نایب رئیس شــورای کشتی آسیا و سپس در 
ســال ۹۹ به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان مازندران معرفی شد. رنگرز در سال 
۹۸ نیز به عنوان مشاور رئیس کمیته المپیک و مدیر موزه ملی ورزش انتخاب شد. 

او سابقه مدیریت تیم های ملی کشتی فرنگی را هم در کارنامه دارد.
واکنش  محمد  بنا  به انتصاب حسن رنگرز

سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی، انتصاب حسن رنگرز به عنوان سرمربی 
جدید تیم ملی را به کشتی فرنگی ایران تبریک گفت. به گزارش ایسنا، پس از نتایج 
ضعیف و دور از انتظار تیم ملی کشــتی فرنگی در رقابت های جهانی صربســتان، 
بالفاصله حسن رنگرز ملی پوش سابق کشــتی فرنگی ایران و دارنده مدال طالی 
جهان، با حکــم علیرضا دبیر به عنوان ســرمربی جدید تیم ملی کشــتی فرنگی 
انتخاب شــد. محمد بنا نیز که مدتی است هیچ توضیحی درباره شرایط تیم ملی 
قبل و بعد از اعزام به رقابت های جهانی نداشــته اســت، نســبت به این انتصاب 
واکنش نشان داد. بنا دراین باره نوشت: تبریک به حسن آقای عزیز و کشتی فرنگی. 
امیدوارم همه کنار هم پیروز و موفق باشــید و کشــتی گیران بدانند که مرد بزرگی 

امروز در کنارشان قرار گرفته است، یار باشید.

مصطفی سلطانی ورزقانی: مسابقات کشتی آزاد مردان ۲۰۲۲ بلگراد صربستان در حالی تمام شد که 
کشــتی گیران آزاد کار ایران با دو نشــان طال در اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم و سه نشان نقره در اوزان ۶۱ 
و ۷۹ و۸۶ کیلوگرم و دو نشــان برنــز در اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم به کار خود پایان دادند. این مهم 
در حالی رقم خورد که ما از ۹ وزن صاحب هفت مدال شــدیم و کشتی گیران ایرانی در هفت وزن 
روی ســکو ایستادند و شاید با کمی تدبیر از ســوی کادر فنی و خود کشتی گیران، هم رنگ مدال ها 
بهتر می شد و هم تعداد مدال ها بیشتر، به هر حال نتایج این دوره از مسابقات نشان از روند رو به رشد 
در کشــتی آزاد دارد. این دوره از مســابقات با وجود غیبت تیم روســیه از ســطح باالیی برخوردار 
بود. از آموزه های این دوره از مســابقات می توان به موارد آمادگی جسمانی و آنالیز و تاکتیک های 

کشتی گیران ایران اشاره کرد.
۱- آمادگی بدنی: اکثر کشتی گیران کشــور ها با آمادگی بدنی خوب راهی این دوره از مسابقات 
شده بودند اما تیم آمریکا به لحاظ قوای جسمانی نسبت به تمام کشتی گیران کشور های دیگر باالتر 
بود و این آمادگی فراتر از حد انتظار بود و این نکته بحث برانگیز اســت؛ چرا که میانگین ســنی تیم 
آمریکا نسبت بقیه تیم ها باالتر است و با کمی تأمل بر این گواه جردن باروز ۳۴  سال، تیلور ۳۲ سال، 
کایل داک ۳۱ ســال و اســنایدر و جیدن کاکس ۲۷ سال دارند. جردن باروز چهار سال پیش و تیلور 
سه سال پیش قصد خداحافظی داشتند. می دانیم کشتی گیری که قصد خداحافظی دارد، معموال 
به لحاظ بدنی دیگر توان تمرینات و مســابقات فشــرده را ندارد اما این دو کشــتی گیر به خصوص 
امســال از ســال های قبل به لحاظ بدنی و تنفســی از تمام حریفان جوان خود و حتی نســبت به 
جوانی هــای خود از آمادگی بدنی باالتری برخوردار بودند. اینکه آمریکایی ها آیا از علم تغذیه یا از 
مکمل های بهتری برخوردار هستند که توان جسمانی و سطح هوشیاری و جنگندگی شان را تا این 
حد باال می برد و در بدن ســازی های خود از چــه متد ها و روش هایی بهره می گیرند که این چنین از 
بقیه کشــور ها جلوتر هستند. باید نیم نگاهی نیز به کشتی گیران ژاپنی انداخت؛ به خصوص وزن ۶۱ 
کیلوگرم هیگوچی و ۷۰ کیلوگرم ناریکانی که به لحاظ بدنی و هوشــیاری ســطح باالیی از آمادگی 
جســمانی را در کشتی هایشان به نمایش گذاشتند و از کشتی گیران ایرانی نیز رحمان عموزاد در ۶۱ 
کیلو و کامران قاسم پور از بقیه به لحاظ آمادگی جسمانی باالتر بودند؛ هرچند تیم ایران به جز چند 
کشــتی گیر مابقی به لحاظ آمادگی جســمانی در حد خوب بودند  اما در کل تیم آمریکا در این آیتم 

یک سر و گردن باالتر نشان داد و این یکی از عوامل کلیدی موفقیت در قهرمانی تیم آمریکا بود.
۲- آنالیز و ارائه تاکتیک و پلن اجرا  در کشتی: آنالیز در کشتی تبدیل به علم روز شده و کشتی گیری 

که بدون آنالیز پا به میدان مسابقات بگذارد، احتمال موفقیت و قهرمانی اش کم است. فرایند آنالیز 
حریف چه در دفاع و چه در حمله باید در قالب تاکتیک هایی روی تشــک کشــتی در حین مسابقه 
پیاده سازی شود و از همه مهم تر داشتن پلن اجرائی است؛ اینکه با چه برنامه ای می توان بر حریف 
پیروز شد. ما در این مسابقات در برخی از کشتی های حساس در نیمه نهایی و فینال، هر چند تیم فنی 
و مربیان زحمتکش، آنالیزی از حریفان داشــتند اما در اجرا بعضا با یک سناریو و پلن، کشتی گیر را 

راهی مسابقه می کردند که با تغییر برنامه حریف کشتی گیرانمان را غافلگیر و سر درگم می کردند.
 وزن ۵۷ کیلوگرم، علیرضا ســرلک: در یک کشتی بســیار ضعیف رقابت را با اختالف به حریف 
نه چندان آشنا از کشور چین واگذار کرد و با همان کشتی اول از گردونه مسابقات کنار رفت. به گفته 
مربی تیم آنالیزی از این حریف چینی نشده بود. دست کم گرفتن حریف چینی، ضربه جبران ناپذیری 

به لحاظ امتیازی به تیم وارد کرد.
 وزن ۶۱ کیلوگرم، رضا اطری: در کشــتی هایش هم خوب زیر می گرفت، هم دستانش به خوبی 
کار می کرد و هم خوب زیر و امتیاز به حریفان می داد و در نهایت در پایان کشــتی امتیاز های برتری 
را با یک زیر گیری یا پیش انداز حریف و خاک کردن به دست می آورد و پیروز میدان می شد. برنامه او 
در چهار کشتی خود تا رسیدن به فینال این بود و این کار را خیلی پخته و با برنامه انجام داد اما در 
فینال هر چند حریف ژاپنی هیگوچی در تمام کشتی هایش بسیار مقتدر ظاهر شد اما رضا اطری باز 
با همان برنامه می خواســت کشتی بگیرد اما این بار او در همان دو دقیقه، کار را تمام کرد و با یک 
زیر و یک فیتیله پیچ و دوباره یک زیر ســریع و خاک و دو فن دیگر در خاک رضا اطری را چند بار به 
پل زد و کشتی را ۱۰ بر صفر کرد. در این کشتی انگار رضا اطری هیچ گونه تاکتیک و برنامه ای برای 
مبارزه نداشت؛ چه در دفاع چه در حمله و درنهایت کشتی را یک طرفه آن هم در فینال واگذار کرد.
- وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد: تاکتیک او در این دوره از مسابقات مبتنی بر زیر کتف زدن ها 
و به موقع خالی کردن حریف از چپ و راست و در نهایت اجرای پیش انداز و درخاک نشاندن حریفان 
به طور متناوب، او در این کار از تبحر خاصی بهره مند اســت و تاکتیک دیگر او در هنگام جداشدن 
از حریف زیرهای از ســر پایین و نشسته دوخم بود، این تاکتیک تا کشتی فینال خوب پیش رفت اما 
در فینال مقابل کشــتی گیر آمریکایی جان دیاکومیهالیس در تایم اول ناکام بود چراکه کشــتی گیر 
آمریکایــی با زدن زانو و قوس به طرف مخالف هرگونه حرکتی را از عموزاد خنثی کرده بود اما در 
تایم دوم او با کارکردن دستان پرتوان خود تمرکز حریف آمریکایی را بر هم زد و با تکان های متداوم 
حریف را از چپ و راســت خالی می کرد و ضد حمله های خوبی را در هنگام خالی شــدن حریف 

انجام می داد و حریف را در خاک می نشاند. اما پلن او در هنگام زیرگیری های حریف کنده کشی بود 
که او چون تبحر خیلی باالیی در کنده کشــی ندارد در این مســابقه دو بار اقدام کرد که در بار دوم 
در حالت ضربه فنی قرار گرفت که با جســارت از این مخمصــه گریخت. او باید روی زیردادن ها و 
دفاع بهتر عمل کند. در کل او کشتی گیری هیجانی و بیش فعال است که اگر نتواند خوب خودش 
را کنترل کند، در مسابقات بعدی دچار مشکل خواهد شد. اگر او بتواند پلن های دیگری در زیرگیری 
به ســبک محمد طالیی، اکبر فالح و دبیر به خصوص میانکوب های ساده و در عین حال حرفه ای 

علیرضا دبیر را داشته باشد، آن گاه کشتی گیری حرفه ای خواهد بود.
-وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی: او در سه کشتی خود تا مرحله نیمه نهایی با تاکتیک مناسب در 
زیرگیری، حریفان خود را توانست شکست دهد اما در نیمه نهایی در دیدار مقابل حریف نام آشنای 
خود کایل داک در اکثر زیرگیری ها موفق بود اما در ادامه با تعلل نمی توانســت فنون میانکوب ها 
را اجرا کند و در دو زیرگیری خوب، با تعلل بیش از حد کایل داک توانست پاهای خود را از دستان 
امامی در بیاورد. چه بســا در یکی از این زیرگیری ها می توانست حتی حریف را از منطقه زوم تشک 
بیرون ببرد و با همان یک امتیازی که کسب می کرد به دیدار فینال می رفت. مربیان باید روی این پلن 
از کشتی در مواقعی که نیاز به یک امتیاز است کشتی گیر را متوجه کنند که در این گونه مواقع بهتر 
است به جای خاک کردن حریف یا به پشت رفتن، حریف را به بیرون تشک هل دهند. یونس امامی 
با کمی درایت و حرفه ای گری می توانســت حتی مدال طال را کسب کند. البته عیار کشتی گیران این 

وزن موقعی مشخص می شود که سیداکف روسی هم باشد. جایش خالی.
وزن ۷۹ کیلوگرم، محمد نخودی: او تا رسیدن به فینال تاکتیک مشخصی نداشت و برای خودش 
و به ســبک خودش کشتی گرفت. نخودی در سه مســابقه خود بیش از ۱۰ زیر یک خم به حریفان 
داد و امتیازات زیادی از دســت داد، هرچند خود نخودی در زیرگیری ها و رفت و برگشت ها بهتر از 
حریفان عمل کرد اما کشتی هایش چنگی به دل نمی زد و در فینال همان طورکه پیش بینی می شد 
با این تاکتیک حتما مغلوب جردن باروز شود که دیدیم او باز به راحتی دوخم سرپا شد و در زیرگیری 
هیچ گاه نتوانست به پاهای باروز برسد. انگار او باز پلنی در این کشتی مثل سال گذشته در فینال نروژ 
مقابل این حریف نداشت. بیش از پنج کشتی گیر به دفعات، ۱۵ بار به جردن باروز باخته اند و تمام 
تاکتیک ها و پلن های تیم مربیگری طی یک دهه گذشته نتوانسته است راهکاری برای پیروزی داشته 

باشد، شاید وقتی دیگر شاید هم با بازنشستگی باروز.
ادامه در صفحه آخر

تحلیلی بر  مسابقات کشتی آزاد ۲۰۲۲ بلگراد صربستان
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ســجاد فیروزی: عادل فردوســی پور مجری سرشناس و سابق شبکه ســه، این روزها 
بــه معضلی جدی برای همکاران قدیمی اش در تلویزیون تبدیل شــده اســت. او که 
چندسالی می شود به دلیل «بر مدار نبودن» از قاب سیما خارج شده، با راه اندازی سایت 
ورزشــی اختصاصی خودش، در تالش اســت تا بخشی از عشق و عالقه دیرینه اش به 
فوتبــال را ارضا کند. عادل با رویکــرد جدیدی که در پیش گرفته، مصاحبه های جذاب 
و خاصی با بازیکنان و مربیان شــاغل در فوتبال ایران گرفته که هر کدام به نوبه خود، 
سروصدا به پا کرده است. گفت وگو با علی دایی، سعید معروف، مهدی طارمی و اخیرا، 
کارلوس کی روش، بخشی از این مصاحبه هاست و همان طورکه انتظار می رفت به قدر 

کفایت جلب توجه کرده است.
نکته ای که در این بین بیش از گذشــته برجســته شده، این است که آیا در رقابت با 
تلویزیون، قدرت همچنان دســت عادل فردوسی پور اســت؟ پیش از رسیدن به پاسخ 
این پرســش، شاید بد نباشــد که به طور مختصر، تالش تلویزیون برای زمین زدن عادل 
فردوســی پور بررسی شود. بعد از بی مهری مسئوالن شبکه سه نسبت به فردوسی پور 
و برچیدن برنامــه پربیننده ۹۰، عادل تا مدت ها منتظر بود بــا راه اندازی مجدد برنامه 
مورد عالقه اش به تلویزیون برگردد، اما این اتفاق رخ نداد هیچ، بلکه شــایعه شــد که 
به او اجازه گزارشگری هم داده نشده و حتی نمی گذارند تصویرش در تلویزیون پخش 
شــود. حذف گزارش های قدیمی و خاطره انگیز با صدای عادل فردوسی پور هم به این 
گمانه زنی ها دامن زد. با این حال، مسئوالن تلویزیون یکی، دو باری عنوان کردند عادل 
برای گزارش کردن فوتبال منعی ندارد و به دالیل شــخصی از آن سر باز می زند. عادل 
هم ماجــرای عدم پخش تصویرش در تلویزیون را تصمیمی شــخصی توصیف کرده 
و گفتــه بود که منعی برای این کار، دســت کم در برنامه فوتبال ۱۲۰ ندارد. با این حال، 
مشکل اصلی همچنان پابرجا ماند. تلویزیون، به ویژه مسئوالن شبکه سه با ریاست علی 
فروغی، مقابل برگرداندن فردوســی پور و برنامه ۹۰، با وجود درخواست مکرر مردمی، 
مقاومت کرده و خیالشان راحت بود که با حمایت نهادهای مربوطه حرفشان به کرسی 
می نشــیند. فردوسی پور هم سرانجام بعد از مدت ها انتظار، وقتی پی برد نمی تواند به 
قیمت «بر مدار ماندن»، در شبکه سه فعالیت کند و برنامه دلخواهش را بسازد، رو به 
بســتر اینترنت آورد و خبر داد که در همکاری با یکی از شــبکه های خانگی، قرار است 
برنامه ای شبیه برنامه ۹۰، این بار ولی با اسم «۳۶۰» بسازد و همان دوشنبه ها در اختیار 
مخاطب قرار دهد. خبرش همچون بمب صدا کرد و تلویزیونی ها هراسان شدند. آنها 
در هماهنگی با «ساترا» به مخالفت با این برنامه پرداخته و مانع از صدور مجوز برای 
چنین برنامه ای شدند. عادل که به خیال خودشان از گود رانده شده بود، همچنان برای 
تلویزیون خطرناک به نظر می رســید. آنها نمی خواستند مخاطبان اندک باقی مانده، در 
کنار مخاطبان بی شمار قهرکرده، دوشنبه شب ها تلویزیون را به مقصد سینمای خانگی 
ترک کنند. ایــن به ظاهر زخم هم اما عادل را که نکشــت هیچ، 
بلکه او را قوی تر کرد. فردوسی پور با خلق فرمتی جدید، حاال 
عالوه بر مدیریت ســایت شخصی اش، پلتفرمی ایجاد کرده 
که دســت کم با جذب مخاطب می تواند همچنان فعال و 

پویا عمل کند.
اکنون که چند قسمت از مصاحبه های اختصاصی عادل 

فردوســی پور ضبط و پخش شده، رفته رفته این پرســش در ذهن مخاطب شکل گرفته که آیا تلویزیون 
واقعا توانســته عادل را از دور خارج کند؟ رویه ای که عادل در ماه های اخیر پیش گرفته و به آن اصرار 
دارد، نشان می دهد که اتفاقا این مجری و گزارشگر ورزشی، همچنان تأثیرگذار است و به طور مشخص، 
قدرتمندتر از برنامه های ورزشــی تلویزیون نشان داده است. با مرور تعدادی از گفت وگوهای عادل، این 
موضوع بیشتر رنگ واقعیت به خود می گیرد. عادل سراغ علی دایی می رود؛ مردی که این روزها تک تک 
برنامه های صداوسیما آرزوی گفت وگویی یک دقیقه ای با او را دارند. دایی که به دالیل مختلفی حاضر 
به مصاحبه با صداوســیما نمی شود، نه تنها با عادل فردوســی پور ساعت ها مصاحبه می کند، بلکه در 
فضایی صمیمی با او برای پینگ پنگ شرط بندی کرده، عادل را سوار بر اتومبیل شخصی اش به رستوران 
مجللش دعوت می کند. شــاید چنین مواردی برای صمیمیت دو مردی که تلویزیون با آنها بد تا کرده، 
نوعی انتقام جویی باشــد ولی عادل رویه خودش را حفظ کرده اســت. گفت وگو با سعید معروف، مرد 
کم همتای والیبال ایران، در شرایطی که همه می دانند این والیبالیست نام آشنا از مصاحبه فراری است، 
دیگر قدرت نمایی عادل فردوسی پور است. از همه مهم تر و تأثیرگذارتر، کاری بود که عادل فردوسی پور 
با مهدی طارمی کرد؛ ســفر به بوشهر و نشستن پای صحبت های بین المللی ترین چهره فوتبال ایران. با 
وجود این، صحبت های مهدی طارمی در گفت وگو با عادل و اثر همان صحبت ها بر سرنوشــت دراگان 
اسکوچیچ، مهر تأییدی قطعی بر این فرضیه زد که آیا قدرت همچنان دست عادل فردوسی پور است یا 
نه؟ بسیاری حتی همین روزها می گویند همان مصاحبه عادل فردوسی پور با مهدی طارمی دلیل اصلی 
برکناری اسکوچیچ شده است. این شایعه حتی اگر صحت هم نداشته باشد باز قابل تأمل است. چطور 
مردی که تلویزیــون فکر می کرد با ندادن تریبون به او و انحصار برنامه های ورزشــی می تواند اثراتش 
را کم رنگ کند، فقط با یک گفت گوی یکی، دو ســاعته، توانســته نسخه ســرمربی تیم ملی را بپیچد و 
سرمربی جدیدی بیاورد؟ واقعیت این است که حتی اگر عادل فردوسی پور فقط به وظیفه خبرنگاری اش 
عمل کرده و با یکی از بهترین مهاجمان این روزهای تیم ملی مصاحبه کرده باشد، باز نظریاتش آن قدر 
بازخورد داشــته که روی سرنوشــت افراد حاضر در فوتبال اثرگذار باشد. در چنین فضایی است که این 
پرســش هم خالی از لطف نیســت که آیا برنامه ای ورزشــی ای در تلویزیون وجــود دارد که مجری یا 
تهیه کننده اش بتواند چنین تأثیری بر مخاطب داشته باشد؟ پاسخ روشن است. برای مقایسه کافی است 
به برنامه ای که جایگزین برنامه ۹۰ و مجری ای که جایگزین عادل شــده رجوع کرد تا مشخص شود که 
خوش خیالی مســئوالن تلویزیون برای پرکردن جای عادل و برنامه اش چقدر است؟ مجری و مسئوالن 
برنامه مذکور فقط در یک نمونه، با تغییر ریاســت در فدراســیون فوتبال، چنان چرخیده و رنگ عوض 
کرده اند که خودشــان هم یقینا نمی دانند کدام یک از رؤسا بهتر از دیگری استیا اینکه کدام سنگر را باید 
حفظ کنند. عادل فردوسی پور ضربه جدیدی هم به شبکه سه زده که زخمش هنوز باز است؛ او همین 
دوشنبه شب، بسیاری از عالقه مندان به فوتبال را با گفت وگوی اختصاصی دیگری با کارلوس کی روش، 
ســرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران غافلگیر کرده است. عادل در شرایطی روبه روی کارلوس نشست 
کــه تلویزیونی ها بازنده بزرگ این مصاحبه بودند. روزگاری این توهم غلط وجود داشــت که چهره های 
مطرح ترجیح می دهند با تلویزیون حرف بزنند تا بیشــتر دیده شوند ولی کارلوس کی روش، علی دایی، 
مهدی طارمی و سعید معروف خالف این جریان را نشان دادند. آنها ثابت کردند که وزن عادل بیش از 
تلویزیون با برنامه های بی شماری است که در حوزه ورزش و فوتبال ساخته می شود. مردی که به دلیل 
بر مدار نبودن، از تلویزیون رانده شــده، حاال کت را به تن دارد و می تواند بیرون از قاب هم قدرت نمایی 
کند. موضوع و پرسش نگران کننده این است که در چنین موقعیتی، آیا فضای انحصارطلب صداوسیما، 
در آینده تالش می کند با عادل رقابت کند یا اینکه یک بار دیگر با اســتفاده از اهرم فشــار، سعی در کنار 

زدن او خواهد داشت؟

کت تن عادل است؟
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شرایطی  در  عادل 
کارلوس  روبه روی 
تلویزیونی ها  کــه  نشســت 
مصاحبه  این  بــزرگ  بازنده 
بودنــد. روزگاری این توهم 
غلــط وجــود داشــت که 
چهره هــای مطــرح ترجیح 
حرف  تلویزیون  با  می دهند 
شوند  دیده  بیشــتر  تا  بزنند 
علی  کی روش،  کارلوس  ولی 
دایی، مهدی طارمی و سعید 
معروف خالف این جریان را 
ثابت  آنهــا  دادند.  نشــان 
کردند که وزن عادل بیش از 
برنامه های  بــا  تلویزیــون 
بی شماری است که در حوزه 
ســاخته  فوتبــال  و  ورزش 

می شود.
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بحران آب کشور با  حضور  کارشناسان و کنشگران حوزه آب و محیط  زیست بررسی شد

ایران مقام چهارم کم آبی در جهان

 در صحن شورای شهر  تهران پیشنهاد شد

ایجاد قرارگاه دائمی اربعین  در  شهرداری

شرق: بحران آب جدی است؛ این جمله مدت هاست ذکر روزانه کارشناسان و دلسوزان است. برخی از پژوهشگران، خشکسالی و تغییرات اقلیمی را علت شرایط فعلی می دانند و گروهی 
دخل و تصرف بی رویه در منابع آبی را عامل این بحران جبران ناپذیر و عده ای مدیریت نادرست مصرف آب در کنار مدیریت ناکارآمد مسئوالن، اما همه متفق القول بر این باورند که با این 
روند آینده روشنی پیش رو نخواهد بود و ایران به سرزمینی بیابانی و خالی از سکنه تبدیل خواهد شد. در این میان همواره مردم هم در کنار متخصصان نسبت به شرایط فعلی و آینده پیش رو 
مواضعی داشته اند. در جدیدترین مطالبه مردمی، کارزاری تحت عنوان درخواست رسیدگی به وضعیت بد آب و قطعی آن در شهرکرد راه اندازی شده است که تاکنون بیش از هشت  هزار 
نفر از آن حمایت کرده اند. مردم در این نامه خطاب به رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه نوشته اند: «شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری در ۵۴۰ کیلومتری پایتخت ایران 
اســالمی با دارا بودن ۱۱ درصد از منابع آبی کشــور برای چهارمین روز متوالی با بحران بسیار شدید تأمین آب آشامیدنی مواجه شده است و در بسیاری از مناطق با تانکر عملیات آب رسانی 
صورت می گیرد. قطعا این بحران حاصل ترک فعل چندین بار مسئوالن اجرائی است که موجب ایجاد مشکالت متعدد برای مردم شده است؛ بنابراین مستدعی است دستورات الزم را برای 
رفع بحران و جلوگیری از تکرار اشــتباهات صادر کنید». اما شهرکرد تنها شهر ایران نیست که در آینده با کمبود آب مواجه خواهد شد. همان طور که از سال های پیش بارها شاهد اعتراضات 
مردم اصفهان، خوزستان و یزد بر سر آب و حقابه بوده ایم و بعید است این رخداد تلخ برای دیگر شهرها نیز اتفاق نیفتد. براساس این اتاقی در کالب هاوس با حضور تعدادی از کارشناسان 

و کنشگران حوزه آب و محیط  زیست با عنوان «شهرکرد، همدان... بحران بعدی آب کجاست؟» برگزار شد و راه های پایان این بحران مورد بررسی قرار گرفت.

 بحران بعدی آب  در  شهرهای فالت مرکزی
در این نشســت مجازی «محســن موسوی» اســتاد دانشگاه و 
پژوهشــگر در حوزه آب، گفت: «در کشور ایران بین  صد تا  صدو پنج 
میلیارد متــر مکعب آب تجدیدپذیر وجود دارد؛ اما از این میزان باید 
۴۰ درصد را برای محیط   زیست کنار گذاشت و باقی را با برنامه ریزی 
به مصرف رساند؛ اما در حال حاضر این میزان در کشور صفر است که 

نتیجه آن وضعیت فعلی تاالب ها و رودخانه هاست».
او افزود: «میانگین ســرانه هر ایرانی از آب تجدیدپذیر عددی در 
حدود ۱۲۰۰ مترمکعب اســت که به سمت تنش آبی می رود؛ اما با 
جدا کردن مناطق شمالی و غربی کشور می توان به این نتیجه دست 
 یافت که ســرانه آب در فالت مرکزی که بیش از ۶۰ درصد جمعیت 
و ۸۰ درصد صنایع در آن متمرکز شــده، تنها ۲۰۰ متر مکعب است 
که مشابه بعضی از کشــورهای خشک آفریقایی است؛ پس شرایط 
در فالت مرکزی بســیار بحرانی است و شهرهای فالت مرکزی مانند 
شیراز، نیشــابور، مشــهد، قم و اصفهان، یکی یکی به شرایط مشابه 

همدان و شهرکرد مبتال می شوند».

موســوی تنها راهکار نجات کشور را انتقال سریع نیمی از صنایع 
به سمت ســواحل دریای عمان و ایجاد کالن شهرها در این منطقه 
دانســت و عنوان کــرد: «در حال حاضــر دو راهکار تعادل بخشــی 
چاه های آب زیرزمینی و ســازگاری با کم آبی و ریاضت آبی در کشور 
موفــق نخواهد بود و نمی توانیم به همیــن روش فعلی به  صورت 
درازمدت آب شهرها را تأمین کنیم و شهرها یکی پس از دیگری دچار 

مشکل می شوند؛ چون جمعیت دچار افزایش است».
او ادامه داد: «فالت مرکزی ایران مشــابه کشور خاصی است که 
۴۵ میلیــون جمعیت و حدود ۸۰ درصد ثروت ملی دارد و ســرانه 
آب آن ۲۰۰ متر مکعب اســت که یک نمونه اســتثنائی در دنیاست 
و حــل مشــکل آب در ایــن منطقه بــا انتقال آب حل نمی شــود؛ 
بلکــه باید طبق یک برنامه درازمدت ۲۰ ســاله، فــالت مرکزی را از 
جمعیــت و بارگــذاری تخلیه کنیم؛ چون بارگــذاری در این منطقه

 بیش  از حد است».
این پژوهشگر در حوزه آب، گفت: «به مرور شهرهایی که در دشت 
و مناطق پایین تر هســتند هم با مشــکل بی آبی روبه رو می شوند. ما 

نصف آب استاتیک را که آب دائم برای نسل های آینده است، از بین 
برده ایم و آب دینامیک را که آب تجدیدپذیر زیر زمین است، به  صورت 

کامل مصرف کرده ایم و در زیر زمین آبی نیست».
او عنوان کرد: «همدان ظرفیت این جمعیت را ندارد، اصفهان به 
کشاورزی و صنعت نیاز ندارد، نیشابور در حال فرونشست دو کارخانه 
فوالد دارد. تمام این شــهرها تاریخی هســتند و به  وسیله توریست 
می توانند کسب درآمد کنند؛ اما ظرفیت توریستی را رها کرده ایم و به 

فوالد و پتروشیمی پرداخته ایم».
 دغدغه   کشور   باید  آب  باشد  نه  برجام

«علیرضا شــریعت» دبیر فدراســیون صنعت آب ایــران نیز در 
این نشســت مجازی با انتقاد از تغییر ساختار مدیریت آب کشور در 
سال های گذشته، گفت: «ساختار وزارت نیرو ساختار مدیریت حوضه 
آبریز کشــوری بود و بر اســاس آن ما شش حوضه مدیریت آبریز در 
کشــور داشــتیم که هر حوضه متولی خود را داشت و در آن مقطع 
مشــکالتی که امروز با آن مواجه هستیم نداشتیم و هیچ نزاعی بین 
استان ها شــکل نمی گرفت و یک متولی تخصیص، آب را بر اساس 

منابع بین اســتان های هم جوار حوضه آبریز توزیع می کرد و شرایط 
بســامانی بود اما بعد از تغییر ســاختار وزارت نیــرو از حوضه آبریز 
به مدیریت اســتانی و شــکل گیری آب منطقه ای در درون استان با 
همراهی مقامات ارشد استانی به دنبال توسعه استان ها در صنعت، 
کشــاورزی و توسعه جمعیتی بودند و برای دستیابی به این توسعه 
نامتوازن به منابع آب و منابع طبیعی اســتان ها دست درازی کردند 
و اثرات این تصمیم باعث شــده اســت تا به جنگ آب بین روستاها، 

شهرها و استان ها رسیده ایم».
او انتقال صنایع به دلیل تضاد منافع را غیرممکن دانست و افزود: 
«االن باید دغدغه کشور آب باشد تا برجام ولی با این وضعیت آینده 
خوبی برای کشور پیش بینی نمی شود چون زیست بوم و تمدن کشور 
دارد نابود می شــود و افرادی که می خواهند کشــور را نجات دهند 
ذی صالح نیســتند و توانایی ایــن کار را ندارند و بخش خصوصی و 

متخصصان را بازی نمی گیرند».
شــریعت با انتقاد از عدم بازگشت پســاب به چرخه مصرف در 
کشــور، گفت: «تغییر الگوی کشت به راحتی امکان پذیر نیست و باید 
به کشاورز تضمین داده شــود که محصول تولیدی خریداری شده و 
امکانات موردنیاز تأمین می شــود تا اطمینان کند و شرایط را بپذیرد 
ولی وقتی دســتوری باشــد امکان پذیر نخواهد بود». او عنوان کرد: 
«حکمرانی درســت یعنی بخش خصوصی، مردم و حکمرانان در 
کنار هم بنشینند، راهکار بدهند و به اجماع برسند اما در حال حاضر 
منافــع فردی به منافع ملی ارجحیت یافته و به مردم هم نمی توان 

خرده گرفت».
دبیر فدراســیون صنعت آب ایران با بیان این جمله که آب 
با سیاســت نزدیکی نــدارد و وجهه مذهبی داشــته و از انفال 
اســت و به حیات و ممات برمی گردد، گفت: «متأسفانه در حال 
حاضر آب به موضوعی برای نزاع و درگیری تبدیل  شده است و 
برنامه ریزان هم نســخه ای برای نجات آب نداشته و دغدغه ای 
برای آن ندارند». او افزود: «کشــوری که برای زیســت مناسب 
نیســت نه دولت دارد نه مردم. ما به شــرایطی رســیده ایم که 
مشــکل آب شرب داریم و باید بپذیریم دغدغه اصلی کشور آب 
اســت و باید گفتمان ملی شکل بگیرد و همه تصمیم بگیریم و 

پای آن بایستیم و بپذیریم در سراشیبی است».
 ۹۰  درصد  منابع  آب  صرف  کشاورزی   افسارگسیخته  می شود

همچنیــن در ادامــه «محمد احمدی» کنشــگر آب در اســتان 
همدان، گفت: «اســتان همدان ۸۰ درصد وابسته به سفره های آب 
زیرزمینی است و در برخی نقاط هم صددرصد وابستگی دارد یعنی 
اگر ســفره های آب زیرزمینی را از دست بدهیم آن دشت از بین رفته 
اســت». او افزود: «همدان تنها استان در غرب کشور است که تمام 
دشــت ها با مدیریت درخشان مســئوالن یا ممنوعه یا ممنوعه فوق 
بحرانــی یا ممنوعه بحرانی اســت و چند مورد هم برای همیشــه 
خشــک و تا ابد غیرقابل احیا شــدند و به دلیل تغییر شکل آبخوان 
حتی اگر در سال های آینده هم بارندگی رخ دهد، احیا نخواهند شد».
احمدی با بیان اینکه اســتان همدان در سال جاری ۴۵۰ میلیون 
مترمکعب به آب های زیرزمینی بدهی دارد، عنوان کرد: «هیدروگراف 
تمام دشــت های همدان رو به سقوط است. میانگین سقوط ساالنه 
در دشــت اسدآباد ۱٫۷ بوده ولی سال گذشته چهار متر سقوط کرده 
و امســال وضعیت بدتر خواهد بود». او با انتقاد از عدم هماهنگی 
بین  دســتگاهی، گفت: «آب منطقه ای چاه های غیرمجاز را می بندد 
ولی جهاد کشــاورزی با افتخــار اعالم می کند که مقــام اول تولید 
یونجه در کشــور را داریم. چرا باید تولیدکننده عمده چغندر باشیم 
درحالی کــه ۹۰ درصد منابع آب را بــدون هیچ الگویی صرف تولید 

کشاورزی افسارگسیخته می کنیم».
این کنشــگر استان همدان افزود: «معیشــت جایگزین باید برای 
کشاورز در نظر گرفته شود، اما حتی اقدامات کوچک هم انجام  نشده 
است. یک تغییر الگوی کشــت کوچک همچون جابه جایی گندم با 
چغندر یا کلزا با یونجه حجم بســیار زیادی صرفه جویی در بردارد». 
او همچنین با گالیه از دانشگاه همدان و شبکه تشکل های استان در 
قبال رویارویی با ابر چالش این استان، عنوان کرد: «در دشت اسدآباد 
ساالنه ۲۰ سانتی متر فرونشست داریم و مقام اول فروچاله ها را شاید 
در دنیا داشته باشیم. کبودرآهنگ ۳۲ فروچاله دارد که فاجعه است. 

انتقال آب از تالوار راه حل پایدار نیســت و می شود این هزینه صرف 
خرید چاه های کشاورزی شده و کشاورزی مهار شود».

احمدی ادامه داد: «در ســال جاری به علت اینکه دولت قیمت 
مناســبی برای گندم گذاشت، کشاورزان از آن اســتقبال کردند و به 
سمت کشت گندم رفتند. گندم سه نوبت آبدهی نیاز دارد اما چغندر 
۱۴ نوبــت آبدهی می خواهد و محصول یونجه و ســیب زمینی هم 
به همین منوال اســت. وقتی مشکل آب داریم، چه لزومی دارد این 

محصوالت کشت شود».
او با بیان اینکه کشــور ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان 
۱۴۰ برابر بیشــتر فرونشست داشــته و در این زمینه رکورددار است، 
گفت: «ایران مقام چهارم کم آبی جهان را دارد و از ۶۰۹ دشت کشور 
۴۰۰ تا ممنوعه و بحرانی و فوق بحرانی و تعدادی ازدست رفته است 

و تنها راه بهبود شرایط، توقف کشاورزی در برخی نقاط است».
این کنشــگر آب، افزود: «در اســتان همدان بعضی کشت ها باید 
تغییر پیدا کند و کشــت نشــایی ترویج داده شــود؛ چون این کشت 
باعث می شــود پنج نوبت آبدهی از مراحل آبدهی چغندر کم شود 
که حجم بزرگی اســت. فضای آب در کشــور ما فضای بهره برداری 
است نه حفاظت و به همین دلیل آنچه در همدان می بینیم، کاهش 
آبدهی و تخریب چاه ها و خشــکی و شور شدن آب ها و تبدیل صدها 
هزار هکتار اراضی کشاورزی به شوره زار است که دیگر قابلیت کشت 

ندارد و رهاشده است».
 ضرورت  کشت محصوالت آب بر  در  سواحل دریای عمان

در این نشســت مجازی «مراد ســپهوند» دکترای خاکشناسی و 
پژوهشگر خاک و آب نیز با انتقاد از شعار خودکفایی و تولید محصول 
در حوزه کشــاورزی، گفت: «مطابق آخرین اطالعات از وزارت جهاد 
کشــاورزی، ۹ میلیون هکتار از اراضــی باغی و زراعی به صورت آبی 
کشــت می شود و شش میلیون هکتار هم از نوع دیم است و ساالنه 
حــدود ۱۳۵ میلیون تن انواع محصول زراعی، باغــی، دامی و... در 
کشور تولید می شود که ۱۰ میلیون تن از آن صادر شده و شش میلیارد 
دالر درآمد ارزی نصیب کشور می کند اما در مقابل آن ساالنه حدود 
۲۰  تا ۳۰ میلیون تن محصوالت موردنیاز کشاورزی وارد می شود که 
از این نظر تراز تجاری کشــاورزی کشور منفی است». او افزود: «چرا 
برای جلوگیری از چند میلیارد دالر واردات در کشــوری که با کمبود 
آب روبه روست، چغندرقند کشت می شود تا ۵۰۰ هزار تن شکر تولید 
شود و نیشکری کشت می شود که به سه میلیارد مترمکعب آب نیاز 
دارد و درنهایت یک  میلیون تن شــکر تولید می شــود که قیمت آن 

کمتر از یک  میلیارد دالر است».
این پژوهشــگر خاک و آب با تأکید بر ضرورت کشت محصوالت 
آب بر کشــور در سواحل دریای عمان گفت: «استان همدان در تولید 
محصوالت پرآب همانند ســیب زمینی، یونجه و چغندر در کشــور 
پیشگام است اما اگر همین مسئله را به شیوه مقتضی حل کنید قطعا 

مشکل آب همدان حل خواهد شد».
«حامد بیدی» مدیرعامل کارزار نیز با اشــاره به ثبت چندین نامه 
در این سامانه درباره مسئله آب، گفت: «برخی مسائل تا اتفاق نیفتد 
برای شــهروندان عادی ملموس نخواهد بود؛ مثل بیماری کرونا که 
همیشــه هشــدار وقوع بیماری همه گیر داده می شــد و ما آن را در 
فیلم هــای آخرالزمانی می دیدیم، آب هــم دارد برای ما مردم ایران 
شبیه این ماجرا می شود  اما نمی توانیم این شرایط را  مانند نیاکانمان 
در گذشــته های دور به قضا و قدر آسمانی مرتبط بدانیم، چون این 
شرایط نتیجه مســتمر سیاســت گذاری ها و عملکرد دولت ها بوده 
است و هنوز بسیاری از مردم نسبت به آن آگاهی ندارند و بسیاری از 
مردم تصور می کند معضل آب به دلیل خشک سالی است». او افزود: 
«کافی است کلمه آب را در سایت کارزار جست وجو کنید و  ببینید که 
ده ها کارزار که مستقیم با مســئله آب، رودخانه ها و تاالب ها فعال 
هســتند و باالی صدها کارزار غیرفعال در این فهرســت جست وجو 

وجود دارد که در سرتاسر جغرافیای این کشور پراکنده هستند».
بیــدی در پایان گفت: «این موضوع نشــان دهنده این اســت که 
مســئله آب به صورت مقطعی و برای یک یا دو شــهر نیست و یک 
اشکال سیســتماتیک فراگیر وجود دارد که نقاطی که از نظر سابقه 
تاریخــی به خاطر آبادانــی آن منطقه تمدن خیز بودنــد، االن دچار 

مشکل جدی آب هستند».

چهارشنبه
۳۰ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۰

نورا حسینی: شورای شــهر تهران جلسه سه شنبه هفته گذشــته خود را به دلیل 
حضور پرتعداد اعضای شــورای شــهر در مراســم پیاده روی اربعین لغو کرد. روز 
یکشــنبه هم به دلیل اینکه هنوز بازگشــت برخی از اعضا از این مراسم مشخص 

نبود جلسه ای تشکیل نشد.
روز گذشته یک هفته مانده به آغاز سال تحصیلی جدید برخی از اعضای شورای شهر 
تهران نسبت به کمبودهای ناوگان حمل ونقل عمومی گالیه کردند و تذکر برخی از اعضا 

نیز قدردانی از حضور شهرداری تهران در مراسم اربعین بود.
در این جلســه سه عضو شورای شــهر تهران به خانواده مهسا امینی تسلیت گفتند. 
نرجس سلیمانی در سخنان ابتدایی اش گفت: برای خانواده دختر کرد ایران که میهمان 
شهر تهران بود، طلب صبر می کنم و در عین حال منتظر گزارش نهایی کلیه دستگاه های 

ذی ربط برای درک صحیح علل و ابعاد ماجرای پیش آمده هستیم.
علیرضا نادعلی اما واکنش متفاوت تری داشــت. او تأکید داشــت که حجاب حکم 
خداست و حکم امام (ره). او با اشاره به اتفاقات اخیر شهر تهران گفت: در چند روز اخیر 
برای یکی از دختران این ســرزمین اتفاق ناگــواری رخ داد و باعث ناراحتی و اندوه برای 
بسیاری از مردم کشورمان شد؛ از سوی دیگر برخی از دشمنان نظام منتظر چنین اتفاقاتی 
بودند تا به آیین و دین و حکومت اســالمی تعرض کنند. اتفاقات اخیر در تهران نشــان 

می دهد که از کجا خط می گیرند و مشخص است.
بخشــی از صحن روز گذشــته به موضوع اربعین اختصاص داشت. برخی از اعضا 
از ایجاد قرارگاه دائمی اربعین در شــهرداری تهران ســخن گفتند و برخی نیز خواســتار 

آسیب شناسی و رفع مشکالت شدند.
سیدمحمد آقامیری، نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران، با 
بیان اینکه ایام اربعین امسال حدود سه ونیم میلیون زائر به عراق اعزام شدند، بر ضرورت 
تشکیل سازمان ویژه اربعین توسط دولت تأکید کرد و گفت: در طول سال حدود ۴۰ هزار 
نفر زائر به حج بیت اهللا الحرام اعزام می شــوند که برای آن سازمانی به نام حج و زیارت 

با کلی نیرو و تشکیالت وجود دارد که برای آن ایام خاص مشغول به فعالیت هستند.
او خواســتار ایجاد یک قرارگاه دائمی اربعین در شــهرداری تهران شد و اضافه کرد: 
حماســه بزرگ اربعین برای ما باید یک رویداد بسیار مهم تلقی شود و با تشکیل قرارگاه 
دائمی اربعین از همین امروز برای سال آینده باید برنامه ریزی شود و این طور نباشد که این 

مسئله تا عاشورای سال بعد تعطیل شود.
موضوعی که روز گذشته شــهردار تهران هم به آن اشاره کرده و گفته بود بر اساس 
تجربه کسب شــده و آسیب شناسی انجام شده، ستاد اربعین را تبدیل به دبیرخانه دائمی 
اربعین حسینی در شهرداری خواهیم کرد تا با هماهنگی و انسجام بخشی و برنامه ریزی و 

رصد دائمی موضوعات بتوانیم نقشی مؤثرتر و عمیق تر در این مسیر ایفا کنیم.

اما بحث هزینه های اربعین موضوعی بود که بیشــتر اعضا ترجیح می دادند در برابر 
آن سکوت کنند. شورای شــهر تهران اعتبار ۳۰ میلیاردی برای این مراسم مصوب کرده 
بود. مهدی بابایی، ناظر شورای شهر برای هزینه کرد این اعتبارات، ترجیح می دهد در این 
خصوص گفت وگو نکند. او می گوید هنوز گزارش شــهرداری در این زمینه آماده نشــده 
است. مهدی چمران هم اطالعی از افزایش هزینه ها ندارد و به رسانه ها می گوید که قرار 
اســت شهرداری در این زمینه گزارشی به شورا ارائه کند. اما علیرضا نادعلی با اشاره به 
اقدامات انجام شــده از سوی شهرداری تهران در مراسم پیاده روی اربعین حسینی گفت: 
شورای شــهر تهران، اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی برای این مسئله تخصیص داده بود البته 
مناطق نیز بودجه ای جداگانه به این موضوع اختصاص دادند که بر همین اســاس قرار 
شــد پس از تعطیالت رئیس ستاد اربعین شهرداری تهران، گزارشی درخصوص مسئله 
اشاره شــده آماده کند و در صحن شورا یا جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهر تهران 

ارائه دهد.
ســیداحمد علوی، رئیس کمیته گردشــگری شورای شــهر تهران نیز در پیشنهادی 
از شــهرداری تهران درخواســت کــرد برای موضوع اربعین و مراســم مشــابه، بحث 
آسیب شناسی را هم برای خود و هم برای ارائه به صحن شورا انجام دهد. وی ادامه داد: 
مطمئنا درحال حاضر دوستان در شهرداری با توجه به درگیربودن با موضوعات اربعین، 
به خوبی می توانند آسیب شناســی الزم را برای مشکالت به وجودآمده جهت اصالح در 

دوره های بعدی استخراج کنند.
عضو شورای ششــم شهر تهران تأکید کرد: ممکن اســت با تغییر مدیران یا گذشت 
زمان، برخی از این مشــکالت پنهان بماند و فراموش شود و در دوره های بعدی مجددا 
این اتفاقات تکرار شود. حبیب کاشانی هم در این جلسه با تسلیت درگذشت مهسا امینی 
گفت: این اتفاق هفته گذشــته صورت گرفت و باعث تکدر خاطر جامعه شــده است و 

قطعا مسئوالن مربوطه پیگیر این مسئله خواهند بود.
او در ادامه با انتقاد از اقدام اخیر شرکت آب و فاضالب گفت: اخیرا این شرکت نامه ای 
را در ارتباط با اصالح قرارداد فاضالب به دِر منزل برخی از شــهروندان ارسال کرده و در 
آن قید شــده است که چنانچه صاحب ملک اقدامی برای اصالح قرارداد فاضالب نکند 
پس از ارسال دومین اخطار آب آن واحد مسکونی قطع خواهد شد. ارسال چنین برگه ای 
با عنوان قطع فوری آب به مثابه ادبیات سخیف است و این ادبیات اسالمی نیست و این 
در حالی است که شرکت آب و فاضالب اشتباه کرده است و باید از مردم با احترام و منت 
بخواهد که در این زمینه با آنها همکاری کند نه اینکه با چنین ادبیاتی با آنها برخورد کند.
او همچنین به عدم اســتفاده دانش آموزان مدارس اســتثنائی از وسایل حمل ونقل 
رایگان اشــاره کرد و گفت: در ســال های گذشته با حمایت شــهرداری تهران تسهیالتی 
برای این عزیزان فراهم می شــد که متأسفانه براساس پیگیری های صورت گرفته این کار 

درحال حاضر صورت نمی گیرد و بنده از آقای فروزنده معاون شهردار درخواست می کنم 
این موضوع را پیگیری کند.

مهدی چمران رئیس شــورای شهر تهران نیز ضمن تأکید بر ارائه خدمات رایگان به 
دانش آموزان مدارس اســتثنائی در سال های گذشته گفت: بنده این موضوع را یادآوری 

می کنم و باید هرچه زودتر وسایل حمل ونقل رایگان ویژه معلوالن برقرار شود.
زهرا شمس احسان هم به چالش های سرویس مدارس اشاره کرد و گفت: متأسفانه 
گزارش هــای متعــددی از بالتکلیفی والدین در ثبت نام ســرویس مــدارس در اثر عدم 
هماهنگی بین سازمانی در زمان بندی اعالم شده صورت گرفته است. باید گزارشی از علل 
اجرائی نشدن راه اندازی مسیرهای خط اتوبوس و مینی بوس مدرسه مطابق ماده یازدهم 
مصوبه برنامه عملیاتی ایمنی حمل ونقل دانش آموزان که به کاهش تقاضای سفرهای 

فعلی کمک شایان توجهی می کند به شورای اسالمی شهر تهران ارائه شود.
مهدی چمران هم به چالش کمبود ناوگان حمل ونقل عمومی اشــاره کرد و با بیان 
اینکه تعداد اتوبوس ها جواب گوی جابه جایی شــهروندان تهرانی نیســت، گفت: برای 
آنکه بتوانیم خدمت رسانی مناسبی را در حوزه حمل ونقل و جابه جایی مسافران داشته 
باشــیم، باید چندین هزار دستگاه اتوبوس به شهر تهران اضافه شود که البته این مسئله 

برنامه ریزی شده است اما قطعا زمان بر خواهد بود.
مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شــورای شــهر تهران هم به روند ُکند بررســی و 
رفع خطر از ۱۲۹ ســاختمان بســیار پرخطر و ناایمن در برابر آتش ســوزی هشدار داد و 
گفت: متأســفانه طبق گزارش های اخذشــده از مناطق و سازمان آتش نشانی، علی رغم 
پیگیری های مکرر کمیته ایمنی و مدیریت بحران شــورای اســالمی شهر تهران و ورود 

قوه قضائیه به موضوع روند بررسی و رفع خطر از این ۱۲۹ ساختمان بسیار کند است.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، امروز هم طی تذکری درباره کمیسیون ماده ۵ 
گفت: این کمیسیون یکی از وظایف اصلی اش برطرف کردن مغایرت ها و مشکالتی است 
که در هنگام اجرا بین طرح جامع و طرح های تفصیلی ایجاد می شــود؛ همچنین یکی 
دیگر از وظایفش تصویب وظایف موضوعی و موضعی اســت که در طرح جامع تهران 
پیش بینی شده است که قرار بود در برنامه پنج ساله دوم همه آن طرح ها هم تهیه شود 

و هم بخشی از آن حداقل از تصویب ماده ۵ بگذرد.
اخباری که ما از گوشه و کنار درباره مصوبات کمیسیون ماده ۵ یا تصمیماتی که قرار 
اســت در کمیسیون ماده ۵ گرفته شود، می شــنویم مثل بحث «کن» و اراضی دانشگاه 
تهران و ســایر موضوعاتی که در دستور کار این کمیسیون است، اگر دقت نشود و خدای 
نکرده در دبیرخانه کمیسیون موارد ریز و ظریف این طرح ها مورد دقت واقع نشود، حتما 

شهر تهران دچار آسیب می شود.
موضوعی که «شرق» در گزارشی این هفته درباره آن هشدار داده بود.

بـازتـاب

پاسخ  آموزش و پرورش 
به گزارش  تعطیلی مدرسه   گرمابسرد

آموزش و پرورش، چند روز مانده به شروع سال تحصیلی، به اهالی روستای گرمابسرد 
اعــالم کرده که به دلیل مختلط بودن تنها مدرســه راهنمایی روســتا، تحصیل دختران 
ممنوع اســت و چون تعداد پســران هم به حد نصاب نمی رسد، کودکان باید به مدرسه 
روستای جابان در ۴۰ کیلومتری روستا یا مدرسه شبانه روزی کیالن در ۶۰ کیلومتری بروند، 
همچنین آموزش و پرورش دماوند اشاره کرده بود دخترانی به دلیل همین مختلط بودن 
مدرسه، ترک تحصیل کردند، اما طی حضور خبرنگار در این روستا و تهیه گزارشی با تیتر: 
«مشــکل مختلط بودن دانش آموزان را نداریم؛ نمی گذاریم مدرسه تعطیل شود»، اهالی 
ماجرای ترک تحصیل دختران به دلیل مختلط بودن مدرســه را تکذیب کردند و مخالف 

تعطیلی مدرسه بودند. آموزش و پرورش در جوابیه ارسالی به «شرق» نوشت:
مدیرمســئول محترم روزنامه شرق، با ســالم و احترام؛ در پاسخ به مطلب مندرج 
در آن روزنامــه به تاریــخ ۱۴۰۱٫۰۶٫۲۹ با عنوان «گزارشــی از تعطیلی تنها مدرســه 
گرمابســرد دماوند» پاســخ اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران را 
به استحضار می رساند: روســتای گرمابسرد یک مدرسه در مقطع متوسطه اول برای 
۳۴ دانش آموز دارد که این دانش آموزان شــامل ۲۶ پسر و ۸ دختر می شوند. با توجه 
به مختلط بودن این مقطع تحصیلی، تاکنون و طی سال های اخیر تعدادی از دختران 
ترک تحصیل کرده اند چراکه شــرایط را برای حضور خودشــان نامناسب می دانستند 
و یا اینکه والدین شــان با کالس های مختلط موافــق نبودند. مطابق ماده ۳ آیین نامه 
اجرائی مدارس، این روستا شرایط وجود مدرسه مختلط را ندارد و از سوی دیگر تطابق 
جنسیت کارکنان مدرسه با دانش آموزان نیز الزامی است. در حال حاضر اقدام مهمی 
برای کمک به تحصیل دانش آموزان روستا به ویژه در مقطع متوسطه در دست پیگیری 
اســت؛ با توجه به هماهنگی های انجام شده برای نوســازی مدرسه با کمک یکی از 
خیرین مدرسه ســاز قرار بر تخریب مدرسه متوسطه قدیمی و احداث یک باب مدرسه 
۹ کالســه در همین مکان اســت و به همین سبب، سه کالس در فضای پایین مدرسه 
به صورت موقت و یک ساله برای ۲۶ دانش آموز پسر که به حد نصاب تشکیل کالس 
روستایی می رسند تشکیل خواهد شد و برای دختران هم دو راهکار پیشنهادی مطرح 
شده است. حضور دختران در نزدیک ترین مدرسه به این روستا که در روستای جابان و 
فاصله تقریبا ۳۰ کیلومتری قرار دارد، یکی از این پیشنهادها می باشد. دومین پیشنهاد 
نیز تحصیل دختران در دبیرســتان شبانه  کیالن است که در فاصله ۶۰ کیلومتری قرار 
دارد و آموزش و پرورش هزینه های ناشــی از این پیشنهادها از جمله سرویس ایاب و 
ذهــاب را برای دانش آموزان تأمین می کنــد و هزینه ای بابت موافقت با هر یک از این 
دو پیشنهاد، به دانش آموزان و خانواده های محترم تحمیل نخواهد شد. خواهشمند 
است دستور فرمایید طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابیه این مرکز 

در همان صفحه و با همان قلم اقدام الزم صورت گیرد.



www.sharghdaily.comادبیات۱۱

روایتی از یک نشست با حضور احمد دهقان و محمدرضا کاتب

پیش فروش تاریخ
احمد غالمی: یکی از پرسش های اساسی در جامعه ادبی 
امروز این است؛ آیا ادبیات می تواند فارغ از مسائل سیاسی 
و اقتصادی که گریبانگیر جامعه شــده است، به راه خود 
ادامه دهد؟ اگر به کتاب هایی که در این حوزه منتشر شده 
نگاهی بیندازیم پی  خواهیم برد که برخی از نویسندگان 
تالش می کنند بدون تصادم و اصطکاک با مسائل مبتالبه 
جامعه مســیر خود را ادامه بدهند. شــاید یکی از دالیل 
بی مایه شــدن رمان هــا و مجموعه داســتان های ایرانی 
پرهیز از همین موضوع باشــد که بخشی از آن به ممیزی های وزارت ارشاد برمی گردد و 
بخش دیگر آن به مسئولیت نویسنده. درباره مسئولیت نویسنده که پیش از این به تعهد 
نیز تعبیر می شــد، آرای ضد و نقیض بســیاری وجود دارد. البته دیگر بحث از نویســنده 
متعهد چنان کلیشه ای شده که کمتر در مجامع ادبی از آن حرف و سخن به میان می آید. 
غیرمتعهد های ادبیات چندین ســال، توفانی در انتشاراتی ها به راه انداختند و کتاب های 
بســیاری برای کســب درآمد چاپ کردند. بعد از به ســر آمدن دورانشــان به بازارهای 
فرهنگی دیگر کوچ کردند. این اتفاق البته مایه خرسندی است که دیگر ادبیات برای آنان 
به صرفه نیست. پس از فروکش کردن غبار هر توفانی باید به دنبال چیزهای گران قیمت 
گشت. چیز های گران قیمت ازجمله نویسندگانی هستند که پای کار ایستاده اند. به همین 
دلیل قرار است هر چند مدتی با برخی از این نویسندگان به گپ  و گفت بنشینیم تا خودمان 
را مجددا بازآفرینی کنیم. در دورهمی این هفته نشــر پیدایش، محمدرضا کاتب و احمد 
دهقان حضور داشتند. احمد دهقان باور عجیبی دارد؛ باوری که از یک منظر کار نوشتن 
را برایش راحت و از جهت دیگر ســخت کرده اســت. دهقان می گوید با خود عهد کرده 
اســت به جز داســتان جنگ چیزی ننویســد. به گفته خودش بارها از او خواسته اند در 
حوزه های دیگر بنویســند ولی از این کار امتناع کرده اســت. او می گوید کلی سوژه  برای 
نوشتن داســتان های جنگ دارد که سال های سال می تواند آن ها را بنویسد، انبانی ُپر که 
به این زودی ها پایان نخواهد پذیرفت. یکی از مهم ترین ویژگی های احمد دهقان همین 
است که تکلیفش را با خودش روشن کرده است. اما مسئله مهم این است که آیا صرفا 
با سوژه های جنگ می توان به شرایط سیاسی و اقتصادی که اثر شگرفی بر جامعه دارند 
نزدیک شــد؟ آیا این انتخاب نیز نوعی گریز از واقعیت های امروز ایران نیست؟ گیرم این 
اتفاق یعنی انضمامی  کردن مسائل جنگ با شرایط ایران شدنی باشد، آیا ممیزی ها این آثار 

را از محتوا تهی نخواهند کرد؟
محمدرضا کاتب می گوید: «دولت ها به نوعی می خواهند ادبیات نباشد. آن ها با یک 
ادبیــات خنثی و بدون تفکر مخالفتی ندارند. برای نمونــه رمان های پاورقی و درام های 
عاشــقانه با کمترین ممیزی روانه بازار می شــوند، اما در مورد کتاب هایی که به ســطح 
عمیق تری از مسائل انسانی و جامعه می پردازند دو برابر سخت گیری می شود. آنان کاری 
به تاریــخ ندارند، کاری ندارند که حذِف ادبیات جدی چه تبعاتی دارد. فقط می خواهند 
امروز نان خود را از تنور درآورند. اما در معنای وسیع تر آن، نویسندگان ما دیگر آمال و آرزو 
و جهانی بزرگ ندارند. پرســش این است که نسل تازه واقعا دنبال چیست؟ نویسندگان 
دهه چهل و پنجاه زندان می رفتند و شکنجه می شدند، اما عقب نشینی نمی کردند. االن 
ناشران به نویسندگان ما کتاب های پلیسی سفارش می دهند و آن ها بدون اینکه کارشان 
پلیسی نویســی باشد و نه حتی عالقه و باوری به این کار داشته باشند، برای کسب درآمد 
می پذیرند این نوع کار را بنویســند. این نویسندگان به من می گویند چرا می جنگی، خب 
طوری که می پســندند بنویــس! در واقع از نظر آنان همین که کتاب ها چاپ می شــوند، 
جایزه ای می گیرند و در روزنامه ها با نویسنده اش مصاحبه می کنند، کار تمام است. یعنی 
سقف کوتاه شده است. شاید این موضوع فقط به ایران مربوط نباشد و یک رویکرد جهانی 

باشــد. یعنی نویســندگان از دنیای بزرگی که متصور بودند و می خواستند به آن برسند 
ناامید شــده اند. فکر می کنم دو دسته نویســنده داریم: عده ای که می گویند هنوز دنیایی 
وجود دارد که ارزش جنگیدن دارد و می خواهیم برای ایجاد این جامعه بجنگیم. این ها 
همان نویســندگان سابق هستند. و عده ای دیگر سر در کار خودشان دارند. دگرگونی های 
اجتماعی طوری جریان را پیش برده که َقد نویسندگان کوچک شده است. االن نویسندگان 
هم قِد مخاطبانشان هستند، شاید مخاطب در جاهایی حتی از نویسنده جلوتر باشد. این 
رویکرد با اینترنت و پخش اطالعات دســت  به  دســت هم داده تا نویسنده قدش کوتاه 
بماند. پس نمی توان مثل گذشــته ِیکه حرفی کرد و چیز خاصــی درآورد. حاال برگردیم 
به پازل اصلی. در این شــرایط نویسنده تالش هم بکند، دولت ها نمی خواهند که ادبیات 
به وجود بیاید. همه ابزارش را به کار می اندازد تا شــرایط را برای نویسنده سخت کند». 
صورت بندی محمدرضا کاتب از وضعیت، بســیار مقرون به واقعیت اســت یعنی برای 
دســت اندرکاران فرهنگی دولت تنها چیزی که اهمیت دارد حفظ وضع موجود است. 
کاتب باور دارد دولت و دست اندرکاران فرهنگی به تاریخ توجهی ندارند. از گفته های او 
این گونه استنباط می کنم که دولت و دست اندرکاران فرهنگی حتی تاریخ را به نفع وضع 

موجود پیش فروش خواهند کرد.
احمــد دهقان بحث را از ُبعد دیگری ادامه می دهــد: «در دنیای غرب چون همه 
دورانِ  شبیه ما را تکرار کرده اند و بر اساس تجربیات گذشته شان پیش می روند، نخبگان 
جامعه ارزشمندند. اگر یک نویسنده خوب از راه برسد حمایتش می کنند تا از او چهره ای 
جهانی بسازند. چهره  ای همچون خالد حسینی را به عنوان نویسنده تراز اول به جهانیان 
می قبوالنند. در صورتی که برخی می گویند او نویســنده درجه یکی نیســت. در دنیای 
غرب نخبه  بودن امتیاز اســت و آن ها از این امتیاز خوب استفاده می کنند. حتی عرب ها 
در این زمینــه از ما جلوترند. جایزه بوکر ادبــی راه انداخته اند. بوکر ادبی مختص یک 
کشور نیست، نویسندگانی را در جهان عرب پیدا کرده و تالش می کند آن ها را به عنوان 
چهره های ممتاز به جهانیان معرفی کند، آن هم با تمام تضادهایی که در دنیای عرب 
وجود دارد. اما این کار به شیوه ای اساسی آنجا پیگیری می شود. ترکیه هم بعد از یاشار 
کمال و عزیز نســین، خواســت جهانی شــود و اورهان پاموک را جهانی کرد. اما ما در 
دنیایی زندگی می کنیم که تجربه مان تجربه دنیای شوروی سابق است. تجربه ای مبتنی 
بر توده گرایی. در این سرزمین نخبه گرایی اهمیتی ندارد، توده گرایی است که وجود دارد، 
یعنی در هر چیز باید توده نمود داشــته باشــد. در ایران بعد از ۲۸ مرداد نویسندگانی 
در کشــور پیدا شــدند که جزو بهترین ها بودند. تا همین امروز ما از ادبیات آن ها ارتزاق 
می کنیم، اما دولت ها دلشــان نمی خواهــد نخبه ای در کار باشــد. جایزه ادبی جالل 
آل احمد که بزرگ ترین جایزه کشور است، وقتی از میان نویسندگان رمان انتخاب می کند، 
یک نویســنده متوســط را برمی گزیند. با این طرز تفکر قرار نیست به امثال محمدرضا 
کاتــب جایزه بدهند. نه تنهــا جایزه ای نمی دهند بلکه ســعی می کننــد کاتب زودتر 
فراموش شــود. خواننده اش او را فراموش کند. نویســندگانی هم هستند که یک سال 
جایزه می گیرند و مشهور می شوند و ناگهان گم می شوند. کسی را که جایزه بوکر عربی 
می گیرد، به دانشــگاه های مختلف می فرستند تا درس بخواند یا تدریس کند. از طرف 
دیگر جایزه اش به  اندازه ای اســت که آینده اش تا آخر عمر تأمین می شود. من نویسنده 
جنگ هستم و سعی کردم در این حوزه بهترین ها را بنویسم، اما حتی به نویسنده جنگ 
هم اهمیت نمی دهند. چرا این اتفاق افتاده است؟ همه به  سمت توده گرایی رفته اند. 
ســال ها قبل مســئولی می گفت به امید خدا در پنج سال آینده ده هزار نویسنده جنگ 
تولید می کنیم. االن آن قدر نویسنده جنگ وجود دارد که حتی نمی توانند خوب را از بد 
تشــخیص بدهند. هیچ فرقی نمی کند چه کسی چه بنویسد. با دالیل غیرادبی یکی را 
باال می برند که دیده شــود، باز به همین دالیل یکی را می زنند که دیده نشود. موضوع 

بعدی در رابطه با ادبیات جنگ این اســت که دیدند این نوع ادبیات به شــدت مزاحم 
اســت. خاطرات جنگ را در کنارش قرار دادند. هزاران کتاب خاطره چاپ می شــود تا 
رمان جنگ دیده نشود. کسی که خاطراتش را می نویسد خودش را خلع سالح می کند. 
هیچ کدام از این خاطره نویس ها در ذهن ما نمی مانند. کتاب «دا» چهارصد هزار نسخه 
چاپ شــده و االن دیگر اســمی از آن نیســت. اما دنیای رمان، دنیای فراموش نشدنی 
است. جهانی که نویسنده می سازد فراموش نمی شود. نگاه توده گرایی اجازه نمی دهد 
آدم درجه یک رشد کند و آدم ها همه در یک سطح هستند. ُبرجی وجود ندارد تا کسی 
از آن باال برود، همه خانه ها یک طبقه هســتند. از همه  آدم های یک شــکل ساخته اند. 
آدم های هم شکل و هم سوژه. همه  ما سطحی و به روز شده ایم». احمد دهقان به نکته 
مهمی اشاره می کند. آدم ها یک شکل و هم َقد شده اند. تضاد های آدم های یک شکل و 
یک قد بیش از آنکه تضاد های عمیق و بحث برانگیز باشد تضادهای هویتی خواهد بود، 
جدالی بین آرمان ها نیســت. اصال آرمانی وجود ندارد. احمد دهقان می گوید: «جالل 
آل احمد جهان خودش را داشــت و گلســتان جهان خودش را. «عزاداران بیل» را که 
می خوانید از جهان ساعدی شگفت زده می شوید. «کلیدر» را که می خوانید از این همه 
عزم و اراده یک نویسنده به وجد می آیید. آثار امروز فاقد این برانگیختگی است». احمد 
دهقان باور دارد ادبیات کنونی ما بی شباهت به دوره شوروی سابق نیست که نتوانستند 
غول های خود را تکرار کنند. غول هایی همچون تولستوی، داستایفسکی و شولوخوف. 
خــواه این صورت بندی را بپذیریــم یا آن را رد کنیم، به یک نکتــه باید اعتراف کرد که 
ادبیات امروز ایران نیاز به تحول اساســی دارد. محمدرضا کاتب می گوید: «باید به فکر 
پیشروی باشیم، منظورم مرزگشایی در تفکر انسانی است. یعنی باید تمام معادالتی را 
که چیده می شود تا جهان را همین جایی که هست نگه دارد، شکست بدهیم و به این 
جهان وســعت ببخشیم. زمانی جهان وسعت پیدا می کند که تفکر پیشروی کند. االن 
جهان ما در همان حد و اندازه ای که بوده، مانده است و به همین خاطر در گذشته خود 
مانده ایم. اتفاقات تاریخی باز تکرار می شوند. شکل مشکالت و معضالت عوض شده، 
ولی درونمایه اش همان است. اگر دولتی بخواهد جلوی پیشروی تفکر را بگیرد، ممکن 
است در کوتاه مدت موفق شود و خودش را باال نگه دارد اما سودی که می برد در مقابل 
ضرر سنگینی که به آینده کشور و فرهنگ آن می زند بسیار ناچیز است. به خاطر همین 
موقعیت های ناچیز است که نمی گذارند نخبگان باال بیایند. تصور می کنند اگر صدایی 

نباشد صدای خودشان رساتر خواهد شد».
در اینجــا بحث به یک نقطه کانونی نزدیک می شــود که آن طرد نخبگان از جامعه 
اســت. احمد دهقان این بحث را ادامه می دهد: «در همه دنیا به طبقه متوســط خیلی 
اهمیت داده می شــود. نخبه اگر قرار باشــد به وجود بیاید از طبقه متوسط است. طبقه 
پولدار احتیاج به نخبه شدن ندارد و طبقه فقیر راه دستیابی به نخبه  شدن را ندارد. اینجا 
محیط آماده اســت که به سمت نخبه شدن برویم. در همه دنیا این طبقه متوسط است 
که به ادبیات و هنر روی می آورد و به گالری ها و کنســرت های موســیقی  فاخر می رود. 
مردم عادی که بتهوون گوش نمی دهند. این گروه چراغ های تئاتر را روشن نگه داشته اند. 
طبقه ای که قرار است نخبه های کشور را بسازد. یک پزشک یا استاد دانشگاه جزو طبقه 
پولدار نیســت. طبقه متوســط اســت که دغدغه تفکر دارد. رمان تنها چیزی است که 
جهانی متفاوت را به ارزان ترین قیمت به انســان ها ارائه می دهد و دنیای ذهنی آن ها را 
بزرگ می کند. حرف های جدید می زند. اما طبقه متوسط را نیز دچار مشکالت اقتصادی 
کرده انــد. طبقه ای که قرار بود اخالقی باشــند و اخالق را در جامعه گســترش بدهند و 
مدیران را پرورش دهند، آدم های عادی بدون تفکر شــده اند. یک جسم عادی بدون روح 
بزرگ. بعد طرف به راحتی دزدی و بی اخالقی می کند. با حذف ادبیات و طبقه متوســط 

این اتفاق در کشور خواهد افتاد».

چهارشنبه
۳۰ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۰

بـازتـاب

جوابیه رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
به گزارش «صنفی، سیاسی است»

شرق: در پی اتفاقات اخیر دانشــکده ادبیات و مؤسسه لغت نامه دهخدا، روزنامه 
«شــرق» مطلبی با عنوان «صنفی، سیاسی است» را در شــماره ۴۳۷۵ مورخ ۲۳ 
شهریور منتشر کرد. دانشکده ادبیات در نامه ای که به امضای رئیس دانشکده، دکتر 
عبدالرضا سیف رسیده است، به این مطلب پاســخی داده که طبق عرف و قانون 

مطبوعات در همین صفحه منتشر می شود.
     

بازخوانی اتهامات تاریخ گذشته رسانه های بیگانه به دانشگاه تهران در گزارش 
«شرق»

مطلب مندرج در صفحه ۱۱ روزنامه شــرق به تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ حاوی موارد کذب و 
شایعه پردازی علیه مدیریت دانشگاه تهران، ریاست دانشکده ادبیات و نیز ریاست مؤسسه 
لغت نامه دهخدا بود که هفته ها پیش بارها و بارها از سوی رسانه های بیگانه منتشر شده 
بود. در آســتانه آغاز سال تحصیلی جدید این مطلب با امضای فردی در «روزنامه شرق» 
منتشــر شد که مسئول ســتاد یکی از ســران فتنه در ســال ۸۸ بوده و هم صدایی وی با 
رسانه های بیگانه برای ایجاد شــبهه در نظام دانشگاهی ایران اسالمی، در مقطع فعلی 
کامال طبیعی است؛ اما با توجه به کهنگی مطالب مطرح شده، رویکرد دیرهنگام روزنامه 
به آنها حداقل از حیث معیارهای حرفه ای روزنامه نگاری غیرطبیعی می نماید. در بخشی 
از مطلب، نویسنده از گزارش های متعددی نام می برد که «از سوی استادان و دانشجویان 
دانشــکده ادبیات دانشــگاه تهران درباره دخالت های مدیریت جدید در جزئی ترین امور 
آموزشــی و اداری دانشگاه منتشر شــده». نکته جالب در این فراز از گزارش این است که 
گزارشــگر از شدت شــتابی که در محکوم کردن ریاست دانشــکده ادبیات داشته، متوجه 
نشــده که رئیس دانشــکده نمی تواند «در جزئی ترین امور آموزشــی و اداری دانشگاه» 
دخالت کند و حیطه مدیریت او صرفا امور آموزشی و رفاهی دانشکده است و اگر منظور 
گزارشــگر امور آموزشی و رفاهی دانشکده بوده، اساسا تدبیر در همه امور دانشکده، اعم 
از امور جزئی و کلی، در زمره وظایف رئیس دانشکده است و اگر گزارشی هم در این مورد 

واصل شده باشد، نشان دهنده حسن انجام  وظیفه رئیس دانشکده خواهد بود.
در ادامه، گزارشــگر با نام بردن از ریاســت دانشــکده ادبیات، به کلی گویی علیه وی 
پرداخته و بدون ذکر هیچ شــاهد و دلیل و بّینه ای می نویســد: «اینک عملکرد چند ماهه 
ســیف نشــان می دهد که انتخاب رؤسای دانشــگاه ها و دانشکده ها توســط استادان و 
گروه های آموزشــی تا چه میزان ضروری اســت». مالحظه می کنیــد که چنین مطلبی تا 
چه  حد بی اســاس و خالی از محتوای مســتند اســت و درواقع با چنین الگویی از انتقاد 
هر شــخص حقیقی و حقوقی را می توان زیر ســؤال برد. گزارشــگر همچنین با انتساب 
جمله ای به یکی از اســاتید صاحب نام دانشــگاه تهران (دکتر شــفیعی کدکنی) مبنی بر 
اینکه «اصل اول برای دولت ها و مســئوالن باید ایران باشــد و نیســت»، کوشیده، بدون 
ارائه هیچ مستندی درباره این گفته، این استاد خوش نام دانشکده ادبیات را در برابر نظام 
دانشــگاهی کشــور قرار دهد و در ادامه نتیجه گیری بی ارتباطی از این اســتناد می کند و 
می نویســد: «حاال ریاست دانشکده ای که شفیعی کدکنی ســال ها در آن تدریس کرده، بر 
عهده فردی اســت که عملکــرد چندماهه اش از جنبه های مختلف بــا اعتراض مواجه 
شــده است». خواننده بی طرف به راحتی می تواند در این فراز از گزارش هم فقدان استناد 
و بی پایه بــودن انتقاد وارده را به وضوح مشــاهده کند. گزارشــگر در ادامه، بازهم بدون 
اشــاره به آن بخش از عملکرد رئیس دانشکده که به  قول او «مورد اعتراض واقع شده»، 
می نویســد: «عملکردش در همین چند ماه نشــان می دهد کــه آنچه در حافظه جمعی 
اســتادان و دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشــگاه تهران از عملکرد قبلی او وجود 
داشته تا چه میزان پایه در واقعیت داشته است». سرانجام گزارشگر مجبور می شود تمام 
مســتنداتی را که علیه رئیس دانشکده ادبیات در اخبار دارد، رو کند؛ همه دالیل، شواهد 
و بّینات او در این زمینه این اســت: نامه ای مجعول که ســرنخ های تهیه آن در خارج از 
مرزها در حال پیگیری اســت و معدود اشــخاص حقیقی که نامشان در آن نامه آمده، با 
پی بردن به ماهیت آن، ضمن ارســال پیام برای ریاســت دانشــکده، از محتوای آن اعالم 
برائت کرده اند. گزارشگر سپس به انتشار عین تهمت ها و اکاذیب منتشر در نامه مجعول 
پرداخته و آنها را بازنشر کرده اســت که پاسخ گویی به این اتهامات بی پایه، غیرمستدل و 
کذب، قبال از سوی جمعی از دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران صورت گرفته و 

در اینجا مجال تکرار آنها نیست.
گزارشــگر، فراز پایانی گزارش را به ادعاهای غیرمســتند درباره مؤسســه لغت نامه دهخدا 
و مدیریــت جدید آن که از چهره های علمی و ادبی کشــور اســت، اختصــاص داده و از نامه  
سرگشاده ای یاد می کند که ۸ تن از مؤلفان لغت نامه دهخدا علیه وی، برای وزیر علوم نوشته اند. 
نامه مورد اشــاره گزارشگر، درواقع خبری است که اولین بار در سایت «مؤسسه میراث مکتوب» 
منتشر شد و فقدان نام امضاکنندگان نامه بالفاصله مورد اعتراض مؤسسه لغت نامه قرار گرفت 
که مسئوالن انتشاردهنده خبرنامه (مؤسسه میراث مکتوب) پاسخ غیرقابل قبول «محفوظ بودن 
اســامی» را دادند و همگان آگاهند که «نامه سرگشــاده»، نامه ای است که برای آگاهی عموم 
نوشته می شود و نام امضاکنندگان آن نمی تواند محفوظ باشد؛ چراکه در چنین فرضی هر کسی 
می تواند علیه دیگران نامه ای سرگشاده حاوی اتهامات و تهمت های مختلف بنویسد و نام خود 
را هم محفوظ بدارد. به هرحال بررســی ها نشان می دهد حداقل چند تن از کسانی که مسئول 
مؤسســه میراث مکتوب شفاها ادعای امضای نامه از سوی ایشــان را کرده، در این مورد اعالم 
نارضایتی کرده اند و تا زمانی که اسامی امضاکنندگان نامه از سوی مؤسسه میراث مکتوب اعالم 
نشود، چنین نامه ای از موارد کذب خواهد بود. ضمن اینکه گزارشگر روزنامه شرق با انتشار متن 
نامــه ادعایی و بدون امضا، درواقع به بازنشــر دروغ ها و تهمت هایی پرداخته که در هفته های 
اخیر نقل رسانه های بیگانه بوده است و درواقع کاری که او انجام داده، به  قول خودش «اختراع 
دوباره چرخ» بوده اســت. گزارشگر در بخشی از متن نامه ادعایی و بدون امضای منتشرشده از 
سوی مؤسسه میراث مکتوب به تعطیلی «لغت نامه بزرگ فارسی» اشاره کرده که بارها از سوی 

مسئوالن فعلی مؤسسه لغت نامه رسما تکذیب شده است.

محمد فاضلی: برگ برگ، رســانه تخصصی در حــوزه معرفی کتاب 
است که با شعار «برگ برگ کتاب، تجربه زندگی ناب» در شبکه های 
اجتماعی به معرفی و نقد کتاب می پــردازد. در برگ پیش رو، کتاب 

«قدرت جغرافیا» مورد بررسی قرار گرفته است.
تیم مارشــال با نوشتن کتاب «در اســارت جغرافیا: ده نقشه که 
همه آموختنی ها درباره سیاست جهانی را بیان می کند» (نشر مرکز، 
۱۳۹۹) نشــان داده بود که می تواند خیلی استادانه از جغرافیا برای 
تحلیل تصمیمات رهبران و روندهای تحوالت سیاسی آمریکا، چین، 
روســیه، اروپای غربی، کره و ژاپن، هند و پاکســتان، آفریقا، آمریکای 
التین و مناقشــات بر ســر منطقه  ظاهــرا خالی و پوشــیده از برف 

شــمالگان اســتفاده کند. او حاال شــش سال پس از 
انتشــار نسخه انگلیسی آن کتاب، اثری دیگر با عنوان 
«قدرت جغرافیا: نقشــه هایی که اکنون و آینده جهان 
را آشــکار می کنند» (نســخه انگلیسی، ۲۰۲۱؛ نسخه 
فارســی، ۱۴۰۱) با همان ویژگی ها برای تحلیل تعامل 
جغرافیا، سیاست بین المللی، امنیت ملی، توسعه و 
آینده بشر نوشته اســت. او این بار تحلیل جغرافیایی 
را نه درباره مناطق، بلکه صرفا درباره ۹ کشور و فضا 

به  کار گرفته است.

نویسنده کتاب «قدرت جغرافیا» که از همه کشورهایی که درباره 
آنها می نویســد – غیر از فضا – تجربه نزدیــک دارد (حتی در وقایع 
سال ۱۳۸۸ به عنوان روزنامه نگار در ایران بوده است) شرحی بسیار 
روان، ملموس و مســتند برای اکثریت عالقه مندان به کتاب هایی با 
محوریت امنیت، توسعه، اقتصاد، سیاست و سیاست بین الملل ارائه 
می دهــد که در کانون آن، توجه به نقشــه ها و جغرافیا وجود دارد. 
جغرافیا هم در این کتاب صرفا موقعیتی بر روی نقشه نیست؛ بلکه 
پستی ها و بلندی ها، کوهســتان ها، بود و نبود رودخانه ها، کم و زیاد 

بارش ها یا امکان کشاورزی در اراضی را هم در بر می گیرد.
تیم مارشــال تــالش می کند تا نشــان دهد چگونــه جغرافیا و 
موقعیــت اســترالیا در نســبت با چیــن و آمریکا به 
سیاســت های اقتصادی، نظامی و روابط بین المللی 
آن شکل داده است. همین تحلیل است که می تواند 
توضیح دهد چرا استرالیا در جنگ های آمریکا شریک 
می شــود و هــزاران کیلومتر دورتــر از مرزهایش در 
جنگ هــای آمریــکا در خلیــج فــارس و خاورمیانه 

مشارکت می کند.
تحلیــل مارشــال از جغرافیای ایــران و الزامات 
آن بــرای تأمیــن امنیت احتمــاال جذاب ترین بخش 

کتــاب برای خواننده ایرانی اســت. تالش می کنــد توضیح دهد که 
چرا حمله به ایران دشــوار اســت و چگونه تنوع قومی، کمبود آب، 
هویت مذهبی، نفت، ایدئولوژی و محاصره شــدن از سوی دشمنان 
به سیاست و راهبردهای امنیتی ایران شکل می دهند. نسبت ایران با 
شرق مدیترانه، جنگ در سوریه یا هالل شیعی و پرونده هسته ای هم 

بخش های دیگری از تحلیل او را تشکیل می دهد.
کتاب «قدرت جغرافیا» به تفصیل جغرافیای عربستان سعودی 
و تاریخ پیدایش، ترکیب جمعیتی، ســاختار سکونت، منابع طبیعی، 
سیاســت، سیاســت مذهبی و ســاختار قدرت در داخل عربستان و 
منطق قدرت و بازیگری این کشور در جهان را تحلیل می کند. تحلیل 
مارشال از مشکالت عربستان سعودی در دنیایی که به سمت کاهش 
اتکا به سوخت فسیلی می رود، نارضایتی سیاسی در اقشار مختلف 
این کشــور و روندهای آینده این کشور برای خواننده و به ویژه طیفی 

از سیاست گذاران ایرانی می تواند جالب و با بینش های زیاد باشد.
شرح مهم ترین نکات کتاب هم فرصت و مجالی بسیار گسترده تر 
را می طلبــد؛ اما مهم این اســت کــه بگوییم خواننــده ایرانی کتاب 
می تواند ســؤاالتی درباره نیروهای پیشــران سیاست های نسل های 
مختلف رهبران ترکیه و عربستان و به ویژه نسل حاضر آنها در نسبت 
با ایران یا در قبال ســوریه داشــته باشد. یک سؤال مهم این است که 
امنیت ملی ایران و تضمین دسترســی آن بــه کریدورهای اقتصادی 
جهان پیش رو چگونه تحت تأثیر عربســتان یا ترکیــه قرار می گیرد. 
خواننده ایرانی همچنین می خواهد بداند مناقشــات بر سر انرژی در 
شــرق مدیترانه و در کانون منازعات ترکیه، یونان و اســرائیل چگونه 
بر سرنوشــت ایران اثر می گذارند. خواننده ایرانی مایل اســت منطق 
کنش های سیاست خارجی بریتانیا – به عنوان نیروی اثرگذار تاریخی 

در مناطــق نزدیک به ایران و اثرگذار بر معادالت بین المللی مرتبط با 
روابط ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا – را بشناسد. این خواننده همچنین 
ممکن اســت درباره نوع تأثیرپذیری منافع ملی ایران از مناقشات در 
مدیترانه یا شــمال آفریقا حساس باشد. این کتاب برای همه این گونه 
پرســش ها، پاســخ هایی دارد که حتی اگر متخصصــان نقدهایی بر 

درستی آنها داشته باشند؛ ولی فرضیاتی تأمل برانگیز هستند.
آخریــن فصــل کتــاب، از روی زمین کنــده می شــود و به فضا 
می پردازد. اگر همه فصل های پیشین نگاهی به گذشته و تاریخ دارند 
و نویسنده تالش کرده پویایی های سیاسی و امنیتی کشورها را از مسیر 
رخدادهای تاریخی گذشته و عطف به جغرافیای آنها توضیح بدهد، 
فصل مربوط به فضا کامال بدون تاریخ اســت. بشــر تاریخی نسبتی 
بــا فضا ندارد و مواجهه انســان و فضا کامال مدرن و مربوط به چند 
دهه اخیر است. همین مواجهه نیز فقط با پیشرفت عظیم فناوری به 
مقوله ای بسیار مهم برای آینده تبدیل شده است. اگرچه بخش هایی 
از نوشته تیم مارشال سبک و سیاق نویسندگان ژانر علمی-تخیلی را 

پیدا می کند؛ اما پیشــرفت های گذشته فناوری از 
عصر ژول ورن تا به امروز، جایی برای توجه بیشتر 
به آینده نگری های مارشال باز می کند. عصری که 
ممکن اســت ســفینه ها در فضایی نزدیک تر به 
زمین سوخت گیری کنند تا سفرهای بین سیاره ای 
انجام دهند یا برای انتقال مواد معدنی به زمین 
ایســتگاه های انتقال فضایی ســاخته شود. این 
بخش هم می تواند برای خواننده ایرانی جذاب 
باشد؛ زیرا ایران هم از نظر مارشال یکی از معدود 
کشورهایی است که پایگاه های فضایی و فناوری 

انتقال ماهواره به فضا دارد.
مارشــال در کتاب «در اســارت جغرافیا» مفصل بــه جغرافیا و 
مالحظات ژئوپلیتیک روسیه، اوکراین و اروپای غربی پرداخته است؛ 
اما در این کتاب نیز ضمیمه ای اضافه کرده تا منطق کنش روسیه در 
حمله به اوکراین را توضیح دهد. نگاه او به تحوالت سیاسی-نظامی 
اروپای غربی و به ویژه آلمان در عصر پس از حمله روسیه به اوکراین 
و نقش های جدید اروپا در جهان، بخش روشنگری از تحلیل او برای 

شناخت جهان امروز را تشکیل می دهد.
تســلط و تجربه نویســنده، نثر روان، ترجمه خوب، نسبت روشن 
محتوای کتاب با دغدغه های خواننده ایرانی درباره امنیت و توسعه 
ایران و انبوه بینش هایی که مســتقیما ذهن خواننده را به مســائل 
ایران – از امنیت گرفته تا سیاســت خارجی، انرژی، صنعتی شــدن، 
منازعــات خاورمیانــه و... – معطــوف می کنند، خوانــدن «قدرت 
جغرافیا» را به تجربه ای خوب برای خواننده عالقه مند بدل خواهد 
کرد. بی شک دو جلدی «در اسارت جغرافیا» و «قدرت جغرافیا» در 
کنار هم بینش هــای زیادی با محوریت جغرافیا 
به عمــوم خوانندگان ایرانــی و به ویژه طیفی از 

سیاست گذاران خواهد داد.
کتاب «قدرت جغرافیا: نقشه هایی که اکنون و 
آینده جهان را آشکار می کنند» را پرناز طالبی به 
فارســی ترجمه کرده و نشر همان در سال ۱۴۰۱ 
با ۴۰۷ صفحه و قیمت ۱۵۰ هزار تومان منتشــر 
کرده اســت. برای تهیه کتاب می توانید از طریق 
صفحه اینستاگرام برگ برگ اقدام کنید. با اسکن 

بارکد زیر به برگ برگ بپیوندید.

قدرت جغرافیا اثر تیم مارشال
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  اواخر شهریور هر سال موعد برداشت خرما از ۳۳هزار هکتار از نخلستان هاي خوزستان است. این استان دومین تولیدکننده خرما در کشور است. امسال در ۱۷ شهر خوزستان بیش از ۱۸۷هزارتن خرما برداشت مي شود.
عکس: علي معرف، ایرنا

حقوق خوانى

نگارش رسمی در قانون اساسی

در تقویم رسمی بیست و هفتم شهریور  هم زمان با زادروز «شهریار» 

به عنوان روز «شــعر و ادب فارسی» نام گذاری شده است. به این بهانه 

درنگــی می کنیم بر چگونگی بیان رســمی (نوشــتاری و گفتاری) در 

زندگی روزمره.

شاخه های دانش هریک بر یکی از علوم پایه استوار است: پزشکی 

بر شیمی، مهندسی بر ریاضیات و حقوق بر ادبیات. اهمیت زبان فارسی 

در حدی اســت که اصل پانزدهم قانونی اساســی جمهوری اسالمی 

ایران به این موضوع اختصاص دارد: «زبان و خط رســمی و مشــترک 

مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی 

باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در 

مطبوعات و رســانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در 

کنار زبان فارسی آزاد است». عالوه بر این ماده ۵۱ «قانون آیین دادرسی 

دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی» (۱۳۷۹) بر فارســی بودن 

زبان دادرسی تأکید دارد. در ادامه تعدادی از کوتاهی ها در حق زبان و 

ادبیان فارسی که در بیان رسمی دیده شده، فهرست وار بیان می شود:

نخســت. سخنگوی دولت در نشســت خبری با رسانه ها که در ۱۲ 

شهریور  برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگاری در باره برجام می گوید: 

«...تضمین ها اوال باید اطمینان آور باشد و دوما باید راستی آزمایی عینی 

و عملی در حوزه توافق پیش بینی شــود». اگر ترتیب بر اســاس زبان 

عربی اســت، عبارت اوال ، ثانیا ، ثالثا  و... به کار می رود  و اگر مبنای بیان 

فهرســت و ترتیب زبان فارسی اســت، واژه هایی مانند نخست یا اول، 

دوم، ســوم و... استفاده می شود. در هر حال اســتفاده از واژه نادرست 

«دوما » توسط سخنگوی رسمی دور از انتظار است.

دوم. در نامه های رسمی از جمله احکام انتصاب که از سوی مقامات 

کشوری یا لشکری منتشر می شــود، عالوه بر اینکه  در بسیاری موارد به 

اصل قانون اساســی یا ماده قانونی مربوطه کمترین اشاره ای نمی شود، 

گاهی حتی نــام و نام خانوادگی کامل مقام منصوب شــده به ضرورت 

کامل درج نشــده و فقط به نام خانوادگی بسنده شده که به دلیل وجود 

نام های مشابه می تواند در تشخیص افراد اشکال آفرین باشد.

سوم. در نامه ای که شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات در ۱۳ 

شهریور امسال خطاب به رئیس کانون وکالی دادگستری یزد با موضوع 

ابطال انتخابات کانون وکالی این اســتان ارسال کرده، آمده است: «این 

دادگاه اعتراض معترضین را مدلل و موجه تشخیص و به استناد ماده 

۲۵ آیین نامــه مصوب ۱۴۰۱، انتخابات مــورخ ۱۴۰۱/۵/۱۳ هیئت مدیره 

چهارمین دوره کانون وکالی دادگستری یزد ابطال و مقرر می دارد وفق 

ماده ۲۷ آیین نامه مرقوم انتخابات تجدید گردد». عالوه بر اینکه فقط به 

کلمه «آیین  نامه» اشاره شده و عنوان آن کامل بیان نشده، تاریخ تصویب 

نیز ( ســال ۱۴۰۰) به اشتباه ۱۴۰۱ درج شده است. دادگاه عالی انتظامی 

قضات یکی از عالی ترین مراجع قضائی کشور به شمار می رود.

چهارم. در بیشتر مکاتبات رســمی (اداری یا قضائی) و حتی آرای 

دادگاه ها، اعداد به زبان التین نوشــته می شــود. اســتدالل مقام های 

صادر کننده، ایراد در سامانه های نوشتاری و عدم امکان فارسی نویسی 

اعداد اســت. از یاد نبریم بــا توجه به «قانون ممنوعیــت به کارگیری 

اســامی، عناوین و اصطالحات بیگانــه» (۱۳۷۵) به کار بردن هرگونه 

حروف و عالمت بیگانه در نگارش رسمی منع شده است.

پنجم. مرســوم شده تاریخ ها را به شــکل کوتاه شده بنویسند. برای 

مثال در هنگام درج تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۹، برای ســهولت دو رقم ســمت 

چپ سال حذف و به شکل ۰۱/۶/۲۹ نوشته می شود. این کار دو اشکال 

دارد: اول اینکه ممکن است نیاز شود سندی به زبان بیگانه ترجمه شود 

که با توجه به تفاوت تقویم ها ممکن اســت در تشخیص سال (اینکه 

خورشیدی است یا میالدی) اشتباه صورت گیرد  و دوم اینکه اگر سندی 

ارزش تاریخی داشته باشد، با گذشت قرن ها دیگر نمی توان سال صدور 

آن را تشخیص داد و فقط روز و ماه مشخص خواهد بود.

ششم. متأســفانه میان دوســتان حقوق خوانده و قضات و وکالی 

دادگســتری این گونه جا افتــاده که یکی از نشــانه های حرفه ای بودن 

و تســلط بر دانش حقوق پیچیده و عربی نویســی اســت. در حالی که 

فلســفه اســتفاده از اصطالحات برقراری ارتباط میان انسان ها و فهم 

همه اقشــار جامعه است. در حکمی که ســال ها پیش از سوی یکی 

از شــعب دادگاه های کیفری ۲ شــهر تهران دریافت کردم، این عبارات 

دیده می شــود: «ســه طغری چک»، «محاجات متمایز»، «واگذاشت 

معمول»، «مصرحات وکالی عارض»، «مسئولیت ناشی از نگارین خاتم 

و توقیعات صفحات معنونه»، «محرر» و «اساطین». اگر افتخاری وجود 

داشته باشد، در درست، ساده و فارسی نویسی و تالش برای فهم بیشتر 

افراد جامعه حتی از متون تخصصی است.

وکیل دادگستری

ابراهیم ایوبی

پاتولــوژی یــا آسیب شناســی دانــش پایه شــناخت و تشــخیص 

بیماری هاست. دانشجوی پزشکی پس از آشنایی با ساختار و کارکرد 

طبیعی بدن، در مرحله بعد از طریق دانش پاتولوژی با فرایندهایی 

آشــنا می شــود که منجر به ایجاد بیماری در بدن ســالم می شوند. 

به عبــارت دیگر، دانــش پاتولوژی مدخل شــناخت و تشــخیص 

بیماری هاســت و نقش کلیدی در درک پزشــکان از انواع و اقســام 

بیماری هایی دارد که هر یک از ایشان در خالل فعالیت حرفه ای خود 

با آن دســت به گریبان هســتند. حرفه  تخصصی پاتولوژی تشخیص 

بیماری ها بر مبنای نمونه به دســت آمده از بدن است. این نمونه ها 

می توانند خون، ادرار یا مایعات دیگر بدن باشــند که در آزمایشــگاه 

با انجام روش های میکروب شناســی، شیمی زیستی، ایمنی شناسی، 

خون شناسی و ... تغییرات آنالیت ها در جهت کشف بیماری سنجیده 

می شــوند یا نمونه بافتی است که از طریق جراحی یا نمونه برداری 

بافتی از بدن به دســت آمده اســت که پاتولوژیســت با مطالعات 

میکروسکوپی و روش های دیگر به تشخیص بافتی می رسد.

متأســفانه یک باور غلط در جامعه ما در میان مردم و حتی خود 

پزشکان وجود دارد که دانش پاتولوژی را محدود به مطالعات بافتی 

می دانند و بخش تشــخیص بیماری هــا از طریق مطالعات مایعات 

بدن را تحت عنوان علوم  آزمایشــگاهی تلقی می کنند. الزم به ذکر 

است که علوم آزمایشگاهی دانش روش های انجام آزمایش ها ست 

کــه در پس زمینه خود از علوم میکروب شناســی، شیمی زیســتی، 

ایمنی شناســی، خون شناســی و ... بهره می برد؛ امــا همه این علوم 

به عنــوان روش هایــی برای تشــخیص بیماری یا همــان پاتولوژی 

به کار گرفته می شــوند. خوشــبختانه در کشــور ما پس از گسترش 

دانشکده های پزشکی در اقصی نقاط کشور، عالوه بر رفع نیاز کشور 

به پزشــکان عمومی، این امکان فراهم آمد تا پزشــکان عمومی با 

شــرکت در امتحان دستیاری پزشکی وارد دوره های تخصصی شده 

و از این طریق نیاز کشور به پزشکان متخصص و فوق تخصص تأمین 

شد. پس از انقالب یکی از اقدامات مناسب وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی راه اندازی دوره دستیاری آسیب شناسی تشریحی و 

بالینی (آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی) بر مبنای الگوی کشورهای 

پیشرفته دنیا بود که پزشکان عمومی با شرکت در امتحان دستیاری 

وارد یک دوره تخصصی چهار ســاله  می شوند که در خالل آن در هر 

دو بخش تشخیص مایعات و بافتی تخصص می گیرند.

مزیت این دوره آن است که فراگیر از پایه طب عمومی وارد دوره 

شده و فرد تربیت شده یک متخصص پزشکی است که به دلیل آشنایی 

با زبان طب می تواند خدمات تشخیصی تخصصی آزمایشگاهی را به 

همکاران پزشــک خود ارائه دهد و در تشخیص بیماری ها به کمک 

پزشــکان معالج بیاید. از طرف دیگر پزشــکان متخصص پاتولوژی 

مانند ســایر پزشــکان تحت عنوان طرح نیروی  انســانی به اقصی 

نقاط کشــور اعزام می شوند تا تمامی شــهروندان کشور از خدمات 

تخصصی ایشــان بهره مند شــوند. مزیت دیگر این رشته تخصصی 

آن است که ســازمان های تأمین کننده منابع مالی حوزه تشخیص و 

درمان مانند ســازمان های بیمه گر با یک شخص بر مسند آزمایشگاه 

مواجه هســتند که هم می تواند مسئول فنی آزمایشگاه باشد و هم 

تشــخیص های بافتی را بدهد و این خود هزینه پرداخت به مسئول 

فنی و پزشــکان شاغل در آزمایشــگاه را کاهش می دهد. تا اینجای 

داستان همه چیز به خوبی پیش می رود، ولی از آنجایی که همیشه 

عده ای وجود دارند که هر دســتاورد مثبتی را در جهت منافع فردی 

و گروهی به انحراف می کشــند، از این به بعد داستان شکل دیگری 

به خود می گیرد. چندی اســت که صداهایی بلند شــده که  ای داد 

و فغان، آزمایشــگاه های مراکز بهداشتی و برخی مراکز دولتی فاقد 

مسئول فنی هســتند و از این رو باید یک رشته تحصیلی جدید برای 

تربیت «دکترای حرفه علوم آزمایشگاهی» تأسیس شود! در این داد 

و فغــان دو نکته جالب وجود دارد که اولی مسلم انگاشــتن کمبود 

مسئول فنی آزمایشگاه اســت و دومی راه حل پیشنهادی برای حل 

مشــکل اولی کــه راه اندازی یک رشــته تحصیلی جدیــد از مقطع 

کارشناسی علوم آزمایشگاهی است! در خصوص کمبود مسئول فنی 

پر واضح اســت که با توجه به کل فارغ التحصیالن رشته پاتولوژی و 

دانش آموختگان رشته های تحصیلی دیگری که واجد شرایط تصدی 

فنی آزمایشگاه هستند و کل آزمایشگاه های دولتی، تأمین اجتماعی 

و خصوصی موجود در کشــور کمبودی از نظر تعداد وجود ندارد و 

اشــکال در جای دیگری است. زمانی که متخصص پاتولوژی تحت 

عنوان طرح نیروی انســانی به آزمایشگاه بیمارســتان دولتی اعزام 

می شــود، حقوق و مزایای پرداختی آن قدر تحلیل رفته و  پرداختی 

به پزشــکان آن قدر کم است که این متخصصان فقط یک آرزو دارند 

و آن اتمام دوره طرح اجباری اســت و بالفاصله پس از اتمام طرح 

جذب بخش خصوصی خواهند شد. بنابراین کمبود مسئول فنی در 

بخش های دولتی ریشــه در اقتصاد سالمت معیوب حاکم بر کشور 

دارد که نمی تواند پزشکان متخصص را برای خدمت رسانی به مردم 

محروم تأمین کند و این مســئله محدود بــه متخصصان پاتولوژی 

نیست و شامل همه رشته های تخصصی پزشکی می شود. اما نکته 

اصلی که پیش تر هم اشاره شد، راه حل مطرح شده است: راه اندازی 

دوره «دکترای حرفه ای علوم آزمایشــگاهی» از مقطع کارشناســی؛ 

تجربه ای زیســته  که نتایج و تبعات آن پیش روی ماســت. انگار ما 

باید در تاریخ در جا بزنیم و هر از گاهی دوباره از همان ســوراخ هایی 

که گزیده شــدیم، آسیب ببینیم. همین داســتان در اوایل دهه ۶۰ 

شمســی اتفاق افتــاد؛ زمانی که وزارت بهداری طرح کشــوری 

شبکه را برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی راه انداخته بود و 

عده ای با استدالل کمبود مسئول فنی در کشور، طرح راه اندازی 

«دوره دکتــرای حرفه علوم آزمایشــگاهی» را کلیــد زدند تا با 

پذیرش دانشجو از مقطع کاردانی و برگزاری یک دوره چهار ساله 

کمبود مســئول فنی در آزمایشگاه های کشــور را حل کنند. پس 

از تصویــب دوره «دکترای حرفه ای علوم آزمایشــگاهی» در عرض 

چند سال قریب به دو هزار دکترای علوم آزمایشگاهی تربیت شدند 

و بــا اولین دوره فارغ التحصیالن بحث امکان تأســیس آزمایشــگاه 

خصوصی توســط این دانش آموختگان مطرح و در ابتدا مقرر شــد 

که ایشــان بتوانند در شهرهای زیر ۳۰ هزار نفر آزمایشگاه خصوصی 

تأســیس کنند! اما قضیه به همین جا ختم نشــد. البی قدرتمند این 

دانش آموختــگان در وزارت بهــداری آنچنان بــا برنامه ریزی عمل 

کرد کــه در مرحله بعد امکان تأســیس آزمایشــگاه خصوصی در 

شهرهای غیر دانشگاهی برای ایشان فراهم شد و در قدم بعدی این 

محدودیت هم برداشته شد و فارغ التحصیالن دوره دکترای حرفه ای 

علوم آزمایشــگاهی توانستند در همه شهرهای ایران به جز پایتخت 

آزمایشگاه خصوصی تأسیس کنند و اگر تصور می کنید که این بخش 

آخر داستان است، ســخت در اشتباه هستید؛ چرا که در مرحله آخر 

قفل پایتخت هم باز شد و حتی برخی مسئوالن که خبر باز شدن قفل 

را از قبل داشتند، برخی مناطق شهر تهران را برای تأسیس آزمایشگاه 

خــود از قبل قفل کردند و به متقاضیان آن مناطق مجوز تأســیس 

آزمایشگاه نمی دادند. و البته در این مرحله کسی نپرسید: پس کمبود 

مسئول فنی مناطق محروم و مراکز بهداشتی و درمانی چه شد؟!

طنــز تلخ تاریخ آن اســت که بعد از ۴۰ ســال دوبــاره با همان 

استدالل، همان رشــته در شرف تأسیس است و فقط یک تفاوت به 

وجود آمده اســت: وضعیت امروز دیگر مثل ۴۰ سال پیش نیست و 

بیش از دو هزار متخصص پاتولوژی در کشور حضور دارند و هر ساله 

بیش از صد متخصص پاتولوژی جدید تربیت شده که در قالب طرح 

نیروی انســانی به مناطق محروم اعزام می شوند. روی سخن من با 

مسئوالن ارشــد وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی است. 

تجربه تأسیس رشته «دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی» و نتایج 

آن را مــرور کنید و این اعتراض دســتیاران پاتولوژی دانشــگاه های 

سراسر کشور را مبنی بر انصراف یا تغییر رشته جدی بگیرید؛ چرا که 

این جوانان که برای رســیدن به این جایگاه از ســد کنکور پزشکی و 

دستیاری گذشــته اند و بیش از ۱۰ سال از عمر خود را برای آموختن 

یک رشــته تخصصی صرف کرده اند، نمی خواهند کسانی را در کنار 

خود ببینند که از مقطع کارشناسی و پس از دو یا سه سال به همان 

موقعیت شغلی خواهند رســید! پرواضح است که رشته پاتولوژی 

که در حال حاضر یکی از رشــته های پرطرفدار بین دانش آموختگان 

پزشــکی اســت، ارزش خود را از دســت خواهــد داد و عدم ورود 

نخبگان طب به این رشــته پایه ای و  مــادر طب بالینی ضربه نهایی 

را به کل پزشــکی کشور خواهد زد. راه اندازی دوره دکترای حرفه ای 

علوم آزمایشــگاهی از مقطع کارشناســی مدخلی خواهد شد برای 

تأسیس رشــته های میان بر دیگر برای دور زدن مسیر سخت پزشک 

متخصص شدن در این کشور. 

نابودی رشته پاتولوژی کلید خورد
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گاالدریل (کیت بالنشت): جهان تغییر کرده. من این را در آب احساس می کنم.

در زمین احساس می کنم.

این را در هوا استشمام می کنم.

بسیاری چیزها که قبال وجود داشت، از دست رفته چراکه زندگان امروز هیچ کدام آن گذشته را به خاطر نخواهند آورد.

دیـالـوگ روز

آکادمى

داستان سی تی اسکن

در حالی که بحث مرگ مهسا امینی کشور را فراگرفته است، 

ناگاه سی تی اســکنی با ادعای «هك» در فضای مجازی انتشــار 

می یابد با این تعبیر که حاکی از شکســتگی جمجمه است. مثل 

بسیاری از کیس های پزشکی که یك تصویر پاسخ نهایی نیست و 

حتی جدل تا بررسی روی جسد (اتوپسی) هم ادامه پیدا می کند، 

ایــن تصویر ادعایی هم تنها جــدل می آفریند و بحث را منحرف 

و منــوط به نتیجــه این جدل می کند. مردم عــادی را در خیابان 

نمی توان جلب کرد. اگر جلب و پوشاندن یك عریان در همه جای 

دنیا عرف است نباید این موضوع را به تعبیری از پوشش که قرار 

اســت چند جوان ضابط مصداق آن را دریابند تسری داد. بدیهی 

اســت هر آنچه در این میان رخ دهد دامان مســئوالن را بیش از 

ضابطان خواهد گرفت. بنابراین منشــأ و دلیل انتشار این تصاویر 

در ابهام و ســؤال قرار می گیرد. شــاید از یك سو منظور اصلی از 

سی تی اسکن تقلیل موضوع به ضربه باشد. 

در هر حال شکســتگی در این سی تی اســکن مــورد توافق 

همه متخصصان مغز و اعصاب نیســت؛ برخی که موشکافانه 

می نگرند خط باریك شکستگی را می بینند، اما در وجود ضایعه 

در داخــل مغز اختالف نظر زیادی وجود ندارد. ضایعه ای دیده 

نمی شــود. قبال نگارنده مکانیســم های مرگ بر اثر ضربه را به 

تفصیــل در جایی دیگر توضیح داده اســت. مرگ همراه با یك 

شکســتگی کوچك بدون خونریــزی مغزی تنهــا می تواند در 

حالتــی رخ بدهد که بیمار در همــان لحظه ضربه به کما برود 

و بمیرد. اگر lucid interval وجود داشــته و بیمار مدتی بعد از 

ضربه اولیه راه می رفته اســت، قاعدتا می بایست خونریزی در 

فضای اپیدورال در همین سی تی اســکن هم دیده شود. بنابراین 

مثل بقیه کیس های پزشکی سی تی اسکن جواب نهایی نیست. 

رسیدن به حقیقت واقعه بسیار مهم است، اما نتیجه آن مربوط 

به پیداکردن مقصر احتمالــی و احیانا اصالح رویه جلب افراد 

است نه موضوع کلی و مهمی که بسیار غریب است اما اذهان 

عمومــی بر اثر تکرار به آن عادت کرده اند. درخواســت تعطیل 

گشت ارشاد و مبحث قانون حجاب اجباری به نتایج این مباحثه 

پزشکی و قانونی ارتباطی ندارد. ادای دینی است نه تنها نسبت 

به خانواده مقتول که به هزاران دختر جوانی که از ون گشــت 

ارشاد ظاهرا سالم پیاده شدند، اما تجربه تلخی تا ابد بر زندگی 

خانوادگی، زناشــویی و اجتماعی ایشان سنگینی خواهد کرد و 

آنهــا را به فکر مهاجرت از جایی می اندازد که چنین رفتارهایی 

ممکن می شود.

* رئیس سابق انجمن سکته مغزی ایران و

عضو هیئت مدیره سازمان جهانی سکته مغزی

- وزن ۸۶ کیلوگرم حســن یزدانی: او تا رسیدن به فینال با همان تاکتیک 

همیشگی اجرای کشتی در باال و زیر کتف زدن ها و هل دادن های االکلنگی 

و تعــادل حریف را برهــم زدن اقدام به زیرگیری از بغــل پا و خاک کردن 

حریف به دیدار تیلور رفت. این دو کشــتی گیر دو سبک متفاوت را بر روی 

تشــک اجرا می کنند. تیلور کشــتی را پایین با زیرگیری از مچ، باالی زانو از 

باالی ران را به خوبی حتی در حالت های نشسته دو زانو زده اجرا می کرد 

و تمام حریفان را در خاک خود می نشــاند و در خاک بارنداز، کلید بارنداز 

و کلیــد بارنداز و کالته مخالف را در حالتــی که دو فن را هم زمان گرفته 

حریف را در هر دو حالت گیر انداخته و به پل می برد و حســن یزدانی که 

گفتیم سبک کشتی او چگونه است. معلوم بود هرکسی بتواند تاکتیک و 

ســبک کشــتی خود را تحمیل و اجرا کند، پیروز میدان خواهد شد که در 

این کشــتی تیلور به هیچ عنوان به یزدانی اجازه نداد زیر کتفش بزند و در 

عــوض اقدام به زیرگیری های خود کرد که به راحتی یزدانی را خاک کرد. 

اشتباه دوم یزدانی این بود که هنگامی که تیلور اقدام به زیرگیری می کرد 

با خیمه ســنگین با چرخش و پیش انداز می خواست به پشت تیلور برود 

که به خاطر کندی و ریزه کاری در پیش انداختن، تبحر نداشت و همچنین 

عبور از دستان بلند و سرشانه های پهن تیلور، بسیار سخت است. یزدانی 

نه تنها نتوانست عبور کند بلکه این تیلور بود که توانست پاهای یزدانی را 

در اختیار بگیرد و او را خاک کند. یزدانی در این موقعیت، می بایست هیچ 

اقدامی نمی کرد تا کشتی با سوت داور خاتمه می یافت.

در کل ســبک کشتی گیری که جدا کشــتی بگیرد و زیرگیر باشد، بر سبک 

زیــر زدن کتف غالب اســت؛ به علــت اینکه کشــتی گیر می تواند با جدا 

کشتی گرفتن، تن به زیر کتف ندهد و از موقعیت گارد باز او استفاده کرده 

و اقدام به زیرگیری کند.

- وزن ۹۲ کیلوگــرم کامــران قاســم پور. ســبک کشــتی او مبتنــی بر 

زیرگیری های کالســیک ســر از بیرون از هر دو پا به خصوص پای چپ 

اســت که او با ســرعت باال و جابه جایی دســت و حرکت پا به پشــت 

حریفان می رود یا درخت کن از بیخ ران را اجرا می کند. این فن را در این 

مسابقات تقریبا به تمام حریفان خود زد. در فینال او تاکتیک مناسبی در 

مقابل کاکس اتخاذ کرد. اول اینکه اسیر زیرگیری های کاکس نشد که با 

تحرک دســتان و پاهای بیدار و قوس های به موقع مانع از زیرگیری های 

کاکس شــد و در یک حرکت انفجاری در قوس ها هنگامی که پای چپ 

کاکس جلو آمد، زیر را گرفت و با تعویض دســتان و جابه جایی پاها به 

پشت کاکس رفت و با یک حرکت در حالی که دو پای خود را در قسمت 

مخالف کاکس قرار داد، در حالی که دو دستش کمر کاکس را گرفته بود، 

از بــاال میان کوب کمری را اجرا کرد و در ادامه به خوبی کشــتی را اداره 

کرد و هرگونه حمله و زیرگیری با قوس ها و کارکردن دستان و قرار دادن 

سر خود به پایین و عقب نگه داشــتن پاها را از کاکس گرفت و تا اتمام 

کشــتی این پلن را اجرا کرد. در کل کامران قاســم پور باید زیرگیری های 

دیگر و به خصوص میان کوب های بهتر و کم انرژی تری را هم در دستور 

کار خود قرار دهد؛ چرا که با باال رفتن سن قدرت بدنی ای را که االن دارد 

و یکی از عوامــل موفقیتش بوده، دیگر نخواهد داشــت و این فنون و 

زیرگیری هایش و درخت کن ها الزمه اش آمادگی باالی جسمانی است.

- وزن ۹۷ کیلوگرم محمد حســین محمدیان. او تا دیدار رده بندی خوب 

بود؛ اما در نیمه نهایی نتوانســت از این موقعیت بهره ببرد و در مقابل 

حریف آمریکایی، اســنایدر، بازنده شــد. او باید کمی با روحیه و تاکتیک 

دفاعی مناسب با دســتانش خوب کار می کرد و مانع از رسیدن دستان 

اســنایدر به پاهایش می شد. دستان محمدیان به خوبی کار نکرد؛ حتی 

در زدن بر ســر و گردن و زیر کتف به او باید گوشــزد می شــد که خیلی 

از اســنایدر جدا نشــود و اگر هم جدا شد، گارد را پایین آورده و دستان و 

پاهایش بیدار باشــد تا زیر ندهــد و در حمله نیز او باید تمرکز حریف را 

با تحرک خود بر هم بزند و همان طور که ذکر شــد با کار کردن دســتان 

در کش و قوس هــا از بغل اقدام به زیرگیری کند. محمدیان از زیرگیری و 

پیش اندازها می توانست از او امتیاز کسب کند. در کل محمدیان روحیه 

جنگندگی پایینی را به نمایش گذاشت؛ حتی در رده بندی تمرکز الزم را 

در حین کشتی نداشت و در اکثر درگیری ها جهت کشتی را گم می کرد و 

در اواخر کشتی بدنش کم می آورد.

- ۱۲۵ کیلوگرم امیر حســین زارع. در این دوره از مســابقات تا رسیدن به 

فینال با همان سبک همیشگی اش در سرشاخ ها، دستانش خوب بر سر و 

گردن حریف کار می کرد. خوب قوس می کرد و به موقع در مواقع قوس ها 

و هل دادن ها از روزنه ها اســتفاده و اقدام بــه زیرگیری می کرد. او در این 

کار تبحر خوبی دارد. پاهای بیدارش و چرخش هایش حتی هنگامی که 

دست حریف به پاهایش می رســید، با جابه جایی و چرخش پا و دستان 

اقدام به فرار یا آزاد سازی پاها می کرد. او در دیدار نیمه نهایی مقابل طاها 

اکگل همیــن تاکتیک و پلن را اجرا کــرد و تا حد زیادی نیز موفق بود؛ اما 

در۳۰ ثانیــه پایانی او خامی کرد؛ درحالی کــه از اکگل جلو بود، اقدام به 

زیرگیری کرد و به موقع نتوانســت به پشــت حریف برود و طاها اکگل از 

بغل دستان زارع را گرفت و هر دو کشتی گیر در حالت بغل نشسته بودند. 

در این هنگام زارع اشــتباه دوم را مرتکب شد. او باید با هل دادن از بغل، 

دســت را رها و حریف را پیش می انداخت که این کار را انجام نداد و گیر 

افتاد. اشتباه سوم اینکه در چرخش سرش پایین آمد و موقعیت را گم کرد 

و طاها اکگل بر او مســلط شد و زارع را در خاک نشاند و در همین هنگام 

زمان کشــتی به اتمام رســید و زارع از راهیابی به دیدار فینال بازماند. در 

کل کشــتی گیران باید توجیه شوند که در مقابل قهرمانان بنام هر حرکت 

اشــتباهی تاوان خواهد داشت. زارع می توانست دومین طالی خود را در 

این مسابقات صید کند.

تحلیلی بر مسابقات کشتی آزاد ۲۰۲۲ بلگراد صربستان

بابک زمانی*

نایب رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران

دکتر فرید کرمی


