
شب آتشين اوين
گزارش » اعتماد«  از نيم قرن تاريخ زندان اوين و زندانيان معروفش

»اعتماد« در گفت وگو با خانواده زندانيان سياسي  جزييات پشت پرده 
اخبار مرتبط با حادثه آتش سوزي در زندان اوين را بررسي مي كند

4 زنداني كشته شده اند و 4 نفر ديگر نيز حال شان وخيم است

فلسفه در راستاي 
عمل و تغيير

7

هربرت ماركوزه
 و نقد وضع سياسي موجود

2 و 10و11

تحوالت اجتماعی
 مسير هنرهای نمايشی را 

تغيير می دهد

بدِن نمایشگر 
در ميدان نبرد

6

ســازمــان آگــهـي هــاي  روزنــامه  اعتــمــاد

  66124025    66429973 -تلفن:

2

2

8

 مناظره مجيد تفرشي مورخ ايراني مقيم انگليس با ابوالفضل 
 عمومي نماينده اصولگراي مجلس يازدهم يك بار ديگر 

به صحنه رويارويي دو گفتمان و دو تفكر بدل شد

بحران بورس و زيان شديد سهامداران

يك كارشناس بورس: آنها كه مي گفتند 5 روزه مشكل بورس 
را حل مي كنيم، كجا هستند؟

»اعتماد« ابهامات و تناقضات موجود
 در پرونده مرگ دانش آموز اردبيلي را بررسي مي كند

   استاندار: مرگ در اثر حمله قلبي بوده
 اسرا دانش آموز نبوده است

   شهردار: مرگ در اثر خودكشي بود
 اسرا پناهي دانش آموز بوده است

   علي دايي: سكوت ناشي از اعمال فشار در برابر اعتراضات 
منجر به ريختن خون يكي ديگر از دخترانم در زادگاهم گرديده است

توفان تفرشي در تلویزیون: 
خود كرده را تدبير نيست!

فرار 3.3هزار ميليارد تومان 
سرمايه در 11 روز

تناقض 
در اعالم مرگ
 دختر اردبيل

 دوشنبه  25 مهر  1401
20 ربيع االول 1444
 17  اكتبر  2022
  سال  بيستم
 شماره 5326
12 صفحه 
 10000 تومان

Mon  17 Oct 2022  vol. 20  No. 5326  12 Pages  100000 Rials

ETEMADONLINE.COM

خبر   و   بيشتر 
 ويديوها   و گفت و گوهاي  متفاوت

رسانه روايت ساز 
است يا روايت نگار 

ياروايت  نگر؟

رسانه

نقش رسانه هاي نوين در اين عرصه چگونه است
آيا رسانه هاي نوين امر روايت نگاري و روايت نگري 

را تشديد ساخته اند؟
كاركرد اصلي رسانه خوانش روايت هاست، اما خود رسانه 
روايت نمي سازد، بلكه روايت را بازنمايي مي كند و روي آن 
نورافكن مي اندازد. در اين چارچوب رسانه نقش كنشگري 
دارد، كنش��گري كه مي تواند با برجسته سازي آن بخش 
يك خبر يا واقعه بس��تر بازنمايي روايت آن را فراهم كند. 
به عبارتي رس��انه روايت ساز نيس��ت، بلكه روايت بين و 
روايت گزين اس��ت. با اين نگاه رسانه هاي نوين در اين امر 
كوشاتر و پرنفوذترند، شايد يكي از علل اصلي آن سرعت 
انتشار و آن ديگري هوشمندي اين رسانه در انتخاب روايت 
خبر است. از اين رو مي توان رسانه هاي نوين را روايت نگري 
كه روايت نگاري مي كند، ناميد يعني امكاني كه مي تواند با 
نگريستن به روايت هاي گوناگون روايت مورد نظر خود را 
انتخاب و در نگارش آن دخالت كند. از اين رو كنشگري رسانه 
تاييد شده است، اما اينكه اين روايت نگري و روايت نگاري 
منطبق بر ش��رايط سياسي و اجتماعي و اقتصادي است، 
رسانه در عرصه كنشگري در اين فضا روايت ها را نظاره كرده 
و روايت مورد نظر را با توجه به شرايط ايجاد شده گزينش 
مي كند و در نشر و انتشار و نگارش آن وارد عرصه مي شود. 
از اين رو كاركرد آن بسيار متفاوت از نقش كنشگري بدون 
نگرش و ايده است. رسانه با توجه به جايگاه و نوع وابستگي 
و مالكيت در اين گزينش محدوديت هايي دارد كه شايد در 
عرصه رسانه هاي نوين اين مهم قابل مشاهده نباشد. نقش 
كنشگري رسانه هاي نوين در كنار مخاطب عالقه مند به 
آن كه امروزه عرصه هاي جهاني را طي كرده، نوعي ارتباط 
دوجانبه براي گزينش رواي��ت و بازنمايي آن ايجاد كرده 
اس��ت. ذهن مخاطب ديگر زير سلطه رسانه نيست، بلكه 
مخاطب با رسانه هاي نوين زيست جهان مشتركي را رقم 
زده اند كه تعيين سهم هر كدام بسيار دشوار است، اما آنچه 
آشكار است دو كنشگر قوي در عرصه روايت ها از خبرها و 
واقعه ها وارد ميدان شده اند كه هر كدام از قدرتي برخوردارند 
كه مي تواند بر روايت انتشار يافته يا ترند شدن يك روايت 
اثرگذار باشد. از اين رو شايد بتوان گفت به رغم آنكه رسانه ها 
در برجسته سازي و چارچوب سازي گام هاي بلندي را بر 

زهرا نژادبهرام

چرا 
خيابان هاي مان 

چنين شد؟

اعتراضات

من دلبس��تگي عجيبي به كتاب »تاريخ بيهقي« دارم، 
همان كتابي كه به دليل گزارش س��لطنت »س��لطان 
مس��عود غزنوي« ب��ه »تاريخ مس��عودي« هم معروف 
اس��ت. كتابي كه به گمان من مي تواند با حذف اسامي و 
جاي گذاري نام هايي ديگر، در مورد هر حاكم و حكومتي 
در اين س��رزمين صدق كند. يك جورهايي انگار روايت 
همه صاحبان قدرت است. به همين دليل هميشه فكر 
مي كردم اين كتاب مي تواند راهگشاي حاكمان باشد تا 
از تكرار اشتباهاِت ديگراني كه بر اريكه قدرت نشسته اند 
جلوگيري كند. ولي با گذشت زمان دريافتم كه اين كتاب، 
در اي��ن خاك، براي هيچ صاحب قدرتي مايه پند و اندرز 
و هش��دار نبوده كه اگر بود، ديگر با تغيير اس��امي، نبايد 
شامل ديگراني هم مي شد كه شده. شايد بسياري كه اين 
يادداش��ت را مي خوانند، »داستان بر  دار كردن حسنك 
وزير« را خوانده باشند كه عجب روايت شگرفي است. يك 
گزارش كامل و حيرت انگيز از جهت روايت بي طرفانه و 
به غايت اديبانه، از كينه توزي و سعايت بدخواهان و مكر 
و فريب و دغل، براي حذف ديگري در باالترين س��طوح 
قدرت. اما فقط اين داستان نيست؛ تمام كتاب، صفحه به 
صفحه، بند به بند و سطر به سطر، در گشودن نقاب از چهره 
قدرت، بي هيچ ترديد، نمونه اي بي مانند در ادبيات فارسي 
اس��ت. فقط به اين بخش آغازين از داستان بر  دار كردن 
حسنك نظري بيندازيد، آنجا كه مي گويد »فصلي خواهم 
نبش��ت در ابتداي اين حاِل بر دار كردن اين مرد و پس به 
شرح قصه ش��د. امروز كه من اين قصه آغاز مي كنم، در 
ذي الحجه سنه خمسين و اربعمائه، در فّرح روزگار سلطان 
معّظم، ابوشجاع فرخزاد بن ناصر دين اهلل، اطال اهلُل بقائه، 
از اين قوم كه من سخن خواهم راند يك دو تن زنده اند، در 
گوشه  اي افتاده و خواجه بوسهل زوزني چند سال است تا 
گذشته شده است و به پاسِخ آنكه از وي رفت گرفتار و ما 
را با آن كار نيست � هرچند مرا از وي بد آمد � به هيچ حال. 
چه، عمر من به شصت و پنج آمده و بر اثر وي مي   ببايد رفت 
و در تاريخي كه مي كنم سخني نرانم كه آن به تعصبي و 
تربُّدي كشد و خوانندگان اين تصنيف گويند شرم باد اين 
پير را، بلكه آن گويم تا خوانندگان با من اندر اين موافقت 
كنند و طعني نزنند«.   ادامه در صفحه 5

مهرداد احمدي شيخاني

سالمت را 
نمي خواهند 
پاسخ گفت

اعتراضات

در روزه��اي اول اعتراضات و وقايع اخي��ر، بعضي از 
دوستان در شبكه هاي اجتماعي مي پرسيدند »تو كه 
قبال به مناسبت و بي مناسبت مطالبي مي نوشتي چرا 
اين روزها ساكتي؟« گاهي به شوخي و كنايه به حساب 
ترس و احتياط و انفعال هم مي گذاشتند. اما واقعيت 
آن است كه اين سكوت نه از سر ترس است و نه انفعال، 
بلكه ناش��ي از بي انگيزگي است. بي انگيزگي اي كه از 
بسته بودن گوش ها ناشي مي شود. ديروز كه مصاحبه 
دكتر فياض زاهد را مي خواندم، دريافتم حتي چهره 
شناخته شده و باس��ابقه اي همچون ايشان نيز از اين 
بس��ته بودن گوش ها آزرده است و سكوت را بر گفتن 
و نوشتن ترجيح داده اس��ت. اين روزها در رسانه ها و 
فضاي مجازي فراوان مي بينيم افرادي را كه به نوشته ها 
و گفته ها و تحليل هاي پيشين خود و ديگران ارجاع 
داده اند و مي گويند اين روزها را به روشني ديده بوديم 

و كاش به حر مان در همان زمان گوش مي كردند. 
اگر براس��اس طيف هاي معمول سياسي كشور هم 
ببينيم اين تنها محدود به اصالح طلبان و منتقدين 
نيس��ت، بلكه حتي بس��ياري از چهره هاي معقول و 
دلس��وز اصولگرا نيز به خاطر بي توجه��ي به نصايح 
و هشدارهاي ش��ان در اين ش��رايط س��كوت پيشه 
كرده اند. وضعيت كنوني چيزي شبيه آرتروز شديد 
و ساييدگي مفاصل اس��ت كه در اثر تحليل رفتگي و 
از بين رفتن غضروف بين اس��تخوان ها ايجاد شده و 
موجب ساييدگي دردناك استخوان ها روي يكديگر 
شده است. يك س��وي اين ماجرا حكومت است كه 
مدت هاست گوش خود را بر هر نقد و نظري مخالف 
ميل خود بس��ته و در س��وداي يكدست ش��دن راه 
را ب��ر ورود نيروهاي ميانه ب��ه مراكز تصميم گيري و 
تصميم سازي بس��ته اس��ت. در عوض تريبون را به 
گويندگاني تندرو و بي فكر و پرحاشيه سپرده كه هر 
كالم شان زخمي بر پيكر رنجور جامعه مي زند و جز 
هزينه تراشي براي كشور و نظام هنر ديگري ندارند. 
رس��انه ملي خصوصا بخش هاي پرمخاطب آن را نيز 
يكسره در اختيار ايشان گذاشته و اجازه طرح صدا و 
انديشه ديگري را نمي دهد.   ادامه در صفحه 5

محمد ذاكري

در يادداش��ت قبلي به تحليل چرايي اين مس��اله 
پرداختم كه چ��را رهبري يا حداق��ل ميدان داري 
اصلي اعتراضات اخير را افرادي غير از سياست مداران 
عهده دار ش��ده اند؟ اين وضعيت را نتيجه تضعيف 
نهاد سياست و سياست ورزي دانستم. در واقع جوان 
امروز، با سياس��ت مداران و اح��زاب از هر گروهي 
آش��نايي چنداني ندارد. ساختار سياسي آن چنان 
در تخريب و بدنام كردن آنان كوش��يد كه اكنون با 
توده اي بي ش��كل مواجه شده كه نمي دانند با آنان 

چه كنند؟
در اين يادداشت به ماجراي سلبريتي ها و علت ايفاي 
نقش ليدري آنان پرداخته مي ش��ود. اينكه اين نيز 
محصول سياست هاي تناقض آلود ساختار رسمي 

است كه امروز بايد هزينه آن را بپردازد. 
اگر بخواهيم صادقان��ه و صريح بگوييم، بايد گفت 
كه سياست بي تناقض يا حداقل كم تناقض طالبان 
به مراتب قابل فهم تر از سياس��ت رسمي در ايران 
است. آنان نه به فيلم و سينما كار دارند، نه به تئاتر و 
موسيقي و نقاشي و نه به ورزش. اگر از زاويه سنتي 
ديني به اين فعاليت ها نگاه ش��ود، جملگي به علل 
گوناگون خالف ش��رع ي��ا در بهترين حالت عملي 
لغو و بيهوده هس��تند. آنان كه متش��رع هستند و 
طرفدار تيم هاي فوتبال و به طور مشخص استقالل 
و پرس��پوليس كه پر طرفدار هستند، به طور قطع 
بايد در فهم ش��ان از سنت ديني تجديدنظر كنند. 
ش��ايد براي تان جذاب باش��د كه گفته شود حتي 
خنده هاي مرسوم در ميان همه ما هيچ جايگاهي در 
شرع ندارد، به همين علت است كه هيچ مرجعي را 
نمي بينيد كه با صداي بلند بخندد، آنان را معموال 
اخمو مي بينيد، نه به اين علت كه اخمو هستند، اين 
نوعي از آموزه هاي دين س��نتي است. خنده فقط 
حدي دارد كه به نام خنده ماثوره شناخته مي شود 
به اندازه غنچه كردن لب هاست و نه بيشتر. اينها را 
خواستم بگويم كه بدانيم در يك حكومت مبتني بر 
سنت همه اين پديده هاي پيش گفته غيرشرعي يا 
حداقل مكروه و غيرالزم است. اصوال چه معني دارد 
كه ۲۲ نفر دنبال يك توپ بدوند و عده اي جانبدارانه 
آنان را تشويق كنند يا عليه يكديگر ناسزا بگويند؟ 
با اين رويكرد اس��تاديوم هاي ورزشي نه براي زنان 
كه براي مردان هم بايد ممنوع شود. ساختار حاكم 
بر بازيگري در س��ينما و تلويزيون به گونه اي است 
كه اص��وال با هيچ بخش از فرهنگ س��نتي تطابق 
ندارد. اينكه فيلم گاو را ببينيم و تعريف كنيم، فرق 
مي كند با اينكه به نام حكومت ديني براي توليد اين 
فيلم ها هزينه شود. يكي از عللي كه افراد مذهبي و 
مقيد هم وقتي به اين حوزه ها وارد مي شوند، تغيير 
مي كنند، س��اختار حاكم بر اين فعاليت ها اس��ت. 
بنابراين تمامي اين فعاليت ها از نظر يك حكومت و 
دولت ديني عبث و بيهوده است و نبايد انجام شود. 
ولي يك مشكل مي ماند. طالبان تقيدي به خواست 
مردم و واقعي��ات جامعه مدرن ندارد و نام حكومت 
خود را هم جمهوري نگذاشته و انتخابات هم ندارد، 
به همين علت هم فقط در افغانستان قدرت گرفته 
است. بر خالف آنان، اين گروه ايراني، رضايت مردم 
را مطلوب مي دانن��د و راي آنان را مي خواهند. آنان 
دنبال رضايت مردم و سرگرم كردن آنان هستند و 
برنامه هاي جذاب توليد و پخش مي نمايند، ضمن 
اينك��ه تلويزيون هم خ��رج دارد و آگهي الزم دارد. 
پس در تمام فعاليت ها معطوف به سرگرمي و فيلم 
و مس��ابقه و ورزش؛ پخش آگه��ي و دادن جايزه از 
طريق قرعه كشي به روال جاري تبديل مي شود، مثل 
بليت بخت آزمايي با اين تفاوت كه سود آن همه اش 
به ش��ركت هاي تجاري و صدا و س��يما و مخابرات 
مي رسد ولي س��ود بليت بخت آزمايي نصيب فقرا 
هم مي ش��د. ولي در اجراي سياست سرگرم كردن 
مردم و خنداندن آنان، با دو مش��كل مواجه هستند. 
اول عوامل اجرايي كه اكثري��ت قاطع )و نه همه( با 
گرايش هاي فرهنگي س��نتي مخالف هستند. دوم 
اينكه س��اختار حاكم بر اين فعاليت ه��ا نيز مغاير با 
فرهنگ سنتي مذهبي و مورد تبليغ حكومت است. 
ضمن اينك��ه مضامين مورد نظر سياس��ت گذاران 
رسمي آنان هم ظرفيت زيادي براي تبديل شدن به 
برنامه ندارد. در مجموع اين فعاليت ها در اين ساختار، 
وجه سرگرم كننده و لودگي و سطحي بيشتري پيدا 
مي كنند، زيرا هنرمن��دان اصيل تر كمتر به اينگونه 
مطالبات رسمي و رياكاري يا ظاهرسازي هاي مخرب 
تن مي دهند، نمونه آن مقايسه رفتار و سرنوشت دو 
خواننده مشهور، يعني شجريان و مقصدلو يا همان 
تتلو است.   ادامه در صفحه 5

عباس عبدي

بادي كه كاشته 
شد و توفاني كه 
درو مي شود )۱(

اعتراضات

حق بر خيابان يك حق همگاني است و در انحصار 
حكومت يا گروه ويژه اي نيست. اين حق ريشه در حق 
انسان براي ابراز آزادانه انديشه و عقيده دارد.  قانون 
اساس��ي فعلي هم در اصل ۲۷ خود حق بر خيابان 
و آزادي اجتماعات را به رس��ميت شناخته است.  
كوته فكري، خيره س��ري و خودكامگي باعث شده 
اس��ت تا اصل ۲۷، مانند ديگر اصول قانون اساسي، 
نقض شود. نقض سامان مند حق بر خيابان تبعات 
ويرانگ��ري دارد، از جمل��ه آزادي مطلق طرفداران 
قدرت در اس��تفاده بدون مجوز از اين حق و به خطا 
انداختن زمام��داران در ارزيابي جايگاه واقعي خود 
در بين مردم، ش��كل گيري تجمع��ات غيرقانوني 
توسط مخالفين و منتقدين به دليل صادر نشدن 
مجوز توسط وزارت كشور. از منظر حقوقي، صادر 
نكردن مجوز براي تجمعات مسالمت آميز منتقدين 
حكومت، آن هم به صورت سيستماتيك، نقض قانون 
اساسي و از مصاديق تجاوز به حقوق عامه به شمار 
مي رود و مستوجب مسووليت مقامات مربوطه است. 
اگر نهاد ملي حقوق شهروندي وجود داشت، فورا، به 
اين ترك فعل مقامات اجرايي رس��يدگي مي كرد. 
از منظر سياس��ي، رد درخواس��ت هاي گروه هاي 
مخالف و منتقد براي برگزاري راهپيمايي يا تجمع 
مسالمت آميز نشانه آشكار از دست دادن مشروعيت 
و مردم هراس��ي اس��ت.  از منظر امنيتي، مخالفت 
با برگزاري تجمعات قانون��ي و آزاد به منزله ناديده 
انگاشتن ريشه اصلي بحران و كوشش ناخواسته براي 
ادامه آن با اشكال خشونت آميز و غيرقانوني است. از 
منظر اجتماعي، اخالقي و روان شناختي، مخالفت 
با گردهمايي ه��اي قانوني ش��هروندان مخالف يا 
منتقد، گونه اي از تحقير ديگري، انكار غير و سركوب 
متفاوت ها تلقي مي شود كه ريشه در خود بزرگ بيني 

و خودحق پنداري اربابان قدرت دارد. 
سخن پاياني: در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسي، 
»تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها، بدون حمل 
سالح، به شرط آنكه مخل به مباني اسالم نباشد، 
آزاد است«.   ادامه در صفحه 5

علي اكبر گرجي ازندرياني

حق بر خيابان
 و مردم هراسي

مي دارند، اما نكته كليدي در تفاوت ميان رسانه هاي جريان 
اصلي و رسانه هاي نوين در تمركز بر هويت برجسته سازي 
اس��ت. تالش براي چارچوب س��ازي در اين رسانه ها نيز 
صورت مي گيرد، اما به دليل تنوع منابع و ضرورت موثق 
بودن منبع رسانه هاي نوين نمي توانند روي اين مهم تمركز 
كنند، هر چند ديده شده كه اتفاقاتي در امر چارچوب سازي 
در اين عرصه به وقوع پيوسته، اما نتوانسته به مسير مورد 
نظر وارد بش��ود. از اين رو روايت س��ازي و روايت نگاري و 
روايت نگري همان بستري است كه رسانه هاي نوين را در 
برخي موارد به دليل استقبال مخاطب و مشاركت آن دست 
برتري را به دست گرفته است. روايت نگري و روايت نگاري 
دو عنصر اصلي در رسانه اس��ت كه كاركرد آن را به حوزه 
برجسته سازي متصل مي كند و فرصت اين را براي مخاطب 
مي دهد كه با اتصال به اين دو مهم فضاي رسانه اي را جريان 
بدهد. استقبال مخاطب، موثق بودن و بازنشر سريع و اعمال 
نظر روي واقعه يا روايت نشر يافته قادر است با قدرت بستر 
حركت را تس��هيل و تس��ريع كند. قدرت انتشار اين نوع 
روايت به دليل اتصال به واقعه و نورافكن انداختن به روي 
آن بخش مورد نظر در واقعه و وجود شبكه هاي ارتباطي 
متنوع كاركرد روايت نگري و روايت نگاري را براي اين نوع 
رسانه بيشتر ساخته است. در جريان اصلي رسانه مفهوم 
روايت سازي بيش��تر مورد توجه بوده است شايد يكي از 
داليل اصلي آن محدوديت هاي ارتباطي و يكسويه بودن 
انتقال اطالعات ب��ود. در مطالعه اي كه روي فوت مرتضي 
پاشايي خواننده پاپ صورت گرفته نكته قابل تامل پيشتازي 
شبكه هاي مجازي از جريان اصلي در انتشار و توليد محتوا 
مويد اين مهم است. نكته مهم در اين مطالعه روايت نگاري و 
روايت نگري در شبكه هاست يعني روايت سازي از پاشايي 
صورت نگرفته، بلكه بيماري، كارهاي هنري و ارتباطات 
ش��بكه اي و... جملگ��ي واقعيت هاي موج��ود او بوده كه 
نورافكن رسانه هاي نوين و شبكه ها را به سوي خود جلب 
كرده و روايت شكلي عيني پيدا كرده و در مراسم تدفين 
وي موجي از جوانان و عالقه مندان را با خود همراه كرد كه 
به پديده نويني براي جامعه مبدل شد. نقطه كانوني ذائقه 
مخاطب در ايجاد فرصت براي نگاه به روايت و نگارش آن 
است نه توليد آن، چون مخاطب شبكه اي واقعي تر از آنچه 
به عنوان ابزار ارتباطي به  كار مي گيرد )رس��انه هاي نوين 
در فضاي مجازي( وجود دارد و قادر اس��ت فضاي واقعي و 
مجازي را به هم متصل كند. به همين رويكرد در جنبش 
تسخير وال استريت نيز به رغم بايكوت جريان اصلي رسانه 
اين جنبش با رويكرد متفاوت رسانه هاي نوين )وبالگ و 

توييتر( به 5 موضوع اصلي درآمد.
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»در آتش س��وزي شنبه ش��ب زندان اوين 4 زنداني بر اثر 
استنشاق دود درگذش��تند؛ 61 نفر مجروح و 10 نفر آنها 
بستري شده اند كه حال 4 نفر آنها وخيم است.« اين خبري 
است كه روز گذشته توس��ط مركز رسانه اي قوه قضاييه 
دراختيار رسانه ها قرار گرفته اس��ت، بدون اينكه اسامي 
كشته شدگان و زخمي ها اعالم ش��ود و به گونه اي اعالم 
ش��د، »فوتي ها جزو محكومين ناشي از سرقت بوده اند!« 
كه انگار جان كشته شدگان جرايم عادي، اهميت كمتري 
دارد.  ماجرايي كه شنبه شب آغاز و در غفلت صدا و سيما 
و رسانه هاي اصولگرا بالفاصله در شبكه هاي اجتماعي و 
برخي شبكه هاي ماهواره اي ترند شد. حول و حوش ساعت 
21 و 15 دقيقه شب بود كه شبكه هاي اجتماعي اخباري 
درخصوص وقوع آتش سوزي گسترده در زندان اوين روي 
خروجي خود قرار دادند. زنداني ك��ه از تاريخ بلندبااليي 
برخوردار اس��ت و همراه با تاريخ معاصر كشور فراز و فرود 
فراواني را تجربه كرده و طي سال هاي اخير به دليل حضور 
بسياري از چهره هاي سياسي و اس��اتيد دانشگاه در آن، 
شهرت فراواني نه فقط در ايران بلكه در فضاي بين المللي 
پيدا كرده است. ميزباني از چهره هايي چون سيدمصطفي 
تاجزاده، محمدرضا جاليي پور، سعيد مدني، علي يونسي 
و... اين زندان را به محل ويژه اي براي نخبگان ايراني بدل 
ساخته است. مطابق معمول در غياب صداوسيما كه اصوال 
دليلي براي اطالع رساني »برخط« و »لحظه به لحظه« در 
بزنگاه ها احساس نمي كند، اين اكانت هاي فضاي مجازي 
و شبكه هاي ماهواره بودند كه اخبار لحظه به لحظه از اوين 
را منتشر مي كردند. برخي از اين رسانه ها تالش مي كردند 
ارتباطي ميان رخداد آتش سوزي در زندان اوين و حادثه 
آتش سوزي سينما ركس آبادان پيدا كنند و آن را سياسي 
و امنيتي ارزيابي كنند. برخي كاربران نيز معتقد بودند اين 
حادثه طراحي ش��ده تا حواس افكار عمومي از اعتراضات 
اخير منحرف ش��ود. اغلب كاربران وقوع اين حادثه را در 
بحبوحه اعتراضات اخير، عجيب ارزيابي كرده و معتقد بودند 
داليل ديگر در پشت پرده اين حادثه وجود دارد. بالفاصله 
پس از انتشار خبرهاي اوليه، خانواده هاي زندانيان سياسي 
و س��اير زندانيان، خواستار اطالع رساني شفاف و سالمت 
عزيزان زنداني خود ش��دند. فخرالسادات محتشمي پور 
دقايقي پس از انتشار خبر آتش سوزي در اوين در گفت وگو 

ب��ا خبرنگار اعتماد، نگراني خود را نس��بت به س��المتي 
سيدمصطفي تاجزاده و س��اير زندانيان در بند اعالم كرد 
و خواستار شفاف سازي موضوع شد. از سوي ديگر همسر 
نيلوفر حامدي نيز با انتشار توييت هايي در فضاي مجازي 
نگراني خود را از س��المت همسرش اعالم كرد. مصطفي 
نيلي، وكيل برخي زندانيان سياسي نيز اعالم كرد: »از بند 
8 اوين كه محل نگهداري زندانيان سياس��ي داراي حكم 
قطعي و زنداني مالي اس��ت و در آنج��ا درگيري هايي رخ 
داده است، تعدادي از زندانيان را خارج كرده اند كه هنوز با 
خانواده هاي شان تماس نگرفته اند. زندانيان سياسي بند 4 
تماس گرفته اند و اعالم كرده اند ديشب فقط گاز اشك آور 
خورده اند.« كيلومترها دور تر از ايران در اروپا، جوزف بورل 
نيز با انتشار توييتي از مقامات ايران خواست كه نسبت به 
جان زندانيان سياسي، دوتابعيتي ها و مجموعه زندانيان 
حاضر در اوين متعهد باش��د. جداي از بورل ساير مقامات 
سياسي بين المللي نيز نسبت به ابعاد گوناگون اين ماجرا 

واكنش نشان دادند.
فضايغبارآلودكنارميرود

 نخس��تين خبرهاي منتشر ش��ده حاكي از خروج دود 
از زندان اوين، صداي آژي��ر، صداي تيراندازي و حركت 
بخش��ي از نيروهاي امنيتي به سمت اوين بود. دقايقي 
بعد نيز اعالم شد كه اين دود ناشي از وقوع آتش سوزي 
گسترده در بخش كارگاه خياطي اوين بوده است. در اين 

ميان و حدودا يك الي 2 س��اعت پس از بازتاب گسترده 
خبر و زماني كه روايت مورد نظر رسانه هاي خارجي وايرال 
شده و در فضاي مجازي دست به دست مي چرخيد، تازه 
خبرگزاري هاي اصولگرا مانند تس��نيم، فارس، ايرنا و... 
متوجه شدند در همين حوالي حادثه اي مهم رخ داده و 
بايد درخصوص آن اطالع رساني كنند. تعجب آور اينكه 
نحوه اطالع رس��اني اين خبرگزاري ها به اندازه اي ضد و 
نقيض، غيرمس��تند و همراه با اشكاالت اساسي بود كه 
مركز رس��انه اي قوه قضاييه تمام طول روز گذشته را به 
تكذيب اخباري گذراند كه توسط ايرنا، فارس و... منتشر 
ش��ده بود. به عنوان نمونه خبرگزاري فارس نوشته بود: 
»در ميانه آتش س��وزي و درگيري گسترده زندانيان با 
نيروهاي حفاظت، تعدادي زنداني اقدام به فرار مي كنند. 
آنها در ضلع شمالي زندان كه كوه وجود دارد، وارد ميدان 
مين ش��دند و...« اين خبرگزاري در ادامه مي نويس��د: 
»افراد محلي مي گويند در 20 دقيقه گذشته حداقل 4 
مرتبه صداي انفجار از محل آتش س��وزي شنيده شده 
اس��ت.« خبرگزاري فارس همچنين تالش مي كرد تا 
حلقه ارتباطي ميان حادثه زندان اوين با اعتراضات اخير 
در سراسر كشور پيدا كند. رويكردي كه بالفاصله از سوي 
مركز رسانه اي قوه قضاييه و البته دادستان تهران تكذيب 
ش��د. اما خبرگزاري فارس نه اين خبر را اصالح كرد و نه 
اقدام به برداشتن لينك خبر در خروجي هاي خود كرد. 

از سوي ديگر مركز رسانه اي قوه قضاييه در خبر تكميلي 
كه براي رسانه ها ارس��ال كرده بود، نوشت: »اگر خبري 
كه خبرگزاري ايرنا درخصوص درگيري در بند اراذل و 
اوباش كار كرده را منتشر كرديد، لطفا حذف كنيد چون 
اساسا در زندان اوين چنين  بندي وجود ندارد و اين خبر 

از اساس اشتباه است.«
دراوينچهگذشت؟

مطابق معمول چنين حوادثي با گذش��ت ساعاتي پس از 
رخداد تلخ آتش سوزي در اوين پاي منابع آگاه به ميان آمد؛ 
يكي از همين منبع آگاه درباره جزييات اتفاقات زندان اوين 
به تسنيم گفت: ساعاتي پيش زندانيان بند 6 و بند 7 كه بند 
مخصوص س��ارقان و بند محكومان مالي است با يكديگر 
درگير مي شوند اما به  دليل درگير شدن تعداد قابل توجهي 
از اين زندانيان با يكديگ��ر، وكيل بندها با كمك نيروهاي 
حراست سعي در متفرق كردن زندانيان مي كنند. در اين 
حين، برخي زندانيان با سوءاس��تفاده از فضاي پيش آمده، 
انبار لباس را آتش مي زنند. مديريت زندان از آتش نش��اني 
براي اطف��اي حريق كمك مي گيرد و بع��د از مدتي آتش 
خاموش مي ش��ود و اوضاع تحت كنترل قرار مي گيرد. اين 
مقام امنيتي با بيان اينكه بسياري از اعضاي بند 6 و 7 زندان 
در اين درگيري مشاركت نداشتند، گفت كه به رفتار افراد 
موثر در اين درگيري رسيدگي خواهد شد. اين مقام مسوول 
همچنين تاكيد كرد: »در درگيري زندانيان، هيچ زنداني 
امنيتي دخالت نداشت و اساسا بند مرتبط با زندانيان امنيتي 
از بندهاي سارقان و محكومان مالي جداست و با آن فاصله 
دارد.« اما براساس روايتي كه توسط مركز رسانه اي قوه قضاييه 
به دست »اعتماد« رسيده است، آمده است: پيگيري ها از 
سازمان زندان ها نشان مي دهد در پي درگيري بين تعدادي از 
زنداني هاي محكوميت مالي و سرقت يك كارگاه كارآفريني 
زندان دچار حريق مي شود. بالفاصله پس از بروز درگيري و 
آتش گرفتن كارگاه خياطي بند زندانيان محكوميت مالي 
و س��رقت انتظامات زندان براي كنترل درگيري وارد عمل 
شده و ايستگاه آتش نشاني مستقر در زندان نيز بالفاصله 
عمليات اطفاي حريق را آغاز كرده و هم اكنون آتش سوزي 
مهار و خاموش شده است. اين گزارش حاكي است نيروي 
انتظامي هم جهت كمك به برقراري هر چه زودتر آرامش 
در اوين به انتظامات زندان كمك كرده است. براساس اين 
گزارش درگيري بين زندانيان نيز با ورود انتظامات زندان 

تحت كنترل درآمده است. 

گروه سياسي
 مناظره مجيد تفرش��ي، مورخ ايراني مقيم انگليس با 
ابوالفضل عمومي، نماينده اصولگراي مجلس يازدهم 
ي��ك بار ديگر به صحنه رويارويي دو گفتمان و دو تفكر 
بدل ش��د. مناظره اي كه در بطن آن بخش��ي از حقايق 
پنهان در جريان اعتراضات اخير مرور و تالش شد نوري 
به ابعاد پنهان همه ايراداتي انداخته شود كه زمينه ساز 
شكل گيري انتقادات شده اند. جان كالم مجيد تفرشي 
اين بود كه »صداي يك نسل ناديده گرفته شد و اعتراض 
آنان به نبود يا كمبود فرصت هاي برابر است.« وي گفت: 
در غياب »ش��فافيت، نظارت، حسابرس��ي و فقدان يا 
كمبود فرصت برابر« دو عارضه بروز مي كند: اولي نبوِد 
حِس تعلق است و ديگري نبوِد حس وفاداري و نتيجه 
آن گرايش به رسانه هاي خارج از كشور است تا صداي 
خود را در آنها بشنوند و مجالي هم براي گروه هاي مزدور 
و نفوذي فراهم مي شود. تفرش��ي تصريح كرد: نه تنها 
نخبه پروري بيرون حاكميت مختل شده كه نخبه پروري 
درون حاكميت هم ناكارآمد بوده، چراكه به طرفداران 
حكومت هم فرصت برابر داده نشده است. اين پژوهشگر 
رس��انه محدوديت فعاليت رس��انه هاي بين المللي در 
ايران را در ترسيم تصوير منفي كنوني از وضعيت كشور 
بسيار موثر دانس��ت و در عين حال جهت گيري خاص 
رسانه هاي فارسي زبان را انكار نكرد و به عنوان مثال گفت 
طي روزهاي اخير بي بي س��ي فارسي به خشونت عليه 
راهپيمايان غير ايراني اربعين در لندن هيچ نپرداخت و 
حتي خبر پربازخورد بركناري وزير خزانه داري بريتانيا 
و نطق نخس��ت وزير -ليز تراس- هم انعكاسي نداشت 
اما اين واقعيت ها سبب نمي شود چشم خود را به روي 
كاستي هاي صدا و سيما ببنديم. اگر ايران اينترنشنال 
چنان درباره اعتراضات اين گونه و شبانه روز خبررساني 
مي كند، صدا و س��يما هم به گونه اي بي اعتناس��ت كه 
گويي همه  چيز امن و امان است. مجيد تفرشي يادآور 
ش��د: اگر بي بي سي فارس��ي موضع دارد ادبيات صدا و 
سيماي ما هم اين است: »باراك اوباما رييس جمهوري 
به ظاهر سياهپوست امريكا« و گويي خود را رنگ كرده 
و سياهپوست شده و قبال نبوده است! ابوالفضل عمويي 
ه��م پاره اي انتقادها به صدا و س��يما را وارد دانس��ت و 
گفت: فتوشاپي كه روي آرم باشگاه آ.ث.رم انجام دادند 
) پوشاندن پس��تان گاو در لوگوي آن( اسباب مضحكه 
شد. نكته بارز در س��خنان تفرشي تاكيد بر اين بود كه 
توجه به رس��انه هاي خارجي به سياس��ت هاي داخلي 
بستگي دارد كما اينكه در دو دوره بسيار كم شد. يكي 
دوران رياس��ت جمهوري خاتمي و ديگري دوره برجام 
در دولت روحاني و قبل از خروج ترامپ از توافق. صحبت 
كه به برجام رسيد تاريخ نگار صريح اللهجه سفره دل را 
گشود و به تندي از برنامه هاي صدا وسيما عليه برجام 
انتقاد كرد و گفت: »سريال گاندو را شبكه 10 اسراييل 
بايد مي ساخت نه تلويزيون جمهوري اسالمي تا در آن 
بزرگ ترين دستاورد بين المللي تاريخ معاصر را زيرسوال 
ببرند.« او تلقي دولت هاي احمدي نژاد و روحاني و دولت 
فعلي از ديپلماسي عمومي را نادرست خواند و به حسين 
موسويان اشاره كرد كه به باور او يك تنه در امريكا نقش 
يك بنياد را ايفا مي كند، ام��ا در ايران انواع تهمت ها به 
جانب او سرازير شد و به جاي حمايت غيرمستقيم خيال 
مي كنند ديپلماس��ي عمومي يعني اين را هم دولتي و 

حكومتي كنند.
 تفرش��ي تصريح كرد: با سياست كره شمالي نمي توان 
كره جنوبي ساخت يا نمي توان به رضا شاه فحش داد ولي 
مشكالت را به شيوه او حل كرد. با برخي دست اندركاران 
كه صحبت مي كنم، مي گويند: »ما اشتباه شاه را تكرار 
نمي كنيم كه شل گرفت و امتياز داد و در نتيجه سقوط 
كرد. اين درحالي است كه سقوط شاه به خاطر اين نبود 

كه امتياز داد. براي اين بود كه دير امتياز داد.«
وي در بخش ديگري از سخنان خود و در اشاره به لزوم 
جلب اف��كار عمومي و اصالح رويه ه��ا دو مثال متاخر 
و ملم��وس آورد: يكي كاهش محبوبيت ملكه بريتانيا 
پس از مرگ پرنسس دايانا كه س��بب شد از 1997 تا 
2012 و طي 15 س��ال تالش كنند چهره اي مردمي 
از او ترس��يم كنند و خود ملكه هم عذرخواهي كند و 
با برگزاري المپيك لندن محبوبيت بازگش��ت. مثال 
دوم هم تالش هاي س��ه ساله اخير پس از مرگ جمال 
قاشقجي روزنامه نگار و تحليلگر در عربستان سعودي 
است كه به وجهه اين دولت به ش��دت آسيب رسانده 
بود و اكنون تا حد زيادي ترميم ش��ده است. اينجا اما 
ميانجي ها حذف ش��ده اند و حتي به حس��ن روحاني 
و عل��ي الريجاني هم اين امكان داده نمي ش��ود و نامه 
محمدجواد حجتي كرماني به رهب��ري را نمونه اي از 
نقشي دانست كه نس��ل ميانجي مي تواند ايفا كند. از 
نكات جالب توجه اين برنامه اشاره اوليه مجيد تفرشي 
به اين موضوع بود كه آقاي عمويي را از آنجا مي شناسد 
كه مقاله او براي همشهري ديپلماتيك را سانسور كرد 
و مجال نش��ر نداد در حالي كه به همشهري آنالين با 
مديريت دكتر يونس ش��كرخواه سپرد و منتشر كرد و 
بارها نقل ش��ده و مورد استناد قرا گرفته، چراكه استاد 
روزنامه نگاري با كار رسانه اي آشناست. تاكيدات مكرر 
نماينده اصولگراي مجل��س انقالبي بر ملي گرايي هم 
اين پرس��ش را در ذهن مخاطبان ايجاد مي كرد كه از 
كي اين همه ملي گرايي س��تودني ش��ده و اگر بايد به 
هخامنشيان پرداخت و از ملي گرايي گفت چرا در صدا 
 و سيما رعايت نمي شود و چرا تا احساس مي كنند كار 
گره خورده س��راغ اين مضامين مي روند. وقتي هم به 
صندوق و انتخابات به عنوان راهكار اشاره كرد، تفرشي 

گفت: البته اگر امكان انتخاب و رقابتي فراهم باشد.

ايسنا| سردار سالمي با اشاره به اغتشاشات اخير كشور 
گفت: امروز تالش امريكايي ها اين است كه صحنه نبرد به 
مدارس كشيده شود، زيرا با دانش آموزان نمي توان هيچ 
برخوردي كرد و دشمن به دنبال بي هويت كردن جوانان 
ماس��ت هر چه فاصله جوامع از نظر فرهنگي از فرهنگ 
امريكايي بيشتر باشد، شدت اين تهاجم قوي تر خواهد 
بود و هر چه تفاضل ارزش هاي ما با ارزش هاي امريكايي 
بيشتر باش��د، موج آن تهاجم بيشتر است. وي ادامه داد: 
جوانان و نوجوانان امريكايي از هويت تهي هس��تند و به 
همين علت دومين عامل مرگ در امريكا، خودكش��ي 
جوانان و نوجوانان در آن كشور است و اين نشان از ضعف 
نظام تعليم و تربيت امريكاست و مي خواهند همين كار 
را ام��روز با دانش آموز و جوانان م��ا انجام دهند. فرمانده 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي تاكيد كرد: با مدل گذشته 
به دنب��ال تربيت دانش آم��وزان نرويم، ش��ريف ترين و 

محترم ترين و آينده سازترين شغل معلمي است.

انتخاب| وزارت ارتباطات اعالم كرد: محدوديت هايي 
كه بنا به مالحظات و دستور مراجع ذي صالح، در روزهاي 
گذشته و در بعضي ساعات روز در سطح بين المللي ايجاد 
مي شد، هم اكنون برداشته شده است. وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات در واكنش به گزارش يك روزنامه درباره 
عيس��ي زارع پور، وزير ارتباطات اعالم كرد: »هم اكنون 
همه خدمات داخلي بر بستر شبكه ملي اطالعات در حال 
انجام است و هيچ خدمت و سرويس داخلي مختل نشده 
است. ضمن اينكه محدوديت هايي كه بنا به مالحظات و 
دستور مراجع ذي صالح، در روزهاي گذشته و در بعضي 
ساعات روز در سطح بين المللي ايجاد مي شد، هم اكنون 
برداشته ش��ده و تنها محدوديت موجود براي دو پلتفرم 
مذكور است كه تصميم گيري درباره آنها به دليل نقض 
قوانين حاكميتي و نقشي كه در ايجاد آشوب داشتند بايد 

در مراجعي كه ذي صالح هستند، صورت گيرد.«

فرارو|مجري خبري صداوسيما در اقدامي عجيب تعداد 
جانباختگان حادثه آتش سوزي زندان اوين را 40 نفر عنوان 
كرد كه بعد از آن با عذرخواهي اي��ن تعداد را اصالح كرد. 
بخش خبري شبكه پنج صدا و سيما در اعالم خبر شمار 
قربانيان آتش سوزي زندان اوين اين رقم را 40 نفر عنوان 
ك��رد كه پس از دقايقي گوينده اين بخ��ش خبري، آن را 
اصالح كرد و گفت كه چهار نفر كشته شده اند. مركز رسانه اي 
قوه قضاييه ش��مار قربانيان آتش سوزي را چهار نفر اعالم 

كرده بود و آمار جديدي از اين مركز منتشر نشده است.

حوزه نيوز|مدير پايگاه اطالع رساني نماينده ولي فقيه در 
خراسان رضوي با تكذيب هك  شدن صفحه اينستاگرام 
آيت اهلل سيد احمد علم الهدي گفت: اين صفحه همچنان 
در فض��اي مجازي در حال فعاليت اس��ت. علي رنجبران 
ديروز افزود: از بامداد امروز معاندان و مخالفان نظام مقدس 
جمهوري اسالمي ايران خبرهايي در خصوص هك شدن 
صفحه اينس��تاگرام علم الهدي منتشر كردند كه صحت 
ندارد. وي ادامه داد: در شرايط حساس كنوني، گروه هاي 
هكري معاند و عناصر مغرض در فضاي مجازي دست به 
انتشار شايعه هك شدن صفحه رسمي اينستاگرام آيت اهلل 
علم الهدي زدند ت��ا براي عمليات ه��اي خرابكارانه خود 
كارنامه اي واهي درس��ت كنند. مدير پايگاه اطالع رساني 
نماينده ولي فقيه در خراسان رضوي گفت: عناصر سايبري 
دشمن طي ساليان اخير از راه هاي مختلف از جمله تقطيع 
سخنان نماينده ولي فقيه در استان، بستن صفحه رسمي 
آيت اهلل علم الهدي در اينستاگرام يا اهانت و توهين، درصدد 
تخريب وجهه ايشان بوده اند. به گفته وي، آنان در آخرين 
اقدام خود آذرماه پارس��ال پايگاه اطالع رس��اني آيت اهلل 

علم الهدي را مورد حمله سايبري قرار دادند.

ايسنا|موس��ي غضنفرآبادي اظهار كرد: آقاي اشتري، 
فرمانده نيروي انتظامي شكايتي از چهار نماينده مجلس 
كرده كه در جلسات بعدي هيات مورد بررسي قرار خواهد 
گرفت. وي درباره اينكه آيا در جلسه هيات نظارت از فرمانده 
نيروي انتظامي دعوت مي شود، اظهار كرد: ما كاري با آقاي 
اشتري نداريم؛ ايشان شكايت خود را اعالم و ما بايد موضوع 

را بررسي كرده و نتيجه را بعد از بررسي اعالم مي كنيم.

عصرايران|چرا خيابان به جاي صندوق انتخاب شد؟/ 
آقاي ميرسليم، كاش معترضان مي توانستند ...

مصطف��ي ميرس��ليم، نماين��ده ته��ران در مجلس به 
»عصرايران« گفته اس��ت: »معترضان مي توانس��تند از 
طريق نمايندگان ش��ان خواس��ت هاي خود را پيگيري 
كنند.«اصل اين س��خن درست اس��ت اما از كدام طريق: 
»نمايندگان شان«. بله، نمايندگان شان. كار نماينده و وكيل 
همين است كه پيگير نظر موكل باشد و خواست فردي را 
كه به او نمايندگي داده، دنبال كند. نظارت استصوابي اما 
در هر دوره نيمي و گاه بيش از نيمي از كانديداها را حذف 
مي كند و در نتيجه نصف راي دهندگان نامزد مورد عالقه  
خود را پيدا نمي كنند ت��ا به او راي دهند و حاصل، همين 
مجلس فعلي است كه بر اساس آرايي كه به دست آورده اند 
و مواضعي كه اتخاذ مي كنن��د و دغدغه هايي كه مطرح 
كرده اند، مي توان ادعا كرد بخش قابل توجهي از ملت ايران 

را نمايندگي نمي كند.

توفانتفرشيدرتلويزيون
خودكردهراتدبيرنيست!

جابهجاييصحنهنبرد
بهمدارسودانشآموزان

محدوديتهاياينترنتدرسطح
بينالملليبرداشتهشد

اشتباهعجيبصداوسيمادراعالم
آمارفوتيهايحادثهزنداناوين

تكذيبهكشدنصفحه
اينستاگرامعلمالهدي

بررسيشكايتپليساز۴نماينده
درهياتنظارتبررفتارنمايندگان

آقايميرسليم،كاشمعترضان
ميتوانستند...

رو در رو با  سوژه

 »اعتماد« در گفت وگو با خانواده زندانيان سياسي 

جزييات پشت پرده اخبار مرتبط با حادثه آتش سوزي در زندان اوين را بررسي مي كند

4 زنداني كشته شده اند و 4 نفر ديگر نيز حال شان وخيم است
فخرالسادات محتشمي پور: تاجزاده در زندان انفرادي است و هنوز نتوانسته ام از سالمت او خبر بگيرم

اوين در آتش

فخرالسادت محتشمي پور: تاجزاده بيماري قلبي دارد
همسر مصطفي تاجزاده درخصوص نگراني هاي خانواده تاجزاده در لحظاتي كه اخبار آتش سوزي در زندان اوين 
منتشر شده بود، گفت: »لحظات پرالتهاب و نگران كننده اي را ديشب گذراندم، نه فقط به خاطر مصطفي تاجزاده، 
بلكه براي همه زندانيان و خانواده هاي شان مانند همه مردم ايران نگران بودم. دخترم مي گفت كه تمام شب تا صبح را 
كابوس ديده و نتوانسته بخوابد.« او در ادامه گفت: »مصطفي هنوز با من تماسي نگرفته است. اين در حالي است كه قوه 
قضاييه با انتشار خبري اعالم كرده است كه امكان تماس تلفني همه زندانيان با خانواده هاي شان فراهم شده است، اما 
تاجزاده تماسي با من نداشته است. امروز )يكشنبه( هم به اوين مراجعه كردم اما كسي پاسخگوي من نبود. دو بار هم با 
دفتر آقاي اژه اي تماس گرفتم كه نتيجه اي نداشت. وقتي چنين اتفاقي مي افتد، خانواده زندانيان وارد نگراني مضاعف 
مي شوند.« همسر تاجزاده تاكيد كرد: »مصطفي به رغم ابالغ حكم قطعي خود در زندان انفرادي است. اين در حالي 
است كه او بيمار است و مشكالت جدي قبلي، ريوي و... دارد. بي توجهي به بيماري او باعث افزايش دامنه بيماري و 
بروز خطرات جدي براي او مي شود، اما توجهي به اين خواسته هاي ما نمي شود و صداي ما به گوش كسي نمي رسد. 

اميدوارم زمينه آزادي همه زندانيان سياسي فراهم شود، چراكه اينها نخبگان ما هستند.«

همسر نيلوفر حامدي: به تلفن دسترسي ندارند
محمدحسين آجرلو، همسر نيلوفر حامدي نيز رايت خاص خود را از لحظات ملتهب پس از آتش سوزي، اين گونه 
ارايه مي كند: »بسياري از زندانيان زندان اوين به خانواده هاي خود زنگ زدند اما هنوز خبري از نيلوفر حامدي ندارم. 
نيلوفر آخرين بار پنجشنبه با مادرش حرف زد و گفت اجازه ندارد به من زنگ بزند. حتي در چنين شرايطي هم به تلفن 
دسترسي ندارد.« آجرلو ساعاتي پس از اين اظهارنظر نوشت: »نيلوفر حامدي چند دقيقه پيش با من تماس گرفت. 
حال او خوب است. او گفت نمي داند ديشب چه اتفاقي در اوين افتاده اما صداها و شرايط بسيار ترسناك بوده است. 
نيلوفر در بند 209 زندان اوين است و هيچ خبري از ديگر بندها و سلول ها نداشت. وقتي كه زنگ زد، گفت ديشب 

نگران تو بودم. انگار من تمام شب در محاصره آتش و صداي شليك گرفتار بودم نه خودش.«
حميدرضا جاليي پور، پدر محمدرضا نيز در اظهاراتي كه شنبه  شب در كالب هاوس داشته، اعالم مي كند كه پسرش 
با او تماس گرفته و خبر سالمتي خود را به او داده است. جز اين نفرات هنوز درخصوص ساير زندانيان سياسي و جرايم 
عادي زندان اوين، اسامي كشته شدگان و زخمي هاي حادثه ديروز اطالعاتي در دست نيست. تالش هاي خبرنگار 

»اعتماد« از طريق مقامات قضايي براي آگاهي از اسامي كشته شدگان نيز نتيجه اي در بر نداشت.

مهدي بيك اوغلي| با گذشت بيش از 72 ساعت پس 
از ماجراهاي مشكوك مرگ دانش آموزان اردبيلي، هنوز 
نه تنها از تناقضات و ابهامات پيراموني اين حادثه كاسته 
نش��ده؛ بلكه پيگيري تحليل��ي اخب��ار و رخدادهاي روز 
گذشته بر سرگشتگي اين كالف سردرگم افزود و دامنه 
تضادها را افزايش داد. در شرايطي كه رسانه هاي اصولگرا 
طي 48 ساعت گذشته از دل گفت وگو با استاندار اردبيل، 
عموي اسرا، مديركل آموزش و پرورش اردبيل و... تالش 
مي كردند تا موضوع مرگ اسرا پناهي دانش آموز اردبيلي را 
به بيماري زمينه اي و مشكالت قلبي او مرتبط سازند، روز 
گذشته خبري به نقل از شهردار اردبيل منتشر شد كه در 
آن ريشه اصلي مرگ اسرا پناهي را نه به دليل »بيماري هاي 
زمينه اي« و »نارسايي هاي قلبي« بلكه به دليل »خودكشي 
با قرص برنج« به دليل مشكالت خانوادگي عنوان شده بود. 
خبري كه اين پرسش را در ميان كاربران و بسياري از فعاالن 
حوزه رسانه اي مطرح ساخت كه اين همه تناقض و تفاوت 
در رويكردها آيا نشانه اين نيست كه در زير پوست اخبار، 
حقيقتي وجود دارد كه برخي افراد و جريانات در اين شهر 
به دنبال كتمان آن هستند؟ در اين ميان اظهارنظر علي 
دايي به عنوان چهره اي كه با متن جامعه اردبيل ارتباطات 
تنگاتنگي دارد و مردم بسياري از اس��رار مگوي خود را با 
شهريارشان در ميان مي گذارند، پرونده اسرا را وارد فاز تازه اي 
كرد. كنش��ي كه با واكنش تند نماينده نزديك به جبهه 
پايداري اردبيل مواجه شد تا كشاكش تازه بر سر اين پرونده 
شكل بگيرد. در واكنش به اين ابهامات علي دايي آقاي گل 
جهان و يكي از اس��طوره هاي برخاسته از شهر اردبيل، در 
نخستين ساعات بامداد روز گذشته پيامي را منتشر كرد 

كه برآمده از اطالعات خاصي بود كه شهريار فوتبال ايران از 
رخداد هاي اخير اين شهر داشت. علي دايي نوشت: »سكوت 
ناشي از هتك حرمت به دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف 
كه پايه هاي علمي و معرفتي خ��ود را در اين نهاد پرورش 
داده ام، امروز منجر به برخورد ب��ا دانش آموزان در يكي از 
مدارس در زادگاهم شده، سكوتي كه تاوان مرگ دارد و هر 
روز داغي ديگر بر دل جاي جاي ايرانم مي نشاند. من عضو 
هيچ گروهي نيستم، من جزو كوچكي از اين مردم شريف 
هستم كه دغدغه هاي شان دغدغه من است.« اظهارنظري 
كه بالفاصله با واكنش تند كاظم موسوي، نماينده اردبيل 
در مجلس يازدهم در جلس��ه علني ديروز مجلس مواجه 
شد. موسوي در واكنش به موضع گيري علي دايي، درباره  
مرگ دختر دانش آموزي در دبيرستان شاهد اظهار داشت: 
»تاس��ف مي خورم كه برخي چهره هاي شاخص كشور و 
اسطوره ها به اين مسائل مي پردازند. امنيت كشور باعث 
شد كه عده اي اسطوره ش��وند. با پول محرومان ورزشگاه 
ساختيم تا عده اي ديده ش��وند اما امروز از اغتشاشگران 
حمايت مي كنند. حرف بنده به اين افراد اين است كه احترام 
خ��ود را حفظ كرده و در رفتار خود تجديدنظر كنند.« اما 
در شرايطي كه همچنان پرسش هاي بدون پاسخ فراواني 
درخصوص رخدادهاي ش��هر اردبيل وجود دارد، شهردار 
اين شهر گفت وگويي را انجام داد كه در آن سناريوي تازه اي 

متفاوت با داستان هاي قبلي مطرح شده است.
روايتشهرداراردبيلازدليلمرگاسرا

محمود صفري درخصوص ماجراي مرگ اس��را پناهي، 
مي گويد كه براي او چند وقت قبل يك مشكل خانوادگي 
پيش آمده بود و با قرص برنج خودكشي كرد. او همچنين 

تاكيد مي كند: »روز جمعه در زمان تحويل جنازه، عمويش 
هم بود و تمامي مدارك و اينكه علت مرگ، خودكشي با 
قرص برنج بوده اس��ت را تاييد كرد و جنازه هم با نظارت 
خانواده تحويل داده ش��د. علت مرگ ايش��ان خودكشي 
بوده است اما يكسري از شبكه هاي معاند شروع به شانتاژ 
خبري كردند.« شهردار اردبيل كه با »انتخاب« گفت وگو 
مي كرد درخصوص علت مرگ اسرا پناهي ادامه داد: »گويا 
مادر اس��را طالق گرفته و پدرش هم يك ماه قبل به دليل 
قتل اعدام شده بود. اسرا پناهي هم با قرص برنج خودكشي 
كرده اس��ت. بيمارستان و پزشك قانوني هم اعالم كردند 
و روز جمعه هم جن��ازه اش را تحويل خانواده اش دادند.« 
شهردار اردبيل درمورد جزييات اتفاق مدرسه شاهد اردبيل 
اظهار بي اطالعي كرد و گفت: »من شهردار هستم و قضيه 
دبيرستان را اطالعي ندارم.« صفري همچنين در پاسخ به 
اين پرس��ش كه آيا در جريان اعتراضات دانش آموزي هم 
بازداشت شده است يا خير، بيان كرد: »اينها به من ارتباطي 

ندارد. من همان قسمتي كه مي دانستم را توضيح دادم.«
روايتاستانداريبرابهاماتميافزايد؟

خبرنگار »اعتماد« ب��راي آگاهي از ك��م و كيف موضوع 
ارتباطي را با س��يد حامد عاملي، اس��تاندار اردبيل برقرار 
ساخت تا كمي از ابهامات كاسته شود، اما اين گفت وگو نيز 
باعث افزايش ابهامات پرونده شد. عاملي در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا برخوردي با دانش آموزان شاهد در اردبيل 
صورت گرفته؟ گفت: »هيچ برخ��وردي با دانش آموزي 
صورت نگرفته است. اساسا اسرا پناهي دانش آموز نبوده 
اس��ت. فوت اين فرد به دليل بيماري قلبي بوده و مرگ او 
هيچ ارتباطي با وارد آمدن ضربه به س��ر او نداشته است.« 

اس��تاندار اردبيل در ادامه مي گويد: »در رابطه با مدارس 
اردبيل هيچ مشكل خاصي وجود ندارد و برخوردي هم با 
دانش آموزي صورت نگرفته است. اسرا به دليل مشكالت 
زمينه اي دچار مشكل قلبي مي شود، اورژانس به مدرسه 
مي آيد و بالفاصله به بيمارستان اعزام مي شود. برخي افراد 
از اين صحنه فيلم گرفتند و اعالم كردند كه به دليل برخورد 
با اسراست كه او به بيمارستان اعزام شده است.« استاندار 
اردبيل در شرايطي از اعزام اسرا به بيمارستان خبر مي دهد 
كه در فراز قبلي گفت وگو اعالم مي كند، اس��را ارتباطي با 
مدرسه نداشته و دانش آموز نبوده است. عاملي درخصوص 
اعتراض برخي خانواده هاي مدرسه شاهد در اردبيل نسبت 
به حضور فرزندان شان در يك مراسم تبليغاتي مي گويد: 
»در اين مراسم گروهي از دانش آموزان را بدون كسب اجازه 
والدين به يك مراسم خاص برده بودند كه اين رفتار اشتباه 
است و نبايد بدون كس��ب اجازه والدين دانش آموزان به 
مراسمات اعزام شوند. در اين خصوص پيگيري هاي الزم 

انجام و تذكرات مقتضي داده شد.«
در ميان اين همه روايت متناقض مش��خص نيست چرا 
هيچ مقام مسوولی به صورت شفاف به اين پرسش ها پاسخ 
نمی دهد:1(آيا اسرا دانش آموز بوده يا نه؟2(آيا در مدرسه 
شاهد اردبيل به دليل اعتراضاتش��ان برخوردی با دانش 
آموزان صورت گرفته يا نه؟3(مرگ اس��را پناهی به دليل 
خودکش��ی بوده يا حمله قلبی؟4(مرگ اسرا  در مدرسه 
رخ داده يا منزل؟ 5(دانش آموزی که به دليل تش��نج به 
اورژانس بيمارستان فاطمی اردبيل اعزام شده کيست؟ و 
ابهامات ديگری که معلوم نيست چرا پاسخی شفاف به آنها 

داده نمی شود؟

»اعتماد« ابهامات و تناقضات موجود در پرونده مرگ دانش آموز اردبيلي را بررسي مي كند

استاندار اردبيل: مرگ بر اثر حمله قلبي بوده، اسرا دانش آموز نبوده است/  شهردار: مرگ بر اثر خودكشي بود؛ اسرا پناهي دانش آموز بوده است
علي دايي: سكوت ناشي از اعمال فشار در برابر اعتراضات منجر به ريختن خون يكي ديگر از دخترانم در زادگاهم شده است

تناقضدراعالممرگدختراردبيل

زير پوست خبر 



چهره  روز

معاون امور بين الملل، حقوقي و مجلس سازمان انرژي 
اتم��ي گفت: ام��روز به لح��اظ ضربه پذي��ري در حوزه 
هسته اي، كشور به داليل مختلف كامال غيرقابل آسيب 
است و براي دشمنان ما كه هدف اصلي آنها ضربه زدن به 
صنعت هسته اي و دانشمندان ايران است، هيچ گزينه اي 
براي آنها جز ديپلماسي باقي نمي ماند.به گزارش ايسنا، 
بهروز كمالوندي سخنگو و معاون امور بين الملل، حقوقي 
و مجلس سازمان انرژي اتمي با بيان اين مطلب در دهمين 
جلسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي دستگاه هاي 
اجرايي كش��ور كه در اين س��ازمان برگزار ش��د، اظهار 
كرد: هيچ دستگاهي مانند سازمان انرژي اتمي نيست 
كه جنبه هاي سياس��ي چه در ابعاد داخلي و خارجي و 
همچنين اقتصادي در حوزه هاي مختلف تكنولوژي و 

فني همه يكجا در آن جمع شده باشد.
وي افزود: امروز س��ازمان با گزارش هاي مخابره ش��ده 
ازسوي آژانس انرژي اتمي مواجه است؛ گزارش هايي كه 
هر چند فعاليت هاي ما را اعالم مي كند اما در موارد فراواني 
با اغراض سياس��ي قلم به نحوي برمي دارد كه تصويري 
مخدوش و منفي از كشور ما در سطح بين المللي ايجاد 
كند.معاون امور بين الملل، حقوقي و مجلس س��ازمان 
انرژي اتمي تصريح كرد: در همين زمينه ديپلماس��ي 
عمومي در سازمان انرژي اتمي نقش بسزايي دارد. اين 
بدان جهت مهم اس��ت كه ديپلماس��ي عمومي يكي از 
مولفه هاي مهم قدرت در صحنه بين المللي است و اگر 
تسلطي بر اين حوزه وجود نداشته باشد، شاهد ايجاد يك 
تصوير مخدوش از خود خواهيم بود، زيرا دشمن در اين 

زمينه بسيار فعال است.
وي ادامه داد: جنگ تنها در حوزه سخت نيست و بايد در 
حوزه هاي نرم نيز كار با قدرت دنبال مي شود و به همين 
خاطر هر قدر كار انجام شود باز هم كم بوده و الزم است در 
سازمان انرژي اتمي به واسطه جنبه هاي مختلف فعاليتي 
كه دارد، مراقبت ها به بهترين شكل انجام شود تا شاهد 
حداكثر بهره وري براي كشور باشيم. سخنگوي سازمان 
انرژي اتمي افزود: خوشبختانه در اين زمينه با مديريت 
جديد در دس��تگاه ديپلماس��ي عمومي سازمان شاهد 
تحولي بسيار عالي هستيم كه با به كارگيري بخش هاي 
مختلف اين موضوع به طور محسوس قابل مشاهده است. 
در اين راس��تا دو اتفاق مهم در سازمان رخ داده كه الزم 
است بيش از گذشته به آن پرداخته و ديده شود؛ يكي از 
اين موارد سابقه خوب تحقيقات فني در سازمان است كه 
در حال تبديل شدن آنها به صنعت هستيم. در گذشته 
كارهاي تحقيقاتي بس��يار زيادي انجام ش��ده بود كه 
بسياري از آنها در قفسه ها باقي مانده بود؛ كارهايي حتي 
با سرمايه گذاري هاي چندصد ميلياردي كه برخي از آنها 

پيشرفت هاي بسيار خوبي نيز داشته است.
كمالوندي ادام��ه داد: ورود اي��ن تحقيقات به عرصه 
صنعت يك كار بزرگ در اين ايام و در بيش از يك سال 

گذشته محسوب مي شود. 
وي با اشاره به ادعاي دشمن مبني بر اينكه ما در مواجهه 
با مردم ايران كاري به مقوله غذا و دارو نداريم، يك دروغ 
است، گفت: اينكه دشمن مدعي است به غذا و دارو كاري 
ندارند يك دروغ است و س��ازمان اسناد اين مساله را به 

نماينده حقوق بشر منعكس كرده است. اين مساله در حد 
سازمان اقدام شده اما الزم است كه در سطح بين المللي 
هم كارهايي انجام شود تا جهانيان از تحريم هاي ظالمانه 

كه شامل راديودارو بيماران نيز مي شود، آگاهي يابند.
كمالوندي افزود: به طور نمونه يك شركت راديوداروي 
ما تحريم شده اس��ت و با اينكه از شركت خواستيم كه 
مكاتباتي در اين خصوص با خزانه داري امريكا داش��ته 
باشد و اعالم كند كه براساس سابقه اش شركتي نيست 
كه خدمات آنها غير از تامين داروي بيماران كاربرد ديگري 
داشته باشد، براي اين منظور چندين بار نامه نگاري شد 
كه نمونه هاي آن دراختيار نماينده حقوق بشر قرار داده 
شد، اما هيچ اتفاقي نيفتاد و آنها حاضر نشدند اين شركت 

راديودارو را از ليست تحريم خود حذف كنند. 
سخنگوي سازمان انرژي اتمي گفت: دشمن تالش دارد 
تا صنعت هس��ته اي ما در ذهن افراد تنها تداعي كننده 
غني سازي باشد و اين درحالي است كه در حوزه راديودارو 
و كشاورزي كارهاي بسيار خوبي انجام شده و غني سازي 
در حوزه هسته اي  تنها بخش اندكي از آن را در برمي گيرد. 
در ديد دشمنان، كشور ما اصال نبايد به اين صنعت وارد 
ش��ود و از نظر آنه��ا اين صنعت درخ��ت ممنوعه تلقي 
مي شود به همين خاطر تالش مي كنند كه بگويند ايران 

به دنبال اهداف ديگري است.
وي ادام��ه داد: يكي از اين موارد توليد آب س��نگين 
و تبدي��ل آن به انواع دوت��ره از جمله كيت غربالگري 
نوزادان است كه مي تواند در تشخيص۵۶ نوع بيماري 
متابوليكي در بدو تولد اس��تفاده شود. وي با تاكيد بر 
اينكه امروز به لحاظ آسيب پذيري در حوزه هسته اي، 
كشور به داليل مختلف تقريبا غيرقابل شكست شده 
اس��ت، گفت: با به كارگيري روش هاي مختلفي اين 
ضريب امنيت افزايش يافته است و براي دشمنان ما 
كه هدف اصلي آنها ضربه زدن به صنعت هس��ته اي و 
دانشمندان ايران است، هيچ گزينه اي غير از ديپلماسي 
باقي نمانده اس��ت.معاون ام��ور بين الملل، حقوقي و 
مجلس سازمان انرژي اتمي در پايان با اشاره به اينكه 
هنوز راه زيادي براي توسعه باقي مانده و الزم است از 
روش هاي مختلف استفاده كنيم و از ارتباطات با جهان 
بهره ببريم، گفت: همان طور كه گفته ش��د در حوزه 
ديپلماسي عمومي نيز كارهايي انجام شده، اما باز هم 
تاكيد بر اين است كه بايد بيشتر تالش كرد و  با هم كار 
را دنب��ال كنيم. وظيفه ما دادن اميد به مردم از طريق 
اخباري چون توسعه فراوان راديوداروهاست. قطعا اگر 
اطالع رساني الزم و كافي انجام شود، مشخص مي شود 
كه اين صنعت بايد بيش از پيش براي عرضه خدمات 

خود به آحاد ملت فعال شود.

حس��ين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه جمهوري 
اسالمي ايران كه روز شنبه ۲۳ مهر ماه در محل وزارت 
امور خارجه ميزبان »قاسم االعرجي« مشاور امنيت ملي 
عراق بود در صفحه اينستاگرامش در اين باره نوشت: روز 
گذشته با آقاي قاسم االعرجي مشاور امنيت ملي عراق 
كه در راس يك هيات امنيتي عاليرتبه در تهران به سر 
 مي برد، ديدار كردم. در اين ديدار با تاكيد بر مناسبات 
رو به گس��ترش تهران و بغداد در تمام��ي زمينه ها بر 
همكاري دو كشور در زمينه امنيتي ازجمله لزوم برخورد 
با تروريست هاي مس��لح از مبدا اقليم كردستان عراق 
تاكيد كردم. همچنين با تاكيد بر اينكه مناس��بات دو  
كشور راهبردي و  ممتاز است و ما امنيت عراق را امنيت 
ايران مي دانيم، به آقاي االعرجي صراحتا گفتم با توجه 
به مناسبات حسنه جمهوري اسالمي ايران و جمهوري 

عراق، ما انتظار نداريم كه خاك اقليم كردستان عراق 
محلي براي اقدامات تروريستي و تهديدي عليه ايران 
باشد. از ايشان خواستم مسووليت كامل بغداد و اقليم 
كردستان عراق نسبت به برخورد با گروه هاي تروريستي 
و آپارتايد از مبدا اقليم كردس��تان عراق را بپذيرند. به 
ايشان گفتم ما همواره خواهان عراق آباد، آزاد و مستقل 
بوده ايم و جز خير براي دولت و ملت عراق نمي خواهيم 
اما تداوم حضور مسلحانه تروريست ها در اقليم كردستان 
و تحركات آنان عليه امنيت ايران را تحمل نخواهيم كرد. 
آقاي االعرجي در  پاسخ گفت قانون اساسي عراق اجازه 
فعاليت به افراد و جرياناتي كه مخل تهديد همسايگان 
باشد را نمي دهد و اطمينان داد هرگونه اقدام ضد امنيتي 
عليه ايران با اقدام دولت مركزي و اقليم مواجه خواهد 

شد و عراق امنيت ايران را امنيت خود مي داند.

حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه روز گذشته در 
پاسخ به تماس تلفني جيحون بايراموف، وزير امور خارجه 
جمه��وري آذربايجان، در م��ورد مهم ترين موضوعات 
در عرصه دوجانبه، منطق��ه اي و بين المللي گفت وگو 
و تبادل نظ��ر كرد. اميرعبداللهي��ان در اين گفت وگو با 
اشاره به عمق روابط ايران و جمهوري آذربايجان، ديدار 
اخير روساي جمهور دو كشور در حاشيه اجالس سران 
كشورهاي عضو كنفرانس سيكا در آستانه قزاقستان را 
مهم توصيف كرد. وزير امور خارجه با اشاره به تحوالت 
اخير در منطقه قفقاز، بر حمايت از حاكميت و تماميت 

ارضي كشورها ازجمله جمهوري آذربايجان و ارمنستان 
تاكيد كرد و اين رويكرد را سياس��ت دايمي جمهوري 
اسالمي ايران خواند. اميرعبداللهيان حضور نيروهاي 
بيگانه در قفقاز را نگراني مش��ترك كشورهاي منطقه 
برشمرد و بر مخالفت جمهوري اسالمي ايران با استقرار 
هرگونه نيروي خارجي در منطقه تاكيد كرد. جيحون 
بايراموف وزير امور خارجه جمهوري آذربايجان نيز در اين 
گفت وگو روابط دو كشور را مهم و متين خواند. وي ضمن 
مخالفت با حضور نيروهاي خارجي در منطقه، از موضع 

جمهوري اسالمي ايران در اين زمينه حمايت كرد.

منابع رسانه اي عراق ازجمله وبگاه »العهد«، از ديدار روز 
)يكشنبه، ۱۶ اكتبر(، »محمدكاظم آل صادق« سفير 
ايران در بغداد با »عبداللطيف رشيد« رييس جمهور 
جديد عراق خبر دادند. پنجشنبه پيش، پس از گذشت 
يك سال و سه روز از برگزاري انتخابات پارلماني عراق، 
با وجود كشمكش هاي طوالني ميان دو حزب اصلي 
كرد، س��رانجام نشست انتخاب رييس جمهور جديد 
اين كش��ور برگزار شد و پس از ش��مارش كليه آراي 
اخذش��ده در دور دوم راي گي��ري در پارلمان عراق، 
»عبداللطيف رشيد« موفق ش��د ۱۶۲ راي را به خود 
اختصاص دهد و برهم صالح را با ۹۹ راي از دور رقابت 
خارج كند. او بالفاصله پس از انتخاب شدنش، »محمد 

شياع الس��وداني« نامزد فراكسيون بزرگ تر پارلمان 
براي نخس��ت وزير را مامور تشكيل كابينه جديد در 
عراق معرفي كرد. سيد ابراهيم رييسي رييس جمهوري 
اس��المي ايران، پس از انتخاب عبداللطيف رشيد به 
عنوان رييس جمهور جديد عراق، با ارسال پيامي اين 
انتخاب را به دولت و ملت ع��راق تبريك گفت و ابراز 
اميدواري كرد دولت جديد اين كشور در جهت رشد و 
شكوفايي عراق گام بردارد و روابط تهران و بغداد بيش 
از پيش گسترش و تعميق يابد. رييس جمهور تاكيد 
كرد: ايران همواره از فرآيند سياسي عراق مبتني بر راي 
مردم حمايت نموده و براي بسط مناسبات برادرانه با 

عراق در تالش بوده است.

حسين اميرعبداللهيان : 

كمالوندي: گزينه اي غير از ديپلماسي باقي نمانده است

انتظار نداريم خاك كردستان عراق 
محلي براي اقدامات تروريستي عليه ايران باشد

مخالفت ايران با استقرار نيروي خارجي در منطقه قفقاز

سفير ايران در بغداد با رييس جمهور جديد عراق ديدار كرد

گزارش  روز
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 ناوگان پيش��نهادي متش��كل از ۱00 فروند هواپيماي 
بدون سرنشين در آب هاي خاورميانه در حال پيگيري و 
اجراست و به گفته فرمانده ناوگان پنجم اياالت متحده، 
نيروي دريايي اين كشور در مسير ارايه ۲0 پهپاد سطحي 
تا ماه آين��ده به اين ناوگان ق��رار دارد. به گفته اين مقام 
امريكايي دو كشور ديگر نيز وعده همراهي و همكاري با 

اين پروژه را داده اند. 
براساس گزارش ديفنس وان، هنوز مشخص نيست كه 
بحري��ن و كويت چه تعداد پهپاد دراختي��ار اين ناوگان 
قرار خواهند داد يا اينكه كدام كشورها درنهايت ناوگان 
موردنظر را تكميل خواهند ك��رد. برد كوپر از مقام هاي 
نظامي پنتاگون در نشست خبري در ساختمان اين نهاد 
در واشنگتن به خبرنگاران مي گويد كه تصميم گيري در 
اين باره به اين كشورها واگذار شده و بايد ديد نتيجه چه 

خواهد شد. 
كوپر در م��اه فوريه، برنامه ريزي براي گش��ت زني ۱00 
كشتي سطحي بدون سرنشين در خليج فارس، درياي 
س��رخ و ديگر آب هاي منطقه تا پايان تابس��تان ۲0۲۳ 
اعالم كرد. اين منطقه از يك س��ال پيش محل استقرار 

گروه ضرب��ت ۵۹ و مركز نيروي درياي��ي براي آزمايش 
سيستم هاي بدون سرنش��ين و هوش مصنوعي است. 
در بخش��ي از گزارش ديفنس وان به نقل از س��خنگوي 
ناوگان پنجم دريايي اياالت متح��ده آمده كه بحرين و 
كويت باي��د درباره تعداد پهپادهايي ك��ه به اين ناوگان 
اختصاص مي دهند، تصميم گيري كنند. سكوهاي دقيق 
هواپيماهاي بدون سرنشين در ناوگان بسته به انتخاب 
هر كشور تركيبي خواهند بود، اما كوپر معتقد است كه 
بسياري از آنها احتماال پهپادهاي ساخت اياالت متحده 

خواهند بود، زيرا »ما توانمندترين ها را در آنجا داريم.«
كوپر در اين ب��اره مي گويد: من واقعا مس��يري را كه ما 
با ش��ركاي خود در منطقه در حال تعريف آن هستيم، 
مي پسندم. همه آنها مزيت ذاتي اين پلتفرم ها را مي بينند 
و البت��ه، ما تصميم گيري درباره جزييات مش��اركت در 
اين ناوگان را به هر كدام از اين كش��ورها واگذار كرديم تا 
براساس توانمندي فني و منافع ملي خود تصميم گيري 

كنند. 
منطقه خليج فارس منطقه عمده اي براي تجارت دريايي 
و همچنين قاچاق مواد مخدر و سالح است. اين پهپادها با 
كشتي هاي سرنشين دار كار خواهند كرد تا نحوه عملكرد 
اياالت متحده و ساير كشورها در منطقه را گسترش دهند.

كوپر در مورد اين موضوع افزود: »ش��ما به س��ادگي 
مي توانيد بيشتر از آنچه امروز مي بينيم، ببينيد و من 
فكر مي كنم ما خود را در وضعيت بازدارندگي بهتري 
خواهيم ديد و اگر نوعي از فعاليت مشكوك يا مخرب 
را شناسايي كنيم، در موقعيتي قرار خواهيم گرفت كه 
بتوانيم از كشتي هاي سرنش��ين دار به طور موثرتري 

استفاده كنيم.«
ديفنس وان در ادامه اين گزارش مي نويسد: شناورها 
نه تنها به كش��ورها كمك مي كنند تا ديدگاه خود را 
نسبت به محيط زيست فراتر از سيستم هاي فعلي خود 
گسترش دهند، بلكه هوش مصنوعي موجود در هواپيما 
همچنين به آنها امكان مي دهد هر گونه تغيير در محيط 

را پيدا كنند.كوپر در اين باره به خبرنگاران مي گويد: در 
صورت وقوع هرگونه تغييري در محيط به پلتفرم هشدار 
داده مي شود. تصوير برداري و ارسال آن به مركز فرماندهي 
نيروي دريايي به ش��كل خودكار آغاز مي شود و در مركز 
يك انس��ان تصميم مي گيرد در مورد آنچه كاري انجام 
ده��د. در حال حاضر بيش از 8 هزار كش��تي در منطقه 
خليج فارس در حال رفت و آمد هستند و هيچ ناظر انساني 

نمي تواند با دقت و همزمان رفتار همه آنها را رصد كند. 
ب��ه گ��زارش ديفن��س وان، ۱00 هواپيم��اي بدون 
سرنشين س��طحي در ناوگان عمدتا دو نوع خواهند 
بود: مانيتورهاي طوالني  مدت مانند Saildrones و 

.Devil Ray شناورهاي واكنش سريع مانند

تحت رهبري اياالت متحده صورت مي گيرد 

استقرار ناوگان هواپيماهاي بدون سرنشين 
در خاورميانه 

ترجمه  روز 

اطالعات با اين روزنامه گفت وگو كرده اند خواس��تار 
عدم افشاي نام و مليت خود به دليل »حساسيت شديد 
تالش هاي جمع آوري اطالعات« شده اند. اين روزنامه 
امريكايي مي نويسد كه دقيقا همين مقام ها بوده اند 
كه مرداد ماه س��ال جاري، پهپادهاي ادعايي ارسالي 
توسط ايران را شاهد ۱۳۶ و مهاجر ۶ توصيف كرده اند 
و در طول هفته هاي گذشته بازيابي اجزاي پهپادهاي 
مورد استفاده روسيه توسط اوكراين و انتشار تصاوير 
آنها اين ادعا را اثبات كرده اس��ت. اين مقام ها مدعي 
شده اند كه تهران عالوه بر موشك ها قرار است چند ده 
پهپاد مهاجر ۶ و محموله بسيار بزرگ ديگري از پهپاد 
ش��اهد ۱۳۶ را دراختيار روس��يه قرار دهد. به نوشته 
واشنگتن پست آژانس هاي اطالعاتي اياالت متحده 
امريكا حاضر به اظهارنظر در مورد اين گزارش نشده اند.

فرزي��ن نديم��ي، كارش��ناس تس��ليحات ايراني در 
انديش��كده موسس��ه واش��نگتن براي خاور نزديك 
مي گويد: »پيشرفت از پهپاد به موشك هاي زمين به 
زمين مي تواند گزينه هاي بيشتر و توانايي ضربه زني 
قوي تري دراختيار روسيه قرار دهد.« اين كارشناس 
مي گويد كه ايران يك��ي از متنوع ترين زرادخانه هاي 
موشك هاي كوتاه و ميان برد را در خاورميانه دارد. به 
اعتقاد اين كارشناس تسليحات هر چند طراحان سالح 
ايراني مدت ها با مشكالت مرتبط با قابل اعتماد بودن 
اين س��الح ها درگير بودند، اما تازه ترين نس��خه هاي 
فات��ح ۱۱0 و ذوالفق��ار از نظر متخصص��ان هم قابل 
اعتماد هس��تند و هم به اندازه كافي در فواصل كوتاه 

دقيق هستند.

تكذيب هاي مكرر
گزارش ها در مورد ارس��ال سالح هاي ايراني در حالي 
تكرار مي ش��وند كه مقام ه��اي وزارت ام��ور خارجه 
جمهوري اس��المي ايران بارها و بارها اين مس��اله را 
تكذيب كرده اند. روز جمعه، حسين اميرعبداللهيان، 
وزير امور خارجه جمهوري اس��المي ايران در تماس 
تلفني با ژوائو گومز كراوينيو، همتاي پرتغالي اش بار 
ديگر بر موضع اصولي ايران بر عدم تس��ليح طرفين 
درگيري در جنگ روسيه عليه اوكراين تاكيد كرد. وي 
تاكيد كرد كه جمهوري اسالمي ايران به هيچ عنوان 

س��الح براي به كارگيري در جنگ اوكراين دراختيار 
هيچ طرفي قرار نداده و نخواهد داد. رييس دس��تگاه 
ديپلماسي در اين تماس تلفني افزود: »ما باور داريم 
تسليح هر يك از طرفين بحران، باعث طوالني تر شدن 
جنگ خواهد ش��د، بنا بر اين به هيچ وجه جنگ را راه 
مناسبي نه در اوكراين و نه در افغانستان، سوريه و يمن 

ندانسته و نمي دانيم.«
با اين حال اين تكذيبيه هاي مكرر، باعث نشده است كه 
برخي رسانه ها و حتي برخي نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي نيز صراحتا يا تلويحا در مورد پهپادهاي ايراني 
در جنگ روس��يه عليه اوكراين سخن نگويند. در پي 
انتشار تصاويري از نابودي اهدافي در عمق خاك اوكراين 
توسط پهپادهاي انتحاري مورد استفاده روسيه در اين 
جنگ، سيدنظام الدين موسوي، نماينده مردم تهران، 
ري و ش��ميرانات در مجلس شوراي اسالمي با انتشار 
پيامي در توييتر »فرودهاي ديدني پهپاد شاهد۱۳۶« 

را نشانه اي از پيروزي ايران توصيف كرده  بود.

قطعنامه ۲۲۳۱
فردا دومين سالروز پايان قطعي تحريم خريد و فروش 
تسليحات متعارف از سوي ايران ذيل قطعنامه ۲۲۳۱ 
شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد است. با اين حال 
برخي كش��ورهاي اروپايي در واكن��ش به خبرهاي 
مرتبط با استفاده از پهپادهاي ادعايي ايراني در جنگ 
روسيه عليه اوكراين، اعالم كرده اند كه قصد دارند در 
چارچوب اتحاديه اروپا تحريم هايي عليه ايران به دليل 
نقض قطعنامه ۲۲۳۱ اعمال كنند. سخنگوي وزارت 
امور خارجه فرانسه هفته گذشته گفته است: »تامين 
پهپادهاي ايراني براي روسيه نقض قطعنامه ۲۲۳۱ 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد است.« فرانسه گفته 
است كه قصد دارد امروز در جلسه اي در اتحاديه اروپا 

وضع تحريم هايي عليه ايران را به بحث بگذارد. 
 هر چند به نظر مي رس��د كه پهپاده��اي نظامي در 
چارچوب سالح هاي متعارف قرار گيرند، اما يك منبع 
ديپلماتيك به رويترز گفته است كه اين پهپادها از نظر 
توافق »نظام كنترل فناوري موش��كي« فناوري هاي 

كنترل شده محسوب مي شوند. 
آنچه مشخص است در پيوست ب، اعالميه قطعنامه 

۲۲۳۱ ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد، از همه 
دولت ها خواسته  شده است كه براي »عرضه، فروش، 
يا انتقال مس��تقيم يا غيرمستقيم تمامي اقالم، مواد، 
تجهيزات، كاالها و فناوري هاي ذكر ش��ده در س��ند

S/۵4۶/۲0۱۵ و همچنين هرگونه اقالم ديگر كه بنا به 

تشخيص دولت ذي ربط بتواند به توسعه سيستم هاي 
حمل تسليحات هسته اي كمك كند، از قلمرو خود، 
يا به  وس��يله اتباع خود يا با اس��تفاده از كش��تي ها يا 
هواپيماهاي تحت پرچم ش��ان به مبدا ايران، يا براي 
استفاده در ايران يا براي بهره مندي ايران، خواه از قلمرو 
آنان نشأت گرفته باشد يا خير« به صورت مورد به مورد 

براي مجوز به شوراي امنيت مراجعه كنند.
در سند S/۵4۶/۲0۱۵ پهپادهايي با برد بيش از ۳00 
كيلومتر در حوزه فناوري هاي ممنوعه قرار گرفته اند. 
تجهيزات مورد اشاره در اين سند كه توسط امريكا تهيه 
شده است، براساس نظام كنترل فناوري هاي موشكي 

تنظيم شده است.
نظام كنترل فناوري موشكي يك توافق با ۳۵ عضو است 
كه تعدادي از كشورهاي اروپايي، امريكا، كانادا، روسيه 
و هند ازجمله اعضاي آن هستند. ايران از اعضاي اين 
گروه نيست و همواره ادعاي كشورهاي غربي مبني بر 
قرار گرفتن موشك هاي بالستيك ايراني با سرجنگي 
بي��ش از ۵00 كيلوگرم و برد بي��ش از ۳00 كيلومتر 
در چارچوب فناوري هاي كنترل ش��ده را قبول ندارد 
و همواره محكوميت آزمايش هاي موش��كي ايران در 
شوراي امنيت براس��اس قطعنامه ۲۲۳۱ را رد كرده 

است. 
 به اعتقاد ايران اش��اره قطعنامه ۲۲۳۱ به »تجهيزات 
حمل سالح هسته اي« صراحتا به سالح هايي اشاره 
دارد كه براي حمل سالح هسته اي طراحي شده  باشند 
و نه تعريف اختياري در يك پيمان كه ايران عضو آن 
نيس��ت. با اين حال، برخالف آزمايش هاي موشكي، 
خريد و فروش پهپادها به صراحت در چارچوب سند 
S/۵4۶/۲0۱۵ كه مبناي تبصره الف پاراگراف چهار 

ضميمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ اس��ت مورد اش��اره قرار 
گرفته است. تحريم هاي مرتبط با فناوري هاي سالح ها 
با قابليت حمل كالهك هسته اي ذيل قطعنامه ۲۲۳۱ 
شوراي امنيت ۲۶ مهر ماه سال آينده به پايان مي رسد.

ادعاي يك رسانه امريكايي به نقل از منابع آگاه

ايرانقصدداردموشكهاينقطهزن
بهروسيهصادركند

بعد از هفته ها گمانه زني درخصوص استفاده روسيه از 
پهپادهاي ايراني در جنگ اوكراين، يك رسانه امريكايي 
به نقل از »مقام هاي آگاه« مدعي شده است كه ايران 
براي ارس��ال موش��ك هاي نقطه زن به روسيه آماده 
مي شود. سه ماه از نخستين گمانه زني ها درخصوص 
فروش پهپادهاي ايراني به روس��يه مي گذرد، در اين 
مدت خبرهاي ضد و نقيض زيادي در اين خصوص در 
رسانه ها منتشر شده است، به رغم تكذيب هاي مكرر 
دستگاه ديپلماسي جمهوري اس��المي ايران، دولت 
اوكراين و رسانه هاي غربي همچنان با انتشار تصاويري 
از آنچه بازمانده پهپادهاي مورد استفاده روسيه عنوان 
شده اس��ت، ايران را به صادرات پهپادهاي نظامي به 
روسيه متهم مي كنند. هر چند ايران براساس قطعنامه 
۲۲۳۱ شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد از دو سال 
پيش تحت هيچ گونه تحريمي براي تجارت »سالح هاي 
متعارف« نيست، اما به گفته مقام هاي وزارت خارجه 
ايران »براساس مواضع اصولي« خود نسبت به تسليح 
طرفين درگير در جن��گ اوكراين خودداري مي كند. 
با اين حال صادرات موش��ك هاي كوتاه برد و ميان برد 
بالس��تيك برخالف پهپادهاي تهاجمي، مي تواند در 
چارچوب »كاالها و فناوري ها با قابليت حمل س��الح 
هس��ته اي« قرار بگيرند كه براساس برجام و قطعنامه 
۲۲۳۱ هنوز موعد تحريم آنها سر نيامده است و تا سال 

آينده در تحريم شوراي امنيت هستند.
گزارش رس��انه امريكايي درخصوص آمادگي ايران 
براي صادرات موش��ك زمين به زمين به روس��يه، با 
ترديد كارشناس��ان مواجه شده اس��ت. عبدالرسول 
ديوساالر، تحليلگر مسائل امنيتي و دفاعي در شبكه 
اجتماعي توييتر مي نويس��د: »ترديد دارم كه در اين 
برهه زماني ايران به روسيه موشك بدهد، به خصوص 
كه در آينده ريس��ك زيادي دارد. آنچه بيشتر با عقل 
جور در مي آيد اين است كه ايران پهپادهاي بيشتري 
ازجمله نسخه هاي مهلك تر پهپادهايش مانند آرش را 

دراختيار ]روسيه[ قرار دهد.«
به نوشته رسانه ها، ارتش روسيه درحالي كه در ابتداي 
جنگ به شكل گس��ترده اي از موشك هاي كوتاه برد 
نقطه زن عليه اوكراين اس��تفاده كرد، اما به سرعت با 
خالي شدن زرادخانه اش از اين نوع موشك ها مواجه 
مي شود. به نوشته اين رسانه ها هر چند موشك هايي 
مانند موشك كاليبر روس��ي به  شدت در ابتدا جنگ 
براي روسيه موثر بودند، اما به دليل قيمت بسيار باال 
و اس��تفاده از تجهيزات غربي براي س��اخت آنكه در 
دوران تحريم دسترسي روسيه به آنها قطع شده است، 
ديگر قابل جايگزيني در زرادخانه روس��يه نيستند. 
تحليلگران معتقدند كه به همين دليل روسيه به  شدت 
عالقه مند است كه از جايگزين هاي ارزان قيمت تر مانند 

پهپادهاي ايراني در جنگ با اوكراين استفاده كند. 

ارزيابي اطالعاتي يك متحد خارجي امريكا
به نوشته واشنگتن پس��ت به نقل از »يك مقام آگاه 
از يك كش��ور متحد امريكا كه ب��ه دقت فعاليت هاي 
تسليحاتي ايران را دنبال مي كند« يك هيات از ايران 
در تاريخ ۲7 شهريور )۱8 اكتبر( به روسيه سفر كرده 
است تا توافق صادرات س��الح هاي بيشتر به روسيه 
ازجمله دو نوع موشك زمين به زمين را نهايي كند. اين 
روزنامه امريكايي مي نويسد دو مقام آگاه براساس يك 
ارزيابي اطالعاتي كه با مقام هاي اياالت متحده امريكا 
و اوكراين در ميان گذاش��ته  شده اس��ت، ايران آماده 
مي ش��ود تا محموله هايي از موشك هاي فاتح ۱۱0 و 
ذوالفقار را به روسيه ارسال كند. اين دو موشك هر دو 
از موشك هاي كوتاه برد ايراني با سوخت جامد هستند. 
موشك فاتح ۱۱0 از جمله موشك هاي نقطه زن ايران با 
برد ۳00 كيلومتر است و موشك ذوالفقار موشك كوتاه 
و ميان برد نقطه زن ديگر ساخت ايران است كه مي تواند 
تا برد 7۵0 كيلومتر هدف گيري كند. پيش از اين ايران 
دور بار در حمله به مقرهاي داعش در شرق سوريه از 
موشك ذوالفقار با موفقيت اس��تفاده كرده است. به 
نوشته واشنگتن پست در صورت عملياتي شدن اين 
قرارداد، اين نخستين محموله موشك است كه از ايران 

به روسيه ارسال مي شود.
به نوش��ته واشنگتن پست مقام هايي كه در مورد اين 

شهاب  شهسواري

گروه جهان

خبر



نگاه  روز 

اتحاد كشورها با يكديگر همواره 
يك اص��ل مهم در جهت گيري 
سياست خارجي آنان، به  منظور 
رس��يدن به منافع مش��ترك و 
دور ماندن از خطرات احتمالي 
بوده اس��ت كه ام��كان تحديد 
بقاي آن��ان در آين��ده را از بين 
مي برد. بر اين اساس عربستان و امارات متحده عربي 
به واسطه قرار داشتن در شبه جزيره عربستان، به نوعي 
ازنظر جغرافياي��ي در پيوند با يكديگر قرار مي گيرند. 
همچنين عضويت اين دو كشور در شوراي همكاري 
خليج فارس نيز زمينه مناسبي را براي اتحاد دو كشور 
مذكور در قالب اوپك پالس در طول تاريخ فراهم آورده 
است. اوج اتحاد امارات و عربستان را مي توان در بحران 
مارس 2015 يمن مش��اهده كرد. در اين بازه زماني 
اتحادي به رهبري عربستان با كشورهاي عضو شوراي 
همكاري خليج فارس ازجمله امارات متحده عربي به 
نام »عمليات توفان قاطع« با هدف بازگرداندن منصور 
هادي به قدرت در يمن ش��كل گرفت كه تا 2 آوريل 
2022 يعني زمان برق��راري آتش بس موقتي بحران 
يمن نيز مي توان جلوه هايي از اتحاد مذكور را به شكل 
بارزي مشاهده كرد؛ اما اتفاقي كه در زمان حاضر براي 
اتحاد دو كش��ور نام برده افتاده آن بوده است كه طي 
اجالس وين سعودي ها در قالب اوپك پالس به عنوان 
بزرگ ترين توليدكننده نفت، توليدات خود را كاهش 
دادند كه موجب شكننده شدن اتحاد امارات متحده 
عربي با عربستان در اوپك پالس شده است. بر اساس 
گزارش روزنامه انگليس��ي »فايننشال تايمز« امارات 
متحده عربي به عنوان يك عضو تاثيرگذار اوپك پالس 
عالقه اي جهت اجراي تصميم عربستان و روسيه جهت 
كاهش توليد نفت نداشته و در نشست اوپك پالس نيز 

نسبت به اين تصميم ابراز ترديد كرده است.

آيا امارات متحده عربي  مسير جايگزين براي 
انتقال  انرژي است؟

امارات متحده عربي درصدد است موقعيت خود را به 
عنوان محل اتصال و انتقال انرژي به غرب هرچه بيشتر 
تقويت كند تا از اين طريق بتواند اقتصاد خود را هرچه 
بيشتر ش��كوفا كند زيرا با حمله روسيه به اوكراين در 
24 فوريه 2022 روس��يه به عنوان ابرقدرت انرژي در 
قرن 21 ديگر حاضر به انتقال انرژي به اروپا نيس��ت و 
اين رخداد در نوع خود سبب شده است تا انتقال انرژي 
خاورميانه از مسير امارات متحده عربي به غرب همواره 
به عنوان يك مس��ير جايگزين مطرح ش��ود كه اين 
موضوع در نوع خود سبب شده است تا اتحاد امارات با 
عربستان در قالب اوپك پالس به دليل اقدام عربستان 
به كاهش توليدات نفتي حالتي شكننده به خود بگيرد 
و اقدام عربستان در كاهش توليدات نفتي خود در بطن 
اوپك پالس خوشايند امارات نباشد. در همين رابطه 
به گزارش عربي 21، »جان كري« سخنگوي شوراي 
امنيت ملي كاخ س��فيد گفت: كشورهاي عضو اوپك 
ازجمله امارات متحده عربي، مخفيانه خطاب به امريكا 

اعالم كرده اند كه با اقدام عربستان مخالفند.

ام�ارات و سياس�ت بهره ب�رداري از دان�ش، 
تخصص  و  سرمايه  غرب 

ام��ارات متحده عربي از م��ارس 2017 تالش كرده 
اس��ت تا خود را در خاورميانه به عن��وان يك دولت 
پيشتاز در عرصه ديجيتال معرفي كند و اين امر مهم 
را در سند چشم انداز خود جاي  داده است. به عبارت 
بهتر امارات متحده عربي قصد دارد خود را به سطح 
يك دولت هوش��مند در خاورميانه ارتقا دهد. بر اين 
اساس اين كشور تاكنون در زمينه هاي شهر هوشمند 
دبي، به كارگيري صنعت چاپ سه بعدي و همچنين 
حمل ونقل خودكار دبي دست به اقداماتي زده است. 
اما براي اينكه اين اتفاق در سطحي وسيع تر در كشور 
امارات امكان پذير شود اين كشور نيازمند بهره برداري 
از دانش، تخصص و سرمايه غرب است بنابراين اقدام 
امارات متحده عربي در تبعيت نكردن از عربس��تان 
به جهت كاهش توليدات نفتي خود در اوپك پالس 
كه منجر به شكننده ش��دن اتحاد دو كشور مذكور 
شده است ريشه در خواست امارات متحده عربي در 
بهره برداري از دانش، تخصص و س��رمايه غرب براي 
رساندن خود به سطح يك دولت ديجيتال برتر نسبت 

به ساير دولت ها در خاورميانه دارد.

پيامدهاي  پيمان  »صلح ابراهيم«
شكننده شدن اتحاد امارات متحده عربي با عربستان 
س��عودي در قالب اوپك پالس را مي توان به صورت 
غيرمس��تقيم گامي در جهت تحق��ق »پيمان صلح 
ابراهيم« )پيمان منعقدشده بين امارات، اسراييل و 
اياالت متحده امريكا در 13 اوت 2020 در خاورميانه( 
به  منظور تحقق صلح اعراب با اسراييل برآورد كرد. 
با اين توضيح كه چالش اعراب و اس��راييل در طول 
تاريخ همواره چالش اساس��ي خاورميانه بوده است 
و اياالت متحده امريكا ب��ه دليل اتحاد طوالني مدت 
خود با اسراييل در منطقه خاورميانه، هميشه سعي 
در عادي سازي روابط اسراييل با جهان عرب داشته 
اس��ت. مي توان گفت كه »پيمان صلح ابراهيم« كه 
در 13 اوت 2020 مي��ان امريكا، اس��راييل و امارات 
متحده عربي بسته ش��د گامي بوده است در تحقق 
صلح اعراب با اسراييل. حال عربستان سعودي با اقدام 
به كاهش توليدات نفتي خود در قالب اوپك پالس، 
در درجه اول موجب ش��كننده ش��دن اتحاد خود با 
امارات متحده عربي شده است كه درنتيجه اين امر 
اياالت متحده امريكا تم��ام تعهدات امنيتي خود در 
قبال عربستان را پس گرفته كه يكي از پيامدهاي آن 
براي عربستان كاهش مشروعيت آن در شبه جزيره 
عرب است و نتيجه اين امر حركت كشورهاي عرب 
به سمت امارات و عادي سازي روابط خود با اسراييل 
به منظور تامين امنيت ش��ان در آين��ده خواهد بود. 
درنهايت مي توان رخداد اين اتفاق را گامي در جهت 
تحقق »صلح ابراهيم« در خاورميانه برآورد كرد كه 
كاهش توليد نفت عربس��تان در قالب اوپك پالس و 
شكننده شدن اتحاد امارات متحده عربي با عربستان 
درنتيجه آن، مي تواند به طور غيرمستقيم بر تحقق 

آن در خاورميانه دامن بزند.

»دونالد ترامپ« رييس جمهور سابق امريكا بعدازظهر 
يكش��نبه به وقت تهران گفت كه به پاس خدماتش 
براي رژيم اس��راييل، مي تواند حتي نخست وزير اين 
رژيم شود. به گزارش منابع خبري، »دونالد ترامپ« 
رييس جمهور سابق امريكا گفت كه به راحتي مي تواند 
نخست وزير اسراييل شود. زيرا هيچ رييس جمهوري 
بيشتر از او براي اس��راييل خدمت انجام نداده است. 
ترامپ با مدح و س��تايش خ��ود از يهوديان امريكايي 
مقيم فلسطين اشغالي خواست حامي او باشند. ترامپ 
پيش تر نيز از يهوديان امريكا خواس��ته بود در جريان 
انتخابات رياس��ت جمهوري ايالت متحده به او راي 
دهن��د. وي گفته بود يهودياني كه ب��ه او راي  ندهند، 
عهدنشناس هستند و به اسراييل وفادار نيستند. ترامپ 
چندي قبل گفت كه »بنيامين نتانياهو« نخست وزير 
پيشين رژيم اسراييل، در برابر كمك هاي سخاوتمندانه 
دولت امريكا ناسپاس��ي كرد. ترام��پ در مصاحبه با 
»باراك راويد« خبرنگار صهيونيستي گفت: »اگر من 
سال 201۶ به رياست جمهوري نمي رسيدم، اسراييل 

نابود مي شد.«
 ترامپ حتي خروج از برجام را به روابط حس��نه خود 
با رژيم اسراييل مرتبط دانست. رييس جمهور سابق 

امري��كا در انتقاد دوباره از عملك��رد »جو بايدن« نيز 
معتقد اس��ت كه اياالت متحده به س��رعت به جهنم 
مي رود و به يك رهبر ق��وي در راس نياز دارد. وي در 
مصاحبه با شبكه خبري  »فاكس نيوز«  گفت: »سياست 
و مسائل جمهوري خواه و دموكرات و چپ هاي افراطي 
و همه چيز را فراموش كنيد. كس��ي را مي خواهم كه 
رهبري بزرگ باش��د. كس��ي را مي خواهم كه بتواند 

رو درروي شي رييس جمهور چين بايستد.« 
ترامپ افزود: »اين را چند روز پيش گفتم كه مي توانيد 
در سراسر هاليوود بگرديد و تالش كنيد كسي را براي 
بازي كردن نقش شي رييس جمهور چين پيدا كنيد. 
هيچ بازيگر آنچناني وجود ندارد، هيچ كس��ي آن طور 
نيست. اينها انسان هاي قاطع هستند، او مردي قاطع 
است. من دوست بسيار خوب او بودم تا اينكه كوويد آمد 
و بعد رهايش كردم. گفتم اين )ديگر( خيلي زياد است. 
ما به باهوش ترين افراد نياز داريم، به خاطر افرادي مثل 
رييس جمهور شي، ماكرون، مي توانم بسياري از آنها را 
نام ببرم، مثل پوتين البته االن او نوع ديگري از طلسم 
را دارد. اما بگذاريد به شما بگويم اينها انسان هايي قاطع 
هس��تند. باهوش و سرسخت هستند و چيزي درباره 

باخت نمي دانند.«

روز گذش��ته رس��انه هاي عراقي اعالم كردند كه وزارت 
دارايي نس��بت به اختالس 3.7 تريليون دينار از حساب 
س��ازمان ام��ور ماليات��ي اعت��راف كرده ان��د، امري كه 
واكنش هايي جدي عليه دولت بغداد را در اين كشور به 
همراه داشت.طبق گزارش كانال تلگرامي شبكه »العهد«، 
در پي اين خبر، ش��كايتي علي��ه »مصطفي الكاظمي« 
نخست وزير پيشبرد امور دولت بغداد و تعدادي از وزرا و 
مشاوران وي به دليل سرقت از حساب سازمان مالياتي 
به راه افتاده و فعاالن سياسي- رسانه اي عراقي خواستار 
ممنوع الخروج شدن آنان شده اند.پايگاه خبري »بغداد 
اليوم« ني��ز گزارش داد كه »حن��ان الفتالوي« نماينده 
پارلمان عراق از كميسيون شفاف سازي كشورش خواست 
تا روند رسيدگي به اتهامات كساني كه در اين پرونده متهم 
به سرقت 2.5 ميليارد دالر شده اند تسريع كرده و مانع از 
خروج آنان از كشور شوند.»ماجد شنكالي« نماينده حزب 
دموكرات كردستان در پارلمان عراق نيز از مقامات قضايي 

كشورش خواست تا براي رسيدگي به اتهامات متهمان 
انجام اين سرقت، حكم ممنوعيت سفر براي الكاظمي، 
وزراي امور مالي گذشته و س��اير مديران اين وزارتخانه 
را صادر كنند.كميسيون شفاف سازي عراق در بيانيه اي 
به رس��انه ها تاكيد كرد كه روز يكشنبه )1۶ اكتبر( روند 
تحقيق در اين پرونده آغاز شده و اطالعات مربوط به آن 
تحويل دستگاه قضايي شده اند.پيش از اين، »احمد طه 
الربيعي« عضو كميسيون شفاف سازي پارلمان عراق در 
واكنش به انتشار خبرها درباره دزدي 3.7 تريليون ديناري 
)2.5 ميليارد دالر( از حساب سازمان ماليات ها، با صدور 
بيانيه اي اين موضوع را تاييد كرده بود. روز شنبه رسانه هاي 
عراقي متن استعفاي »احس��ان عبدالجبار اسماعيل« 
از مقام سرپرس��تي وزارت دارايي عراق را منتشر كردند 
كه در آن تاكيد شده بود گزارشي اوليه از اختالس ۸00 
ميليون دالري وجود دارد اما حاال بررس��ي گزارش هاي 

 مالي نشان دهنده اختالس 2.5 ميليارد دالري است.

كاهش توليد نفت عربستان در اوپك پالس 
اتحاد ابوظبي - رياض شكننده تر شد 

ترامپ: به راحتي مي توانم نخست وزير اسراييل شوم 

واكنش ها به اختالس ميلياردي در عراق: 

 الكاظمي ممنوع الخروج  شود 

گزارش  روز 
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شي جين پينگ رييس جمهور چين روز يكشنبه در 
افتتاحيه نشست كنگره ملي حزب كمونيست كه قرار 
است رهبري او بر اين حزب را براي يك دوره پنج ساله 
ديگر تمديد كند، متعهد ش��د كه اين كشور را به يك 
»كشور سوسياليستي مدرن و قدرتمند« بدل خواهد 
كرد و »انتخاب جديدي« را پيش روي بش��ريت قرار 

خواهد داد.
بيس��تمين كنگره ملي حزب كمونيس��ت چين روز 
يكشنبه با س��خنراني بدون ماس��ك و يك ساعت و 
چهل و پنج دقيقه اي ش��ي جين پينگ آغاز شد. او در 
اين سخنراني طوالني، كوش��يد تا تصويري از آينده 
چين و »روياي چيني« براي مخاطبانش بس��ازد و از 
»توفان هاي سهمگيني« كه پيش روي اين كشور قرار 
دارد، سخن بگويد. شي جين پينگ در ادامه »ماموريت 
اصلي و جديد« حزب كمونيست را تبديل كردن چين 
به كشوري »سوسياليستي، قدرتمند و مدرن«  تا سال 

2049 اعالم كرد.
واشنگتن پست در توصيف اين نشست نوشته است: 
بنرهايي وجود داشت كه روي آنها شعارهاي »زنده باد 
حزب كمونيست چين« و »تفكر شي جين پينگ بايد 
به طور كامل اجرايي شود«  نوشته شده بود. نمايندگان 
حاضر در سالن مش��تاقانه صحبت هاي شي را دنبال 
مي كردند، يادداشت برمي داشتند و با عالقه به تشويق 

او  مي پرداختند. 
شي جين پينگ گفت: براي اينكه چين به يك قدرت 
نظام��ي، اقتص��ادي و فرهنگي تبديل ش��ود، حزب 
كمونيست بايد آماده »تغييرات ناگهاني« باشد و خود 
را براي مقابله با »بادهاي تند و توفان هاي سهمگين« 

آماده كند.
دالي يانگ، استاد مطالعات سياسي چين در دانشگاه 
شيكاگو مي گويد: »شي در سال هاي اخير بارها رهبران 
ارشد حزب را به احياي روحيه مبارزه طلبي فراخوانده 
و اين نكته اي مهم است كه در سخنراني روز يكشنبه 

او هم تكرار شد.«
از نگاه تحليلگران، تاكيد مداوم حزب كمونيس��ت بر 
پيروي از تفكرات شي جين پينگ نشانه اي از عقبگرد در 
اين حزب است. تحليلگران معتقدند دو بار انتقال آرام 
قدرت - يكي در نيمه دهه اول سال 2000 و ديگري 
در سال 2012 - نشانه اي از اين بود كه در چين، اداره 

حكومت به سيستم وابسته است و متكي به يك فرد 
نيست، اما در دوره شي جين پينگ اين باور فرو ريخت.

موضع سرسختانه تر درباره تايوان
در سخنراني روز يكشنبه رييس جمهور چين، او مواضع 
سرس��ختانه تري را با لحني تندتر در خصوص مساله 
تايوان مطرح كرد. شي به جهان هشدار داد كه »چين 
و تنها چين« تصمي��م خواهد گرفت كه چگونه و چه 

زماني اتحاد دوباره چين و تايوان انجام شود.
به گفته تحليلگران، در سخنراني امسال رييس جمهور 
چين موض��وع تايوان نقش پررنگ تري را نس��بت به 
سخنراني 5 س��ال پيش ش��ي در كنگره ملي حزب 
كمونيست داشت و هر چند شي جين پينگ از »ادامه 
تالش ها براي اتحاد مسالمت آميز« سخن مي گفت، 
اما او همزم��ان تاكيد كرد كه چين در اين زمينه حق 
استفاده از زور و »استفاده از همه ابزارها« را براي خود 

محفوظ مي داند.
ش��ي جين پينگ در سخنراني خود گفت: »اين فقط 
نيروهاي مداخله گر خارجي و گروهي محدود در داخل 
تايوان هستند كه مطالبه استقالل را مطرح مي كنند.« 
او وجود تايوان را براي حفظ پيوستگي سرزمين چين 
ضروري دانس��ت و گفت: »چرخ هاي تاريخي اتحاد 
ملي و جوان سازي ملي به جلو مي چرخد و اتحاد كامل 

سرزمين مادري بايد حاصل و محقق شود.«
 آسوشيتدپرس نوشته اس��ت: »پس از اعالم موضع 
آقاي شي درباره تايوان، نمايندگان به مدتي طوالني او 
را تشويق كردند.« چن چين فو، استاد مطالعات چين 
در دانشگاه تامكانگ در شهر نيو تايپه مي گويد: »چين 
براي سال هاي طوالني تالش كرد تا موضوع تايوان را 
موضوعي داخلي نگه دارد، اما اكنون با فشار نيروهاي 
بين المللي مساله تايوان به يك مساله جهاني تبديل 

شده و اين از نظر چيني ها خوب نيست.«
ون-تي سونگ، استاد علوم سياسي و مطالعات تايوان 
در دانش��گاه ملي استراليا باور دارد اين مساله كه شي 
جين پينگ خود را به به كارگيري يك سياست يا يك 
روش خاص از جمله اس��تفاده از زور ي��ا ابزار ديگري 
متعهد نكرده، نشان مي دهد چين همچنان سياست 
خود را همان چيزي قرار داده كه در س��خنراني شي 

جين پينگ به آن اشاره شد: »صبر استراتژيك«.
سو تسونگ چانگ، نخس��ت وزير تايوان، در واكنش 
به س��خنان ش��ي جين پينگ گفت كه خودش يك 

»جدايي طلب« اس��ت و افزود: آقاي شي به جاي فكر 
استفاده از زور براي مقابله با تايوان، بهتر است بر مسائل 

مردم كشور خود تمركز كند.

سكوت درباره خطر هسته اي
يكي از نكات جالب سخنراني آغازين شي جين پينگ 
سكوت درباره جنگ اوكراين و خطر بروز »آرماگدون 
هس��ته اي« بود. در حالي كه ۶0 سال پيش مائو رهبر 
وقت چين بدون هراس از بروز جنگ هسته اي به  شدت 
از شوروي و رهبر وقت آن نيكيتا خروشچوف براي تفاهم 
با جان اف كندي و برچيدن موشك هاي نصب شده در 
كوبا انتقاد كرد و خ��ود را به عنوان چهره اي كه از بروز 
جنگ هسته اي نمي هراسد نشان داد، شي جين پينگ 
ترجيح داد بدون اشاره از كنار اين مساله بگذرد. از نگاه 
كارشناس��ان، انزواي چين در زم��ان مائو دليل بدون 
مالحظه بودن رهبر وقت اين كش��ور بوده، اما اكنون 
چين از نظر بين المللي كشور بسيار فعال و اثرگذاري 
است و طبيعي است رويكرد شي با مائو فرق داشته باشد. 
از سوي ديگر، رييس جمهور چين مايل به تكرار ادبيات 
امريكايي ها و هش��دار دادن درباره جنگ هسته اي به 

كشور دوست و همسايه يعني روسيه نيست.

تاكيد بر خودكفايي در تكنولوژي
درس��ت ي��ك روز پ��س از آنك��ه اي��االت متح��ده 
محدوديت هايي را براي صادرات تكنولوژي به چين 
در نظر گرفت، شي جين پينگ در سخنراني خود به 
ضرورت »خودكفايي« در عرصه تكنولوژي و پيروزي 
در رقابت بر سر تكنولوژي هاي حساس اشاره كرد. او 
در سخنراني خود گفت كه »بهبود فضاي سايبري« 
ادامه خواهد داش��ت. كارشناسان از اين اظهارنظر به 
عنوان نشانه اي از احتمال افزايش سانسور در اينترنت 

چين ياد مي كنند.

نتيجه بيستمين كنگره حزب كمونيست 
چه خواهد بود؟

كنگره حزب كمونيست چين روز يكشنبه آغاز شد و ۶ 
روز به طول خواهد انجاميد. به گزارش سي ان بي سي، 
در فاصله كوتاهي پس از پايان نشس��ت هاي اعضاي 
اين كنگره قرار اس��ت اس��امي مقام هاي جديد دولت 
اعالم شود. تركيب تيم جديد، منعكس كننده ميزان 
نفوذ ش��ي و همچنين مقبوليت همكاران او در دولت 

خواهد بود و جهت گيري اصلي سياس��ت هاي كالن 
دولت چين را نش��ان خواهد داد. انتظار مي رود در اين 
نشس��ت، كنگره ملي حزب كمونيست براي سومين 
بار شي جين پينگ ۶9 ساله را به عنوان دبيركل حزب 
كمونيس��ت چين برگزيند. اين موضوع��ي بود كه از 
مدت ها پيش تحليلگران آن را پيش بيني مي كردند، 
اما آنچه در واقع مي تواند به اتفاقاتي كه در بيستمين 
كنگره ملي حزب حاكم خواهد افتاد جنبه ابهام گونه 
ببخش��د، مقام هايي هس��تند كه بركنار مي شوند، به 
جاي جديد منتقل مي ش��وند يا چهره هاي جديدي 
كه به جايگاه هاي عالي دس��ت پيدا مي كنند. اسكات 
كندي، مشاور ارش��د و رييس هيات امناي تجارت و 
اقتصاد چين در مركز مطالعات استراتژيك و بين المللي 
مستقر در اياالت  متحده مي گويد: »روندهاي سياسي 
در چين همواره از نوعي ابهام برخوردار بوده است. با اين 
وجود، در قياس به انتق��ال قدرت در دوره رهبر قبلي، 
قطعا ابهام هاي كمتري وجود دارد و دست كم بيشتر 
افراد حدس مي زنند كه چه كسي براي 5 سال آينده 
دبيركل حزب كمونيست خواهند بود.«  به طور خالصه، 
شي جين پينگ سه مقام مهم و تاثيرگذار در چين دارد: 
دبيركلي حزب كمونيست چين، رياست كميسيون 
مركزي نظامي اين كشور و رياست جمهوري. به احتمال 
بسيار جايگاه او در دو منصب اول در اين نشست تثبيت 
خواهد شد و رسمي كردن رياست  جمهوري مجدد و 
5ساله او در ماه مارس سال آينده صورت خواهد گرفت.

همچنين در طول كنگره ملي حزب كمونيست چين، 
از ميان ح��دود 2300 نماينده حاضر حدود 200 نفر 
از آنها براي عضويت در كميته مركزي حزب انتخاب 
مي شوند به اضافه حدود 170 عضو علي البدل. كميته 
مركزي 25 نفر را به عضويت دفتر سياس��ي مركزي 
حزب كمونيس��ت چين )پوليتبورو( انتخاب و دفتر 
سياس��ي مركزي حزب، اعض��اي اصلي كميته دفتر 
سياسي را منصوب مي كند. در حال حاضر اين دفتر 7 
عضو دارد از جمله دبيركل حزب شي جين پينگ. همه 

اعضاي اين دفتر مرد هستند. 
بي بي سي نوشته است كه كنگره ممكن است قانون 
اساسي حزب را تغيير دهد و »تفكرات شي جين پينگ« 
در فلسفه راهنماي حزب گنجانده شود. »تفكرات شي 
جين پينگ« نسخه سوسياليسم چيني شي است كه 
فلسفه اي ملي گرايانه و جسورانه است كه به  شدت به 

تجارت خصوصي نگاه شك آميز دارد.

محمدحسين  لطف الهي

بيستمين كنگره ملي حزب كمونيست چين در روز يكشنبه 16 اكتبر كار خود را آغاز كرد

از  »روياي چيني«  تا هشدارهاي »شي«

 فرشيد توانگر

كش��ور چين در دوره حاكميت شي جين پينگ كه 
از اواخر س��ال 2012 ميالدي آغاز شد و تا امروز نيز 
ادامه دارد، تحوالت زي��ادي را تجربه كرد. از تاكيد 
بيشتر روي ملي گرايي تا كاهش نرخ رشد اقتصادي 
و اتفاقاتي كه هر كدام از آنها مي تواند موضوعي براي 

يك تحليل طوالني باشد.
توليد ناخالص داخلي: از زمان روي كار آمدن شي 
جين پينگ نرخ رشد توليد ناخالص داخلي چين هر 
سال جز در سال 2021 نسبت به سال گذشته خود با 
كاهش همراه بوده است. آمارهاي صندوق بين المللي 
پول نش��ان مي دهد نرخ رشد توليد ناخالص داخلي 
اين كشور از نزديك به ۸ درصد در سال 2012 تا سال 
2019 به حدود ۶ درصد مي رسد و با شوك كرونا اين 
رقم حدود 2 درصد مي شود. در سال 2021 و پس از 
پايان موقت بخش عمده اي از محدوديت هاي كرونايي 
نرخ رشد توليد ناخالص داخلي چين به حدود ۸ درصد 
بازمي گردد، اما در سال 2022 )ميزان گذشته از سال( 
اين نرخ دوباره به حدود 4 درصد كاهش مي يابد. نگاهي 
به ميانگين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي چين نشان 
مي دهد كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور 
در دوره دو رهبر قبلي، بيشتر بوده است. با اين وجود 

مقايسه توليد ناخالص داخلي چين با اياالت متحده در 
اين بازه زماني نشان مي دهد چيني ها عملكرد بهتري 
از واشنگتن داشته اند. توليد ناخالص داخلي امريكا در 
سال 2012 حدود 1۶ تريليون دالر و توليد ناخالص 
داخلي چين در آن زم��ان حدود ۸ تريليون دالر بود. 
در حال حاضر توليد ناخالص داخلي اياالت متحده در 
حدود 23 تريليون دالر و توليد ناخالص داخلي حدود 

1۸ تريليون دالر است.
كنترل جمعيت: در دوره حاكميت ش��ي هر چند 
كه خواست حاكميت دست كم از سال 201۶ )لغو 
سياست تك فرزندي( كاهش نرخ بارداري نبود، اما 
ميزان نوزدان متولد شده در هر سال از 1۶ ميليون 
در سال 2012 به 10 ميليون در سال 2021 كاهش 
يافت. دولت شي يك بار در سال 201۶ با لغو سياست 
تك فرزندي تالش كرد تا نرخ تولد را افزايش دهد و 
يك بار ديگر نيز در س��ال گذشته با صدور اجازه سه 
تولد به ازاي هر زوج در اين راستا كوشيد اما نااميدي 
مردم و هزينه هاي ب��االي بزرگ كردن فرزند باعث 
شد اين دو سياست جواب ندهد. چين نگران است 
كه در سال هاي آينده جمعيتي سالمند داشته باشد.

بودجه نظامي: از نگاه ش��ي جين پينگ هزينه هاي 

نظامي و تبديل ارت��ش چين به يك ابرقدرت نظامي 
ضرورتي اس��ت كه نبايد از كنار آن گذش��ت. از سال 
2012 كه بودجه نظامي چين 157 ميليارد دالر بود 
اين بودجه با افزايش قابل توجهي روبه رو شده و به 270 
ميليارد دالر در سال 2021 رسيده است. اين هزينه كرد 
نظامي و افزايش تحركات در درياي چين جنوبي باعث 
شده تا ارتش چين از نگاه اياالت متحده يك تهديد مهم 
تلقي شود؛ موضوعي كه پنتاگون هم به آن اذعان دارد.

رش�د علمي: اصرار ش��ي جين پينگ به ضرورت 
خودكفايي در حوزه تكنولوژي باعث ش��ده كه اين 
كشور در سال هاي اخير يكي از پيشروترين كشورها 
در زمينه تخصيص بودجه براي تحقيق و توس��عه 
علمي باشد. بودجه تحقيق و توسعه در اين كشور بر 
مبناي آمارهاي OECD از كمتر از 300 ميليارد دالر 
در سال 2012 به نزديك ۶00 ميليارد دالر رسيده 
و تنها امريكا بوده كه چنين افزايش��ي را در بودجه 
تحقيق و توس��عه خود اعمال كرده است. در مقابل 
كش��ورهايي نظير ژاپن و آلمان در اين مدت بودجه 

خود را افزايش قابل توجهي نداده اند.
آزادي و حقوق بشر: آمارها مي گويند وضعيت چين 
از نظر توجه به آزادي و حقوق بشر از سال 2012 بدتر 

شده است. موسسه »خانه آزادي« كه ساالنه وضعيت 
آزادي در كش��ورها را با توجه ب��ه پارامترهاي خاصي 
مي سنجد در س��ال 2012 به اين كش��ور نمره 17 از 
100 را داده، اما اين نمره در سال گذشته به 9 رسيده 
است. فشارهاي بين المللي بر پكن نيز در اين زمينه با 
افزايش همراه بوده اس��ت. يورونيوز مي نويسد: »شي 
عامل اصلي س��ركوب جنبش هاي مدني، رسانه هاي 
مس��تقل و آزادي هاي اساس��ي بوده اس��ت. جز اين، 
سركوب و كشتار مس��لمانان اويغور در دوران رهبري 
او، به اوج خود رسيده است. ناظران مي گويند يكي از 
داليل اصلي كه شي را به يك »ديكتاتور تبديل كرد«، 
اين است كه ش��ي جين پينگ ترس از تكرار اتفاقات 
اتحاد جماهير شوروي را در ذهن دارد. به همين دليل 
رهبر چين تصميم گرفته است به هر قيمتي كه شده 
حزب كمونيست، قدرتمندتر از هميشه و مصون از تمام 
گزندها دنياي ليبرال بماند.« وقتي كه شي جين پينگ 
در سال 2012 قدرت را به دست گرفت، برخي ناظران 
سياسي بر اساس پيشينه خانوادگي او پيش بيني كردند 
كه »ليبرال ترين رهبر« چين كمونيس��ت به قدرت 
رسيد، اما زمان نش��ان داد كه اين پيش بيني ها كامال 

اشتباه بوده است 

چين،  يك  دهه پس  از »شي«

خبر



نگاه

شنبه ش��ب 23 مهر خبر بركناري مصطفي آجورلو 
از مديرعاملي باش��گاه اس��تقالل منتشر شد. خبري 
شوكه كننده كه تا چند ساعت همه منتظر تكذيبش 
بودند. اما جالب است بدانيد محمد دادكان رييس اسبق 
فدراسيون فوتبال بيش از سه ماه قبل در مصاحبه با 
روزنامه اعتماد گفته بود آجورلو به نيم فصل نرسيده از 

استقالل خواهد رفت!
اوايل تير ماجراي تمديد قرارداد وريا غفوري با استقالل، 
س��رتيتر اخبار بود. محم��د دادكان در آن مقطع در 
مصاحبه با روزنامه اعتماد تاكيد كرد عدم تمديد قرارداد 
وريا با استقالل به دستور مقامات باال انجام شده. دادكان 
در بخش ديگري از اظهاراتش جمله عجيبي بر زبان 
آورد كه در آن برهه زياد جدي گرفته نشد. دادكان با 
بيان اينكه هر كس به دنبال حذف وريا غفوري است 
بداند ظلم پايدار نمي ماند به »اعتماد« گفت: »باشگاه 
استقالل نبايد به اين راحتي بگويد آقاي وريا غفوري را 
نمي خواهيم. يا از بيرون بگويند ايشان مصاحبه كرده 
و فالن. هر كسي كه دارد اين كار را مي كند، بداند ظلم 

پايدار نمي ماند و به نيم فصل نرس��يده خودشان هم 
مي روند.«

در واق��ع محمد دادكان در اوايل تير و درس��ت بعد از 
قهرماني مقتدرانه استقالل كه باعث شده بود آجورلو از 
هر زمان ديگري جايگاه خود را مستحكم ببيند گفت 
مديرعامل آبي ها تا نيم فصل نرس��يده، خواهد رفت. 
خيلي ها آن موقع تصور كردند منظور دادكان اين بوده 
كه »دنيا  دار مكافات است و از هر دستي بدهي از همان 
دست مي گيري و...« اما سه ماه بعد مشخص شد كه 
اصال بحث كنايه مطرح نبوده و آجورلو واقعا از استقالل 

خواهد رفت و اين اتفاق هم افتاد. 
از روز گذشته كه خبر بركناري سردار آجورلو منتشر 
شده تعدادي از كاربران شبكه هاي اجتماعي با بازنشر 
مصاحبه محمد دادكان با روزنامه اعتماد در تاريخ 12 
تير مي گويند ايشان چطور مي دانسته چنين اتفاقي 
رخ مي دهد؟ يكي از كاربران هم به طنز نوش��ته بود: 
نوس��تراداموس؟ ممنون! ما خودمان محمد دادكان 

را داريم.

رييس اسبق فدراسيون 12 تير به »اعتماد« گفته بود آجورلو رفتني است!
نوستراداموس؟ ممنون! ما دادكان را داريم
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گفتوگو

مهدي واعظي در گفت وگو با »اعتماد«: 

قهرماني پرسپوليس مسجل است مگر اتفاقاتي خارج از فوتبال رقم بخورد

كي روش نگذاشت پرسپوليس دربي را ببرد

9هفت�هازرقابته�ايلي�گبرت�رگذش�تهو
پرس�پوليسموفقش�دهب�اكس�ب18امتيازبا
تفاضلگلبهترنسبتبهاستقاللدرصدرجدول
قراربگيرد.ش�رايطس�رخهابهنحوياس�تكه
برخيميگوينديحييگلمحمديوشاگردانش
عملكردقابلقبوليداشتندوبرخيمعتقدندتيم
رونديسينوسيداشته.دراينبينمينياردوهاي
كارلوسك�يروشباحض�وربازيكن�انداخلي
نيزبهاعتقادبس�ياريازكارشناس�انرويروند
پرسپوليستاثيرگذارش�ده.كمااينكههمخود
يحييوهمبازيكنانس�ابقاينتيمبراينباورند
كهاردوياتريشپرسپوليسراازروندروبهرشد
خودكهسهبردپياپيبهدستآوردهبوددوركرد.
برايبررسيشرايطفنيليگازابتداوهمينطور
وضعيتپرسپوليسواردوهايتيممليبامهدي
واعظيدروازهباناسبقپرسپوليسوتيممليبه
گفتوگونشس�تيم.واعظييكيازكسانياست
كهمنتقدشكلهمكاريليگباتيمملياستو
ميگويداگرايناردوهانبودامروزپرس�پوليس

وضعيتبهمراتببهتريميداشت.

روندليگراتابهامروزچطورارزيابيميكنيد؟
فوتبال اين فصل ما نس��بت به فصل گذش��ته تغييرات 
زيادي داشته. هم در بخش جذب بازيكنان و هم در بحث 
به خدمت گرفتن مربيان براي تيم ها. طبيعتا ما بايد شاهد 
يك ليگ پويا تر و جذاب تري مي بوديم. طبيعتا از اوايل 
شروع رقابت ها هم مشخص بود كه ما امسال يك رقابت 
خيلي خوب ميان پنج، ش��ش تيمي كه سرمايه گذاري 
قدرتمندي در بخش فني كرده اند شاهد هستيم. در كل 
اين انتظار وجود داش��ت و برآورده هم شد و در مجموع 
كيفيت فني ليگ در 9 هفته اي كه گذشته نسبت به فصل 

پيش بهتر شده است. 
اينكهج�امجهانيدرميانهفصلقرارداردروي

كيفيتليگتاثيرگذاشته؟
طبيعي اس��ت. وقتي جام جهاني وسط مسابقات ليگ 
قرار مي گيرد از لحاظ كيفي بازيكنان س��عي مي كنند 
روند بهتري داش��ته باشند. اين فقط هم مربوط به ليگ 
ايران نمي ش��ود. حتي مي توان گفت بازگشت بسياري 
از بازيكن��ان به ليگ داخلي هم نش��أت گرفته از همين 

جريان است . 
برخيكارشناس�انمعتقدندپرسپوليسروند

سينوسيداشته،موافقيد؟
اوال كه پرسپوليس در روند پيش فصل مسابقات يك 
روند خوب را دنبال كرد. يكي در بخش تقويت كادر فني 
و يكي هم در بخش برطرف كردن نقاط ضعف تيم كه 
فصل گذشته خيلي اذيت مي كرد. اگر به همين پيشينه 
نگاه كنيم طبيعتا پرسپوليس امكانات مناسبي براي 
روندهاي غيرسينوسي دراختيار دارد. به دليل اينكه 
بازيكناني كه اضافه ش��دند و كادري كه تقويت شده 
طبيعتا آن تفكرات سينوسي را در سال هاي گذشته 
در فوتبال شان نشان ندادند. پس به نظر مي رسد اين 
اتفاقات يك س��ري رفتارهاي طبيعي ليگ باشد. اما 
نكته اي كه مهم است اين است كه پرسپوليس در دو 
هفته اول با آن اب��زار و امكانات كافي و كامل خود وارد 
مسابقات نشده بود. يك مقداري تدافعي تر بود ولي امروز 
شاهد يك روند بهتر در حركت تيم هستيم. نكته حائز 
اهميت اين است كه سينوسي ديده شدن عملكرد تيم 
دقيقا بعد از اردوهاي تيم ملي است. طبيعي هم هست 
كه در اين ايام بازيكنان پرسپوليس كه به اردو دعوت 
مي شوند دچار يك فرسودگي تمريني مي شوند. در حال 
حاضر پنج، شش بازيكن پرسپوليس درگير اردوي تيم 

ملي هستند و اين يك مقداري تاثير مي گذارد در روند 
تيم پرسپوليس به مدت يك يا دو هفته. ناگفته نماند 
كه فوتبال حرفه اي اين حرف ها را نمي پذيرد و بازيكن 
تحت هر شرايطي بايد آماده باشد. اعتقاد دارم رفتارهاي 
سينوسي به آن معنا در تيم پرسپوليس ديده نمي شود و 
تيم با همان روند هفته هاي سوم و چهارم در حال دنبال 

كردن ليگ است. 
درم�وردخريدهايجديدتي�مصحبتكنيم.
بازگش�تبيرانونددروندروازهراچطورارزيابي

ميكنيد؟
برگشت آقاي بيرانوند دو بعد دارد؛ يك بعد فني و يك بعد 
روحي رواني. در هر دو بعد از آقاي بيرانوند دارد استفاده 
مي شود. در بعد فني ش��ما جدا از آن عكس العمل هاي 
فوتبالي كه يك دروازه بان بايد داشته باشد آقاي بيرانوند در 
روند بازي و بازيسازي هم دارد شريك مي شود. اين طبيعتا 
برمي گردد به بار فني بازيكن. مضاف بر اين، آن اعتمادي 
كه خط دفاعي و هافبك از حضور اين دروازه بان به دست 

آورده مي تواند كمك كند به روند بهتر خط دفاعي.
آيافكرميكنيدبيرانوندگلراولمادرجامجهاني

خواهدبود؟
از لحاظ شرايط فني و بدني االن عليرضا شرايط ايده آلي 
دارد. يعني من فكر مي كنم از بقيه دروازه بان ها يعني سه، 
چهار تايي كه به تيم ملي دعوت مي شوند ايشان يك سر 
و گردن از لحاظ شرايط فوتبالي باالتر است. طبيعتا بايد 
منتظر باشيم كه در روند ادامه مسابقات تيم پرسپوليس 
در ليگ و حضور تيم ملي در جام جهاني از اين دروازه بان 
اس��تفاده ش��ود. هم تجربه اش را دارد هم از لحاظ بدني 

آماده است. 
نظرتاندرموردزوجپورعليگنجيوگولسياني

درمركزخطدفاعيچيست؟
اينجا يك زوج سازي خوب اتفاق افتاده. آن مشكالتي كه 
در فصل گذشته پرسپوليس با آن درگير بود امروز با آمدن 
پورعلي گنجي و ولسياني تاحدودي پوشش پيدا كرده. در 
بخش هاي درگير فيزيكي و نبردهاي هوايي و تقابل هاي 
يك در برابر يك اي��ن دو بازيكن يك مكمل هايي ايجاد 
كردند كه به نظرم روند خوبي براي خط دفاعي پرسپوليس 
س��اخته. اين يك مورد و مورد دوم اينكه آن ضعف هاي 
بازيسازي در بخش خط دفاعي با حضور اين دو بازيكن 
پوشش پيدا كرده و اين دو بازيكن بخشي از مشكالتي كه 
در پرس براي پرسپوليس اتفاق مي افتد را به همراه عليرضا 

بيرانوند برطرف مي كنند. 
برخيميگويندميانگينس�نيپرس�پوليس
باالس�ت.آي�ااي�نانتقادب�هخريده�اييحيي

گلمحمديوارداست؟
ميانگين سني در حقيقت مربوط به آن سيزده، چهارده يا 
پانزده بازيكني مي شود كه بيشتر بازي مي كنند. طبيعتا 
ميانگين سني را بايد در مورد اين بازيكنان لحاظ كنيم. 
در فصل گذشته معدل ميانگين سني پرسپوليس در 
اورج هاي كلي تيمي 28.5 بود ولي در حقيقت اين تيم با 
يك عدد 31 سال ميانگين همه بازي ها را دنبال مي كرد. 
اين آناليزي بود كه ما از فصل گذشته داشتيم. ايراد را 
هم متوجه بدنه فني تيم دانستيم كه بايد تيم را جوان 
كند. در خطوطي كه خيلي اهميت دارد اين مساله اتفاق 
افتاده است. ما آن ميانگين سني واقعي را هنوز محاسبه 
نكرديم كه ببينيم آن بازيكناني كه بازي مي كنند چه 
معدل س��ني دارند ولي ليگ ما نرمي بي��ن 27 تا 28 
س��ال را در خودش مي بيند. طبيعي است وقتي شما 
 نتوانيد نزديك اينها باشيد تنها چيزي كه يك مقداري 
تحت تاثير قرار مي گيرد ميانگين دوندگي است كه در 
تيم پايين مي آيد. امسال به نظرم نسبت به فصل گذشته 
يك جوانگرايي يك يا دو ساله در تيم اتفاق افتاده است. 
نمي شود يك تيم را يك شبه جوان كرد. اين يك پروسه 
دو، سه ساله است تا شما بتوانيد به عدد 26 برسيد در 

ميانگين كلي. در چنين شرايطي شما مي توانيد يك 
سرمايه گذاري خوب در تيم داشته باشيد. 

ودرموردلوكاديا؟
پيش��ينه اين بازيكن روند خيلي خوبي بوده. در اروپا كه 
فوتبال بازي مي كرده قيمت اين بازيكن در فصول گذشته 
نزديك به 20 ميليون دالر بوده. بازيكني با اين معيارها 
تنها مشكلش دور بودن از بازي ها يا مصدوميت يا اضافه 
وزن يا به قول خودمان آن حواشي كه برخي فوتباليست ها 
دارند، خواهد بود. اين بازيكن با رقم زيادي به ايران نيامده. 
فكر كنم رقمي در حدود يك ميليون دالر. اين عدد براي 
چنين بازيكني كه در فصل گذشته با اعدادي نظير 15 
تا 20 ميليون جابه جا مي شد به نظرم مبلغ خوبي است و 
لوكاديا از اين نظر وضعيت مديريتي انتخاب خيلي خوبي 
اس��ت. از لحاظ فني هم  او  پتانس��يل هاي خاصي دارد. 
لوكاديا وينگر مهاجم بوده. وينگر مهاجم در سيستم هاي 
1-3-2-4 بسيار تاثيرگذار هستند. به همين دليل است 
كه شما روند پيشرفت لوكاديا در تيم پرسپوليس را بسيار 
ايده آل مي بينيد. اعتقاد دارم جذب خيلي خوبي اتفاق 
افتاد. مضاف بر اينكه اعتماد خيلي خوب هم به اين بازيكن 
ش��د، آن هم به دليل پيشينه اي كه داشت. اين اعتماد را 
بازيكنان براي لوكاديا به وجود آوردند تا بتوانند در لحظات 
حساس از اين بازيكن كمك گرفته و امتياز بگيرند. فكر 
مي كنم يكي از جذب هاي خوب امسال در كل تيم هاي 
ليگ برتر لوكادياست. با توجه به سال هايي كه پرسپوليس 
دور بود از جذب چنين بازيكناني امسال يك بازيكن خيلي 

خوب به خدمت گرفته. 
آياباحضورلوكادياپرسپوليسميتواندازشيخ

دياباتههماستفادهكند؟
دقيقا همين بحث مطرح اس��ت. در بحث هاي فني چون 
پرس��پوليس نمي تواند در تمام طول فصل با سيس��تم 
1-3-2-4 با يك تك مهاجم بازي كند قطعا بايد ببينيم 
كه شيخ دياباته آيا مي تواند از لحاظ بدني و فني، با توجه به 
مصدوميتي كه داشته، به شرايط ايده آل برسد يا نه. اگر برسد 
ما بايد شاهد اين باشيم كه لوكاديا يك مهاجم سايه و دياباته 
يك مهاجم نوك صرف بشود. طبيعتا حضور در باكس كه 
يكي از نقاط ضعف پرسپوليس در اين فصل در برخي بازي ها 
بوده در بازي هاي آينده ب��ا حضور اين دو بازيكن برطرف 

مي شود و تيم در باكس برتري نفري پيدا خواهد كرد. 
يعنيش�ماهمهمانندبرخ�يمنتقدينموافق
هس�تيدكهپرس�پوليسدرخلقموقعيتدچار

مشكلاست؟
ببينيد موقعيت در حقيقت خلق مي شود ولي تعداد برتري 
عددي و نفراتي كه بايد در باكس باشند مساله است. ما در 
بيش از س��ه يا چهار بازي آن تعداد الزم را نديديم. در دو 
ب��ازي اول كمتر بود. در دو بازي س��وم و چهارم و پنجم ما 
يك مقداري اين را بيشتر ديديم. در دو بازي بعدي يعني 
با تراكتور و سپاهان تيم كنترل شده تر بود و در بازي مقابل 
مس روند باز بهتر بود. ولي در كل پرسپوليس بايد با توجه به 
پتانسيل هايي كه در خطوط مختلف از دروازه تا خط حمله 
دارد اين برتري عددي را در باكس طاليي زياد كند تا خلق 
موقعيت هاي بيش��تري كند. در واقع پرسپوليس هم در 
خطوط كناري خوب كار مي كند هم در باكس طاليي. يعني 
توپ ها به خوبي ارسال مي شود، ولي درنهايت چون حضور 
بازيكناني مثل دياباته و لوكاديا همزمان با هم در يك سيستم 
دو فوروارده اتفاق نيفتاده تيم خلق موقعيت كمتري دارد. 
پرس�پوليسيك�يازمدعي�انكس�بعنوان
قهرمان�ياس�ت.مهمترينرقيباي�نتيمبراي

قهرمانيكدامتيماست؟
 نمي ش��ود امروز آنالي��ز دقيقي داد، ولي هم اس��تقالل 
هم سپاهان و همچنين گل  گهر و حتي فوالد پتانسيل هاي 
رقابت را دارند. از هفته هفدهم و هجدهم روند ليگ براي 
قهرماني شكل مي گيرد. اين فصل با فصول گذشته تفاوت 
دارد كه از همان روز اول رقابت قهرماني ش��كل بگيرد. 

پرس��پوليس با اين خيزي كه براي ليگ برداش��ته نه به 
استقالل امتياز مي دهد نه به سپاهان. به گل گهر هم امتياز 
نمي دهد. آن تفكر دفاعي كه چيده شده، يعني شكلي از 
دفاع كه از لوكاديا شروع مي شود چنين اجازه اي نمي دهد. 
وقتي اين اتفاق بيفتد و شما مقابل رقباي مستقيم نبازيد 
طبيعتا بايد قهرمان مس��جل مس��ابقات را پرسپوليس 
بدانيد. فقط اميدوارم كه اين اتفاق��ات بد فوتبالي براي 

پرسپوليس رقم نخورد. 
چهاتفاقاتي؟

طبيعتا محروميت ها، مصدوميت ها، آن اتفاقاتي كه 
خارج از فوتبال رقم مي خورد. اتفاقاتي كه فصل گذشته 
هم پرسپوليس را خيلي اذيت كرد. با وجود اينكه در 
فصل گذشته پرسپوليس مشكالت زيادي هم داشت 
يك س��ري ناماليمتي ها و رفتارهاي غيرحرفه اي در 

فوتبال در قالب پرسپوليس رقم خورد. 
بهتيممليبپردازيم.درحاليكههمهليگهاتا
يكهفتهماندهبهجامجهانيبرگزارميش�وند،
ايرانازسههفتهماندهبهش�روعمسابقاتوارد

تعطيالتميشود.
ما يك اي��راد بزرگ داريم در رون��د تيم هاي ملي. عمده 
بازيكناني كه براي تيم ملي قرار است فيكس بازي كنند 
لژيونر هستند و در ليگ هاي خارج از كشور بازي مي كنند. 
اينها درگير بازي هاي داخلي ليگ خودش��ان هستند و 
طبيعتا در اردوهاي آقاي كي روش حضور پيدا نخواهند 
كرد. طبيعي است كه اگر شما بخواهي موفقيت داشته 
باشي در جام جهاني بايد اردوهاي خوبي را داشته باشي، 
ولي اين اردوها دقيقا دارد يك گذراي مس��ووليت ايجاد 
مي كند. اين شكلي كه مربي بگويد من دارم اردوهايم را 
برگزار مي كنم، ولي اين اردوها ليگ پوياي ما را از جريان 
خارج مي كند. ليگي كه مثال اگر به آن تعطيلي نمي خورد 

پرسپوليس مي توانست 2 تا 3 امتياز ديگر را هم بگيرد. 
يعنياگرتعطيليپيشروهمرقمنميخورد

دربيراميبرد؟
بله! دقيقا! مي خواهم بگويم اين شرايط باعث مي شود آن 
روند موفقيت برخي تيم ها پايين بيايد. پرسپوليس تيمي 
است كه به دليل همان ش��رايط سني نبايد درگير يك 
ليگ طوالني شود. طبيعتا وقتي بازيكنان مدام در حال 
تمرين و تمرين و تمرين باشند دچار خستگي روحي و آن 
فرسودگي و افسردگي تمرين مي شوند. اين ضرر مي زند 
به پرسپوليس و برخي تيم هاي ديگر. مضاف بر اينكه آن 
شادابي ليگ و هيجانات ليگ را آن تعطيالتي كه درنهايت 
به حضور پنج، شش بازيكن از ليگ داخلي در ارنج تيم ملي 
منجر مي شود، خواهد گرفت. شما نگاه مي كنيد مي بينيد 
خيلي از اين بازيكنان درنهايت خط مي خورند و اردوها 
هم آن قدر امكانات كافي را ن��دارد كه بتواند بازيكنان را 
در ش��رايط ايده آل نگه دارد و درنهايت فش��ار مضاعفي 
به بازيكن وارد مي ش��ود، چون نزديك به مسابقات جام 
جهاني هستيم و يك تايم مشخصي داريم براي كار فشار 
نامناسبي به بازيكن وارد مي شود و مصدوميت ها و ايرادها 
از راه مي رس��ند. واقعيت قضيه اين است كه ما هم بايد با 

اشل هاي جهاني براي تيم ملي برنامه بريزيم. 
پيشبينيتانازجامجهانيچيست؟چيزيبه

شروعمسابقاتباقينمانده...
توقعم اين اس��ت كه با توجه به تغيي��ري كه اتفاق افتاد 
طبيعتا رفتارهاي فوتبالي و حرف��ه اي بهتري را از تيم و 
بازيكنان ببينيم، چون باالخره اين روند با همين شكلي 
تيم از مرحله گروهي صعود نكند در تفكرات خيلي از اهالي 
جامعه فوتبال و خيلي از مردم عادي ما وجود دارد. اما نكته 
مهم اين است كه توقع ما امروز صعود از مرحله گروهي به 
مرحله حذفي است. اعتقادم بر اين است كه اگر بتوانيم با 
يك برنامه ريزي دقيق تر و آناليز كافي براي اينكه بدانيم از 
هر رقيب چه امتيازي بايد بگيريم، تيم ملي ايران پتانسيل 
صعود به مرحله بعد را دارد و اين توقع هم از تيم مي رود. 

گروهورزش

جوان تر كه بودم اين قسمت را از حفظ داشتم و بارها 
آن را زير لب با خود زمزمه مي كردم. در ابتدا گفتم كه 
اين كتاب هر چند براي صاحبان قدرت مايه هش��دار 
نب��وده، ولي گويا ب��ه كار اطرافي��ان صاحبان قدرت 
بسيار مدد رسانده و انگار اين جماعت با خواندن تاريخ 
بيهقي، خوب متوجه شده اند كه براي جلب نظر آن كه 
گرد او جم��ع آمده اند، چه بايد بكنند. در كتاب، بارها 
و بارها، سلطان مسعود، اطرافيان و درباريان را جهت 
تصميماتش خطاب قرار مي دهد كه براي انجام فالن 
كار چه بايد كرد؟ و هميشه يك جواب از جميع آنان 
مي ش��نود كه هر تصميمي كه سلطان بگيرد، همان 
بهترين تصميم است. گويي سلطان مسعود، اين همه 
بزرگان را فقط براي اين گرد خ��ود آورده كه تملق و 
مجيز او را بگويند و دري��غ از حتي يك بار مخالفت با 
نظر سلطان و البته سلطان مسعود هم تصميمات خود 
را در پي��ش مي گيرد و او كه به گفته بيهقي، زماني در 
شجاعت چنان بود كه با دست خالي به بيشه مي زد و 
شير شكار مي كرد، در آخر كار از ترس دشمناِن تاخته، 
در حال گريز به هندوستان، به دست غالمان خويش 
كشته مي ش��ود. اين همه را گفتم و شايد بهتر بود به 
جاي بقيه يادداشت، داستان بر دار كردن حسنك را 

مي گفتم ولي چه مي شود كرد كه با آنكه روزگار ديگري 
است ولي داستان همان است.

س��ه س��ال پيش در همي��ن روز يادداش��تي در اين 
س��تون داش��تم با عنوان »اگر فرمان كنده شود و در 
آن نوش��ته بودم كه »آقاي مصباحي مقدم، به عنوان 
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز، با آن همه سوابق و 
مسووليت هاي حكومتي كه اگر روي سنگ بگذاريم، 
سنگ مثل موم نرم مي ش��ود در جايي گفته است با 
دست فرماني كه كشور طي اين سي و چند سال بعد از 
دفاع مقدس اداره شده است، نمي شود از اين به بعد هم 
كشور را اداره كرد«. تا قبل از آن گمان من بر اين بود كه 
اگر من و امثال من هشدارهايي در شيوه كشورداري 
مي دهيم و ناديده گرفته مي شود، همه براي آن است 
كه ما نامحرميم، اما در اين س��ه سال و به مرور زمان با 
عنايت به همين هشدار جناب مصباحي مقدم متوجه 
شدم كه اين ما نيستيم كه نامحرميم، هر كه هشدار 
بدهد نامحرم است و اال چطور مي شود كه ايشان هم 
بگويد اين راهش نيس��ت و باز هم به همان راه برويم. 
اگر اين راه درست بود كه نبايد خيابان هاي مان در اين 
يك ماه چنين باشد. اما اگر يكي بگويد به اين راه رفتيم 

تا خيابان هاي مان همين باشد، چه جوابي بدهيم؟

معدود رسانه هاي فعال و حرفه اي مكتوب و اينترنتي 
را نيز با چنان محدوديت هايي مواجه كرده كه عمال 
از حيز انتفاع س��اقط شده و نه در خبر و گزارش و نه 
در تحليل نمي توانند نقش موثري ايفا نمايند. سوي 
ديگر ماجرا هم جوانان نس��ل جديد و برخي فعاالن 
توييتري و مجازي هستند كه هر صداي ميانه اي را 
كه دعوت به آرامش و تفكر و پرهيز از خشونت كند 
با صفت وسط باز آراس��ته و با شديدترين توهين ها 

مي نوازند. پس براي كه بايد گفت و نوشت؟
همين چند روز پي��ش و پس از فراخوان رييس قوه 
قضاييه براي نقد و گفت وگو، بسياري از جمله همين 
قلم در نوش��تارهايي ضمن اس��تقبال از اين دعوت 
پيشنهادهايي براي اثربخشي بيشتر اين گفت وگوها 
ارايه كردند، اما چيزي نگذش��ت كه صدور حكمي 
س��نگين براي يكي از فعاالن سياسي كه به اذعان 
دوست و دش��من جز گفت وگو و تالش براي اصالح 

در چارچوب نظام، كار ديگري نكرده بود آب سردي 
بر پيكر همه ريخت و نش��ان داد كه در همچنان بر 
همان پاش��نه مي چرخد. طبيعي اس��ت در چنين 
ش��رايطي، هر صداي ميانه اي خاموش مي ش��ود و 
س��كوت را ترجيح مي دهد و به نظاره مي نش��يند تا 
از طرفين س��خت ماجرا هزينه اي متوجهش نشود. 
حال پرسش آن است كه آيا در اين شرايط دوقطبي 
و متالط��م، تكليف از اصحاب انديش��ه و س��خن و 
قلم ساقط اس��ت يا هنوز و به رغم نبود گوش شنوا، 
كالم و قلم هايي ك��ه در پي بهبود و اصالح و كاهش 
هزينه هاي اجتماعي هستند رسالتي بر دوش دارند 
كه مكلف به اداي آن هستند؟ راستش خودم پاسخ 
روشني براي اين پرسش ندارم و معتقدم گذر زمان 
به اين پرسش پاسخ خواهد داد. اما اميدوارم زمان و 
محتواي اين پاسخ چنان نباشد كه همه را از كرده و 

ناكرده هاي شان پشيمان كند.

بر اين اساس، همه ش��هروندان به طور برابر مجازند از 
اماكن عمومي و خيابان هاي كش��ور براي س��ر دادن 
فرياد اعت��راض و انتقاد عليه هر امر عمومي و هر مقام 
يا نهاد سياسي بهره بگيرند. اين اعمال حق و آزادي، 
نه تنها اخاللي در مباني اسالم ايجاد نمي كند، بلكه از 
اس��باب تحكيم دين، ترويج اخالقيات و تقويت نظم 

دموكراتيك )جمهوري( به شمار مي رود. 

 بهره گي��ري از حقوق و آزادي هاي ف��ردي و گروهي 
اصوال نيازي به اخذ مجوز ندارد. همان طور كه كسي 
براي خوردن غذا يا استنش��اق ه��وا اجازه نمي گيرد، 
درباره ديگر حق ه��ا و آزادي ها نيز همين حكم كلي 
جاري است. البته اطالع پيشيني نهادهاي حكومتي 
از گردهمايي ها، صرفا جهت تامي��ن نظم و امنيت و 

جلوگيري از تداخل گردهمايي ها ضروري است.

چرا خيابان هاي مان چنين شد؟

سالمت را نمي خواهند پاسخ گفت

حق بر خيابان و مردم هراسي

در چنين ساختاري س��لبريتي ها به ابزار سرگرمي و 
در برخي موارد به ابزار تحقيق و حتي عامل سياس��ي 
تبديل مي شوند. برنامه هاي آنان عليه حسن روحاني 
از اين نوع بود كه خيلي مورد پسند نواصولگرايان بود. 
طرفين به مبادله اي غير منصفانه و ناحق مي رس��ند. 
آن��ان در عين حال ك��ه گرايش وي��ژه اي به فرهنگ 
مذهبي س��نتي ندارند، ولي در بيان خود به ظواهر و 
كلمات پاي بند مي شوند و با گفتن چند جمله يا گزاره 

يا آوردن برخي افراد در برنامه خود يا حمله به منتقدان 
حكومت يا مسووالني خاص، خود را تثبيت مي كنند و 
در عوض پول كالني هم مي گيرند. طرف حكومتي اين 
ماجرا هم با كسب رضايت مردم از طريق سرگرمي و پر 
كردن اوقات فراغت آنان و هزينه كردن از جيب ملت، 
هم خودش به نوايي مي رسد و هم اهداف سياسي خود 

را پوشش مي دهد.
ادامهدارد

بادي كه كاشته شد و توفاني كه درو مي شود )1(
ادامهازصفحهاول



تحليل تاريخچه »بدن اروپايي« از قرون وسطا به بعد 
پرداخت و تحوالت آن را نوعي »تغيير س��اختاري در 
بدن مردم به منظور كنترل هر چه بيشتر واكنش هاي 
احساسي مثل شرم و عصبانيت يا كنش هاي رفتاري 
مثل به نتيجه رساندن يك مذاكره« مي نامد. او اشاره 
مي كند كه براي نمونه، در قرون وس��طي مردم اغلب 
پيش از ورود به حمام ه��اي عمومي در خيابان برهنه 
مي ش��دند. مردم در يك كاس��ه معمولي با استفاده از 
انگشتان ش��ان غذا مي خوردند، بدون قاشق و چنگال، 

وقتي كه هنوز حتي ابزار غذا خوردن وجود نداشت.
 

مادهايبرايبهبارنشاندننشانهها
بدن بازيگر به عنوان چيزي كه در صحنه ارايه مي شود، 
جنبه اي فرهنگي دارد كه با وضعيت عيني فرآيند متمدن 
شدن مطابقت مي كند. عالوه  بر اين، حالت خاص ارايه 
بدن در صحنه نيز سهمي در اين فرآيند توقف ناپذير دارد. 
مثال با نمايش و تبليغ مدل هاي جديدي از بدن و نحوه 
حضور و جلوه گري براي الگو گرفتن مخاطبان. فرآيند 
اجتماعي متمدن ش��دن را مي توان با نگاه به تئاتر سه 
دوره مختلف كه هر كدام تحوالت اجتماعي مهمي در بر 
داشته اند، مشخص كرد: »تئاتر باروك«، »تئاتر بورژوازي 
و تئاتر توهم گرايانه قرن هجدهم« و »تئاتر آوانگارد« قرن 
بيستم. پرداختن به هر دوره فضايي بيش از يك صفحه 
روزنامه اي مي طلبد ولي اين متن بر مرور پاره اي مقاطع 

و نحله هاي تئاتري قرن بيستم تمركز دارد. 

در آغاز قرن بيستم، پيشگامان تئاتر آوانگارد در سراسر 
اروپا، به اتف��اق آرا، اصول پايه اي تئاتر ب��ورژوازي غرق 
در توه��م را كه در ق��رن هجدهم پديد آم��د و در قرن 
نوزدهم توسط جنبش هاي رئاليستي و ناتوراليستي به 
 شدت به نقد كشيد، نفي مي كنند. در تئاتر قرن بيستم 
نيز گرچه ش��اهد ردي از مدرنيس��م )آنتون چخوف تا 
استانيسالوس��كي و پيتر هال و هارولد پينتر( هستيم 
كه به  نوعي ادامه دهنده سنت واقع گرايانه قرن نوزدهم 
بودند، اما تئاتر مدرن كمي بعد راهش را از اين جريان جدا 

كرد. بدن بازيگر ديگر به مثابه متني برآمده از نشانه هاي 
طبيعي براي ابراز احساسات نبود. بدن براي آوانگاردها 
در حكم مواد اوليه پردازش نشانه هاست، آن  هم در زمينه 
ارجاعات گسترده تر و فراتر از صرفا احساسات شخصيت 
دراماتيك. تمام اين جنبش ها در حمله شان به مفهوم 
بدن كه گويي در قرن گذش��ته جزو تفكيك ناپذيري از 
تئاتر غرب شده است، توافق دارند: »تمام آنچه ما سعي 
در آزاد كردنش داشتيم، بدن بازيگر بود!« به عنوان مثال 
رابرت ويلسون، با نش��انه زدايي از بدن بازيگر آن را از بار 
معناي��ي »آزاد كرد«، تئاتر تجربي پ��ا گرفت و ماهيت 
نفساني بدن بازيگر احيا شد. بنابراين، مي توان به تئاتر 
نئوآوانگارد به چشم تالشي براي آزاد كردن بدن انسان 

فشار ناشي از فرآيند تمدن غرب نگريست.
در دهه هفتاد بود كه هنر اجرا به عنوان رسانه مستقل 
بيان هنري پذيرفته ش��د. در آن زمان هنر مفهومي 
)Conceptual art( ك��ه بر هنر ايده ها بيش از هر 
اثر و هنري كه نتوان آن را خريد و فروخت، پافشاري 
مي كرد، دوران شكوفايي خود را مي گذراند و هنر اجرا، 
اغلب ابزار يا آفرينشي از آن ايده ها بود. بدين  ترتيب، 
هن��ر اجرا به ملموس ترين فرم هن��ري دوران تبديل 
ش��د. فضاهاي هنري مختص هنر اجرا در مراكز مهم 

بين المللي هنري پديدار شد.

فتوريسموهجومبهانگارههايكهنه
نخستين نمايش هاي فتوريستي پيش از آنكه شيوه اي 
اجرايي باش��د مانند ابراز نظر بود و بيش��تر تبليغاتي تا 
نمايش. تاريخ فتوريس��م از 20 فوريه س��ال 1909 در 
پاريس با انتشار نخستين بيانيه فتوريستي در روزنامه 
»لو فيگارو« آغاز شد. نويسنده اين بيانيه، شاعر ثروتمند 
ايتاليايي، فليپو تاماسو مارتيني بيانيه ياد شده را در خانه 
مجلل خود )ويال رزا( نوش��ت و پاريس��ي ها را به عنوان 
هدف بيانيه »خشونت فتنه انگيز« خود برگزيد. چنين 
يورش هاي��ي به ارزش هاي تثبيت ش��ده در نقاش��ي و 
ادبيات در ش��هري كه به آوازه خود به عنوان »پايتخت 
فرهنگي جهان مي باليد« نادر نبود و نخستين باري هم 
نبود كه شاعر ايتاليايي خواسته هاي شخصي خويش را 
در انظار عمومي آش��كار مي كرد. در آغاز قرن، هموطن 
مارتيني، دانو تسيو با لقب »خيال پرداز الهي« به اعمال 
متظاهرانه اي از همين دست متوسل شده بود. نقاشان 
فتوريس��ت به هنر اجرا به عن��وان كامل ترين ابزار براي 
واداش��تن مخاطب در توجه به آراي خود، روي آوردند. 
براي مثال »بوچوني« نوشته بود: نقاشي فتوريستي بيش 
از اين نماي بيروني صحنه، رويدادگاه يك چش��م انداز 
تئاتري نخواهد بود. بر همين قياس، »سوفيستي« نوشته 
بود: تماشاگر بايد در كانون نمايش نقاشي شده زندگي 
كند. توصيه هايي از اين دست براي نقاشي فتوريستي 
بود كه فعاليت نقاشان را به عنوان اجراگر توجيه كرد. اجرا 
مطمئن ترين ابزار براي از ميان بردن بي تفاوتي توده مردم 
بود. اج��را به هنرمند مجوز مي داد تا هم به آفرينندگان 
بس��ط فرم نوين تئاتر هنرمندانه تبديل شوند و هم به 
اهداف دست يابند؛ از آن جهت كه آنان جدايي اي ميان 
هنر خود به عنوان ش��اعر، نقاش يا اجراگر قائل نبودند. 

بيانيه هاي بعدي شان اين نيات را روشن تر كرد.
به نقاشان دستور داده شد كه از تماشاخانه ها به خيابان ها 
بروند و مشت ومشت كاري را وارد نبرد هنري كنند و اين 
همان كاري بود كه آنان انجام دادند. آرام ترين پاسخ مردم 
و تماشاگران سالح هاي پرتابي بود، چون سيب زميني 
و پرتق��ال  و هر آنچه مردم هيجان زده مي توانس��تند از 
بازارهاي اطراف به دس��ت آورند تا به س��وي اجراگران 
پرت��اب كنند. »كارا« در چني��ن موقعيتي با گفتن »به  
جاي س��يب زميني نظرات تان را پرتاب كنيد، ابله ها!« 
دست به مقابله به مثل مي زد. بسياري از شب نشيني ها 
با دس��تگيري، محكوميت به ي��ك ي��ا دو روز زندان و 
جاروجنجال آزادي در روزهاي بعد همراه شد؛ اما همه 
اينها دقيقا همان نتيجه اي بود كه آنها دنبال مي كردند. 
»مارتيني« حتي بيانيه اي درباره »لذت هو ش��دن« به 
عنوان بخشي از بيانيه خود با عنوان جنگ، تنها نظافت 

)1911( نوش��ت. او بر اين نكته پافش��اري مي كرد كه 
فتوريست ها بايد به همه نويسندگان و اجراگران بياموزند 
كه از تماشاگران متنفر باشند. دست زدن و تشويق معرف 
چيزي متوسط، تيره و تار، تكرار طوطي وار يا بسيار خوب 
هضم شده بود. هو ش��دن بازيگر را مطمئن مي كرد كه 
تماشاگران زنده اند و نه آنكه با مسموميِت روشنفكرانه 
به سادگي كور شده باشند. از اين رو، در تماشاخانه دال 
ورمه در ميالن )1914( فتوريست ها پيش از آنكه زد و 
خورد خود را به خيابان ها بكشانند، جايي كه پرچم هاي 
اتريشي  را به خاطر خانواده هاي چاقي كه بستني خود را 
ليس مي زدند، مي سوزاندند، يك پرچم اتريش را تكه تكه 

كردند و آتش زدند. 
»مارتيني« در سال 1917 براي رقص فتوريستي بيانيه 
نوشت و دستورالعمل هايي در زمينه »چگونگي حركت« 
طرح كرد. او در اين متن تلويحا به كيفيت قابل  تحسين 
بعضي رقصندگان معاصر خود اعتراف كرد. از جمله اينها 
مي توان به »نيجينس��كي«، »ايزادورا دانكن« و »لويي 
فولر« اشاره كرد؛ اما ماريتني در عين  حال هشدار داد كه 
بايد فراتر از »امكانات عضالن��ي« پيش رفت و در رقص 
بايد »بدن آرماني محرك كه مدتي طوالني در آرزويش 
بوده ايم، هدف گرفته شود«. فتوريست ها در بيانيه هاي 
وسواس گونه متعددي كه پيرامون صحنه آرايي، پانتوميم، 
رقص يا تئاتر صادر كردند، بر ادغام بازيگر و صحنه آرايي 
در فضايي با طراحي ويژه پافشاري داشتند. »پرمپوليني« 
در بيانيه خود، »پانتوميم فتوريس��تي« نوشت: »صدا، 
صحنه، نمايش و ژست« بايد در روح تماشاگر هماهنگي 
روانشناسانه بيافريند. بيانيه هايي چون »تئاتر تركيبي«، 
»تئاتر هوايي«! كه توسط خلبان در آسمان اتفاق افتاد و 
مواردي از اين دست همه تالش هاي اين جريان بود براي 
گسترش مفهوم بدن و شيوه هاي متفاوت اجرا. مارتيني 
در سال 1915 اثري خلق كرد به نام »پاها« كه در آن پرده 
نمايش فقط تا نيم تنه افراد باال مي رفت و تماشاگران تنها 
پاهاي اجراگران مرد و زن )ش��خصيت هاي نمايش( را 
مشاهده مي كردند؛ به همراه پايه هاي اشياي داخل صحنه 
همچون ميزها و صندلي ها. هنرمندان فتوريست با چنين 
روش هايي به اميال بدوي و كودكانه مخاطبان خود حمله 
كردند كه مدام خواهان آن بودند كه »آدم بد مي بازد و آدم 
خوب پيروز مي شود«. آنها -فتوريست ها- تاكيد داشتند: 
»دليلي وجود ندارد كه مردم هميشه چراها و داليل هر 

كنش صحنه اي را كامال دريابند.«

فتوريسمروسي؛عبورازنظمتزاريوانقالب
در سال 1912 ش��اعران و نقاشان جوان »بورليوك«، 
»ماياكوفسكي«، »ليوشيتز«، »خلبنيكوف« در بيانيه اي 
شبه فتوريستي با عنوان »سيلي به سليقه مردم« به حفظ 
ارزش هاي هنري پيشين حمله ور شدند. در همان سال، 
نمايشگاه »دم خر« به عنوان اعتراض عليه »دكادنس 
پاريس - مونيخ« )نگرش��ي بازگش��ت گرا در ادبيات و 
نگران تخريب زيبايي نوستالژيك گذشته و گمگشته( 
نوشته ش��د. با برپايي اين نمايش��گاه آنها بر آن بودند 
كه بر مس��ووليت هنرمندان جوان تر در دنبال كردن 
گام هاي آوانگاردهاي روس��ي ده��ه 1890 به منظور 
بسط و گسترش هنري از بنياد روسي پافشاري كنند. 
»كافه استري داگ« Stray Dog در سنت پترزبورگ 
)ميدان ميخايلوفس��كايا( خيل��ي زود به محل تجمع 
نخبگان نوين هنر بدل ش��د. اين جمع چند ماه بعد به 
هفده شهر سفر كردند؛ والديمير بورليوك با خود جفتي 
دمبل بيس��ت پوندي حمل مي كرد، ب��رادرش ديويد 
روي پيش��اني يادداشتي نصب كرد: »من بورليوك« و 
ماياكوفسكي ش��اعر به طور معمول لباس زنبور عسل 
پشمالو برتن داشت، كت و شلوار مخمل سياه و نيم تنه 
خز با راه هاي زرد. آنها پس از گردش فيلمي س��اختند 
به  نام »گردش در كاباره 13« كه گزارشي بود از زندگي 
هر روزه فتوريستي. دلقك و آكروبات باز سيرك ايالتي 

»الزارنكو« در كارهاي بعدي همراه اين گروه شد.
در اكتبر 1913 بود كه فتوريست هاي روس از خيابان ها 
و فيلم هاي خانگي، به ش��هربازي سنت پترزبورگ نقل 

مكان كردند. نخستين اپراي فتوريستي به نام »پيروزي 
بر خورشيد« با مش��اركت »ماتياش��ين، مالويِچ نقاش 
و كروچينيخ« همان س��ال خلق ش��د. آگهي كوچكي 
هم در مجله »اس��پيچ« چاپ شده اس��ت كه به دعوت 
از عالقه مندان براي حضور در اي��ن اپرا اختصاص دارد؛ 
»بازيگران به خود زحمت آمدن ندهند، لطفا«. پيروزي 
بر خورش��يد در اصل ليبرتويي بود ك��ه روايت مي كرد: 
»گروهي از مردان آينده كش��ور دس��ت به سفر زده اند 
تا بر خورشيد چيره ش��وند«. در اين زمينه ديگران هم 
مشغول بودند، ماياكوفسكي متني نوشته بود كه نام تمام 
شخصيت هايش »ماياكوفسكي« بود. مردي بدون سر، 
مردي با يك گوش، مردي با يك چشم و يك پا، مردي با 
دو دهان، مردي با چهره اي دراز و كشيده؛ يا زناني با قطره 
اشك كوچك، زني با قطره اشكي بزرگ، زني عظيم الجثه 
كه تور بزرگي كل بدنش را پوشانده بود؛ ماياكوفسكي تور 
را پاره كرد و زير آن پيكر عروسكي در ابعاد شش متر و نيم 
پنهان شده بود. با اينكه در تمام اين فرآيندها گام هاي ضد 
نظم زيبايي شناختي كالسيك محور مستقر، مورد نظر 
نظام تزاري توسط نويسندگان و نقاشان و شاعران كنار 
زده مي شود، ولي چه كسي مي تواند جنبه هايي چنين 
تئاتريكال و اجرايي را ناديده بگيرد. حضور در س��يرك! 
به عنوان محل اجراي حركات نمايشي سرگرم كننده، يا 
طراحي هاي صورت گرفته توسط فتوريست هاي روس در 
ادامه جرياني كه ايتاليايي ها به راه انداختند، همه  در جهت 
ايجاد تغييرات ش��گرف در حركات نمايش��ي و طراحي 

رقص، اپرا، باله و اجراهاي ميداني و محيطي انجاميد. آنها 
جزو نخستين نمونه هاي جدي چهره هاي هنري بودند كه 

تئاترها را از سالن هاي بسته بيرون كشيدند. 
در س��ال هايي كه تغييرات جدي نظم فرهنگي و نظم 
نمادين، فرارسيدن موسم تغيير نظم سياسي حاكم بر 
روس��يه را نويد مي داد، قطارهاي تبليغاتي كمونيستي 
و كش��تي ها، تماشاخانه رس��تا، نمايش هاي تبليغاتي 
خياباني، تنها بخش��ي از روزنه هاي قابل دسترس براي 
هنرمندان جوان ب��ود. هنرمنداني كه مش��تاق بودند 
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 در س�ال هايي ك�ه تغيي�رات ج�دي نظم 
فرهنگي و نظم نمادين، فرارس�يدن موسم 
تغيير نظم سياس�ي حاكم بر روسيه را نويد 
مي داد، قطارهاي تبليغاتي كمونيس�تي و 
كش�تي ها، تماشاخانه رس�تا، نمايش هاي 
تبليغاتي خياباني، تنها بخشي از روزنه هاي 
قابل دس�ترس براي هنرمن�دان جوان بود. 
هنرمنداني كه مشتاق بودند تا فعاليت هاي 
انديش�ه ورزانه را ب�راي دس�تيابي به هنر 
س�ودمند اجتماعي رها كنن�د. نمايش ها 
معنايي جدي�د در نظ�ر داش�تند، فراتر از 
تجارب هنري سال هاي پيشين. هنرمندان، 
جشن هاي فضاي باز )اول مه( را طرح ريختند 
كه پيروزي انقالب را به تصوير مي كشيد. به 
اين منظور خيابان ها را آذين بستند و هزاران 
ش�هروند در بازسازي نمايش�ي مهم ترين 
رخدادهاي سال 1917 به كار گماشته شدند. 
ناتان آلتم�ن و ديگ�ر فتوريس�ت ها براي 
نخستين بار در سالگرد انقالب اكتبر نمايشي 
بزرگ )1918( سازماندهي كردند. اين نمايش 

در ميدان و كاخ زمستاني پترگراد برپا شد.

با ش�روع جن�گ، هنر و نمايش ه�اي آنها 
به طور فزاينده اي تجربي، دگرانديشانه و 
آنارشيستي شد. آنها باهم، عليه بي معنايي 
و وحش�ت جنگ در زير ش�عار هن�ر دادا 
اعت�راض كردن�د. گرچ�ه دره�اي كلوپ 
ولت�ر پس از پنج ماه بس�ته ش�د و جريان 
به ش�كل ديگري ادامه پيدا ك�رد. بعضي 
تصاوير موجود س�وفي تئوپر و ژان آرپ را 
كنار عروس�ك هاي خيمه شب بازي نشان 
مي دهند )زوريخ 1918( كه توس�ط تئوبر 
ساخته ش�دند. در اين دوره عروسك ها و 
تن پوش در اجراهاي تئاتر حضور پررنگي 
ايفا كرده ان�د. تصاويري كه بعض�ا يادآور 
اجراهايي از تادئوش كانتور، نظريه پرداز و 
كارگردان شناخته شده لهستاني است. در 
س�ال 1918 دادا در اوج بدنامي قرار داشت 
و عالقه مندان دس�ته دس�ته به شهرهاي 
گوناگون اروپا از جمله برلين مي رفتند تا از 
فعاليت هاي هنري شورشي هاي داداييست 
لذت ببرند. داداييس�ت هاي برلين س�فر 

گردشي به چكسلواكي را هم فعال كردند.

تا فعاليت هاي انديش��ه ورزانه را براي دس��تيابي به هنر شورش تسليمی
سودمند اجتماعي رها كنند. نمايش ها معنايي جديد 
در نظر داشتند، فراتر از تجارب هنري سال هاي پيشين. 
هنرمندان، جشن هاي فضاي باز )اول مه( را طرح ريختند 
كه پيروزي انقالب را به تصوير مي كشيد. به اين منظور 
خيابان ها را آذين بستند و هزاران شهروند در بازسازي 
نمايشي مهم ترين رخدادهاي سال 1917 به كار گماشته 
شدند. ناتان آلتمن و ديگر فتوريست ها براي نخستين بار 
در س��الگرد انقالب اكتبر نمايش��ي ب��زرگ )1918( 
سازماندهي كردند. اين نمايش در ميدان و كاخ زمستاني 
پترگراد برپا شد. ساختمان ها با نقاشي هاي فتوريستي 
پوشانده شد و س��ازه متحرك فتوريستي به تك ستون 
هرمي ميدان متصل شد. اين رخداد و ديگر صحنه هاي 
تماشايي شگفت، دو س��ال بعد در 7 نوامبر سال 1920 
در سومين جشن سالگرد به كمال رسيد. در اين نسخه، 
هجوم به كاخ تماما بازس��ازي ش��د. در اين اجرا كه سه 
كارگردان داش��ت )پتروف، كوگل، آن��ن كف( يك نفر 
مدير هنري )يا كارگردان اصلي( به نام »نيكوليا يورينف« 
نماي��ش را مديريت كردند. يك گردان س��پاه و بيش از 
8000 شهروند براي اين نمايش بزرگ سازماندهي شدند 
تا رخدادهاي سه  سال پيش را دوباره اجرا كنند. )مطالعه 
ش��رح و جزييات اين نمايش تهييج كننده احساسات 
انقالبي مي تواند براي خواننده اين سطور جالب باشد كه 
متاسفانه مجال نيست.( يك دهه بعد، پرونده تئاتر تجربي 
روسيه براي سال ها بس��ته شد. ماياكوفسكي در آوريل 
1930 با ش��ليك گلوله به زندگي خود پايان داد. اتحاد 
جماهير شوروي در سال 1934 جشنواره اي ده روزه به 
منظور بازاجراي آثار متعلق به دهه بيست راه اندازي كرد؛ 
»مرد خيانت ديده ش��كوهمند« اثر ميرهولد )1922(، 
»گوريل پشمالو« اثر تايروف )1926(، »پرنس تارندت« 
اثر وختانگوف )1922( و غيره. ش��ايد تصادفي نبود كه 
»ژدانف« )سخنگوي حزب كمونيست( همان سال در 
گردهمايي نويسندگان در مسكو پيرامون موضوعاتي 
كه هن��ر را تحت تاثير قرار مي دهد، براي نخس��تين بار 
اظهاراتي قاطع درباره »رئاليس��م سوسياليستي« ايراد 
كرد و به دنبال آن دستور رسمي و قابل اجرا براي كليه 
فعاليت هاي فرهنگي و هنري صادر شد. مسير بدن هاي 
بازيگ��ران و اجراگران روس و بخ��ش مهمي از فرهنگ 
اجرايي كش��ورهاي اقماري وابسته به شوروي سابق در 
نتيجه اين ابالغ تغييرات شگرفتي به خود ديد. آموزه هاي 
بازيگري تئوريس��ين هاي روس )ش��امل موافقان ايده 
رئاليسم سوسياليستي و مخالفان اين شيوه(، مرزها را 

درنورديد و تا اروپاي غربي و اياالت متحده پيش رفت. 

داداييسم؛آغازيكچرخشبدني
كلمه داداييس��م به لحاظ لغوي معن��اي خاصي ندارد. 
اين عبارت كامال س��اختگي و نمايانگر جنبش هنري و 
هنرمندان دوره خاصي است. با اين حال، به عنوان يك 
جنبش، هنر دادا يك��ي از جنبش هاي انقالبي در اوايل 
قرن بيستم ش��ناخته مي ش��ود. داداييست ها گروهي 
هنرمند بي قاعده از مدرنيست هاي آوانگارد در مقدمه 
جنگ  جهاني اول بودند. آنها به  جاي هدف محاسبه  شده 
و مش��خص و به  جاي منطق، روش غيرمنطقي بودن و 
ش��انس را ارزش خود قرار دادند. اين رفتار در هنرهاي 
اجرايي و نمايشي مورد نظر اين تفكر نيز موج مي زد. در 
طول جنگ جهاني اول، تعداد بي شماري از هنرمندان، 
نويسندگان و روشنفكران مخالف جنگ به سوييس پناه 
بردند. زوريخ مركز مهاجران در تبعيد بود و در آنجا بود 
كه هوگو بال و امي همينگ در 5 فوريه 1916 كافه ولتر 
را افتتاح كردند. اين كافه محل مالقات براي هنرمندان 
تندرو آوانگارد بود. هنرمندان مي توانستند با يك تقاطع 
بين يك كلوپ ش��بانه و يك مركز هنري، كارهاي خود 
را از جمله ش��عر، موس��يقي و رقص به نمايش بگذارند. 
هانس )ژان( آرپ، تريستان تزارا، مارسل ژانكو و ريچارد 
هولزنبك از اصلي ترين ش��ركت كنندگان در كافه ولتر 
بودند. با ش��روع جنگ، هنر و نمايش ه��اي آنها به طور 
فزاينده اي تجربي، دگرانديشانه و آنارشيستي شد. آنها 
با هم، عليه بي معنايي و وحشت جنگ در زير شعار هنر 
دادا اعت��راض كردند. گرچه دره��اي كلوپ ولتر پس از 
پنج ماه بسته ش��د و جريان به شكل ديگري ادامه پيدا 
كرد. بعضي تصاوير موجود س��وفي تئوپ��ر و ژان آرپ را 
كنار عروس��ك هاي خيمه شب بازي نش��ان مي دهند 
)زوريخ 1918( كه توس��ط تئوبر ساخته شدند. در اين 
دوره عروس��ك ها و تن پوش در اجراه��اي تئاتر حضور 
پررنگي ايفا كرده اند. تصاويري كه بعضا يادآور اجراهايي 
از تادئوش كانتور، نظريه پرداز و كارگردان شناخته شده 
لهستاني است. در س��ال 1918 دادا در اوج بدنامي قرار 
داشت و عالقه مندان دسته دسته به شهرهاي گوناگون 
اروپا از جمله برلين مي رفتن��د تا از فعاليت هاي هنري 
شورشي هاي داداييست لذت ببرند. داداييست هاي برلين 
سفر گردشي به چكسلواكي را هم فعال كردند. هولزنبك 
مخصوصا هر رويدادي را با سخنان تحريك آميز خطاب 
به تماش��اگران آغاز مي كرد. بازگشت اروين پيسكاتور 
كارگردان به صحنه تئاتر معرف بازگشت داداييست ها 
 Die Tribune به برلين در پايان سال 1919 بود. در
پيسكاتور نخس��تين فتومونتاژ زنده را بر اساس يكي از 
طرح واره هاي هولزنبك توليد كرد. پيسكاتور كارگرداني 
نماي��ش را از ب��االي نردباني كه روي صحن��ه قرار داده 
ب��ود، برعهده گرفت، در حالي كه داداييس��ت ها بيرون 
صحنه سخناني دور از نزاكت و توهين آميز را خطاب به 
تماشاگران فرياد مي زدند. به  اين ترتيب فضاي سياسي 
و اجتماعي پساجنگ مي رفت كه تمامي اركان هنري، از 

جمله هنرهاي نمايشي را تحت تاثير قرار دهد. 
در حقيق��ت نداش��تن حد و مرز مش��خص در جنبش 
داداييسم بود كه تاثير گذاري آن بر فرهنگ قرن بيستم 
را تضمين كرد. آدريان نوت��ز مي گويد: »در عرصه هنر 
مي توان ميراث داداييسم را در سورئاليسم، فلوكسوس، 
موقعيت گراي��ي و پانك ديد. حتي »نس��ل بيت« هم با 
داداييس��م بي ارتباط نبود؛ ولي داداييسم به عنوان يك 
منش و طرز فكر فراتر از هنر اس��ت. تمامي نس��ل هاي 
نوجوانان از داداييس��م به عنوان ابزاري براي ش��ورش و 
اعتراض استفاده مي كنند.« او با خنده مي افزايد: »دادا 
تقريبا مثل يك مذهب است. آيا به دادا اعتقاد دارم؟ بله.«

اريكا فيشرليخت )استاد مطالعات تئاتري در دانشگاه 
فراي برلين و داراي كرسي استادي انستيتو مطالعات 
پيش��رفته درباره »درهم تنيدگي فرهنگ هاي اجرا« 
اس��ت كه در س��ال 2008 تاسيس ش��د( در بررسي 
خود پيرامون موضوع »تئاتر و فرآيند متمدن شدن« 
پيش فرضي فراگي��ر دارد كه تئاتر يك نهاد اجتماعي 
همگاني اس��ت. به عقيده ليخ��ت تئات��ر ايجادگر و 
ارايه كننده روابطي اس��ت كه كنش هاي اجتماعي را 
تحقق مي بخشد. نمايشنامه، اجرا و مكان اجرا همگي 
در اين كنش ها دخيلند. به گفته او البته ما خودمان به 
اين ش��رايط جمعي تئاتر اعتبار مي بخشيم. مورخان 
تئاتر همواره اذعان مي كنند كه تئاتر و جامعه به  شدت 
با هم مرتبطند. در اين ش��كي نيست؛ منتها هدف از 
گردآوري اين سطور، نه اشاره دقيق به ارتباط تنگاتنگ 
تئاتر و اجتماع، بلكه مروري گذرا بر بعضي نحله هاي 
هنرهاي اجرايي در قرن بيستم است. با توجه به آنچه 
جوامع و هنرمندان از شروع فهم »بدن« به مثابه ماده 
مهم ارايه، بازنمايي، بازس��ازي! يا به حركت درآوردن 
و احضاِر مفاهيم روي صحنه ه��ا، گالري ها، موزه ها و 
خيابان ها تجربه كردند. ليخ��ت در واكاوي هايش كه 
براساس مطالعات ديرينه شناسانه مشابه آنچه ميشل 
فوكو پيشنهاد مي دهد به انجام رسانده، پيوند هنرهاي 
اجرايي و فضاي اجتماعي را در نقاط جالب توجهي به  
هم مي رساند. گاهي به  قدري دور كه بعضا به سال هاي 
پاياني 1800 مي رسد؛ جايي كه فردي مبتال به بيماري، 
روزهاي پاياني حيات خود را به معرض تماشا گذاشت و 
حتي براي اين امر دعوتنامه )بروشور( هم تدارك ديد؛ به 
تماشاي روزهاي پايان عمر بدن من دعوت مي شويد. به 
گفته پژوهشگر آلماني، ما كم وبيش نمونه هاي آشنايي 
از چنين رابطه همزيستي سراغ داريم. »اورستيا« اثر 
آيس��خلوس گونه اي جديد از هنجارهاي اجتماعي و 
عمومي را بيان مي كند كه اگر نگوييم كنترل كننده اما 
تعيين و تعريف كننده شيوه اي بود كه شهروندان آتن 
براي زندگي اقش��ار مختلف آن جامعه برگزيده بودند 
)بازتاب زيس��ت - سياس��ت آتني در نمايشنامه هاي 
اوريپيد، آريستوفان، آيسخلوس، سوفوكلس و غيره( 
. »ريچارد س��وم« ويليام شكس��پير برخ��ي عواقب 
سياست هاي ماكياولي را به نمايش گذاشت، هنر تئاتر 
و ترفندهايش در نگارش و به نمايش درآوردِن اين شيوه 
حكومت داري، مخاطبان خود را مجذوب و وحشت زده 
كرد. »شاهزاده بزرگوار« پدرو كالدرون دال باركا رفتار 
ايده آل يك شهيد مسيحي را به گونه اي عرضه كرد كه 
تا سال ها براي قياس با هر نوع ارتداد از ايمان كاتوليكي، 
بر سر زبان ها و بحث انگيز بود. با اين  حال در اينجا الزم 
است از مقوله درام و پرداختن به كاركرد درام در فرآيند 
تمدن س��ازي جوامع عبور كنيم و ب��ه موضوع هدف 
بازگرديم: مقوله بدن و اجرا. پيش از آن اما نگاهي گذرا 
ب��ه فرآيندي كه بازيگري  به عن��وان مهم ترين كنش 
بدني انس��ان روي صحنه هاي تئاتر در سده هاي اخير 
و در خالل تغيير جوامع طي كرد، امري ضروري است. 

زمينههاياجتماعيبازيگري
وفرآيندمتمدنشدن

در مقوله كارهايي ك��ه در بازيگري انجام مي ش��ود به 
رساله هايي چون »بازيگري در آثار شكسپير«، »بازيگري 
اليزبتي«، ي��ا »تمرين هاي اج��را و بازيگ��ري در قرن 
هجدهم« كه بي هيچ اس��تثنايي همگ��ي جنبه هاي 
خاصي از تاريخ بازيگري را ش��رح مي دهند، اما به ندرت 
در مورد اينكه چگونه و چرا نوع خاصي از بازيگري به يك 
بستر فرهنگي تاريخي تعميم يافته يا از آن مشتق شده 
است، حرفي به ميان مي آورند. در اين نوشته ها معموال 
زمينه هاي اجتماع��ي صرفا با مجموع��ه اي از عبارات 
انتخابي و محدود و استعاره هايي بررسي مي شوند كه تا 
حدي گنگ هستند. به نظر مي رسد كه تحوالت تاريخي 
در س��بك هاي بازيگري به سهم خود ناش��ي از اصول 
زيبايي شناختي بسياري هستند كه الگوي آثار هنري 
يك دوره معين بوده اند؛ اما با شرايط تاريخي و اجتماعي 
آن زمان اندك اش��تراكي نداش��ته اند. فيشر ليخت در 
اين زمينه به تاريخ بازيگري نظر مي كن��د. در نگاه اول 
به نظر مي رسد كه تعريف بازيگري شيوه هايي است كه 
بدن انس��ان در آنها شكلي به خود مي گيرد و در صحنه 
ارايه مي شود. كنش ها، نيازها و خواسته هايي فيزيكي و 
فيزيولوژيكي دارد و اين بخش��ي از طبيعت است. جاي 
تعجب نيست كه تمام تمرين هاي بازيگري تاكيد زيادي 
براين ويژگي هاي فيزيكي دارند و هدف مشترك شان اين 
است كه هر عامل غيرضروري يا خارجي را كه در فرآيند 
كش��ف واقعي بدن طبيعي مانع بيان، بروز و نمايش آن 
مي شوند، كنار بزنند. پژوهشگر نتيجه مي گيرد، اينكه 
در تعريف بازيگري، بدن انسان بدون توجه به مالحظات 
تاريخي تنها به عنوان وسيله اي براي نمايش وارونه در 
صحنه تعريف شود، مايه شگفتي بسيار است. به گفته 
او بازيگري در حقيقت طي شيوه هاي فيزيكي آموزش 
داده شده و فرا گرفته شده است؛ تدريس يا مطالعه تاريخ 
فرهنگي هيچ گاه با بازيگري همخوان نبوده و ش��ايد به 
همين دليل در نظر بس��ياري از بازيگران كم اهميت يا 
بي ربط مي آيد. حتي مدرس��ان بازيگ��ري نيز به ندرت 
از تاريخ فرهنگي بدن مي دانند ي��ا براي تدريس رابطه 
بدن و فرهنگ آمادگي دارند. آنها به اين نمي انديش��ند 
كه چگونه تمرين هاي بازيگري را ذيل پيشينه فرهنگي 

بدن قرار دهند.
بدن انسان به عنوان خميرمايه اصلي بازيگري و فرهنگ 
تئاتر هرگز از تاريخ فرهنگ جدا نبوده است. از همان آغاز 
زندگي، فرهنگ شروع به شكل دادن، بازسازي و تنظيم 
بدن انس��ان مي كند. بياييد به شيوه زيستي انسان ها 
در كش��ورها و فرهنگ هاي گوناگون توجه كنيم. نوع 
پوشش جامعه سنتي ژاپن، مردم هندوستان، فرانسه، 
كش��ورهاي عربي يا حتي نوع نشس��ت و برخاست در 
شرايط گوناگون خانوادگي و اجتماعي حتي به آناتومي 
بدن افراد ش��كل و نظام متفاوت مي بخشد. با دقت در 
ساده ترين امور روزمره به اين فرآيند پي  مي بريم. نوربرت 
الياس در كتاب »فرآيند متمدن شدن« به شناسايي و 

تئاتر

تحوالتاجتماعیمسیرهنرهاینمایشیراتغییرمیدهد

بدِن نمایشگر در میدان نبرد
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در عص��ر فردوس��ي اديب��ان و 
دانش��مندان براي آنكه آثار خود 
را به  واس��طه قدرت پادشاه حفظ 
كرده و به  دنبال آن امكان انتش��ار 
آنها را پيدا كنند، آثار خود را افزودن 
سطوري در مدح پادش��اه به آنها 
هدي��ه مي كردند و به اين ش��كل 
ضمن دريافت پاداشي از او براي گذراندن زندگي، آثار خود 
را حفظ و به نس��ل هاي پس از خود منتقل مي ساختند. 
فردوس��ي در آغاز كار به  واسطه تمول و نيز حمايت مالي 
فرزند حاكم طوس، نيمه نخست دوران سرودن شاهنامه را 
در آسودگي مي سرود، لكن در سال هاي بعد به  دليل تهي 
شدن كيسه ش��اعر و نيز گرفتار آمدن حامي مالي اش به 
دست دشمنان استاد طوس اندك اندك از زندگي آسوده 
دور افتاده و به اين انديش��ه مي افتد كه آن را به پادشاهي 
كه اليق آن باش��د، هديه كند. از آنجا كه حاس��دان اجازه 
نماز گزاردن و دفن فردوس��ي را در گورستان مسلمانان 
نمي دادند، پيك��ر او را در باغ خ��ودش در طوس كه امروز 
محل آرامگاه اوست به خاك سپردند. مرگ فردوسي پايان 
كار او نبود، چراكه پس از او ميراث جاودانش شاهنامه مورد 
توجه خاص و عام قرار گرفت. حكايت هاي شاهنامه بخشي 
از فرهنگ مردم شد به گونه اي كه برخي در كوچه و بازار به 
شاهنامه خواني شهره شدند. گرچه همين امر باعث برخي 
ابيات شاهنامه و رواج يافتن برخي حكايات نادرست درباره 
فردوسي نزد عامه شد.استاد طوس به  بهانه نقل داستان 
پادشاه، تاريخ و فرهنگ و زبان اين مردم و سرزمين را براي 
آيندگان ثبت كرد و شعر را با عبور از جنگ ها و يورش هاي 
بيگانگان ميراث گذشتگان مان به عصر ما رساند. در دوره 
معاصر برخالف زمانه فردوس��ي، اين شاهان بودند كه از 
كيسه شاعران مي خواستند براي خود آبرويي برپا كنند. 
با س��قوط قاجاريه، ديكتاتوري رضاخان آغاز شد. او از اين 
فرهنگ و ادب بي بهره بود. اين بي بهرگي از پيشينه فرهنگي 
باعث شد تا آناني كه دور او را گرفته بودند توجه به بزرگان 
گذشته را براي پركردن اين خأل دستمايه كار حكومت قرار 
دهند و در اين مسير نسبت به ايجاد ابنيه جديد با تقليد از 
معماري ايران باستان و برپا كردن بناهاي آرامگاهي براي 
بزرگان و شاعران گذشته از جمله فردوسي اقدام كنند. از 
اين رو در 1301 با وجود آمدن جمعيتي به نام »انجمن آثار 
ملي« نخستين گام براي ايجاد آرامگاه فردوسي در 1302 
برداشته شد. پيش از اين بر مزار فردوسي بناهايي كوچك 
و آجريني ساخته شده بود كه از ميان رفت يا تخريب شد. 
اين انجمن با استفاده از منابع مالي مردمي و در اواخر كار 
منابع دولتي در 1306 كار س��اخت آرامگاه فردوس��ي را 
در زمين اهدايي حاج ميرزا علي قائم، از تجار خراس��ان با 
مساحت حدود سي هزار متر آغاز كرد. نقش بنا كه به اصرار 
انجمن شبيه آرامگاه كوروش بود، پروفسور »آندره گدار« 
فرانسوي و پروفسور »هرتسفلد« آلماني طراحي كردند و 
مهندس كريم طاهرزاده بر ساخت آن نظارت كرد. معمار 
ساختمان نيز حسين لرزاده بود. همچنين »حسين حجار 
باشي زنجاني«، سنگ تراشي سنگ هاي بنا و قبر را بر عهده 
گرفت و با همراهي بهترين حجاران، تصاوير و اشعاري از 
شاهنامه را بر ديوارهاي بنا حك كردند. مساحت ساختمان 
945 متر بود. بناي اين آرامگاه در 1313 به پايان رسيد و 
تصميم گرفته شد، همزمان با گشايش آن، جشن هزاره 
فردوسي نيز برگزار شود. اين كنگره در مهر 1313 تشكيل 
شد و آرامگاه فردوس��ي در 20 مهر با حضور »رضاشاه«، 
مستش��رقين و ايران شناس��ان سراس��ر جهان، مقامات 
فرهنگي و ادبي، وزيران، نمايندگان مجلس، مديران جرايد، 
نمايندگان سفارتخانه هاي خارجي و روساي دواير و ادارات 
دولتي گشايش يافت تا به اين ترتيب توجه به مقام فردوسي 
به نام او تمام ش��ود. رضاش��اه طي سخناني اظهار داشت: 
»بسيار مسروريم از اينكه به  واسطه پيشامد جشن هزار ساله 
فردوسي موفق مي شويم كه وسايل انجام يكي از آرزوهاي 
ديرين ملي ايران را فراهم آوري��م و با ايجاد اين بنا، درجه 
قدرداني خود و حق شناسي ملت ايران را ابراز كنيم. رنجي 
را كه فردوسي طوسي در احياي زبان و تاريخ اين مملكت 
برده است، ملت ايران همواره منظور داشته و از اينكه حق 
آن مرد به درستي ادا نشده متاس��ف و ملول بوده است.« 
بعد از اداي اين سخنان »ارباب كيخسروشاهرخ« قيچي 
مخصوص كه در سيني سنگي گذارده شده بود را تقديم و 
با قطع نوار سه رنگ، بناي باشكوه فردوسي با بازديد شاه و 
مدعوين رسما افتتاح شد و پس از يادداشت در دفتر يادبود 
از سوي ميهمانان، مراسم در ساعت 5 بعدازظهر به پايان 
رسيد. آرامگاه در سال 1343 به  داليل مختلف ازجمله نبود 
محاسبه دقيق وضعيت آب هاي زيرزميني ناحيه طوس و 
ناآشنايي سازندگان به فنون بررسي جنس خاك و استفاده 
نكردن از مصالح مناسب، شروع به نشست كرد و در نتيجه 
انجمن دستور تخريب و بازس��ازي آن را صادر كرد. بناي 
فعلي را مهندس هوشنگ سيحون طراحي كرد و در 1347 
گشايش يافت. ساختمان فعلي آرامگاه در نماهاي بيروني 
برگرفته از معماري هخامنشيان است. فضاي داخلي نيز از 
معماري دوره اشكاني و اسالمي اقتباس شده و شكل كلي 
ساختمان همچنان شبيه بناي مقبره كوروش در پاسارگاد 
است. در قسمت داخلي بنا داستان هايي از شاهنامه مانند 
پيكار رستم و اشكبوس جنگ ايرانيان و تورانيان به  صورت 
نقش برجسته سنگي، بر ديوارها نصب شده است. پس از 
پيروزي انقالب، شاهنامه از سوي ناشران مختلف در تيراژ 
باال انتشار يافت. برجسته ترين نگارگران، داستان هاي آن 
را در قالب زيباتري��ن نگاره ها تصوير كردند.تنديس هاي 
فردوسي در ايران و جهان برپاست و در اغلب شهرهاي ايران 
ميدان و خياباني به نام او نامگذاري شد. بزرگ ترين دانشگاه 
خراسان به نام اوست. در سال 1369 اديبان و دانشمندان 
ايران و جهان، هزاره ديگري براي بزرگداشت فردوسي در 

ايران برپا كردند.

آنچه مي خوانيد معرفي كوتاهي 
از دو كتاب منتشرشده از سوي 
انتش��ارات »چتر دانش« به قلم 
 »حمي��د نيك ف��ر« اس��ت كه 

در بردارن��ده نقدهايي بر برخي 
انديشه هاي فلس��في و عرفاني 
اس��ت. ذكر اين نكت��ه ضروري 
است كه آنچه در اين آثار به رشته تحرير درآمده حاوي 
ديدگاه هاي علمي نويس��نده محترم اس��ت و نگارنده 
نظري در تاييد يا رد آنها ندارد. نقد مس��تندات روايي 
نظريه »وحدت شخصيه وجود« در اين كتاب به گفته 
نويسنده مهم ترين و برجسته ترين رواياتي كه به عنوان 
دليل و مس��تند در مورد بيان نظريه وحدت شخصيه 
وجود، مورد تمسك اهل عرفان قرار گرفته است و نيز 
رواياتي كه مي تواند به عنوان دليل، مورد تمس��ك بر 
نظريه وحدت شخصيه وجود قرار بگيرند، بيان شده و با 
بررسي آن روايات و با توجه به ايراداتي كه بر آن روايات 
وارد است از جمله عدم داللت كافي روايات و ذكر نشدن 
در كتب معتب��ر روايي و نيز با بيان برخي از رواياتي كه 
در مقابل نظريه وحدت ش��خصيه وجود هس��تند، به 
واكاوي اين نظريه پرداخته ش��ده اس��ت. نويسنده در 
اين كتاب تاكيد كرده است كه »مسائل عقيدتي قابل 
تقليد نيست و وجدان س��ليم مي گويد كه در مباحث 
مهم عقيدتي به خصوص در مسائل توحيدي بايد تابع 
دليل موجه عقلي و شرعي بود. اين كتاب در چهار فصل 

جمع آوري ش��ده است: 
فصل اول ب��ه مفاهيم و 
كليات اختصاص دارد كه 
در آن به بيان مفاهيمي 
از قبيل وحدت، عرفان و 
وجود و برخي از كلمات 
پركارب��رد مانند: ظهور، 
اط��وار، نمود، ش��ؤون و 
تجلي پرداخته شد و نيز 

مهم ترين تمثيالت عرفا در مورد وحدت وجود و وحدت 
شخصيه وجود بيان شده اس��ت. فصل دوم به تبيين 
معناي وحدت شخصيه وجود با توجه به كالم سه تن 
از افراد مطرح اهل عرفان پرداخته شده است. در فصل 
سوم شواهد روايي وحدت شخصيه وجود جمع آوري 
شده اس��ت )حجم بيش��تر اين تحقيق به فصل سوم 
اختصاص داده شده است( در اين فصل به بيان روايات 
و اس��تدالل به آنها و سپس به بررس��ي و بيان روايات 
مقابل آن پرداخته شده است، به همين جهت از حجم 
روايات فصل چهارم كه رواي��ات مقابل نظريه وحدت 
شخصيه است كاسته شده است. در فصل چهارم هم به 
مهم ترين روايات مقابل نظريه وحدت شخصيه اشاره 
شده است كه در تضاد كامل با اين نظريه اند و داللت بر 
تباين بين خالق و مخلوق مي كنند. به گفته مولف اين 
روايات بيان مي كنند كه نظريه وحدت شخصيه وجود 
در ميان منظومه روايات شيعي داراي هيچ جايگاهي 
نيست. روايات مطرح شده در فصل چهارم در ذيل چهار 
عنوان جمع آوري شده اند؛ روايت خلو )جدايي خلق از 
خالق(، روايات بينونت بين خلق و خالق و روايات عدم 
ممازجت خلق و خالق، خالق زمان و مكان بودن. در اين 
فصل به بيان 35 رواي��ت در مورد روايات مقابل نظريه 
وحدت شخصيه وجود پرداخته شده است. اين كتاب 
در شمارگان 500 نسخه و با قيمت 50 هزار تومان روانه 

بازار نشر شده است.

گفتارهايي در نقد فلسفه و عرفان
مولف در اين اثر تاكيد مي كند كه دانش كالم جهت دفاع 
از اصول و عقايد ديني و بيان معارف اعتقادي بنا نهاده 
شد. علم كالم وظيفه خويش مي داند كه پاسخي متقن 
و برگرفته از عقل و نقل به انديشه هاي ناصواب مطرح 
شده در حوزه دين بدهد؛ لذا در اين كتاب به بيان برخي 
از انديشه هاي مطرح شده در فلسفه و عرفان و بررسي 

اين آرا پرداخته شده است.
اي��ن اثر در قالب مجموعه اي از مقاالت منتش��ر ش��د 
كه عناوي��ن آن عبارتن��د از: 1- بررس��ي ادله نظريه 
پلوراليزم ديني با تاكيد بر كتاب صراط هاي مستقيم 
عبدالكريم س��روش 2- تبيين معنا شناختي اراده در 
منابع وحياني3- تبيين معن��اي اراده خداوند با تاكيد 
بر كلمات مالص��درا و عالمه طباطبايي 4- ش��اهد از 
ديدگاه صوفيه5- عوالم س��ه گانه وجود در فلس��فه با 
توجه بر كتاب نهايه الحكمه 6- تشكيك وجود با توجه 
به كتاب نهايه الحكمه 7- مجرد يا مجردات، كداميك 
پذيرفتني است؟ به عنوان نمونه نويسنده در بخش نقد 
صراط هاي مستقيم مي نويسد: »صراط هاي مستقيم 
بدين معناس��ت كه هر كسي با هر ديني كه دارد در راه 
رسيدن به قرب الهي و بهشت جاودان است و لو اينكه 
آتش پرست و... باشد. همه اديان به طور مساوي از حق 
بهره مندند و شما نمي توانيد حقانيت يك دين را ثابت 
كنيد... تمامي اديان به راه حق دعوت مي كنند و همگي 
راه نجات هستند.« سپس به نقد اين ديدگاه پرداخته 
و مي گويد: »اين بحث در غرب و مسيحيت مطرح شد 
و بيان مي كند كه تمامي اديان در رس��اندن انسان به 
سعادت يكسان هستند و همگي راه نجات و رستگاري 
را نشان مي دهند. در ايران نيز بيش از چند دهه است كه 
بحث صراط هاي مستقيم به ميان آمده است و بيشتر به 
عنوان تعدد اديان مطرح مي شود. با توجه به دستورات 
موكد اسالم و با توجه به روايات معصومين عليهم السالم، 

راه نجات منحصر به يك 
صراط است و ساير راه ها 
به بيراهه ختم مي شود و 

به مقصد نمي رساند.«
اين كتاب در شمارگان 
500 نس��خه و با قيمت 
45 هزار تومان روانه بازار 

نشر شده است.

كتاب هايي در نقد فلسفه و عرفانبازسازي آرامگاه فردوسي
از نقد »وحدت شخصيه«

 تا »پلوراليسم ديني«

جامعه شناسي  سياسي

محمود  فاضلي

صدرا  صدوقي

مكتب فرانكفورت از مكاتب مهمي 
اس��ت كه پس از جابه جاس��ازي 
روبنا به جاي زيربنا در پراكسيس 
ماركس توانست نهضتي بزرگ از 
طريق هربرت ماركوزه در جامعه 
غرب��ي ايجاد كن��د. مارك��وزه از 
معم��اران اصلي نظري��ه  انتقادي 
در مكتب فرانكفورت اس��ت كه به عنوان سلسله جنبان 
جنبش دانشجويي مطرح اس��ت. انديشه هاي او در حال 
حاضر جلوه هاي جديد را در انديش��ه ماركسيس��تي در 
زمينه هاي فلسفه انتقادي به مثابه رويكردي ديالكتيكي و 
زيبايي شناسانه براي رهايي، تلفيق خردگرايي و رومانتيسم 
به وجود آورده به گونه اي كه با وارد كردن جنبش دانشجويي 
و گروه هاي حاشيه اي به عنوان عامل تسريع كننده انقالب، 
باعث تجديد حيات فكري و سياسي مكتب فرانكفورت شده 
و تفوق خاصي را در انديشه هاي جديد پساساختارگرايي و 

پست مدرن از خود بر جاي گذاشته است.
 جاذبه ه��ا و تاثير افكار هربرت ماركوزه در برپايي جنبش 
دانشجويي در جامعه غربي همراه با نقد او از جامعه صنعتي 
غرب در دو شكل نظام سرمايه داري و سوسياليسم كه از نظر 
ماركوزه در بنيان همانند يكديگرند، از ديدگاه هاي مهمي 
است كه در مكتب فرانكفورت مطرح شده است. مكتبي 
كه ميشل فوكو زماني با حسرت درباره  آن مي گفت اگر در 
سال هاي تحصيل دانشگاهي ام با مكتب فرانكفورت آشنا 
شده بودم، برخي حرف ها ... را نمي گفتم و در مسير كارم 
انحراف هايي پيش نمي آمد، زيرا پيش تر نويسندگان مكتب 
 فرانكفورت راه هايي همانند مسيري كه من مي خواستم، 

در پيش گرفته بودند. 
دغدغ��ه عم��ده مكت��ب 
فرانكفورت ب��ه  ويژه در مورد 
سرنوش��ت ف��رد در جامعه 
معاصر اس��ت، به طوري كه 
آدورن��و و مارك��وزه درب��اره 
موقعي��ت ف��رد در جامع��ه 
مدرن ديدگاه تقريبا يكساني 
داشتند. ماركوزه بقاياي اميد 
را به اينكه نيروهاي انقالبي 
جدي��د از بطن اي��ن جامعه 
سر بر خواهند آورد، در خود 
حفظ ك��رد و در بازتفس��ير 
فلس��في خ��ود از نظريات 
فرويد اس��تدالل كرد كه با 
غلبه كمبود مادي در جوامع 
صنعتي پيشرفته شرايط براي 
انس��ان ها به گونه اي برقرار 
گرديد كه از طري��ق آزادي 
ميل به هدف س��عادت  نايل 
آيند و برت��ري اصل لذت به 

عنوان مبناي يك رهايي جامع تلقي گرديد كه بر كليه روابط 
اجتماعي تاثير مي گذارد. 

اما آدورنو امكان آزادي فرد از قيد سلطه را نه در ظهور 
گروه هاي مختلف )اپوزيسيون( جديد ونه در آزادي 
ميل، بلكه در كار هنرمند اصيل مي ديد كه واقعيات 
مسلم را با نشانه هايي از آنچه مي توانست باشد، روبه رو 
مي سازد. بنابراين، هنر اصيل نيروي بالقوه ويرانگري 
دارد و آدورنو آن را به عنوان شكل برتر شناخت  -پويش 
آينده نگرانه حقيقت- در نقطه مقابل علم قرار مي دهد 

كه صرفا واقعيت موجود را منعكس مي سازد.
شهرت هربرت ماركوزه فيلسوف سياسي و نظريه پرداز 
جنب��ش بين المللي چپ ن��و در اوايل س��ال هاي دهه 
ش��صت در اروپا و امريكا به اوج خود رسيد و آوازه آن به 
اكناف جهان نيز كشيده شد، به طوري كه در اين سال ها 
دانشجويان با حضور انبوه خود در كنفرانس هايش از او 
استادي به شهرت جهاني ساختند. آزادي بيشتر، عدالت 
بيشتر، انسانيت بيشتر براي جامعه غربي دموكراتيك و 
سرانجام البته براي همه جامعه هاي روي زمين موضوع 
اين فيلسوف سياسي اس��ت. هربرت ماركوزه برخالف 
هوركهايمر و آدورنو كه پس از جنگ جهاني دوم به آلمان 
بازگش��تند، در اياالت متحده امريكا ماند و به تاليف آثار 
متعددي به زبان انگليسي ادامه داد. او درواقع وفادارترين 
فرد در ميان اين جمع به راديكاليسم سياسي سال هاي 
نخستين موسسه بود. ماركوزه سياسي ترين نظريه پرداز 
مكتب فرانكفورت اس��ت. اس��تدالل هاي او را عالوه بر 

استدالل هاي شخصي اش مي توان به عنوان دارايي هاي 
مشترك مكتب فرانكفورت به شمار آورد.

ماركوزه اصلي ترين آثار در زمينه نظريه سياسي مكتب 
فرانكف��ورت را به وجود آورد. مناب��ع اصلي براي درك 
و بررسي انديشه سياس��ي ماركوزه كتاب هاي انسان 
تك س��احتي، مقاله رواداري س��ركوبگر، گفتاري در 
رهايي، اروس و تمدن، ماركسيسم شوروي و برخي از 
مقاالت مرتبط با اين مساله كه اكثرا در دهه 1930 در 
آلمان نوشته شده بودند، در مجموعه اي تحت عنوان 
نفي ها در سال 1968 مجددا به چاپ رسيدند. هر چند 
البته آثار ديگر او هم ممكن است با اين بحث براي بررسي 

انديشه سياسي ماركوزه مرتبط باشند. 
نكته مهم آش��نايي با ديدگاه جامعه شناسي انتقادي 
ماركوزه اس��ت. در نظريه انتقادي ماركوزه، خدمات 
ذهني در هر دو سطح فردي و فرهنگي با ساختار عيني 
اقتصادي نظريه ماركس پيوند زده مي ش��ود. يعني 
عوامل ذهني و فرهنگي نظريه ماركس به عنوان روبناها 
تكميل كننده عوامل اقتصادي و مادي انديش��ه او به 
عنوان زيربناها است. او كوشش كرد تا نظريه فردگرايانه 
فروي��د را با بينش هاي مبتني بر س��طح اجتماعي و 
فرهنگي ماركس و وبر تركيب كند، تا از اين طريق به 
نظريه ماركسيستي غنا و وسعت بيشتري ببخشد و از 
آن به نفع انسانيت و پي ريزي تمدني جديد بهره جويد. 
فلسفه انتقادي ماركوزه، مانند ساير نظريه پردازان مكتب 
فرانكفورت به جامعه شناسي به خاطر علم گرايي آن و اينكه 
روش علمي را به هدف في نفسه اي تبديل ساخته است و از 
اين گذشته جامعه شناسي را به خاطر پذيرش وضع موجود، 
مورد انتقاد ق��رار مي دهد و 
معتقد است جامعه شناسي 
از جامع��ه انتق��اد ج��دي 
نمي كن��د و نمي خواه��د از 
س��اختار اجتماعي موجود 
فرات��ر رود و به همين خاطر 
اس��ت كه پايبندي اش را به 
ياري ستمديدگان اجتماع، 
رها ساخته است. او مي گويد: 
»علمي كه درص��دد يافتن 
قواني��ن اجتماعي اس��ت. 
بي رحمان��ه مان��ع فعاليت  
اجتماعي به  ويژه مساله تغيير 

نظام اجتماعي مي گردد.«
ب��ه همين جهت اس��ت كه 
گفته مي ش��ود ماركوزه، در 
رويك��رد انتقادي خ��ود به 
جامعه شناسي، از آن جهت 
كه دچار علم محض اس��ت 
و روش هماني علمي و مدل 
علوم طبيع��ي را هدف خود 
قرار داده اس��ت، آن را به مثابه نخوتي يك سونگرانه يا به 
سادگي نادرست مي داند. اين نادرستي از نظر او به گونه اي 
اس��ت كه در آن، تمام پديده ها و امور انس��اني تا س��طح 
متغيرهاي عيني اجتماعي تقليل داده شده و جامعه به مثابه 
يك كل درنظر گرفته مي شود و به نقش افراد توجهي نداشته 
و با اين كار خود در حقيقت كنش متقابل ميان فرد و جامعه 
را ناديده مي گيرد. بدين خاطر از نظر او جامعه شناسي به 
دليل ناديده گرفتن نقش و جايگاه مهم فرد قادر به تبيين و 
تحليل آن دسته از تحوالت سياسي عمده اي كه مي توانند 
به ايجاد جامعه اي عادالنه و انساني منجر گردند، نيست و 

حرف چنداني در اين زمينه براي گفتن ندارد.
به اعتقاد زولتان تار: »جامعه شناس��ي ]علمي[ به جزء 
الينفك جامعه موجود تبديل مي شود.« گفته مي شود 
معيار مطلوبي كه نظريه انتقادي به كمك آن به داوري 
درباره شرايط زمان حال مي پردازد به مفهوم »عقل« هگلي 
نزديك تر است تا »عقل« ماركسي. به طوري كه، به  زعم 
هوركهايمر: »تكامل و پيشرفت آزاد افراد به قوام عقالني 
جامعه وابسته است.« از جهت ديگر، چون جامعه شناسي 
خود را در خدمت وضع موجود و كمك به حفظ و تثبيت 
آن قرار داده و اساسا در فكر انتقاد از نهادهاي اجتماعي 
غالب كه در پيوندي نزديك با نهادهاي قدرت سياسي و 
ثروت اقتصادي قرار دارند، نيست، بنابراين دغدغه اي بابت 
رشد و ارتقاي ساختار اجتماعي معاصر نيز در سر ندارد. 
به همين خاطر تعهد خود را در كمك به طبقات محروم و 
تحت ستم جامعه معاصر از دست داده و با توجه به سيطره 

اصول پوزيتيويستي بر آن خود را از قيد هرگونه تكليفي 
از اين دست رها ساخته است.«

 عالوه بر اين انتقادهاي سياسي، فلسفه انتقادي ماركوزه، 
انتقادهاي ذاتي نيز به جامعه شناسي وارد مي نمايد. از اين 
جهت كه جامعه شناس��ي مي خواهد هر چيز بشري را به 
متغيرهاي اجتماعي تقليل دهد. زماني كه جامعه شناسان 
ب��ه جامعه به منزله ي��ك كل و نه بر اف��راد جامعه، تاكيد 
مي ورزن��د، درواقع كنش متقابل ف��رد و جامعه را ناديده 
مي گيرند. اين تقريبا يكي از ريش��ه هاي حمالت فلسفه 
انتقادي ماركوزه به جامعه شناسي به شمار مي رود. از آنجايي 
كه فلسفه انتقادي او جامعه شناسي را به ناديده گرفتن افراد 
متهم مي كند، مي گويد جامعه شناس��ي نمي تواند بحث 
با معنايي را درباره دگرگوني هاي سياس��ي كه راه به يك 
»جامعه منصفانه و انساني« مي برد، مطرح نمايد. به گفته 
زولتان تار، »جامعه شناسي را به جاي آنكه وسيله اي براي 
انتقاد و بستري براي تجديد حيات جامعه يعني محرك 
نوگرايي باشد، به يك بخش جدايي ناپذير جامعه موجود 
تبديل گش��ته اس��ت.« ماركوزه همچنين سعي كرده تا 
بينش هاي فرويد در سطح آگاهي و ناخود آگاهي را با تفسير 

فلسفه انتقادي از فرهنگ تلفيق نمايد. 
به ه��ر ح��ال، جامعه شناس��ي مارك��وزه، قب��ل از آنكه 
جامعه شناس��ي به معناي »سوس��يولوژي« باشد، نوع 
جامعه شناسي با گرايش سياسي يعني همان جامعه شناسي 
انتقادي است. به عبارت ديگر ماركوزه در جامعه شناسي 
بيش از آنكه علمي و محض باشد، بايد گفت كه سياسي 
و انتق��ادي اس��ت. وي »جامعه شناس��ي ب��ه خصوص 
جامعه شناس��ي كنت، را به سبب جس��ت وجوي قوانين 

نامتغير و به سبب مفهومي 
كه از يك علم وحدت يافته 
به وجود آورده است، محكوم 
مي نمايد، زيرا اين امر آزادي 
و عقالنيت آدم��ي را از بين 

مي برد.«
نكته مهم ديگر آش��نايي با 
دي��دگاه فلس��فه انتقادي 
ماركوزه است. ديدگاه فلسفي 
ماركوزه به يقين تحت تاثير 
مفهوم نقادي در فلسفه آلمان 
است. ماركوزه نقش فلسفه را 
در مخالفت ب��ا اوضاع جاري 
و در كيفي��ت انتق��ادي آن 
مي نگريست و آن را چيزي 
جز فكر و نظريه نمي دانست 
كه در درون آن نظريه فلسفي، 
نقش س��ازنده و درمانگري 
آن را مي توان جس��ت وجو 
كرد )هربرت ماركوزه، 1362، 
203(. مفهوم نقادي نيز كه 

در فلسفه ايده آليستي آلمان، از فلسفه عصر روشنگري در 
قرن هجدهم نشأت گرفته است، تحت تاثير كانت همه  چيز 
را تابع خود قرار داد. كانت در مقدمه كتاب سنجش خرد 
ناب گفته بود: »دوران ما، دوران واقعي انتقاد است كه همه  
چيز بايد تابع آن باشد.« كانت كه پس از سنجش خردناب 
به طرح فلسفي خود عنوان انتقادي يا سنجشگرانه داده 
بود، هر جا كه در آن كتاب با ضرورت ارايه تعريفي از نقادي 

برخورد، از منش اجتماعي آن ياد كرد.
ماركس ه��م در آخرين تزهاي يازده گان��ه اش درباره 
فويرباخ مي نويسد: »فيلسوفان تاكنون فقط جهان را به 
شيوه هاي گوناگون تفسير كرده اند؛ اما از اين پس، مساله 
بر سر دگرگون كردن آن است.« اين نوشته ماركس به 
يقين ديدگاه فلس��في ماركوزه را تحت تاثير خود قرار 
داده است و باعث شده تا او همانند ساير اعضاي مكتب 
فرانكفورت فلس��فه حقيقي و اصيل را منعكس كننده 
وضع بشر در موقعيت اجتماعي و سياسي بداند. به نظر 
ماركوزه فلسفه عمدتا اجتماعي و سياسي است. به عالوه 
ماركس از همان نخس��تين نوش��ته هاي خود متوجه 
شرايط زندگي اجتماعي بود. روحيه فلسفي نخستين 
آثارش مانع از گرايش او به ارايه تحليل هاي اجتماعي 
نشد و درباره مس��اله يهود )1843( به بررسي مسائل 
سياس��ي و اقتصادي و در دستنوشته هاي اقتصادي - 

فلسفي )1844( به تحليل هاي اقتصادي روي آورد. 
البته بعد از كانت و پيش از ماركس، هگل نيز از همان مفهوم 
اجتماعي انتقاد آغاز كرد. هگلي كه ماركوزه كارش��ناس 

هربرت ماركوزه و نقد وضع سياسي موجود

فلسفه در راستاي عمل و تغيير

فلسفه او بود و بيش از ساير اعضاي مكتب فرانكفورت نسبت 
به انديشه هاي هگل متخصص تر و وفاداري داشت. هنري 
استيوارت هيوز در كتاب هجرت انديشه اجتماعي در اين 
باره مي گويد: »ماركوزه سخت تر از آدورنو پاي بند مفاهيم 
هگلي بود.« او مي افزايد: »ره آورد ماركوزه براي موسس��ه 
تحقيقات اجتماعي، تخصصي برتر از همه همكارانش درباره 

فلسفه و انديشه هاي هگل بود.«
به نظر هگل »نقادي فلسفي، برخالف نقادي علمي و هنري، 
كه به دليل الگويي آرماني امكان پذير است، يعني هر اثر 
هنري يا هر دس��تاورد علمي براساس قياس با اين ايده يا 
الگوي نهايي و جاوداني سنجيده، پذيرفته يا قبول مي شود. 
ميان هر موقعيت و فرجام راه، نسبتي برقرار مي شود كه به 
نقادي امكان پيشرفت مي دهد. براساس مطلق با نهايت 
مسير حركت  دانس��ته مي شود و براساس دقت به مسير، 
مي توان تصوري از فرجام را ايجاد كرد. در پديدارشناسي 
روح هگل به صورتي دقيق تر با طرح اوديس��ه  آگاهي اين 
مساله را پيش كش��يد كه انس��ان با تعمق در عمل هاي 
اجتماعي اش، خود را همچون موجودي كه داراي آگاهي 

برتر و متعالي است، باز مي شناسد.
يكي از موارد بحث مشهور هگل در فصل »خودآگاهي« در 
مورد ديالكتيك خدايگان-بنده است. خدايگان در مي يابد 
كه فقط وقتي خدايگان است كه ديگري، يعني بنده، به 
بندگي خودآگاه باش��د و دگرگوني در موقعيت خويش 
را نطلبد، ولي بنده خود را در نسبتي كه با ديگري يعني 
خدايگان مي يابد مي شناسد و در جريان همين شناخت، 
در كار دگرگون كردن آن نسبت نيز بر مي آيد: »حقيقت 
آگاهي مس��تقل، آگاهي بنده است. اين آگاهي نخست 
چنين مي نمايد كه بيرون از خويش��تن است و حقيقت 
خود آگاهي نيست، ولي همچنان كه در مورد خدايگان 
آشكار شد كه ماهيت ذاتي اش برعكس آنچه هست كه 
آرزو مي كن��د، بندگي نيز چون به حد كمال برس��د، به 
عكس آنچه فورا هست مبدل خواهد شد. بندگي، چون 
آگاهي به درون خويش رانده ش��ده است، در نفس خود 
فرو خواهد رفت و به استقالل واقعي و راستين دگرگون 
خواهد گشت.« آگاهي بنده ادراك بندگي است همراه 
با نفي آن و در مقام عمل برآمدن جهت دگرگون كردن 
آن. اين گونه، بنده شناخت خود را با كنش يكي مي كند.

 بسياري از صاحب نظران پديدارشناسي روح، ديالكتيك 
خدايگان-بنده را پيش بيني ديدگاه ماركس دانسته اند. 
بنابراين با اذعان به لزوم انعكاس وضع بشر در موقعيت 
واقعي و ملموس جهان و انعكاس موقعيت اجتماعي و 
سياسي افراد بشري در زنجيره توليد سرمايه داري، فلسفه 
انتقادي اين غيرانساني شدن زندگي انسان را نمي پذيرد 
و از آن به عنوان پديده اي زش��ت ياد مي كند. فلسفه با 
نگرش انتقادي خود وضع خرد بشري را در درون جامعه 
موجود، براساس دريافت هاي خودآشكار مي سازد و بر 
بنيان اين دريافت ها واقعيت نوظهوري را پديد مي آورد 
تا بتواند جهان ديگري را بيافريند. جهان ديگري كه ايجاد 
آن به نظر هربرت ماركوزه مس��تلزم رفتار چاره جويانه 
فلسفي مبتني بر خصوصيات طرد و انكار است تا بتواند 
به سوي مقصد اعلي و برتر از اين جهان واقع ميسر نمايد.

به هر حال، بايد گفت: »در پش��ت هم��ه اهداف نظريه 
انتقادي، ه��دف اصلي همان��ا تغيير اجتماعي اس��ت. 
پراكسيس صحيح لفظ كليدي است كه نمودار اهميت 
نظريه همچون راهنماي عم��ل و نيز دال بر نوعي تعقل 
حلقه اي اس��ت و اين درس��ت عكس نظر كساني است 
كه مي گويند »مكتب فرانكفورت از پرداختن به تحليل 
ساختاري سرباز مي زند، اين 
اجازه را نمي دهد كه نقد در 
جهتي عملي گسترش يابد. 
مفهوم انساني يا پراكسيس 
بسيار كلي بر جاي مي ماند. 
تحليل دقيق تر و تفصيلي تر 
از س��اختار و كن��ش الزم 
اس��ت تا اين دو به گونه اي 
در كنار يكديگر قرار گيرند 
كه به »نقد عملي« منتهي 
به تغيي��ر اجتماعي منجر 
گردند، يا حتي به درك كامل 
وضعيت جاري بينجامد.« 
با اين ح��ال ه��دف اصلي 
فلسفه انتقادي، همانا تغيير 
اجتماعي اس��ت. تغييري 
كه بتواند ب��ر بنيان آن واقع 
واقعيت جديدي را در زندگي 
بشر در سطح جهان به وجود 
آورد. اين تغيير البته مستلزم 
توجه ب��ه مقوله نظريه و عمل و ارتب��اط آنها با همديگر 
است. بر همين اساس اس��ت كه ماركوزه مي گويد: »ما 
در فرانكفورت، و بعدا در امريكا، اساسا قادر به تصور هيچ 
فلس��فه حقيقي و اصيلي نبوديم كه به نح��وي از انحاء 
وضع بش��ر را در موقعيت واقعي و ملموس، در موقعيت 
اجتماعي و سياسي، انعكاس ندهد.« ماركوزه تحت تاثير 
ماركس كه براي اولين بار فلس��فه را از عرصه انديشه به 
پهنه عمل درآورد و آن را، چنان كه ماركس گفته است، از 
»شوريدگي مغز« به مغز شوريدگي مبدل نمود و تكليف 
اجتماعي سياسي و عملي و مستقيمي را براي آن قائل شد. 
مي گويد: »از نظر ما، فلسفه هميشه، از افالطون تا امروز، 

عمدتا فلسفه اجتماعي و سياسي بوده است.«
نتيجه گيري اينكه انديش��ه ها و آثار مارك��وزه در دو 
حوزه نظري و عمل سياس��ي و هماهنگ با تحوالت 
زمانه در غرب باعث تجديد حيات فكري و سياس��ي 
مكتب فرانكفورت شده است. »بعضي ماركسيست ها 
آثار او را كمكي به توسعه خود ماركسيسم مي دانند« 
و »مخصوصا حتي دامنه اين تاثير به حدي است كه به 
نظر بعضي از متفكرين اهميت عملي نظريات او به طور 
غيرمستقيم حتي از جانب منتقدان روسي  پذيرفته و 
اعالم شده است.« اين بازانديشي و جابه جايي فكري در 
پراكسيس ماركس از زيربنا به روبنا از طريق آثار هربرت 
مارك��وزه، موجبات تجديد حيات فكري و سياس��ي 
مكتب فرانكفورت شد، به نحوي كه زمينه هاي رشد 
فرآيند عمل انقالبي را از طريق جنبش دانشجويي در 

غرب فراهم كرد.

عبدالرسول  خليلي

ماركس هم در آخرين تزهاي يازده گانه اش 
درباره فويرباخ مي نويس�د: »فيلسوفان 
تاكنون فقط جهان را به شيوه هاي گوناگون 
تفس�ير كرده اند؛ اما از اين پس، مساله بر 
سر دگرگون كردن آن است.« اين نوشته 
ماركس به يقين ديدگاه فلسفي ماركوزه 

را تحت تاثير خود قرار داده است .

به نظر هگل »نقادي فلس�في، برخالف 
نقادي علمي و هنري كه به دليل الگويي 
آرماني امكان پذير اس�ت، يعني هر اثر 
هنري يا هر دس�تاورد علمي براساس 
قياس با اي�ن ايده ي�ا الگ�وي نهايي و 
جاوداني س�نجيده، پذيرفت�ه يا قبول 

مي شود.
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گروه اقتصادي| سه هفته از اختالل گسترده در اينترنت 
مي گذرد و حاال وزارت ارتباطات مي گويد محدوديت هاي 
ايجاد شده روي اينترنت بين الملل برداشته شده است. 
اي��ن وزارتخانه در پاس��خي كه به يك��ي از روزنامه هاي 
كشور ارسال كرده، مي گويد: »محدوديت هايي كه بنا به 
مالحظات و دستور مراجع ذي صالح، در روزهاي گذشته 
و در بعضي ساعات روز در سطح بين المللي ايجاد مي شد، 
هم اكنون برداشته شده است.« البته وزير ارتباطات پيش 
از اين عنوان كرده بود كه برداشتن اين محدوديت ها در 
اختيار اين وزارتخانه نيس��ت و مرجع تصميم گيري در 
اين باره، جاي ديگري است. با اين حال، بررسي ها نشان 
مي دهد كه فيلترينگ اپليكيش��ن ها و س��رويس هاي 
فيلتر شده همچنان برقرار است.هفدهم مهرماه عيسي 
زارع پور، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، اعالم كرده بود 
جز پلتفرم هاي اينستاگرام و واتس اپ، محدوديت هاي 
اعمال  شده براي اينترنت بين الملل و پلتفرم هاي خارجي 
رفع شده است. همان روز نيز رسانه هاي مختلف از عدم 
رفع محدوديت هاي ايجاد شده خبر دادند.ديروز وب سايت 
»زوميت« در اين باره نوشت: »محدوديت ها به طور كامل 
رفع نشده و جز اينستاگرام و واتس اپ، پلتفرم هاي ديگري 
مانند لينكدين، اپ استور، گوگل پلي، وايبر و... نيز همچنان 
فيلتر بوده و بدون استفاده از VPN امكان دسترسي به آنها 
وجود ندارد. همچنين، خبر برداشته شدن محدوديت ها 
در سطح اينترنت بين الملل در حالي مطرح شده است كه 
روز 23 مهر 1401، نيز از حدود ساعت 10 صبح اينترنت 
بين الملل قطع شده بود و اكثر كاربران فقط به خدمات 

داخلي بر بستر شبكه ملي اطالعات دسترسي داشتند.«
فعاالن اقتصادي چقدر زيان ديدند؟

وب سايت »نت بالكس« ضرر و زيان هر روز قطع اينترنت 
يا اختالل كلي در دسترسي آزاد به شبكه جهاني اينترنت 
را 35 ميليون دالر اعالم كرده اس��ت. با اين حساب، بايد 
گفت كه در اين سه هفته، كسب و كارهاي آنالين نزديك 
به يك ميليارد دالر زيان ديده اند. البته وزير امور اقتصادي 
و دارايي به تازگي لطماتي كه در فضاي مجازي به كسب 
و كارها و فعاالن اقتصادي به دليل اتفاقات هفته هاي اخير 
وارد ش��ده قبول كرده و »وعده« داده كه »حتما لطمات 
وارد شده به كسب و كارها بايد ترميم شود و دولت وظيفه 
خود مي داند و مشخصا در مورد برخي بسته هاي حمايتي، 
دوستان دست به كار شده اند، ويرايش اوليه صورت گرفته 
و به مراجع ارجاع شده و اگر مورد تصويب قرار گيرد ظرف 
روزهاي آينده مي تواند خبر خوبي براي فعاالن اقتصادي 
باشد.«حميد حاج اس��ماعيلي، فعال بازار كار در اين باره 
مي گويد: » قطعا نبود اينترنت بسياري از فعاليت ها و كسب 
و كار هاي آنالين در كشور را دچار مشكل كرده است تا جايي 
كه طبق برآورد ها تنها در مدت زمان يك ماه گذشته دقيقا 

پس از قطع اينترنت و فيلتر شدن برخي شبكه هاي مجازي 
حدود 350 هزار شغل آنالين تعطيل شده اند.« به گفته 
حاج اسماعيلي؛ خيلي از مشاغل در فضاي مجازي شكل 
گرفته اند و همين باعث كاهش هزينه ها شده و بهره وري 
در اين بخش ها افزايش يافته كه نكته مهم تر اين است با 
عاليق جوانان، مش��اغل جديد در اين فضا ايجاد خواهد 
شد.وي تصريح داشت: با توجه به سرعت شكل گيري ايجاد 
شغل در فضاي مجازي، به جاي آماده سازي زيرساخت ها، 
محدوديت ه��ا در خارج ك��ردن ش��بكه ها و اينترنت از 
خدمت رساني بيشتر ش��ده كه باعث آسيب هاي فراوان 
به كسب وكار هاي كوچك، متوسط و حتي بزرگ شده و 
تعطيلي كسب و كار ها را به همراه داشت.وي گفت: با ادامه 
وضعيت قطعي اينترنت و فيلتر شدن شبكه هاي مجازي 
شغل هاي زيادي تعطيل ش��دند و در نتيجه افزايش نرخ 

بيكاري را مي توان حاصل سياست دولت دانست.
زيان  اقتصادي   قطع  پيامك ها

روز شنبه نيز اعالم شد كه با دستور قضايي ارسال پيامك 
كسب وكاري از سامانه هاي تخصصي متوقف شده است. 
اين اتفاق پس از هك برخي سايت هاي پرمخاطب و ارسال 
پيامك از داش��بوردهاي آنها با موضوع اعتراضات انجام 
شده است. پيامك صرفا براي تبليغات در استارت آپ ها 
كاربرد ندارد، بلكه نقش مهم آن در احراز هويت مشتريان 
جديد، ارس��ال كد ورود، ثبت نام و... است. براي ساده تر 
شدن موضوع وقتي شما مي خواهيد وارد سايتي مانند 
آنتن شويد و يك بازي فوتبال را ببينيد شماره موبايل تان 
را وارد مي كنيد، كدي به  ش��كل پيامكي به شما ارسال 
مي ش��ود، كد را وارد مي كنيد و س��ايت هويت ش��ما را 
تاييد و اجازه دسترسي به محتواي مورد نظرتان و ادامه 
گشتن در وب سايت را صادر مي كند.يا شما از يك سايت 
خريد اينترنتي انجام مي دهيد و بالفاصله پيامك به شما 

مي رسد كه خريد شما نهايي شد و در فالن تاريخ مي توانيد 
بسته تان را تحويل بگيريد. ارسال اين پيامك ها از طريق 
همين شركت هاي واسطه انجام مي شود. شركت هايي 
كه حاال برخي از مهم ترين آنها )گفته مي شود حداقل سه 
تاي آنها( ملزم شده اند سرويس هاي شان را متوقف كنند.

وب سايت »ديجياتو« در اين باره نوشته است: »چرا ارسال 
پيامك انبوه كسب وكاري به رگ حيات كسب وكارهاي 
آنالين تبديل شده و توقف آن به شكل موقت هم كه شده 
مي تواند خسارت هاي جبران ناپذيري براي آنها داشته 
باشد. اتفاقي كه رقم خورده نه تنها مسيرهاي جايگزين 
بازاريابي و فروش را براي كسب وكارها مسدود كرده، بلكه 
عمال كسب وكارهاي بزرگ تر كه احراز هويت و ثبت نام 
كاربران شان مستقيما به كد پيامكي گره خورده را دچار 

يك تعليق صددرصدي خواهد كرد.« 
ريزش   آگهي  دهندگان

روز گذشته، شركت تپ سل كه در حوزه تبليغات آنالين 
موباي��ل فعاليت مي كند با جمع آوري آماره��ا و داده هاي 
بخش هاي مختلف خصوصي و دولتي، تصويري از وضعيت 
و تبعات اختالل گسترده در اينترنت ارايه كرده است. كاهش 
53 درصدي تبليغات كمپين هاي تبليغاتي تپ سل و مديااد 
از يك س��و و 3۹ درصد كاهش درآمد وب اسيت هاي كوچ 
نمايش دهنده تبليغات مهم ترين يافته هايي است كه در اين 
گزارش تپ سل به چشم مي خورد.وب سايت »زوميت« به 
نقل از »تپ سل« در توضيح تبعات اين كاهش 53 درصدي 
نوشته است: »شايد براي خيلي از مسووالن اين يك ريزش 
50 درصدي ساده باش��د، اما فارغ از اثرات مخربي كه اين 
ريزش معنادار بر مجموعه ما و نزديك به 140 هزار ناشري 
كه با آنها همكاري مي كنيم مي گذارد، يك اثر مخرب ديگر 
نيز دارد و آن بي اعتمادي برندها و تبليغ دهندگان به بستر 
ديجيتال براي ارايه و انتشار تبليغات شان است.«در ادامه 

اين گزارش، به تاثير بروز اين اختالالت بر اقتصاد ديجيتال 
كشور نيز اشاره شده است: طبق آخرين آمارهاي منتشر 
ش��ده، »اقتصاد ديجيتال 6 درصد از GDP كش��ور را به 
خود اختصاص داده بود اما حاال همين 6 درصد هم نياز به 
ريكاوري جدي دارد تا دوباره به حالت قبلي بازگردد. شعار 
پيشرفت و افزايش سهم و توسعه هم بماند براي روزهايي 
كه تصميم سازان تصميمات منطقي بگيرند.«در سمت 
كاربران و رفتار آنها نيز تفاوت هايي نسبت به گذشته رخ داده 
است كه از كاهش ميزان بازديد آنها از بسترهاي تبليغاتي 
خبر مي دهد. از دسترس خارج شدن گوگل براي هدايت 
كاربران به وب سايت ها منجر به كاهش 37 درصدي تعداد 
تبليغات ديده  شده توسط كاربران شده است.تپ سل در 
بخش پاياني گزارش خود نوش��ته است: »اينها گوشه اي 
از تبعات تصميم مديران و مسووالن بود كه در يك بخش 
كوچك از اقتصاد ديجيتال كشور دامنگير تعداد زيادي از 
كسب وكارها شده.« عالوه بر خود كسب وكارهاي اينترنتي، 
كسب وكارها و شركت هاي ارايه دهنده خدمات تبليغاتي نيز 
از بروز اختالالت متضرر شده اند. اين موضوع نه تنها درآمد 
اين شركت ها و آن كسب وكارها را كاهش داده، بلكه تمام 
تالش هاي آنها براي جذب كاربر و مشتري را نيز از بين برده و 
به اعتماد افراد به فضاي مجازي براي انجام فعاليت اقتصادي 

آسيب جدي وارد كرده است.
فيلترينگ   اينستاگرام   دائمي  شد؟

هفته گذشته، جلسه شوراي عالي فضاي مجازي درباره 
فيلترينگ دايمي اينستاگرام، پلتفرمي كه ميليون ها ايراني 
كسب و كارهاي خرد در آن راه اندازي كرده اند، بي نتيجه 
ماند. اما زمزمه هايي مبني بر دايمي شدن اين فيلترينگ، 
مانند ديگر اپليكيشن ها شنيده مي شود. شواهد كنوني 
حاكي از اين اس��ت كه اينس��تاگرام رفع فيلتر نخواهد 
ش��د و روبيكا محتمل ترين گزينه براي جايگزيني آن 
است. خبرگزاري فارس هفتم مهرماه در مطلب كوتاهي 
پيام رس��ان ايراني »ايتا« را به عنوان جايگزين مناسبي 
براي واتس اپ معرفي كرده است. اين خبرگزاري در تاريخ 
سيزدهم مهر نيز دو پلتفرم روبيكا و ايتا را جايگزين هاي 
مناسبي براي اينستاگرام و واتس اپ خوانده و استفاده از آن 
را به مردم و كاربران اينترنت در ايران پيشنهاد كرده است. 
اين در حالي است كه فروردين ماه سال گذشته مجلس 
اعالم كرد برخي پلتفرم هاي داخلي در فروش پهناي باند 
50 درصد هزينه اضافي از مشتركان خود دريافت كرده اند. 
روبيكا يكي از س��ه پلتفرمي بود كه مرتكب اين تخلف 
شده بود. رييس كميسيون اصل نود مجلس تخلف اين 
پلتفرم ها را چنين توضيح داد: »اين پلتفرم ها دريافت حق 
اش��تراك خود از كاربران را صفر كرده، اما از سوي ديگر، 
هزينه فروش پهناي باند را كه باي��د با تعرفه 50 درصد 
محاسبه مي شد، به  صورت 100 درصد محاسبه كرده اند.«

واسطه هاي ملكي از تشديد ركود معامالت مسكن درپي 
كاهش انتظارات تورمي و افت توان طرف تقاضا در مهرماه 
خبر مي دهند. به گزارش ايس��نا، بررسي هاي ميداني از 
ادامه كسادي بازار مسكن شهر تهران حكايت دارد. ركود 
معامالت كه از سه ماه قبل آغاز شده تشديد شده است. 
واسطه هاي ملكي مي گويند كه محدوديت هاي اينترنت 
هم به كاهش معامالت ملك منجر ش��ده است. سرعت 
رش��د قيمت ها نيز با ركود معامالت به طور چشمگيري 
كاهش يافته و به صفر متمايل ش��ده اس��ت. كما اينكه 
رشد ماهيانه قيمت مسكن ش��هر تهران در شهريورماه 
1.1 درصد بود كه پايين ترين رقم از ارديبهشت تاكنون 
محسوب مي شود. با وجود تورم 42 درصدي شهريورماه، 
رشد قيمت نهاده هاي ساختماني و كاهش 46 درصدي 
ساخت و س��از در تهران، پيش بيني اغلب كارشناسان 
اي��ن بود كه بازار ملك در نيمه دوم س��ال جاري با ثبات 
همراه باش��د. درحال حاضر هر دو طرف عرضه و تقاضا 
در بازار مس��كن كم تحركند و نوعي آرامش در اين بازار 
حكمفرماست. متوسط قيمت هر متر خانه در تهران به 
43.2 ميليون تومان رسيد كه افزايش 1.1 درصد نسبت 
به ماه قبل و 36.3 درصد در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 
را نشان داد. اين كمترين ميزان افزايش ماهيانه قيمت از 
فروردين سال جاري تاكنون بود. در خصوص معامالت 
نيز فرآيند كاهش خريد و فروش كه از تيرماه شروع شده 
بود، ادامه يافت. طبق اعالم بانك مركزي، شهريور امسال 
6033 فقره معامله مس��كن در تهران منعقد شد كه از 
كاهش 23 و 22.5 درصد به ترتيب نسبت به مرداد امسال 

و شهريور پارسال حكايت دارد.

ركود  و كسادي بازار مسكن 
تهران؛ كسي خانه نمي خرد!

 »سيداحسان خاندوزي«، وزير اقتصاد و دارايي در پاسخ 
به اين سوال كه طبق نظرسنجي سازمان برنامه و بودجه 
اكثريت مردم موافق به دريافت يارانه نقدي هس��تند نه 
كاالبرگ، آيا امكان اصالح در اين زمينه وجود دارد، گفت: 
مجلس شوراي اسالمي در اليحه بودجه 1401 دولت را 
مكلف به ارايه كاالبرگ الكترونيكي كرده است و با توجه 
به گذشت نيمي از سال بعيد است كه چنين اصالحيه اي 
اتفاق بيفتد. خاندوزي خاطرنشان كرد: اگر مجلس در اين 
باره اصالحيه بدهد و در اين تكليف خود تغييري ايجاد كند 

حتما  دولت آن را  اجرايي خواهد كرد.

 وزير اقتصاد: مكلف 
به  ارايه كاالبرگ  هستيم

مهدي اسالم پناه، رييس س��ازمان ملي استاندارد گفت: 
استانداردس��ازي محصوالت دانش بنيان و نوظهور براي 
تسهيل تجاري س��ازي فعال و همچنين ش��وراي عالي 
اس��تاندارد پس از 20 س��ال احيا شد.اسالم پناه گفت: در 
اينجا متعهد مي ش��وم كه نقش نظام استاندارد به عنوان 
عامل موفقيت و پيش��ران در تجاري س��ازي محصوالت 
دانش بنيان و صادرات محصوالت غيرنفتي تقويت و امكان 
ارتقاي چشمگير صادرات كاال و خدمات ايراني در بازارهاي 

جهاني  فعال  شود.

احياي شوراي عالي استاندارد 
پس از ۲۰ سال

به گفته عضو هيات مديره انجمن سازندگان انرژي هاي 
تجديدپذير براس��اس مصوبه مجلس 6 هزار ميليارد 
تومان وام كم بهره به افراد تحت پوشش كميته امداد، 
هالل احمر و اف��راد كم درآمد براي س��اخت نيروگاه 
پشت بامي داده مي ش��ود كه درآمد ماهانه آنها از اين 
محل به طور ميانگين بين پنج تا شش ميليون تومان 
تخمين زده مي شود. با توجه به موقعيت جغرافيايي 
كه در ايران هس��ت، امكان تجهيز يك ميليون منزل 

مسكوني به نيروگاه خورشيدي وجود دارد.

درآمد ۶  ميليون توماني براي 
مالكان  نيروگاه  پشت بامي!

داود منظور، رييس كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور از 
برنامه ريزي براي دريافت ماليات از فعاليت هاي سوداگري 
در بخش هاي مختلف مثل مسكن، طال، ارز و خودرو خبر 
داد.رييس كل سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه قانون 
پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان به صورت تدريجي 
و مرحل��ه اي به اجرا در مي آيد، گفت: اين قانون گام اصلي 
هوشمندسازي نظام مالياتي است كه با اجراي آن، ديگر 
نيازي به اخذ اظهارنامه هم نيس��ت؛ زيرا صورتحساب ها 
به صورت الكترونيكي در س��امانه مؤديان و در كارپوشه 
مخصوص افراد ثبت مي شود و ديگر نيازي به حسابرسي 

و مميزي هم  نداريم.

 ماليات فعاليت هاي سوداگرانه 
در دستور كار است

ه��ادي اب��وي، نماينده كارگ��ران در كش��ور گفت: 
كارفرمايان طبق ماده 148 قانون كار بايد كارگر را از 
روز اول بيمه كنند. حتي در دوران آموزشي كه كارفرما 
ب��راي ادامه يا قطع همكاري تعيين مي كند، حقوق و 
مزايا و بيمه كارگر بايد انجام شود. وي ادامه داد: مطابق 
با ماده 148 قانون كار، همه كارگاه ها وظيفه دارند تا 
ليست كارگران خود را به س��ازمان تامين اجتماعي 
ارسال كنند و براي تك تك كارمندان خود حق بيمه 

را پرداخت كنند.

بيمه شدن كارگر از روز اول كار 
الزامي است

ركورد مص��رف آب در روز جمعه 22 مهرماه از نقطه 
اوج مصرف در تابستان نيز عبور كرد.در اين روز ميزان 
مصرف آب ش��هروندان تهراني به 46 هزار ليتر در هر 
ثانيه رسيد كه معادل مصرف 30 هزار بطري آب معدني 
يك و نيم ليتري در هر ثانيه است.امسال سومين سال 
آبي خشك و كم بارش پياپي تهران است و اين وضع 
تنش آبي در طول حدود 50 س��ال گذشته در تهران 
بي س��ابقه بوده و در هيچ دوره اي تهران شاهد چنين 
شرايط خشكسالي نبوده است.ميانگين مصرف آب 
پايتخت در روزهاي اخير در هر روز حدود سه ميليارد 
و 300 ميليون ليتر است و با توجه به ذخاير آبي موجود، 

تهران، شهري مقاوم در مقابل تنش آبي نيست.

مصرف آب تهران، 4۶هزار ليتر 
در هر ثانيه

علي عبدي، معاون امور معادن و صنايع معدني سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران، با بيان اينكه 
مزايده معادن استان تهران در آذرماه برگزار خواهد شد، 
بر لزوم دارا بودن صالحيت فني افراد متقاضي بر لزوم 
توانمندي و صالحيت مالي تاكيد كرد.او ضمن اشاره 
به برنامه ريزي وزارت صمت در ابتداي سال جاري براي 
فعال كردن 5 هزار معدن غيرفعال در سطح كشور تا 
پايان سال اظهار كرد: تمامي استان ها ليستي از معادن 
غيرفعال خود تهيه و در اختيار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت قرار داده اند تا در نوبت مزايده قرار گيرند؛ بر اين 
اساس وزارت صمت نيز فهرستي ابالغ كرده است كه 
مطابق آن كشور به چهار بخش تقسيم شده تا معادن 

غيرفعال به  ترتيب به مزايده گذاشته  شوند.

معادن استان تهران آذرماه 
به مزايده گذاشته مي شوند

محمد قرباني، مديرعامل شركت پشتيباني امور دام 
از ترخيص نهاده هاي دامي رسوبي در بنادر خبر داد و 
گفت: بعد از مذاكره با دستگاه هاي اجرايي قرار است 
با اخذ تعهد مالي، ترخيص نهاده هاي دامي رس��وبي 
در بنادر از آخر هفته آغاز ش��ود. معاون برنامه ريزي و 
اقتصادي وزير جهاد كشاورزي درباره انباشت نهاده هاي 
دامي در بنادر گفت: حدود 24 كشتي با يك  ميليون 
و 430  هزار تن بار منتظر تخليه در بنادر حضور دارد.

قرباني افزود: اين نهاده هاي وارد ش��ده هزينه هايي از 
قبيل هزينه ترخيص، انبار، تخليه و آزمايش دارد كه 
با كمك سازمان برنامه و بودجه و تامين مالي ترخيص 

مي شوند.

آغاز ترخيص نهاده هاي دامي 
رسوبي در  بنادر

اس��داهلل كارگر، رييس اتحاديه فروش��ندگان ميوه و 
سبزي استان تهران مي گويد: قيمت ميوه در چند وقت 
اخير افزايشي نداشته و تنها قيمت يك قلم ميوه يعني 
موز در ميدان مركزي مي��وه و تربار از 35 هزار تومان 
به 45 هزار تومان رسيده است.وي همچنين تصريح 
كرد: در برخي صيفي جات از جمله خيار، كاهو و سبزي 
مشكالتي وجود داشت كه منجر به افزايش قيمت شده 
بود، زيرا محصوالتي كه در فضاي باز كاشته مي شوند 
به دليل محدوديت منابع آبي در تابستان امكان كاشت 

مجدد آنها، بالفاصله وجود ندارد.

افزايش 1۰ هزار توماني
قيمت موز

اتابك جعفري مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضالب 
كشور، با صدور حكمي »حشمت اهلل عباسي« را به سمت 
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان مركزي منصوب 
كرد. به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان 
مركزي، در اين حكم عنوان شده: »با عنايت به مراتب تعهد، 
شايستگي و تجارب مفيد جناب عالي براي دو سال به عنوان 
عضو اصلي هيات مديره و مديرعامل شركت آب و فاضالب 
استان مركزي منصوب مي ش��ويد. اميد است با اتكال به 
نيروي اليزال الهي، نصب العين ق��رار دادن تقوا و درايت 
كامل نسبت به مسووليت خطيري كه به عهده جنابعالي 
واگذار مي گردد و با بهره گيري از امكانات و كاركنان متعهد 
و متخصص، در تحقق اهداف و برنامه هاي شركت و خدمت 
به مردم شريف استان مركزي تحت رهبري مقام عظماي 

واليت  موفق  و منصور  باشيد.«

انتصاب مديرعامل جديد شركت 
آب  و  فاضالب استان مركزي

اينترنت

وزير  ارتباطات مي گويد  اينترنت  به حالت عادي  بازگشته  است

به  وقت  آوار برداري

گروه بهمن از ثبت نام نقدي كاميون ش��يلر 6 تن خبر داد. 
در اين ط��رح فروش نقدي، كاميون ش��يلر 6 تن با قيمت 
قطعي و به تعداد محدود به صورت آنالين از روز دوش��نبه 
مورخ 1401/07/25 ساعت 10 صبح تا ساعت 16 همان 
http: //Bahman. روز ي��ا تكميل ظرفي��ت از طري��ق

iranecar.com انجام خواهد شد. قيمت فروش نقدي 
اين محصول ۹.300.000.000 ريال اعالم ش��ده اس��ت. 
با قيمت اعالم ش��ده از سوي بهمن ديزل، شيلر ارزان ترين 
كاميون و خ��ودروي تجاري بازار خواه��د بود. اين قيمت 
شامل مجموع هزينه هوشمندسازي كارت خودرو، پست 
و خدمات، ش��ماره گذاري، بيمه ش��خص ثالث، ماليات و 
عوارض شماره گذاري مي باشد. گفتني است موعد تحويل 
خودروها هفته دوم آذر اعالم شده است. الزم به ذكر است 
نرخ فوق بدون درنظر گرفتن قيمت كاربري اس��ت و مبلغ 
كاربري، براساس نوع كاربري انتخاب شده توسط مشتري به 
مبلغ فوق افزوده خواهد شد و ثبت نام كاميون هاي شيلر به 
همراه كاربري امكان پذير است و امكان تغيير كاربري به هيچ 
عنوان ميسر نيست، همچنين زمان ساخت كاربري به زمان 
تحويل خودرو افزوده مي گردد. بهمن ديزل محصول شيلر 
را با ان��واع كاربري اعم از باري چوبي با روكش فلزي، لبه دار 
بغل بازشو، باري فلزي، مسقف فلزي، مسقف فلزي حمل 

نوشابه، مسقف چادري، يخچال دار )يونيت تك منظوره( 
عرضه مي كند. با توجه به اينكه روش فروش ثبت نام نقدي و 
با موعد تحويل فوري است، به محض ثبت نام و تشكيل كامل 
پرونده، خودرو تخصيص مي يابد. متقاضيان ضروري است 
پيش از اقدام به ثبت نام به دقت ش��رايط و قوانين اين طرح 
 فروش را در صفحه گروه بهمن در پرتال ايراني كار به آدرس 

http: //Bahman.iranecar.com مطالعه كنند.

گروه بهمن از ثبت نام نقدي و نقدي- اعتباري ميني بوس 
س��حرپالس خبر داد. در اين طرح ف��روش ميني بوس 
سحرپالس با قيمت قطعي و به تعداد محدود به صورت 
آنالين از روز دوش��نبه مورخ 1401/7/25 س��اعت 10 
صبح تا س��اعت 16 همان روز يا تكميل ظرفيت صرفا از 
طري��ق http: //Bahman.iranecar.com انجام 

خواهد شد.
اين محصول مناس��ب ترين و ب��ه صرفه ترين محصول 
براي ش��ركت هاي حمل ونقلي ش��هري با كاربري هاي 
گردشگري، سرويس ادارات، دانشگاه ها، مدارس و... است. 
قيمت فروش نقدي اين محصول 15.804.8۹0.000 
ريال اعالم شده است و موعد تحويل خودروها هفته دوم 
آذر است. به همين ترتيب شركت بهمن ديزل در اين طرح، 
ميني بوس سحرپالس را طي دو طرح اعتباري 12 و 18 
ماهه به فروش مي رساند كه شرايط بازپرداخت 12 ماهه 
داراي يكس��ال بيمه بدنه و 18 ماهه داراي دوسال بيمه 

بدنه اس��ت. در اين روش ثبت نام متقاضيان بايد داراي 
چك طرح صياد بوده و انجام اقدامات الزم بر اساس قانون 
صدور چك هاي صيادي و عدم وجود چك برگش��تي يا 
سررسيد نشده در شركت بهمن ديزل باشند. متقاضيان 
ضروري است پيش از اقدام به ثبت نام در اين طرح فروش 
به دقت شرايط و قوانين اين طرح فروش را در صفحه گروه 
http: //Bahman. بهمن در پرتال ايراني كار به آدرس

iranecar.com مطالعه كنند.

گروه بهمن از ثبت نام نقدي كامي��ون فورس 6تن با 
كابي��ن خوابدار و بدون كابين خب��ر داد. در اين طرح 
فروش نق��دي، كاميون فورس 6تن با قيمت قطعي و 
به تعداد محدود به صورت آنالين از روز دوشنبه مورخ 
1401/7/25 ساعت 10 صبح تا ساعت 16 همان روز 
يا تكميل ظرفيت صرفا از طريق پرتال ايراني كار انجام 

خواهد شد.
ب��دون  ف��ورس  نق��دي  ف��روش  قيم��ت 
خواب۹.801.670.000 ريال و فورس كابين خوابدار 
10.202.120.000 ريال اعالم ش��ده اس��ت. با اين 
قيمت فورس توانايي رقابت با بسياري از محصوالت 
مشابه خود را دارد و از نظر قيمت، ارزنده ترين محصول 
نسبت به رقباي خود است. اين قيمت شامل مجموع 
هزينه هوشمندسازي كارت خودرو، پست و خدمات، 
شماره گذاري، بيمه ش��خص ثالث، ماليات و عوارض 
ش��ماره گذاري اس��ت. گفتني اس��ت موعد تحويل 

خودروها هفته دوم آذر اعالم شده است.
الزم به ذكر اس��ت قيمت  فوق ب��دون در نظر گرفتن 
قيمت كاربري اس��ت و مبلغ كاربري، بر اس��اس نوع 
كاربري انتخاب شده توسط مشتري به مبلغ فوق افزوده 
خواهد ش��د و ثبت نام كاميون فورس صرفا به همراه 

كاربري امكان پذير است و امكان تغيير كاربري به هيچ 
عنوان ميسر نيست، همچنين زمان ساخت كاربري به 

زمان تحويل خودرو  افزوده مي گردد.
بهمن ديزل اين دو نوع فورس را ب��ا انواع كاربري اعم 
از باري چوبي با روكش فلزي، بغل دار فلزي بازش��و، 
باري فلزي، مسقف  فلزي، مسقف فلزي حمل نوشابه، 
مس��قف چادري بغلدار بازش��و فلزي، مسقف ايزوله، 

يخچال دار )يونيت تك منظوره( عرضه مي كند.
متقاضيان ضروري اس��ت پيش از اقدام به ثبت نام در 
اي��ن طرح فروش به دقت ش��رايط و قوانين اين طرح 
فروش را در صفحه گروه بهم��ن در پرتال ايراني كار 
 http: //Bahman.iranecar.com ب��ه آدرس

مطالعه كنند.

طرح ثبت نام  نقدي كاميون شيلر  اعالم شد

طرح  ثبت نام نقدي  و  اعتباري  ميني بوس 
سحرپالس 

شرايط فروش نقدي كاميون فورس
خودرو

آگهی فراخوان مزايده 14/م/14۰1
شرکت مخابرات ايران منطقه مرکزی در نظر دارد انبار خود واقع در جاده اراک-قم ابتدای خیابان سرای سالمندان جنب يگان ويژه به مساحت  
34685 متر مربع به شرح مندرج در اسناد فراخوان از طريق مزايده به اشخاص حقوقی يا حقیقی واجد شرايط اجاره دهد.لذا از کلیه متقاضیان 
واجد ش�رايط دعوت میگردد با در دست داشتن فیش واريزی بابت هريک از مزايده ها به مبلغ 500000 ريال به شماره حساب 1660860892 
نزد حساب جام بانک ملت به نام شرکت مخابرات استان مرکزی جهت دريافت اسناد فراخوان و اخذ معرفی نامه بازديد از ملک به نشانی ذيل 
مراجعه و پس از مطالعه و مهر و امضاء اسناد مذکور، مدارک و پیشنهاد قیمت خود را به همراه سوابق کاری و تضمین شرکت در مزايده طی پاکت 

در بسته حداکثر تا ساعت 12 مورخ1401/08/08  به واحد قراردادها تحويل نمايند.
)شرکت کنندگانی که اسناد را از طريق سايت دانلود می نمايند نیازی به پرداخت فیش ندارند(

نوع تضمین شرکت در مزايده: واريز مبلغ تضمین به حساب بانکی شرکت مخابرات ايران - مديريت منطقه مرکزی، ضمانتنامه بانکی قابل 
تمديد دارای حداقل س�ه ماه اعتبار در وجه شرکت مخابرات ايران - مديريت منطقه مرکزی، چک بانکی تضمینی در وجه شرکت مخابرات 

ايران- منطقه مرکزی .
توجه: به پیشنهاد های فاقد سپرده، سپرده های مخدوش،سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظاير آن ترتیب اثر داده نخواهند شد .

مبلغ تضمین شرکت در مزايده: 191400000ريال
تاريخ بازگشايی پاکات قیمت: پس از ارزيابی فنی و مالی 

مکان دريافت اس�ناد مزايده و ارائه پیشنهادات )پاکت های مزايده(:اراک- خیابان دانشگاه، سه راه خانه سازی قنات انتهای خیابان شقايق 
ساختمان شماره 1 مخابرات، طبقه همکف واحد قرارداد ها.

شرکت مخابرات در قبول و يا رد هريک يا متمم پیشنهادات مختار می باشد.   
ساير اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.

به دلیل زمان بر بودن تشريفات قانونی مزايده ، واگذارنده مزايده مجاز به تغییر تاريخ شروع و پايان قرارداد خواهد بود. 
*هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مزايده می باشد.

تلفن تماس :32261003واحد قراردادها
مديريت مخابرات منطقه مرکزیجهت دانلود اسناد مزايده به نشانی www.markazi.tci.ir  مراجعه گردد.

ويژه
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مي يابد. طي 4 دهه اخير هم افزايش آمار زندانيان ورودي 
به »اوين« دليلي بر تغييرات كاربري برخي ساختمان ها و 
تبديل آنها به محل نگهداري زندانيان جديد بوده چنانكه 
گفته مي شود ظرفيت نهايي زندان اوين حدود 3000 نفر 
است در حالي كه به استناد منابع مكتوب در وبسايت هاي 
رس��مي، امروز در بند 7 )ويژه نگهداري زندانيان با جرايم 
عمومي( و معروف به باكيفيت ترين بند زندان در كشور، 
ظرفيت نگهداري تا 1400 نفر اس��ت ام��ا به دنبال تعدد 
احكام ص��ادره و افزايش تعداد محكوم��ان مرتبط، آمار 
نگهداري در اين س��الن ها، گاه تا بي��ش از 4000 نفر هم 
رسيده اس��ت. در نمونه ديگر از تغيير كاربري ها به جهت 
افزايش آمار زندانيان سياس��ي و امنيتي مي توان به بند 
هشت زندان اشاره كرد كه تا بهمن 1357، ساختماني با 
كاربري اداري بوده و بعد از بهمن 1357، به دادگاه انقالب 
تبديل ش��ده و در س��ال هاي بعد و پس از استقرار دادگاه 
انقالب در خيابان شريعتي، اين بخش از ساختمان هم به 
بند نگهداري محكومان سياسي و امنيتي تبديل شده است. 
تعدد ناظران و صاحبان و مسووالن بندهاي مختلف زندان، 
تفاوت وضعيت سازه اي، تفاوت امكانات نگهداري و حتي 
تفاوت امكانات مورد نياز زندانيان را هم سبب شده است. 
به عنوان مثال، بنا به اعالم مسووالن قوه قضاييه و سازمان 
زندان ها، زندان اوين داراي يكي از مجهزترين كتابخانه ها در 

ميان زندان هاي ايران است اما به دفعات، زندانيان سياسي 
با خبرنگاران و بس��تگان و دوس��تان خود تماس گرفته و 
درخواست كرده اند كه كتاب هاي مشخصي از نويسندگان 
خاص براي ايشان ارسال شود چون اين كتاب ها يا داخل 
كتابخانه زندان موجود نيست يا اينكه در صورت موجودي، 
تمام زندانيان به  طور يكسان و برابر امكان و اجازه دسترسي 
به اين كتاب ها را ندارند و ناظران و صاحبان بندها تصميم 
مي گيرند كه زندانيان تحت مسووليت شان در چه زماني و 
با چه شرايطي از كتابخانه زندان استفاده كنند. مثال ديگر 
از تفاوت امكانات مورد نياز زندانيان بنا به  بندي كه در آن 
ساكن هستند، وجود فروشگاه هاي عرضه اقالم و مايحتاج 
اوليه است كه طبق گفته زندانيان، ظاهرا در تمام بندها يا 
چنين امكاناتي وجود ندارد يا ميزان موجودي فروشگاه ها در 
هر بند با ديگري متفاوت است. محدوديت مالقات زندانيان 
با اعضاي خانواده هم بسته به اينكه با چه جرمي و چه نوع از 
محكوميت در كدام بند زندان باشند متفاوت است و مثال 
ديگر از اين تفاوت ها، ويژگي هاي س��ازه اي بندهاست. به 
عنوان مثال، بند 6 )350 سابق( كه از بندهاي عمومي زندان 
و زيرنظر قوه قضاييه است، يك ساختمان دو طبقه است كه 
چهار ضلع ساختمان همچون حصاري دور يك حياط مربع 
احداث شده و دو ضلع ساختمان، محل نگهداري زندانيان 
ش��امل 7 اتاق )هر اتاق 6 در 6 متر( در هر طبقه اس��ت در 

حالي كه بندهاي 240 و 209 )متعلق به وزارت اطالعات( 
داراي سلول هاي انفرادي و چند نفره )موسوم به سوييت( 

در چند طبقه است. 
»اوين« عرصه اي بر بام تهران 

طب��ق اطالعات من��درج در مناب��ع تاريخ��ي مكتوب، 
 اِوي��ن، يك ناحيه كوهس��تاني واق��ع در دامنه هاي البرز 
- ارتفاعات توچال- اس��ت كه محله اوين، بخش��ي از اين 
ناحيه محسوب مي شود. منطقه اي سردسير كه به واسطه 
كوهستاني بودن، تابستان هاي خنك و زمستان هاي بسيار 

سرد و يخ بندان هاي طوالني دارد. 
محله اوين در دهه هاي قبل، به واس��طه باغ هاي وسيع و 
متعدد، بسيار سرسبز بود كه به دنبال توسعه شهري و صدور 
مجوزهاي بي رويه انبوه سازي، باغات اين محله تخريب و 
تبديل به برج هاي مرتفع شد و حاال از فضاي سبز منطقه 

تقريبا اثري باقي نيست. 
قدمت محله اوي��ن را در حدود 10 ق��رن تخمين زده اند 
كه به واس��طه وجود نهرهاي پرآب پيرامون »تپه سرباز« 
ش��كل گرفته اس��ت؛ تپه اي كه در اوايل دوران قاجار به 
مركز اردوگاه نظامي و آموزش فنون رزمي تبديل شده و 
به همين سبب هم به »تپه سرباز« ملقب مي شود. بخش 
وس��يعي از زمين هاي محله اوين و از جمله مساحتي كه 
امروز زندان اوين در ان واقع شده، امالك سيد ضيا الدين 

طباطبايي؛ سياستمدار و نخست وزير ايران )اسفند 1299 
تا خرداد 1300( در دوره پادش��اهي احمد شاه قاجار بوده 
و گفته مي شود كه بعد از كناره گيري از سياست در نيمه 
دهه 1330، در امالك خود در محله اوين، به كشاورزي و 
دامداري مشغول شده است. طبق اسناد تاريخي، ساختمان 
كنوني زندان اوين، خانه مسكوني سيد ضيا واقع در امالك 
ش��خصي او بوده كه بعد از درگذش��تش در سال 1348، 

بازسازي و با تغييراتي تبديل به زندان شده است. 
امير نصرت منقح؛ از جمله معماراني است كه در بازسازي 
بناي مس��كوني محل زندگي س��يد ضي��ا و قطعه بندي 
ساختمان با سلول ها و راهروهاي و تقسيم بنا نقش داشته 
اس��ت. البته فضاي محصور زندان اوين مشتمل بر حدود 
40 هكتار زمين اس��ت كه ساختمان زندان، بخشي از ان 

به شمار مي رود.
آذر 1380، اليحه  تقديمي دولت هشتم با عنوان »اليحه 
انتقال زندان ها و مراكز اقدامات تاميني و تربيتي موجود به 
خارج از شهرها« در جلسه علني مجلس به تصويب رسيد 
و در همان ماه توسط شوراي نگهبان تاييد شد. ارديبهشت 
1391، محمدباقر قاليباف؛ شهردار وقت تهران از تبديل 
زندان اوين به بوس��تان و فضاي سبز و انتقال بزرگ ترين 
زندان سياسي كشور خبر داد تا امروز و با گذشت 10 سال 
از اين وعده و 21 سال از تصويب اين اليحه، بازداشتگاه اوين 

معروف ترين زندان ايران است. وقتي اسم »زندان اوين« را 
به زبان مي آوريد و از سابقه حضور يك زنداني در اين زندان 
فرسوده و 51 ساله حرف مي زنيد، به چشم هاي مخاطب تان 
نگاه كنيد تا رسوب تدريجي ترس را در نگاهش ببينيد. اسم 
»زندان اوين« در اين 5 دهه براي همه مردم ايران مترادف 
با ترس بوده چون به پيش��اني اين زندان، برچسب ابدي 
محل نگهداري زندانيان سياسي، فعاالن مدني و معترضان 
وضع موجود خورده است. نام زندان اوين، چه آن زمان كه 
سلول هايش ميزبان مرداني همچون خسرو گلسرخي و 
بيژن جزني و آيت اهلل طالقاني ب��ود و چه امروز و همه اين 
4 دهه كه خان��ه موقت و گاه دايمي چهره هاي فرهيخته 
و انديشمند كشور شده، هميش��ه باعث رعب و وحشت 
رواني بوده . اين زندان واقع در شمالي ترين نقطه پايتخت 
به واسطه مهمانانش، چه آنها كه از اين مكان زنده بيرون 
آمدند و چه آنها كه هيچ گاه مجال خروج نداشتند، مكاني 
است نامحبوب و نفرين ش��ده كه انگار طلسمش با رنج و 

مرگ  مي شكند. 

زندان اوين چيست و كجاست؟ 
از اتوبان چمران كه به سمت شمال برويد، اگر به تپه هاي 
روبه رو نگاه كنيد، نمايي محو از يك ديوار ممتد و دوار روي 
تپه ها مي بينيد. اين ديوار همان حفاظ امنيتي زندان اوين 
است و ساختمان اصلي زندان كه شامل بندهاي 7 )ويژه 
نگهداري زنداني��ان با جرايم عمومي( بند هش��ت )ويژه 
نگهداري زندانيان سياسي و داراي احكام قطعي( بند چهار 
)ويژه نگهداري زندانيان سياسي عقيدتي و زندانيان مشهور 
اختالس مالي اقتصادي( بند 350 )ويژه نگهداري زندانيان 
سياسي( بند 6 يا بخش 3 س��ابق )عمومي و زيرنظر قوه 
قضاييه( بندهاي 240 و 209 )دراختيار وزارت اطالعات( 
بن��د 325 )دادگاه ويژه روحانيت( بند 4 )ويژه محكومان 
بدون حكم قطعي و قرنطينه( بند 6 يا 350 س��ابق )ويژه 
زندانيان مالي و خدماتي( بند 241 )متعلق به اداره حفاظت 
قوه قضاييه( بند 2 - الف )متعلق به اطالعات سپاه؛ تحت نظر 
قرارگاه ثاراهلل( و بند زنان است، در مركزيت اين ديوار مرتفع 
واقع شده است. از دو دهه قبل و بعد از احداث پل »يادگار«، 
از مسير غرب به شرق اين پل هم اشراف بر محوطه زندان 
اوين ايجاد شده و رانندگان عبوري از اين مسير مي توانند از 
فاصله نزديك تري محوطه محصور زندان را ببينند. امروز 
زندان اوين 51 ساله است. در منابع تاريخي مكتوب، زمان 
افتتاح زندان را سال 1350 ذكر كرده اند كه از زمان افتتاح 
تا بهمن 1357، زيرنظر سازمان اطالعات و امنيت كشور 
)ساواك( اداره مي شد و طي 4 دهه اخير، »ندامتگاه اوين« 
كه بزرگ ترين زندان محل نگهداري زندانيان سياسي و 
جرايم مرتبط با امنيت ملي است، زيرنظر سازمان زندان ها 
و اقدمات تاميني وابسته به قوه قضاييه قرار دارد اگرچه كه 
بندهاي مختلف زندان، بسته به اينكه محكومان توسط 
كدام نهاد امنيتي دستگير شده باشند، ناظر و مسووليت 
جداگان��ه از قوه قضايي��ه دارد. طي 5 دهه گذش��ته و به 
دنبال افزايش تعداد زندانيان سياسي، امنيتي، عقيدتي، 
ظرفيت پذيرش زندان افزايش داده ش��ده در حالي كه در 
زمان افتتاح )1350( گنجايش كل زندان در 20 س��لول 
انفرادي و دو بند عمومي، فقط 320 نفر بوده اما چند سال 
بعد از افتتاح و آغاز بهره برداري از زندان و در سال 1356، 
تعداد سلول هاي انفرادي به 100 سلول افزايش مي يابد و 
بندهاي جداگانه براي زندانيان زن و همچنين محكوميت 
عمومي ايجاد مي شود كه به دنبال اين تغييرات، در ماه هاي 
پاياني سال 1356، ظرفيت زندان اوين به 1500 نفر افزايش 

همچنان پابرجاست و در اين سال ها هم خبر جديدي درباره 
اجراي اين تصميم شنيده و منتشر نشده است. 

نمايش غيرواقعي از واقعيت ها 
طي دهه اخير، قوه قضاييه مهماناني عجيب در زندان اوين 
داشته از جمله تابستان 1396 كه 50 سفير از كشورهاي 
خارجي از جمله اندونزي و پرتغال و كره جنوبي به بازديد 
از بزرگ ترين زندان سياسي ايران رفتند. سفراي خارجي 
بعد از بازديد از زندان، شگفت زده از وضعيت مطلوب زندان 
اوين تعريف كردند كه »آنچه از شرايط اينجا ديدم بسيار 
خوب اس��ت. امكانات تربيتي و اصالحي كه در اين زندان 
است بسيار خوب اس��ت و شرايط زندانيان بسيار خوب و 
رفتاري كه با آنها مي شود بسيار مطلوب است. قبل از اينكه 
بيايم فكر مي كردم اين زندان شلوغ و غيرقابل مديريت باشد 
و محيط خوب و شادي بخش نداشته باشد. هنگام بازديد 
شوخي مي كردم و مي گفتم شرايط اينجا آن قدر خوب است 
كه شايد برخي زندانيان ترجيح بدهند در زندان بمانند..... 
امروز در بازديد اوين فرصتي كردم كه از شرايط اين زندان 
آگاه ش��وم. اين يك مدل خوبي است و خيلي شگفت زده 
شدم و برايم اطالعات جالبي داشت و فكر مي كنم شرايط 
اين زندان واقعا ش��رايط خيلي خوبي اس��ت و اين بازديد 
من را تح��ت تاثير قرار داد..... من زندان هاي كش��ورهاي 
ديگ��ر را نديدم اما چيزي كه برايم خيلي جالب بود اينكه 
اينجا زندانيان لباس فرم ندارند، اسم شان روي لباس شان 
نوشته نشده و درهاي زندان ها بسته نيست. اينجا زندانيان 
نمازخانه، كتابخانه و آرايش��گاه دارند و درهاي خوابگاه ها 

بسته نيست و همه مي توانند با هم ارتباط داشته باشند.«
با فاصله اي كمتر، خبرنگاران داخلي و خارجي هم به 
تماشاي »اوين« دعوت شده بودند و در همين بازديد 
بود كه سهراب س��ليماني؛ مديركل وقت زندان هاي 
اس��تان تهران گفته بود: »ظرفيت اسمي زندان اوين 
هزار نفر است اما آمار كل زندانيان در اين بازداشتگاه 5 
هزار و 300 نفر است كه در حال حاضر، 2 هزار و 500 

نفر از آنان در زندان و مابقي در مرخصي هستند.«
در همين بازديد، زندانيان در گفت وگو با خبرنگاران از 
وضعيت زندان ابراز رضايت كرده بودند و تحمل دوران 
بازداشت در اين زندان را به ديگر بازداشتگاه ها ترجيح 
داده بودند و خبرنگاران هم در گزارش هاي خود تاييد 
كردند كه »مشاهدات ما از گوشه هايي از زندان اوين و 
شرايط زندگي آنان، گفته هاي مقامات قضايي جمهوري 
اسالمي ايران را مبني بر اينكه زندان هاي ايران در جهت 
حفظ حقوق شهروندي و حقوق زندانيان به مراتب بهتر از 

زندان هاي ديگر كشورها است، تاييد مي كند.«
بازداشتگاه اوين در طول 4 دهه گذشته، محل نگهداري 
محكومان سياسي و فعاالن مدني و معترضان وضع موجود 
است. استادان دانشگاه، معلمان، ورزشكاران، دانشجويان، 
روزنامه نگاران، نويسندگان و هنرمندان، فعاالن كارگري و 
دوستداران محيط زيست، چهره هاي سياسي و حقوقي و 
قضايي سرشناس، سال هاست كه »اوين« خانه دوم شان 
شده است. طي س��ال هاي اخير، مسووالن وقت سازمان 
زندان ها مدعي ش��ده اند كه حقوق انس��اني زندانيان در 
»اوين« به  طور كامل رعايت مي شود. شهريور 1400، گروه 
هكري »عدالت علي« موف��ق به هك كردن دوربين هاي 
مدار بسته در برخي بندهاي اين زندان شد و بعد از 4 دهه، 
با نمايش تصاويري تلخ از بدرفتاري زندانبانان »اوين« با 
زندانيان، واقعيت پشت ديوارهاي بزرگ ترين زندان سياسي 

ايران را به عموم مردم ايران نشان داد.
توضيح اعتماد: تمام اطالعات اين گزارش 
مستند به وب سايت هاي رسمي و گفته هاي 
زندانيان سابق است

حقوق  شهروندي

گزارش »اعتماد« از نيم قرن تاريخ زندان اوين و زندانيان معروفش

به دنبال  شب آتشين  اوين

بنفشه  سام گيس

نخستين اعدامي هاي اوين
بي��ژن جزن��ي، عض��و موس��س س��ازمان 
چريك هاي فدايي خلق، در اواسط اسفندماه 
1353 به زن��دان اوين برده مي ش��ود و در 
شبانگاه 29 فروردين 1354 همراه با 8 تن در 
تپه هاي اوين توسط مامورين ساواك و زندان 

اوين تيرباران مي گردد.
حس��ن ضياظريفي، احمد جليلي افش��ار، 
س��عيد )مش��عوف( كالنتري )دايي بيژن 
جزني(، عزيز سرمدي، محمد چوپان زاده، 
عباس س��وركي. مصطفي جوان خوشدل، 
سيد كاظم ذواالنواري همراه با بيژن جزني 
تيرباران شدند. روزنامه هاي كشور در فرداي 
آن روز از اعدام بيژن و يارانش خبر دادند كه 
9 زنداني در حين فرار از زندان كشته شدند. 
اين موضوع تا زمان انقالب بهمن و دستگيري 

و محاكمه كاركنان ساواك مسكوت ماند.
در دادگاِه كوتاه پس از انقالب، آرش بازجوي 
ساواك تش��ريح كرد كه بيژن و يارانش را به 
تپه هاي اوين برده و در آن جا به رگبار گلوله 

بستند.

مرور

بيژن جزنياحمد زيدآباديالهه محمديتقي رحماني

بهزاد نبوي

آيت اهلل حسينعلي منتظري

خسرو گلسرخيمحمود دولت آبادي

شهرنوش پارسي پوررضا عالمه زاده

صادق زيباكالم كرامت اهلل دانشيان

فرخ نگهداراشرف دهقاني

سعيد سلطانپور

محمد نوري زاد فائزه هاشمي رفسنجاني

نيلوفر حامديعباس اميرانتظام

منصور اسانلو عزت اهلل سحابي سيدمصطفي تاج زاده

عباس عبدي

محمدرضا جاليي پور

زندانيان اوين در فاصله بهمن 1357 تا مهر 1401

در طول 51 سال گذشته هزاران نفر از  هموطنانمان پشت ديوارهاي »اوين« محبوس شدند. نام و تصاوير زير  شمار بسيار اندكي از محبوسان است

زندانيان اوين در فاصله بهمن 1350 تا بهمن 1357
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چند روز بعد از آنكه اخباري مبني بر دستگيري تعدادي 
از دانش آم��وزان ش��ركت كننده در ناآرامي هاي اخير 
در فضاي مجازي منتش��ر ش��د محمدمهدي كاظمي 
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: 
دانش آم��وزي در جريانات اخير اخراج نش��ده؛ اگر هم 
تحت تاثير ق��رار گرفته و حركتي انج��ام داده بايد به او 
آگاهي بخشي كنيم. در اين راس��تا تاكنون دانش آموز 

اخراجي نداشته ايم.
در همين راستا، يوس��ف نوري وزير آموزش و پرورش، 
در پاسخ به اين س��وال كه چه تعدادي از دانش آموزان 
بازداش��ت ش��ده اند؟ تنها به اي��ن نكته اكتف��ا كرد كه 
»تعدادشان زياد نيست و اينقدري نيستند. نمي توانم آمار 
دقيقي از تعدادشان بدهم. دانش آموزي در زندان نداريم 
و مواردي هم اگر بازداشت باش��ند براي بحث اصالح و 
تربيت است كه در مركز روان شناسي هستند و دوستان 
كارش��ناس كارشان را انجام مي دهند تا بعد از اصالح به 

محيط مدرسه برگردند.« 
در همين راستا يك عضو كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس شوراي اسالمي از ورود اين كميسيون به موضوع 
دانش آموزان بازداشتي در جريان ناآرامي هاي اخير خبر 
داد. حبيب اهلل دهمرده در واكنش به صحبت هاي وزير 
آموزش و پرورش درباره بازداشت برخي از دانش آموزان 
در جريان ناآرامي هاي اخير گفت: »كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجل��س در صورت وج��ود مطلبي درباره 
دانشجويان و دانش آموزان به آن ورود خواهد كرد. بايد 
حساب اغتشاشگران و كساني كه سوءاستفاده مي كنند 
را از دانشجو و دانش آموز جدا كرد. ما تالش مي كنيم كه 
در صورت وجود موردي بررسي هاي الزم را انجام دهيم.« 

كاهش سن بلوغ اجتماعي
شهال كاظم پور، جامعه شناس ابتدا در خصوص داليل 
ورود دانش آموزان نوج��وان و جوان به جرگه ناآرامي ها 
گفت: همان طورك��ه تاكنون همكاران بن��ده نيز بارها 
عنوان كرده اند، ريشه اين مساله به مشكالتي برمي گردد 
كه اندك ان��دك در جامعه و نزد خانواده ها و نوجوانان و 

جوانان انباشته شده است.
وي با بيان اينكه بخش��ي از اين واكنش ها به رفتارهاي 
جمعي نوجوانان و روحيه آنها برمي گردد، گفت: از منظر 
روانشناسي، اصوال وقتي كه گروهي از نوجوانان 17-18 
س��اله يك س��ري رفتارها و اقداماتي را انجام مي دهند، 
ازآنجايي كه نوجوانان ديگر نيز از طريق فضاي مجازي 
به راحتي و به صورت آنالين از اخبار مطلع مي شوند، آنها 
نيز تمايل پيدا مي كنن��د تا در اين تجمع ها و رفتارهاي 
نوجوانان همس��ن و سال خود شركت كنند. درصورتي 
كه در گذش��ته اصال اينچنين نبود و بچه ها به راحتي از 

آنچه در شهر و كشور اتفاق مي افتاد مطلع نمي شدند.
اين جامعه ش��ناس با ذكر دليل ديگري براي ريشه يابي 
حضور دانش آم��وزان در ناآرامي هاي اخير گفت: نكته 
بسيار بااهميت تر اين است كه سن بلوغ اجتماعي جوانان 
بسيار پايين آمده است كه دليل آن نيز همان گستردگي 

نفوذ وسايل ارتباطي و فضاي مجازي است. 
وي افزود: در واقع به لطف گس��تردگي همين وس��ايل 
ارتباطي، دايره ارتباط��ي دانش آموز امروز ما آنقدر زياد 
ش��ده كه درك و فهم وي از رخدادهاي اجتماعي مانند 

يك جوان 30 ساله در چند دهه قبل تر است.
كاظم پور با تاكيد براينكه اين يك فرآيند جهاني است 
گفت: براي همين معتقدم كه بايد ادبيات انسان شناختي 
خودمان در مورد دانش آموزان و نوجوانان و نگاه مان به 

اين نسل را تغيير دهيم. 
با اين حال وي نقش معضالت اقتصادي و تورم را نيز در 
اين ميان بي تاثير ندانسته و گفت: البته مسلم است كه 
وقتي دانش آموز نمي تواند نيازهايش را از طريق خانواده 
و والدينش كه به شدت تحت تاثير فشارهاي اقتصادي 
هس��تند، تامين كند، بعد از مدتي سرخورده مي شود و 
سر به عصيان مي زند و به هر بهانه اي مي خواهد كه اين 
خش��م و اعتراضش را بيان كند. درست مثل حضور در 

عرصه هايي مانند همين ناآرامي هاي اخير.  
دكتر حبيب آقابخشي، آسيب شناس اجتماعي اما حضور 
دانش آم��وزان در ناآرامي ها را ناش��ي از تفكر نوجوانان 
امروزي دانسته و گفت: واقعيت اين است كه دانش آموزان 
و نوجوان��ان امروز م��ا؛ نقاد و آگاه هس��تند. يعني هيچ 
اظهارنظري را قبول نمي كنند مگر آنكه آن را پذيرفته 
باشند. به بيان ديگر به جاي تفكر نقلي، تفكر نقدي دارند. 
وي افزود: براي اين نوجوانان و جوانان مهم نيست كه 
شما كه هس��تيد و چه جايگاهي داريد. در هر صورت 

حميدرضا خالدي

يك جامعه ش��ناس اصولگرا گفت: علت اينكه برخي 
دانش آموزان اعتراضاتي دارند، پرسشي جدي است و به 
نظر مي رسد آنها آموزش هاي الزم براي طرح مطالبات 
و خواسته هاي خود به صورت مسالمت آميز و به شيوه 

اعتراض مدني را فرا نگرفته اند.
عماد افروغ اظهار داشت: احتماال يكي از داليل منجر 
به اعتراض دانش آموزان اين اس��ت كه آنها در 2 سال 
گذشته با ش��رايط كرونايي با آموزش غيرحضوري و 
دوري از محيط هاي آموزشي مواجه شدند و در نتيجه 
دسترسي آنها به شبكه هاي مجازي و اينترنت راحت 
شد كه به طور طبيعي امكان محرك هاي بيروني عالوه 
بر برخ��ي انگيزه ها و محرك ه��اي دروني به صورت 

مستقيم يا غيرمستقيم فزوني گرفت.
او توضيح داد: حالت مستقيم محرك هاي بيروني يا 
دروني به متاثر ش��دن از دعوت هاي اعتراضي مخرب 
و غيرمستقيم منجر شد كه ناشي از عدم تربيت الزم 
سياسي از طريق همان محيط هاي آموزشي است كه 
حداقل مي توانس��ت به عنوان عامل بازدارنده در برابر 

اين نوع دعوت ها نقش آفريني كند.
افروغ اضافه كرد: دانش آم��وزان براي اعتراض مدني 
در مدارس با توجه به اهميت جامعه پذيري سياسي، 
آموزش نديده اند و به عبارت درس��ت تر ب��ه آنها ياد 
نداده ايم كه چگونه در س��نين باالتر اعتراض بر حق 
خود را بروز دهند، اين در حالي است كه بايد در سنين 
دانش آموزي به آنها ياد مي داديم و ياد بدهيم كه چه 

حقوقي دارند.
اين جامعه شناس گفت: دانش آموز بايد بياموزد كه با 
تكيه بر اصول و حقوق مصرح در قانون اساسي چگونه 
اعتراض خود را ب��ا توجه به اصل 27 قانون اساس��ي 
بروز دهد و اولياي مدرس��ه نيز در مقام مخاطب اين 
اعتراضات حتي به صورت شبيه س��ازي ش��ده، چه 

تكاليفي براي شنيدن اين اعتراضات بر عهده دارند.
او تاكيد كرد: چگونگي بروز و ظهور اعتراضات را مي توان 
در م��دارس در قالب هاي مختل��ف روزنامه ديواري، 
شعارنويس��ي، صدور بيانيه و انتقال درخواس��ت ها و 

مطالبات خود به دانش آموزان آموخت.
اف��روغ اظهار ك��رد: اعتراضات همچني��ن علت هاي 
غيرمس��تقيمي هم دارد كه نه فق��ط دانش آموزان و 
دانشجويان بلكه شامل اكثر شهروندان هم مي شود؛ 
متاسفانه ما ميانه خوبي با نقد نداريم و ارزش   نقد و نفي 
و مراتب ايجابي و مثبت مستتر در آن را به درستي فهم 
نكرده ايم در حالي كه اينها مقوالت فلس��في و نظري 

هستند كه به هر حال بايد حاكمان ما درك كنند.
اين جامعه شناس توضيح داد: بايد به آثار و پيامدهاي 
مب��ارك نقد و نفي پي برد در حالي كه مس��اله اصلي 
در س��طح كالن اين است كه با مقوله نقد و ارزش ها و 
دستاوردهاي آن آشنا نيستيم و در جامعه اي زندگي 
مي كنيم كه به  طور طبيعي بايد سخنان امامان بزرگوار 
خود را ش��نيده و به آن عمل كنيم؛ ب��راي مثال امام 
صادق)ع( مي فرمايند: »محبوب ترين برادرانم نزد من 

كسي است كه عيب هايم را به من هديه كند.«
او يادآور شد: بايد از سيره نظري و عملي ائمه اطهار)ع( 
ب��ه خص��وص از امام عل��ي)ع( عبرت گرف��ت كه در 
خطبه هاي مختلف مانند خطبه 216 مساله نقد را بيان 
فرموده اند و مي فرمايند: »با من چنانكه با پادشاهان 
س��ركش س��خن مي گوييد، حرف نزنيد و چنانكه از 
آدم هاي خشمگين كناره مي گيريد دوري نجوييد و با 
ظاهرسازي با من رفتار نكنيد و گمان مبريد اگر حقي 
به من پيشنهاد دهيد بر من گران آيد، زيرا خود را برتر 
از آن كه اشتباه كنم و از آن ايمن باشم نمي دانم، مگر 

آنكه خداوند مرا حفظ فرمايد.«
اين جامعه ش��ناس درباره اينكه در ش��رايط كنوني 
چگونه بايد اعتراض دانش آموزان را ش��نيد؟ گفت: 
اكنون كالس ه��اي درس باز اس��ت و دانش آموزان 
به كالس مي روند و به راحت��ي و با ارتباط گفتماني 
مناس��ب و صريح و با ش��ناخت منطق گفت وگو و با 
توجه به ابعاد نظري و روانشناختي آن مي توان با اين 
دانش آموزان به بحث نشست و از خواسته آنها با ايجاد 
امنيت خاطر براي شنيدن داليل و استدالل هاي شان 

اطالع يافت.
افروغ عنوان كرد: دانش آموز از طريق زمينه س��ازي 
براي گفت وگو متوجه خواهد شد كه آيا خواسته خود 
را مي داند و مي تواند درباره آن س��خن بگويد يا اينكه 
تحت تاثير يك هيجان قرار گرفته است؟ از اين رو بايد 
حرف هاي دانش آموزان را شنيد و براي اين كار فرصتي 

بهتر از مدارس و كالس هاي درس نيست.
او عنوان كرد: گفت وگو با دانش آموزان بايد در فضايي 
آرام، ب��دون ترس و با احس��اس امنيت خاطر صورت 
گيرد و بر اين اساس مدارس و فضاي آموزشي بهترين 
موقعيت ها هستند البته اين گفت وگو به شيوه تربيتي ما 
برمي گردد كه دانش آموزان بتوانند به راحتي خواسته 

خود را مطرح كنند.
اين جامعه ش��ناس گفت: برخي خواسته ها، ماهيت 
دانش آموزي و متع��ارف دارد و برخي ديگر مربوط به 
خواسته هاي شهروندي آنان است كه بايد سال هاي 
بعد مطالب��ه كنند، اما اكنون مي خواهن��د درباره آن 
صحبت كنند؛ بنابراين بايد در يك فضاي گفت وگوي 
مس��المت آميز به اس��تماع حرف ها و مطالبات آنها 

نشست .

ط��ي چن��د روز گذش��ته و همزم��ان ب��ا اعتراضات 
دانش آموزان در مدارس، صحبت و اخباري در خصوص 
بازداشت تعدادي از دانش آموزاني كه در اين ناآرامي ها 
شركت داشتند منتشر شد. با وجود تكذيب مجلس در 
اين خصوص و مس��ووالن وزارت آموزش و پرورش، اما 
وزير اين امر را تاييد كرد و از همان روز نحوه بازداش��ت 
آنه��ا و ورود لباس ش��خصي ها به داخل م��دارس به 
چالش��ي جديد ب��راي آم��وزش و پرورش بدل ش��د. 
هرچند يوسف نوري، وزير آموزش و پرورش اشاره اي 
به تع��داد دانش آموزان بازداشت ش��ده نكرد اما تاكيد 
كرد: »دانش آموزي در زندان نداريم و مواردي هم اگر 
بازداشت باشند براي بحث اصالح و تربيت است كه در 
مركز روان شناسي هستند و دوستان كارشناس كارشان 
را انج��ام مي دهند تا بعد از اصالح به محيط مدرس��ه 
برگردند.« اين صحبت ها با واكنش هاي مختلف و حتي 
انتشار بيانيه اي با امضاي 600 نفر از فرهنگيان كشور 
در محكوميت ورود لباس ش��خصي ها براي بازداشت 

دانش آموزان منجرش��د. آنچه در اي��ن بيانيه بيش از 
پيش مورد توج��ه قرار گرفته ب��ود صحبت هاي وزير 
آموزش و پرورش بود كه در آن بيان شده بود؛ تعدادي 
از دانش آموزان بازداشت شده  و به مركز اصالح و تربيت 
فرستاده مي شوند تا كارشناسان روانشناس آنها را ارشاد 
كنند و شخصيت هاي ضد اجتماعي در آنها شكل نگيرد. 
همچنين براساس آنچه در اين بيانيه آمده است تاكيد 
شده؛ اينگونه صحبت ها از سوي وزير آموزش و پرورش 
بي سابقه است چرا كه وزيري كه بايد حامي و پشتوانه 
مجموعه زيردست خود باشد، به نوعي با بي تفاوتي خود، 
آب برآتش برخوردهاي سلبي با دانش آموزان مي ريزد. 

اعتراض بدون صالح، جرم نيست
در اين شرايط محمدرضا نيك نژاد، كارشناس آموزشي 
با تاييد اين انتقادها معتقد است كه بر اساس اصل 27 
قانون اساس��ي، اعتراض دانش آموزان قانوني و بدون 
حمل س��الح صورت گرفته و به كس��ي يا وسيله اي 
آسيبي از سوي دانش آموزان نرسيده است. وي درمورد 
فرستادن اين نوجوانان و جوانان به كانون هاي اصالح 

و تربيت مي گويد: »حتي اگر اين بچه ها آس��يب نيز 
رسانده بودند، نبايد به زندان و كانون اصالح و تربيت 
بروند. مراكز اصالح و تربيت، همان زندان كودكان است 
و افرادبزهكاري كه در آنجا حض��ور دارند، جرم هاي 
س��نگين تا حد قتل هم انجام داده اند يا سرقت هاي 
خشن مرتكب شده اند. چرا بايد تعدادي از دانش آموزان 
كه سبك زندگي مد نظر شما را قبول ندارند و به اين 
شرايط اعتراض مي كنند، به زندان  بروند؟ در حقيقت 
بايد افرادي كه با اين كودكان برخورد و آنهارا بازداشت 
مي كنند، به مراكز روانشناسي بروند. نه بچه هاي جامعه 
كه حقوقي براي خود متصور هستند. اگر شما داليلي 
داريد كه اين كودكان و نوجوانان اشتباه مي كنند با آنها 
گفت وگو كنيد، نه اينكه بعد از 40 سال و در شرايطي 
كه هنوز يك خط فكري براي زندگي كودكان تعيين 
نش��ده، ماموران به داخل مدرسه بروند تا با بچه هاي 
مردم برخ��ورد كنن��د.« وي در ادامه صحبت هايش 
مي گويد: »مشكل از مديران كشورماست نه از كودكان، 
چرا كه نتوانسته اند دانش آموزان را قانع كنند كه دارند 
اشتباه مي كنند. اين دانش آموزان نياز به اقناع دارند 

نه تنبيه، نه بازداش��ت و نه فرستادن به كانون اصالح 
وتربيت و مشاوره. مگر اين بچه ها مشكل رواني دارند؟ 
آنها س��بك زندگي مد نظر دولت و حاكميت را قبول 
ندارند و اين شما مديران هستيد كه تفاوت نسلي را با 
دهه هشتادي و نودي ها قبول نداريد. بعد مي گويند 
كه اينها اشتباه مي كنند و لباس  شخصي ها را به داخل 
مدرسه مي فرستند تا آنها را بازداشت كنند! اين حاصل 
سياست هاي اشتباه مديران در چند دهه گذشته است. 
نيك نژاد با اش��اره به اينكه اين روند هم آسيب هاي 

كوتاه مدت براي اين ك��ودكان دارد و هم بلندمدت، 
مي افزايد: »اين برخوردهاي در كوتاه مدت به شكل 
هويتي و شخصيتي و در بلندمدت »سرنوشت« آنها 
را تحت الش��عاع قرار مي ده��د. در حقيقت اين نوع 
برخورد با كودكان و نوجوان��ان به جاي اينكه آنها را 
اقناع كنند، باعث بروز خشونت بيشتر در آنها مي شود. 
در واقع برخوردها به مثابه استخوان الي زخم است كه 
مي تواند در شرايطي ديگر خود را به اشكال مختلف 

در سطح جامعه بروز دهد.«

واكنش فعال اصولگرا به حضور 
دانش آموزان در ناآرامي هاي اخير 

از داليل حضور دانش آموزان به 
درگيري ها  فضاي مجازي بود

مدرسه

 ديدگاه انتقادي كارشناسان 

در مورد فرستادن دانش آموزان بازداشت شده به مراكز اصالح و تربيت: 

 دانش آموزان، مديران فرهنگي مي خواهند 

نه مسووالن نظامي!

يك كارشناس آموزشي: 
وزير نبايد اجازه ورود لباس شخصي ها را به مدارس بدهد 

وي اول صحبت هاي شما را نقد مي كند و از نقدي كه 
مي كند به فهم مي رسد.

اين آسيب شناس با ذكر اينكه دانش آموزان امروزي 
آرمان هايي مش��روع و بحق دارند، گفت: با اين وجود 
در عمل جامعه ما با كاركردهاي سياس��ي و قضايي و 
مش��اغلي كه ايجاد مي كند قادر نيست اين نيازهاي 
مشروع آنها را برآورده كند. در واقع مي توان گفت كه 
فهم اين بچه ها از مجري صدا و سيمايي كه از وضعيت 

كنوني جامعه سخن مي گويد بيشتر و بهتر است!
وي ب��ا بيان اينك��ه جاي خالي »گفت وگ��و« در بين 
حكمرانان ما كامال مش��هود اس��ت، گفت: در عمل 
حكمران هاي ما به جاي »گفت وگو« فقط »گفت« و 
يك رابطه يك طرفه با مردم دارند. براي همين وقتي 
كه حرفي را مطرح مي كنند و مردم آن را نمي پذيرند، 

حيرت مي كنند!
آقابخشي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به 
افرادي كه حضور دانش آموزان در ناآرامي هاي اخير را 
ناشي از »هيجانات« نوجواني و جواني عنوان مي كنند 
نيز گفت: مس��لما اي��ن حضور فقط ب��ه خاطر قليان 
»هيجانات« جواني و نوجواني دانش آموزان نيست بلكه 
از شعور آنها سرچشمه مي گيرد. اما در عوض مسووالن 
نقد را برنمي تابند و حتي حاضر نيستند به انتقادهاي 

اين نسل گوش دهند. 

وي همچنين با اش��اره به اينكه طبيعي اس��ت كه در 
هرجايي كه جامعه اي شكل مي گيرد، يقينا با يك سري 
شور جمعي مواجه باشيم، گفت: معتقدم حكمران هاي 
جامعه چاره اي ندارند جز اينكه شأن و منزلت جوانان را 
رعايت كنند. چرا كه دانش آموزان امروز ما انديشمندان 
فرداي ما خواهند بود. از سويي بسياري از نخبگان ما 
كه اين روزها به شدت روند مهاجرت آنها به كشورهاي 
اروپايي و پيش��رفته افزايش پيدا ك��رده، به اين دليل 
مهاجرت مي كنند كه شأن و منزلتي كه در كشورشان 

نداشته اند را در آن سوي مرزها پيدا كنند. 

حق محفوظ اعتراض
در صحبت هاي جنجالي اخير وزير آموزش و پرورش 
اما نكته مهم ديگري هم بود كه در نوع خود با انتقادهاي 
تندي از س��وي افكار عمومي و حتي مسووالن همراه 
بود. دبير مرجع ملي كنوانس��يون حق��وق كودك از 
فرستادن دانش آموزان بازداشتي براي اصالح و تربيت 
به مراكز روان شناس��ي خبر داد و گفت: هدف ما اين 
است كه مانع از تبديل دانش آموزان به شخصيت هاي 

ضداجتماعي شويم. 
»فت��اح احم��دي« در مورد فرس��تادن ك��ودكان و 
دانش آموزان بازداش��تي به كانون اصالح و تربيت نيز 
گفت: همان طوركه مي داني��د در همه موقعيت ها از 
جمله خانواده، مدرسه و جامعه شاهد رفتارهايي مغاير 
با قانون در روابط بين كودكان با بزرگسال هستيم كه 
در چنين شرايطي كودكان هم مانند ساير افراد جامعه 
مي توانند قرباني يا ناقض قانون باشند و ممكن است 
مرتكب خالفي شوند؛ در جمهوري اسالمي نيز مشابه 
كش��ورهاي ديگر كانون اصالح و تربي��ت، به عنوان 
نهادي ك��ه در تربيت، اصالح و بازپروري ش��خصيت 
كودكان نقش مستقيم دارد، براي كودكان پيش بيني 
شده است، چراكه بايد محيط نگهداري اين كودكان 
با توجه به اينكه زير 18 سال هستند از ساير مجرمان 

متفاوت باشد.
احمدي با ذكر اينكه وفق قوانين داخلي و بين المللي 
كودكان نيز ح��ق اعالم نظر و مش��اركت در مجامع 
مس��المت آميز را دارند، افزود: ليكن در مواد 13 تا 15 
كنوانسيون حقوق كودك نيز، رعايت حقوق ديگران و 
حفظ امنيت، نظم عمومي، بهداشت عمومي يا اخالق 
عمومي اين حق را به كشورها داده تا بر حقوق مصرح 
در اين مواد، محدوديت اعمال كند. لذا در اين شرايط 

جامعه، خانواده، نظام حاكميت و گروه هاي مربوط به 
دفاع از حقوق كودكان در همه حوزه ها از جمله دستگاه 
قضايي بايد هوش��يار باش��ند و اين مسووليت دولت 
است تا در اين ش��رايط از افراد زير 18 سال حفاظت 
كند. برخي افراد زير 18 سال نيز در تجمعات حضور 
پيدا كردند كه به منظور دور نگهداشتن آنان از محيط 
آسيب زا و محافظت از وارد شدن آسيب هاي بيشتر به 
اين افراد، تالش شد در قالب نگهداري بسيار كوتاه مدت 
در كانون ه��اي اصالح و تربيت، ضمن پيش��گيري از 
ارتكاب جرايم جدي تر توس��ط آنان، با مس��ووليت و 

حقوق شان آشنا شوند.
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك خاطرنشان 
كرد: در رابطه با اين وضعيت ما يادآوري كرده ايم كه 
نس��بت به اين كودكان اصل تفكيك بر اس��اس جرم 

ارتكابي رعايت شده باشد و اين دقت را داشته باشند كه 
در كنار كودكان ديگري كه مرتكب ساير جرايم شده اند 
قرار نگيرند؛ همچنين نسبت به كودكاني كه به نوعي 
ناقض قوانين و مقررات هس��تند، توجه شده و حضور 
در كانون منجر به بازآموزي موثر و بازگش��ت صحيح 
آنها به جامعه و محيط مدرس��ه ش��ود و مهارت هاي 
اوليه نحوه بيان ديدگاه و نظرات و مشاركت در مجامع 

مسالمت آميز به آنها مجددا آموزش داده شود.
احم��دي گفت: اين ك��ودكان بع��د از بازداش��ت از 

بزرگساالن جدا مي شوند.
وي درباره ورود نيروهاي لباس ش��خصي و پليس به 
مدارس نيز گفت: در جمهوري اس��المي از گذش��ته 
حرمتي براي دانشگاه ها و مراكز آموزشي وجود دارد 
در حال حاضر نمي توانم بگوي��م كه در كجاها نقض 
شده و اين حريم ها شكسته شده، اما به عنوان مرجع 
ملي اين يادآوري ها را كرده ايم كه نيروهاي امنيتي و 
پليس حواس ش��ان به مراكز آموزشي باشد. البته در 
اين اتفاقات ممكن است از نواحي دو طرف تعرضاتي 
صورت بگيرد و به طور مثال ممكن است فرد معترضي 
كه كودك هم نيست به يك مدرسه يا هيات يا مسجد 
وارد ش��ود و فرد تعقيب كنن��ده هم وارد مي ش��ود. 
همان طورك��ه يك كودك حق ندارد به كس��ب و كار 
مردم خدشه وارد كند و به طور مثال خودرويي را آتش 

بزند، اما در منازعات ممكن است اتفاقاتي هم بيفتد.

گوش شنوايي كه دانش آموزان مي خواهند
ديدگاه كارشناسان نيز تقريبا مطابق همين ديدگاه است. 
شهال كاظم پور با ذكر اينكه اين ديدگاه و نگاه براي اعزام 
دانش آموزان به مراكز اصالح و تربيت منطبق با هيچ يك 
از اص��ول تربيتي و رفتاري نيس��ت گفت: سال هاس��ت 
كه جمعيت ش��ناس ها هش��دار مي دهند كه جمعيت 
كش��ور در حال حركت در مسير سالخوردگي است. اين 
درحالي است كه رهبري بر توجه مسووالن به مشكالت 
و دغدغه هاي جوانان و بالندگي آنها تاكيد كرده اند. ولي با 
فرستادن دانش آموزان به كانون هاي اصالح و تربيت عمال 
زمينه را براي سركشي بيشتر آنها و حتي تبديل آنها به 

مجرمان و بزهكاران آينده، فراهم مي كنيم.
وي تصري��ح كرد: به عبارتي اين اقدام بس��يار خطرناك 
است و مي تواند آينده اين دانش آموزان را به معناي واقعي 

كلمه تباه كند.
اين جامعه شناس با تاكيد براينكه مسووالن بايد خيلي 
پيش ت��ر از اينها به فك��ر مذاكره و گفت وگ��و با جوانان 
مي افتادن��د، گفت: بايد با اين دانش آم��وزان و بچه هاي 
امروزي گفت وگو كرد. آن هم نه به صورت مستقيم بلكه 
از طريق معلم هاي آنها يا يك س��ري از افرادي كه مورد 
اعتماد و عالقه آنها هستند. بايد دغدغه هاي آنها را شنيد. 
آن وقت قول مي دهم كه تمام اين سركشي هاي كنوني 
جوانان فروكش خواهد كرد و ديگر شاهد حضور آنها در 

ناآرامي هايي اينچنيني نخواهيم بود. 
آقابخش��ي نيز با تاييد اين س��خنان و با تاكيد براينكه 
دانش آم��وزان كنوني، گوش ش��نوا مي خواهند، گفت: 
همانطور كه اشاره كردم، اين دانش آموزان جواناني آگاه 
هستند كه مي خواهند وضعيت موجود را به نفع جامعه 
تغيي��ر داده و اصالح كنند. وقتي خود من در جلس��ات 
مشاوره اي كه دارم با اين جوانان صحبت مي كنم، مي بينم 
با دقت به حرف هاي من گوش مي دهند و خوش ش��ان 
مي آي��د. چون به دنب��ال تحليل حرف ه��ا و پيدا كردن 
راهكاري مناسب براي بهبود شرايط خود و جامعه شان 
هس��تند. اما متاس��فانه حاكميت اين مس��اله را درك 
نمي كند و به جاي گفت وگو به فكر برخورد پليسي با اين 

دانش آموزان و جوانان است.
وي افزود: واقعيت اين اس��ت كه دانش آموزان و جوانان 
امروز خودش��ان را يك س��روگردن باالتر و برتر از ساير 
نسل ها و حتي مس��ووالن مي دانند و نقدهايي جدي بر 

خط مشي دولتمردان دارند. اين نقدها بايد شنيده شود.
اين آسيب ش��ناس در ادامه با انتقاد شديد از فرستادن 
دانش آموزان به مراكز اصالح و تربيت گفت: من مدت ها در 
اين مراكز كار كرده ام. اصال سبك و سياق و شيوه اداره اين 
مراكز و افرادي كه در آنجا نگهداري مي شوند به گونه اي 
نيست كه دانش آموزمان را از پشت نيمكت هاي مدارس 

به آنجا بفرستيم. 
وي با بيان اينكه كار فرهنگي، مسوول فرهنگي مي خواهد، 
گفت: اما به نظر مي رس��د وزير آموزش و پرورش به هيچ 
عنوان متوجه عواقب برخورد با دانش آموزان و فرستادن 
آنها به كانون ه��اي اصالح و تربيت نيس��ت! آينده اين 
دانش آموزان با فرستادن ش��ان به مراكز اصالح و تربيت 
حقيقتا نابود مي شود و آنها بعد از بيرون آمدن از اين مراكز 
عمال به دشمني خطرناك براي جامعه بدل شده و حتي 
ممكن اس��ت جذب گروه هاي معاند يا خالفكار و مجرم 
شوند. يعني به هرحال ديگر براساس نرم ها و هنجارها و 
ارزش هاي جامعه عمل نخواهند كرد. اين همان رفتاري 
اس��ت كه ما از آن به عنوان رفتار »ض��د اجتماعي« ياد 
مي كنيم. براي همين معتقديم كه يك مدير اگر فرهنگي 
باشد بايد به فكر فرهنگ س��ازي و كار فرهنگي باشد نه 
اقدامات نظامي و امنيتي. آن هم براي دانش آموزاني كه 

مدعي هستيم آينده سازان اين كشور هستند.

مس��لما اين حضور 
فق��ط ب��ه خاط��ر 
قلي��ان »هيجانات« 
جوان��ي و نوجواني 
ن  ا ز م��و ن�ش آ ا د
نيست بلكه از شعور 

آنها سرچشمه مي گيرد. اما در عوض مسووالن 
نق��د را برنمي تابند و حتي حاضر نيس��تند به 

انتقادهاي اين نسل گوش دهند. 
معتقدم حكمران هاي جامعه چاره اي ندارند جز 
اينكه شأن و منزلت جوانان را رعايت كنند. چرا 
كه دانش آموزان امروز ما انديشمندان فرداي ما 
خواهند بود. برخوردهاي اين چنيني باعث شده 
بس��ياري از نخبگان ما اين روزها به شدت روند 
مهاجرت آنها به كشورهاي اروپايي و پيشرفته 

افزايش پيدا  كند.

سن بلوغ اجتماعي 
جوانان بسيار پايين 
آم��ده اس��ت ك��ه 
دليل آن نيز همان 
گس��تردگي نف��وذ 
وس��ايل ارتباط��ي 

و فض��اي مجازي اس��ت.  در واق��ع به لطف 
گس��تردگي همين وس��ايل ارتباطي، دايره 
ارتباطي دانش آموز امروز ما آنقدر زياد شده 
كه درك و فه��م وي از رخدادهاي اجتماعي 
مانند يك جوان 30 ساله در چند دهه قبل تر 

است.
ب��راي همي��ن معتق��دم ك��ه باي��د ادبيات 
م��ورد  در  خودم��ان  نسان ش��ناختي  ا
دانش آم��وزان و نوجوان��ان و نگاه مان به اين 

نسل را تغيير دهيم. 
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كتاب »عمليات پنجه عقاب: تالش نافرجام 
در خاتمه دادن ب��ه بحران گروگان گيري در 
ايران« نوشته جاس��تين دابليو. ويليامسون 
با ترجمه محمد معماريان در ۱۶۸ صفحه با 
شمارگان ۵۰۰ نسخه با قيمت ۵۰ هزارتومان 

در انتشارات ايران منتشر شده است.
در يادداشت مولف آمده است: »گردهم آوري 
نگاه جامع به »عمليات پنجه عقاب«، چهل 

سال پس از اجراي آن حمله، به چند دليل 
چالش برانگي��ز بود. بيش و پي��ش از همه، 
اين يك عمليات بس��يار محرمان��ه بود كه 
هنوز هم برخ��ي جزييات��ش محرمانه اند. 
عالوه ب��ر اين، روايت هاي اول ش��خص كه 
طي ده  سال ابتدايي پس از عمليات منتشر 
شدند، به واسطه محرمانگي هاي باقيمانده، 
پياده سازي نادرست دست نوشته ها و خطاي 

حافظه در باب جزييات عملياتي ماموريت 
مشكل داشتند.

 متاس��فانه برخي از اين خطاه��ا هنوز هم 
هرازگاه��ي در برخ��ي آث��ار خودنماي��ي 
مي كنن��د. در نهايت، بايگان��ي تصويري از 
اين عمليات بسيار كم است. تعدادي عكس 
از هواپيماه��اي مختل��ف پي��ش از يورش 
و همچني��ن از صح��راي ش��ماره يك پس 

از فاجع��ه وجود دارد، ام��ا تنها عكس هاي 
شناخته ش��ده از نيروي دلتا هنگام ورود به 
عمليات، سلس��له عكس هايي هس��تند كه 
عكاس دلتا، ژوزف جي. سوماكريس گرفته 
اس��ت. اين عكس هاي جالب توجه، دلتا را 
هنگام سوار شدن به هواپيما در روز حمله و 
۲۴ س��اعت بعد هنگام بازگشت از آن اتفاق 

فاجعه بار نشان مي دهد«. 

عمليات پنجه عقاب

تيتر مصور|انرژی سبز
الحبرا

خاطره در تاريخ

ناصرالدين شاه ناهار هميشه 
در بيرون��ي مي خ��ورد و 
چ��ون س��فره را روي زمين 
مي انداختند، اطاق خاصي 
براي سفره خانه معين نبود. 
در هر اطاقي كه ميل مي كرد 
سفره او را مي گس��تراندند. در كنار سفره، سمت 
راست محل جلوس ش��اه، يك بچه سفره اي هم 
پهن مي كردند كه در آن تن��گ آب و ظرف يخ و 
گيالس آبخوري بود. در س��ر سفره او شيريني و 
ميوه و مربا و آجيل هم مي گذاش��تند. خوانساالر 
هم كه خود يا پسر و برادرانش غذا را از آشپزخانه 
تا اطاق شاه آورده بود، جزو عمله خلوت ايستاده 
بود. شاه سر سفره مي آمد، از آبدارخانه هم دو، سه 
قسم كباب مي آوردند، تا ممكن بود سفره شاه از 
تنگ بلور آب اناري كه ترش��ي بر آن غلبه داشت، 
خالي نبود. ش��اه عادت داش��ت آب انار را با نمك 
و گلپر س��اييده بخورد. پلو را هم بس��يار پرادويه 
مي خورد. در سر س��فره با پيشخدمت ها و رجال 
درباري ك��ه حاضر بودند، صحبت مي داش��ت و 
گاهي هم براي او روزنامه خارجه مي خواندند و اين 
كار را گاهي دكتر طولوزان و اكثر اعتمادالسلطنه 

انجام مي دادند.
ناهارش كه تمام مي ش��د، امر م��ي داد يكي، دو 
س��ه ظرف از ميوه ه��ا و ش��يريني ها و آجيل ها و 
گاهي تنگ آب انار را با نمك و گلپر از س��ر سفره 
برمي داش��تند و در روي مي��زي مي گذاش��تند 
ك��ه در فاصله بي��ن ناهار و عصران��ه، خوردني به 
دس��ترس خود داش��ته باش��د. ناصرالدين شاه 
بس��يار اك��ول )به تعبي��ر امروزي ما »ش��كمو و 
ُپرخور«( بود و پند عبيد زاكان را به كار بس��ته تا 
مي توانست آلت جاييدن و... را بي كار نمي گذاشت 
)جاييدن به معني جوي��دن( . روزي در حضور او 
از تداخل صحبت شده و بعضي ضعيف المعده ها 
از مض��ار آن چيزهايي مي گفتند. ش��اه به دكتر 
طولوزان گفت »حكيم! ما هم تداخل مي كنيم؟« 

دكتر ع��رض كرد: »خي��ر قرب��ان! اعلي حضرت 
متصل مي خورند.« واقعا درس��ت گفته بود چون 
ناصرالدين ش��اه جز در مواقعي كه كار مي كرد يا 
راه مي رفت ك��ه در آن موقع قليان و قهوه و چاي 
جاي خوراكي ه��اي ديگ��ر را مي گرفت، متصل 
مي خورد. بعضي ها را ديده ايم كه در يك قسمت 
از زندگان��ي خود اين ع��ادت را دارند و همين كه 
قدري پا به سن گذاش��تند از راه اجبار و با كمال 
افس��وس اين كار را وامي گذارند. ولي ساختمان 
و ط��رز زندگاني اين ش��اه طوري بود ك��ه تا دم 
مرگش مثل ايام جواني در خوردن افراط مي كرد. 
اعتماد حضرت آبدارچي شاه بود و شاه به تقليد از 
امين السلطان به او آقادايي مي گفت. آقاي موسي 
رييس كه در آن دوره پيشخدمت ناصرالدين شاه 
بود، مي گويد: روزي ش��اه ناه��ار و لكلكانه بعد از 
ناه��ار و عصرانه و حتي قاب پر از بالل كباب كرده 
را هم كه در عصرانه هاي خود مي خورد، خورده و 
در باغ مشغول گردش بود )كمتر اسبي است كه 
وقتي سر سم رفت بعد قدري لكه نرود. براي اينكه 
اس��ب مجددا به راه قدم معمول خود بيفتد سوار 
عاقل بايد با اس��ب مماشات كند. اين مماشات را 
مي توان لكلكانه اس��م گذاشت و شايد لكلكانه از 
اين مماشات اتخاذ شده باشد و كنايه از نوازش و 
دادن تعارف و رشوه به كسي است كه مستحق آن 
نباشد و اجماال اجري كه در مقابل كار نكرده داده 
شود، لكلكانه مي گويند. همچنين براي اشاره به 
چيزي كه به طور فوق العاده به كس��ي بدهند نيز 
به كار مي رود( . ش��اه نزديك به حياط آبدارخانه 
رس��يد. اعتماد حضرت ايس��تاده بود، شاه گفت: 
»آقادايي؟ زهرم��ار! چي داري بخوريم؟« اعتماد 
حضرت گفت: »هر چه امر بفرماييد حاضر است.« 
شاه گفت: »قدري تخمه گرمك بو بده و بيار!« بعد 
از يك ربعي اين سفارش شاه حاضر شد و در ظرف 
بلور در س��يني نقره مقداري آوردند. شاه با كمال 
اشتها تا دانه آخر تخمه ها را كه دهن آنها تا نصفه 
باز شده و شكستن آن زحمتي نداشت، صرف كرد.

ناصرالدين شاه، روايت مستوفي )2(
مرتضي ميرحسيني
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شوكران نوش

چوگان
هر كسي بي خويشتن جوالن عشقي مي كند                تا به چوگان كه در خواهد فتادن گوي دوست

سعدي دشمنم را بد نمي خواهم كه آن بدبخت را                              اين عقوبت بس كه بيند دوست همزانوي دوست 

هر زمانه رس��انه مسلط خود را دارد و 
اين مركزيت رس��انه اي بر نسل هاي 
حاضر در هر زمانه نيز تاثير مي گذارد. 
اين رس��انه ها هس��تند كه ن��ه تنها 
اطالعات بلكه نگرش و سليقه نسل ها 
را هم مي سازند. به تبع اين شكل گيري 
ش��يوه نگاه و دانش افراد ش��خصيت و هويت آنها نيز شكل 
مي گيرند از اين رو بي آنكه بدانيم يا بخواهيم رس��انه ها ما را 
شكل يا تغيير مي دهند و شخصيت و هويت يا سبك زندگي 
ما حاصل رسانه ها و نسبت ما با رسانه هاست. اينگونه است كه 
براي شناخت بهتر تغييرات و رفتار اجتماعي بايد رسانه ها و 
نوع رفتار آنها را بشناسيم. اين شناخت رسانه هاست كه زمينه 
درك متقابل جامعه و گفت وگو درون جامعه اعم از نسل ها و 
طبقات را فراهم مي كند. اين نكته را بيش از هر چيز در شرايط 
امروزي جامعه بايد مدنظر قرار دهيم چرا كه طي دهه هاي 
اخير رشد تغييرات رسانه اي افزون تر شده و از سوي ديگر حجم 
حضور و اثربخشي آنها نيز افزون تر شده است. اين نسبت رسانه 
و نسل ها و حتي شكل دهي رفتار ادواري جامعه را مي توان در 
مقايسه تمايز رسانه هاي يك قرن گذشته و نسل هاي متاثر از 
آنها مشاهده كرد. وقتي كه صنعت چاپ پديد آمد دسترسي 
به كتاب بيشتر شد و به تبع آن كتب به يك مرجع فرهنگي، 
علمي و اجتماعي تبديل شدند اما دسترسي به كتب، سطحي 
از سواد را نياز داشت و از سوي ديگر امري زمانبر بود از اين رو 
هم سليقه ها طي زمان ساخته مي شد هم اين رسانه بر قشري از 
جامعه مسلط مي شد. با گسترش حوزه نشر به حوزه مطبوعات 
طبيعتا جنبه فراگيري و روزمّرگي بيشتر شده و اطالع رساني 
خبري جنبه مسلط تري به خود گرفت. با آمدن رسانه هاي 
شنيداري مانند راديو و نوار كاست اين سليقه به شكل ديگري 
تغيير يافت. در نظر داشته باشيم كه راديو يا كاست يك سويه 
بودند و توليد آنها محدود ب��ود و براي توليد جديد مخاطب 
بايد زماني را صبر مي كرد و در نهايت مصرف آن هم جمعي و 
اشتراكي بود. با اضافه شدن تصوير و شكل گيري رسانه هاي 
تصويري همچون تلويزيون يا سينما اين سليقه به گونه ديگري 
ش��دت يافت و حتي ش��اهد مرجعيت چهره هاي رسانه اي 
همچون هنرپيشه ها يا مجريان هستيم كه به الگوي سبك 
زندگي تبديل مي شوند اما همچنان محدوديت دسترسي به 
توليدات، زمان دسترسي و يك سويگي در آنها نيز وجود دارد اما 

با رشد رسانه ها اعم از تلويزيون هاي ماهواره اي اين محدوديت 
توليدات و دسترسي مي شكند و با به وجود آمدن رسانه هاي 
سايبري اعم از وبالگ ها تا شبكه هاي اجتماعي يك سويگي 
از دست مي رود و به تبع آن نس��ل ها هركدام با سليقه هاي 
رسانه هاي دوره خود صاحب رفتار، سليقه و مطالبه ديگرگونه 
مي يابند. نس��ل هاي متاخر در معرض حج��م فزاينده اي از 
اطالعات هستند كه بي زمان و بي مكان است آنها در بزرگراه  
پرسرعت رسانه هاي سايبري زندگي مي كنند كه هر چيزي را 
در لحظه مي يابد و در لحظه تغيير مي دهد، اين زيست مجازي 
سبك و سياق خود را دارد و مهم ترين ويژگي اين زيست آن 
است كه كامال شخص محور است و هر كس نام و نشان خود را 
در اين زيست مي سازد، از اين رو جداي از تاثيرپذيري امكان 
ساختن و شكل دهي يا انتخاب فردي در آن برجسته است از 
همين رو افراد در آن داراي يك من اختصاصي هستند و همين 
من هاي مجازي سبب كثرت در آن شده است. امروزه زيستن 
بدون »من  مجازي« غيرممكن است و نمي توان آن را از آدم ها 
گرفت. در نظر داشته باشيم كه من مجازي كامال متفاوت از 

من حقيقي و من اجتماعي افراد است.
چالش هاي امروز ايران را مي توان حاصل تقابل اين من هاي 
سه گانه دانست به ويژه رويارويي من  اجتماعي و من  مجازي 
اما بايد در نظر داشته باشيم كه امروزه نمي توانيم من مجازي 
را حذف كنيم يا آن را شبيه من اجتماعي بسازيم. اما بايد در 
نظر داش��ت كه اين چالش ها را بدون در نظر گرفتن ويژگي 
رسانه ها نمي توان فهميد و آنها را حل كرد. زمانه امروز ما و حتي 
چالش هاي آن بخشي حاصل تغيير رسانه هاست. من مجازي 
امروز انباشته از اخبار و اطالعات در لحظه است كه نمي توان 
آن را از افراد پاك كرد يا راه را بر آن بست. من مجازي حاصل 
تعامل و چندسويگي است و از سوي ديگر اين »من  مجازي« 
من حقيقي و من اجتماعي را شكل مي دهد اما مهم تر از همه 
اين است كه نسل هاي پيشين تصوري از رسانه هاي جديد 
ندارند يا آن را مانند رسانه هاي قبلي و زمانه خود مي نگرند و 
مي خواهند آن را همچون رسانه هاي قبلي كنترل كنند از اين 
رو عمال دست به محدودسازي آن مي زنند در حالي كه اين 
رسانه ها محدوديت هاي س��ابق را نمي پذيرند. بحران امروز 
بحران عدم شناخت و پذيرش تغيير رسانه هاست كه به صحنه 
اجتماعي كشانده شده است و حتي اگر از صحنه اجتماعي 

خارج شود در بستر رسانه اي خود ادامه مي يابد.

از قدي��م، زي��اد گفت��ه و نوش��ته اند 
»گذشته، چراغ راه آينده است.« اين 
مثال و نكته نغز را با اين هدف، مطرح 
و تاكيد كرده اند كه براي موفقيت در 
هر امري، هر راه و هر مسيري و براي 
تداوم طي طريق مناسب و مطلوب، 
هر از گاهي بايد بايستيم، لختي تامل كنيم و ببينيم تا كجاي 
راه آمده ايم، آيا در جاده اصلي مي رويم يا از جاده خارج شده 
و در ناهمواري هاي »شانه خاكي« كنار جاده، كشان كشان 

حركت  مي كنيم؟
اصال بايد ايستاد تا گرد و غبار پشت سر فرو بنشيند و بتوان ديد 

كي به كيست، تاريكي است يا روشنايي است؟ 
اصال بايد ايستاد و ديد چه كساني پشت سر هستند؟ و اگر، از 
ريل خارج شده و تعادل خود را از دست داده ايم، ببينيم چه 
كساني، موجب چنين وضعي شده اند؟ خودمان، مقصر بوده ايم 
يا دشمنان دوست نما، ما را از »راه« خارج كرده اند و به سمت 

»چاه« سوق مي دهند؟!

شرايطي كم نظير
ايران، كش��وري اس��ت كه با وجود كاهش بنيه اقتصادي و 
اجتماعي و حتي نامساعد ش��دن شرايط زيست محيطي و 
آلودگي هوا و... هنوز هم كشوري با امكانات كم نظير از لحاظ 
آب و خاك و موقعيت جغرافيايي و منابع زيرزميني و روزميني 
و پيشينه تاريخي و فرهنگي غني و سرشار از نيروهاي انساني 

بااستعداد به حساب مي آيد.
شايد، اگر مختصات و ويژگي هاي كش��ور ايران را براي يك 
غيرايراني بازگو كنيد در وهله اول، آهي بكش��د و حسرتش 
را براي زندگي در چنين كش��وري بر زبان بي��اورد، ولي اگر 
روي ديگر سكه را بنگريم و نگاهي مقايسه اي به كشورمان و 
كشورهاي ديگر بيندازيم و ببينيم مردم بسياري از كشورهايي 
ك��ه يا، هيچ يك از اين امكانات و قابليت ها را ندارند و يا، فقط 
با استفاده از يكي از امكانات برشمرده ايران، چگونه پله هاي 
ترقي را در دهه هاي اخير پيموده و از رفاه و معيشت و آسايش 
مناسبي برخوردار شده اند انگشت تعجب و حيرت به دهان 

مي گزيم كه چگونه، به اينجا رسيده ايم؟!

آسيب شناسي همه جانبه
به راستي، با وجود اين همه امكانات و قابليت هاي كشور. آيا 

حال مردم ما خوب است؟
آيا از مشكالت اقتصادي رنج نمي برند؟

آيا مشكل كم آبي ندارند؟
آيا از بي عدالتي گسترده، در عذاب نيستند؟

آيا به حريم خصوصي آنان احترام گذاشته مي شود؟

آيا به حقوق شهروندي آنان توجهي مي شود؟
آيا در هر زمينه اي، راهي و جايي براي نفس كشيدن آنان، باقي 

گذاشته شده است؟
اگر كارشناسان منصف و منطقي، دست به يك آسيب شناسي 
همه جانبه از شرايط موجود و چرايي آن بزنند به يقين، به جز 
از دس��ت دادن فرصت هاي فراوان براي ايجاد رفاه و آسايش 
مردم و از بين رفتن سرمايه هاي عظيم اقتصادي و اجتماعي 
و انس��اني، به جرات مي توان گف��ت مهم ترين چيزي كه در 
اين س��ال ها از دست داده ايم مقوله مهم و تاثيرگذاري به نام 

»فرهنگ« بوده است!

واژگوني فرهنگي
اگر ژاپن و آلمان، پس از جنگ جهاني دوم توانستند در يكي، 
دو دهه كشورشان را بازسازي كنند و قوي تر از پيش، دوباره 
بايستند و به حيات اجتماعي خويش ادامه دهند بدون شك، 
به اتكاي فرهنگ نهادينه شده در مردم كشورشان بوده است.

فرهنگ »كار و تالش« و فرهنگ ترجيح منافع ملي بر منافع 
فردي و جناحي، عامل و ابزار اصلي روي پاي خود ايس��تادن 
و بازگشت سريع دو كشور ژاپن و آلمان به صحنه پيشرفت 
جهاني بوده اس��ت. درحالي كه در چند دهه اخير در كشور 
ما، كم توجهي به فرهنگ و هويت و منافع ملي، موجب شده 
است هر كس، به دنبال منافع فردي و جناحي خويش باشد 
و تالش كند با استفاده از رانت هاي موجود ناشي از جايگاهي 
كه به دست مي آورد مصالح ملي را ناديده انگارد، درمي يابيم 
خيلي دور از ذهن نيست سرانجام اين وضعيت، همان شود كه 

مي بينيم: واژگوني و سقوط فرهنگي.
به خوبي مي توان مش��اهده كرد فرهنگ، سياست، اقتصاد، 
دين، اخالق، همدلي دولت و ملت، اعتماد ملي و اميد به آينده 

و ميهن پرستي، در ايران حال و روز مناسبي ندارد.
در بخش سياست، اگر نگاه زمامداران به ملت -به عنوان منبع 
اصلي مشروعيت- تغيير نكند، نمي توان انتظار معجزتي براي 

بهبود اوضاع را داشت.
در بخش دين، بايد گفت اگر از سياست زدگي دورش نكنند 
تاثير گذاري اخالقي و معنوي و سعادت بخش آن، فروكش 

كرده و به  شدت كاهش پيدا خواهد كرد.
در بخش اقتصاد نيز، اگر به بهانه خودكفايي -كه گاهي صرفه 
اقتصادي هم ندارد- همچنان فرصت حضور فعال در بازارهاي 
جهان��ي را از فعاالن آن بگيريم و زمين��ه رقابت محصوالت 
داخلي و خارجي را فراهم نس��ازيم روزبه روز، بيشتر به انزوا 

نزديك مي شويم.
و درنهايت، نگاه به كشورداري بايد تغيير كند و به جاي گفتار 
و كردار خشن در ارتباط با مردم، بايد به فكر ارتقاي معيشت و 
رفاه آنان و ايجاد فضاي عادالنه و آرامش بخش براي شان باشيم.

چالش من  مجازي و من  اجتماعي در جامعه امروز

چگونه به اينجا رسيده ايم؟!

رضا دبيري نژاد

منوچهر - محمد شميراني

ايرانشهر

خط ربط

خبرگزاري ايرنا با انتشار 
مجموعه عكسي نوشت: 
»پانزدهمي��ن مراس��م 
گراميداش��ت روز مل��ي 
پارالمپيك صبح يكشنبه 
)۲۴ مهر ۱۴۰۱( با حضور 
»محمود خس��روي وفا« 
ريي��س كميته هاي ملي 
المپي��ك و پارالمپيك، 
»ماج��د راش��د« رييس 
كميته پارالمپيك آس��يا 
و جمعي از ورزش��كاران 
و  لي��ت  معلو ي  ا ر ا د
خانواده هاي ش��ان  در 
س��الن ۱۲ ه��زار نفري 
ي  د ا ز آ ه  ش��گا ز ر  و

برگزار شد«. 

عكس نوشت 

به مناسبت درگذشت برونو التور فيلسوف و جامعه شناس معاصر

 الب��ه الي اخب��ار ملته��ب و 
آش��فته و گاه س��همناك 
روزه��اي اخي��ر، ي��ك خبر 
كمتر ديده ش��د: برونو التور، 
انسان ش��ناس  فيلس��وف، 
و جامعه ش��ناس فرانسوي، 
يكش��نبه، ۱7 مهر ماه در 7۵ 
سالگي درگذشت. پروفسور التور براي اهل فلسفه 
و جامعه شناسي ش��ناخته ش��ده بود، اگرچه آثار 
اندكي درباره او يا از او در فارس��ي تاليف و ترجمه 
شده اس��ت، از نوش��ته هاي خودش اين عناوين: 
رويارويي با گايا )ترجمه رويا منجم(، ما هيچ وقت 
م��درن نبوده ايم )ترجمه رويا منج��م(، كجا فرود 
بياييم؟ )ترجمه عبدالحسين نيك گهر( و پرس و 
جو درباره شيوه هاي هستي )ترجمه رويا منجم(. 
رحمان شريف زاده، پژوهش��گر فلسفه هم ۴ سال 
پيش )۱397( كت��اب خواندني و مفيد »مذاكره با 
اش��يا« را درباره برونو التور و انديشه هاي او به ويژه 
نظريه كنشگر-شبكه منتشر كرد. التور همچنين 
بهار س��ال ۱39۶ براي چند س��خنراني و ديدار با 
پژوهشگران به ايران سفر كرد و در چند دانشگاه و 

مركز علمي-پژوهشي سخنراني كرد. 
مهم ترين ديدگاه پروفسور التور، چنان كه رحمان 
شريف زاده در اثر تاليفي اش بدان پرداخته، نظريه 

كنشگر-ش��بكه اس��ت. مطابق اين نظريه انسان 
در كنار س��اير موجودات نه براساس ساختارهايي 
متعين و از پيش موجود بلكه براساس كنش هايي 
مبتني بر هدف، با يكديگر وارد مذاكره مي شوند و 
 )negotiation( شبكه سازي مي كنند. مذاكره
نزد التور، معنايي فراتر از داللت هاي مرس��وم آن 
در زب��ان روزمره ي��ا ادبيات سياس��ي دارد. از ديد 
التور، انسان براي اهداف و برنامه هايش، ناگزير به 
س��ر و كله زدن با س��اير موجودات، اعم از انسان ها 
و غيرانسان هاس��ت. اين ارتباطات عمدتا به شكل 
افقي و از طريق شبكه سازي شكل مي گيرد. التور 
ب��ا نقد برخ��ي پيش فرض هاي تفكر م��درن مثل 
دوگانه س��وژه-ابژه يا ذات گرايي و انسان محوري 
نهفته در آن، به توصيف وضعيت هستي شناختي 
و معرفت ش��ناختي و ارزش ش��ناختي انس��ان در 
ميان سايرين مي پردازد. از اين حيث او را مي توان 
متفكري پست مدرن تلقي كرد كه پيش از هر چيز 
به توصيف وضعيت ارتباطات ش��بكه اي و افقي در 
روزگار فعلي مي پردازد، وضعيتي كه بس��ياري از 
متفكران پس��ت مدرن يا پساس��اختارگراي ديگر 
فرانسوي از جمله ژان بودريار، فرانسوا ليوتار، ژيل 
دل��وز، ژاك دريدا از دهه ها پيش ب��ه آنها پرداخته 

بودند. 
نفي ه��ر گون��ه اتوريته و ع��دم پذيرش اش��كال 

متفاوت س��لطه در ابعاد كالن، يكي از اصلي ترين 
شاخصه هاي جهان پس��ت مدرن است، چنان كه 
متفكران مذكور ازجمله التور نش��ان داده اند. آنها 
دهه هاس��ت كه از پايان باور ب��ه كالن روايت ها و 
مناسبات عمودي س��خن مي گويند و نكته جالب 
اين است كه اين سخنان از آنجا كه در وهله نخست 
به نقد كالن روايت هاي مدرن باز مي گردد، از سوي 
تجددستيزان و مخالفان روش��نگري بسيار مورد 
اقبال قرار گرفته است. در جامعه خودمان بسياري 
از مخالفان و منتقدان تجدد، ب��ه هواي اينكه اين 
نقدهاي پست مدرن، پايه و اساس مدرنيته را مورد 
هجمه قرار داده، به بس��ط و ترويج آنها پرداختند، 
غافل از آنكه انتقادهاي تند و تيز پس��ت مدرن ها 
متوجه انواع و اقس��ام رژيم هاي سلطه است و آنها 
اعتبارزداي��ي از هر گونه كالن روايت يا دال بزرگي 

را بيان مي كنند. 
وضعيت شبكه-كنشگري كه برونو التور با شيوايي 
روايت مي كن��د، پي��ش از آنكه تجويزي باش��د، 
توصيفي است. او توضيح مي دهد كه ما در روزگار 
شبكه ها و شبكه س��ازي ها زندگي مي كنيم. عدم 
درك اين وضعيت بيش از هر چيز موجب مي شود 
ك��ه واقعيت جاري را نشناس��يم و ب��راي مواجهه 
آن تصميم ه��اي منطقي نگيريم يا فك��ر كنيم با 
زور مي توان جلوي بس��ط جهان پس��ت مدرن را 

گرفت. موض��وع پذيرش يا ع��دم پذيرش مواضع 
پست مدرن هايي مثل التور نيست، مساله آن است 
كه آنها زندگي روزمره ما را ش��رح مي دهند. فرض 
كنيم كه اين جهان پس��ت مدرن، مورد پس��ند ما 
نيست و دوست داريم به عصر مدرن يا پيشامدرن 
بازگرديم. حتي براي اي��ن واپس گرايي نيز در گام 
نخس��ت نيازمند ش��ناخت دقيق و فهم وضعيت 
پست مدرن و سرشت شبكه اي آن هستيم. اهميت 
برونو التور و متفكراني چون او در اين است نه اينكه 

از آنها براي تجددستيزي بهره برداري كنيم.

نظريه پرداز شبكه-كنشگر
فلسفه در خيابان

محسن آزموده


