
کنش بدون کالم

شکل های زندگی: هشتاد سال پس از «بیگانه» کامو

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به وضعیت پرونده بازداشتی های 

ناآرامی های اخیر گفت: ۲۰۰ نفر از همکاران ما به موضوع ورود 

کردند، در بازداشــتگاه ها حضور یافتند و افراد را تفکیک کردند 

و کسانی هم که زیر ۱۸ سال دارند تعیین تکلیف شدند. مسعود 

ستایشی در نشست خبری روز گذشته گفت: در پرونده موردنظر 

بازداشت های دیگری صورت گرفته ...

بازداشتی های زیر ۱۸ سال
تعیین تکلیف شدند

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ناآرامی های اخیر:

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۰۴ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ اکتبــر   ۲۶     ۱۴۴۴ ربیــع االول   ۲۹     ۱۴۰۱ آبــان   ۴ چهارشــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۱۱

در «شرق» امروز  می خوانید: گفت وگوی «شرق» با وکیل خانواده نیکا شاکرمی، بیانیه دو انجمن صنفی برای آزادی روزنامه نگاران و عکاسان، شتاب بازی های برجامی   و عماد افروغ: چرا به کثرت اجازه نمی دهیم در میدان حضور پیدا کند؟

اگرچه کامو از مهم ترین روشنفکران به حساب می آید؛ اما در 
حقیقت ضد روشنفکران است. او مانند ژان لوک گدار بر این 

باور است که آدمی هرچه بیشتر حرف بزند، کلماتش به همان 
اندازه معنای کمتری پیدا می کند. شخصیت مطلوب کامو، 

انسان رهاشده از حرف -تئوری های نظری- است، رهایی از 
تئوری را می توان رهایی از بار معنایی در نظر گرفت، بار معنایی 

به  واسطه انبوهی از ایده های انباشته شده در حیات آدمی او را 
به همان اندازه از «آرمان سادگی» دور می کند.

 دو اصل حاکم بر جامعه از نظر واضع مفهوم جامعه شناســی، 

یعنی اگوســت کنــت، در کتاب فلســفه اثباتی عبارت انــد از اصل 

ایستایی و اصل پویایی. اصل ایســتایی همان نظم حاکم بر جامعه 

اســت و اصل پویایی ناظر بر تغییرات و پیشــرفت. دو دغدغه مهم 

جامعه شناســان کالسیک پاسخ به دو ســؤال بوده است که ۱. نظم 

چگونه ممکن می شــود و ۲. تغییرات اجتماعــی چرا و چگونه رخ 

می دهند. تأکید بیشتر اگوست کنت و برخی جامعه شناسان معطوف 

به نظم و ایســتایی بوده و اینکه چگونه می توان پویایی و تغییرات را 

مدیریت و کنترل کرد. به قول آدورنو مسئله کنت این بود که چگونه 

باید مهار عنصر پویایی را در دســت گرفت. پیشرفت های تکنولوژی 

به ویژه در حــوزه پلتفرم ها و پیام رســان های اجتماعی مجازی این 

موضوع را مطرح ســاخته اســت که برای فهم پویایی و تغییرات و 

چه بســا خود جامعه باید تکنولوژی را فهمید. برای سیاست مداران 

تغییرات در تکنولوژی ابزاری و تکنیکی نشــان دهنده اصل پویایی و 

پیشرفت جامعه است؛ درحالی که باید مهار تکنولوژی های معطوف 

بــه پیام رســان ها و گفت وگوهــای اجتماعی را در دســت گرفت و 

محدود کرد. به عبارتی فهم قانون گذاران و سیاست مداران این است 

که تصویر پویایی و پیشــرفت را باید در تغییرات تکنولوژی ســخت 

و به قول شــریعتی در آهن دید و واقعیت شــگفت آور این است که 

هیچ گونه تغییرات اجتماعی را به رســمیت نمی شناسند و منکر آن 

می شــوند و اگر عینیت آن را در قالب خواســت و مطالبات جمعی 

ببینند، ســعی در دست کاری آن دارند. خالصه اینکه اولویت دادن و 

توسعه دادن به تکنولوژی ابزاری و مهار کردن تغییرات تکنولوژیکی 

ناظــر بر گفت وگــوی تغییر اجتماعــی نوع نگاه به اصــل پویایی و 

پیشــرفت در میان دولتمردان ما اســت. بر همین اســاس است که 

نیروهــای فنی و تکنیکــی برتری دارند. این گونه می تــوان بیان کرد 

کــه عالیق تکنیکی و فنی دولتمردان تا حدی به رشــد علوم دقیقه 

و فناوری هــای مبتنی بــر آن منجر شــده اســت؛ درحالی که عدم 

عالقه مندی به فهم گروه هــای مختلف اجتماعی، عدالت توزیعی، 

عدالت اجتماعی و تغییرات اجتماعی باعث شده نتایج دانش های 

مبتنی بر آنها کمتر مورد استفاده قرار گیرد.  از نظر برخی دولتمردان 

و سیاست مداران عقالنیت در توسعه تکنیک و فن است؛ درحالی که 

خواســت های معطوف به تغییر اجتماعی و فرهنگی غیرعقالنی و 

مخل ایســتایی شمرده می شوند. چون پیشــرفت در تکنیک و فن با 

نظم و ایستایی موجود همراه است. از منظر آنها، نسل  جدید به ویژه 

دختران که خواهان تغییر آداب و رســوم، هنجارها و برخی قوانین 

که در شکل گیری آنها نقش نداشــته اند، هستند، مصداق بارز وجه 

غیرعقالنی شمرده می شوند؛ اما گاهی به غیرعقالنی انگاشتن نسل 

جدید بسنده نمی شود؛ بلکه معترضان و کسانی را که خواهان تغییر 

در مناسبات اجتماعی هستند، شخصیت های ضد اجتماعی و بیمار 

تلقی می کنند که باید به روان پزشک و روان شناس ارجاع داده شوند. 

به دانش آموزان و دانشجویان منتقد و معترض به ایستایی اجتماعی 

برچســب روان پریش زده می شود. این به آن معنا است که در اصل 

پویایــی مد نظر دولت ها، نیروهایی که خواهــان تغییرات اجتماعی 

هســتند، شــخصیت های بیمار و نیازمنــد روان کاوی و روان درمانی 

تلقی می شــوند که با ساز و کار علومی مانند روان پزشکی باید مطیع 

و فرمانبردار شوند. از نگاه برخی سیاست مداران در عرصه اجتماعی 

هیچ چیز متفاوت و جدیدی نمی تواند وجود داشــته باشد و پویایی 

و تغییــر در این زمینه به رســیمت شــناخته نمی شــود و قوانین و 

هنجارهای قبلی کماکان بدون تغییر می ماند. در اصل پویایی مد نظر 

دولتمردان، تغییرات در حوزه عدالت، آزادی و بازشناســی گروه های 

مختلف اجتماعی مسکوت گذاشته می شود. اعتراضات و ناآرامی ها 

نشان داد که نمی توان اصل پویایی و پیشرفت را صرفا در تکنیک های 

ابــزاری و فنی خالصه کــرد، به این دلیــل که مســائل اجتماعی و 

اقتصادی با این نگاه حل نخواهد شد. چنین نگاهی به اصل پویایی، 

تصویر کامال ناقصی از واقعیت در حال تغییر به دست می دهد. الزم 

اســت بصیرتی بیشــتر به جامعه و اصل پویایی نسبت به آنچه در 

اذهان و افکار سیاســت مداران و دلتمردان است، شکل گیرد. چنین 

نگاهی در سیاســت های اصالحی دانشگاه و بازنگری دروس هم به 

چشم می خورد. از این منظر، دانشگاه پویا دانشگاه مبتنی بر گسترش 

فن و تکنیک و به  طور کلی توسعه عقالنیت ابزاری است. دانشگاهی 

که در خدمت توســعه فنــون مد نظر صنعت و حرفه ها اســت، نه 

محلی به قول آدورنو، برای تفکر آزاد و مســتقل. دانشــگاه به مثابه 

بنگاه اقتصادی و تجاری. چنین رویکردی به دانشگاه در کشور ما نیز 

مانند سایر کشورها در حال گسترش است. اگر نیک بیندیشیم متوجه 

می شــویم همان گونه که پویایی در عقالنیت ابزاری و تکنیکی را به 

رســمیت شناختیم و روی آن سرمایه گذاری کرده ایم و دستاوردهای 

بزرگی داشــته ایم که امروز بــه آن افتخار می کنیم، با به رســمیت 

شناختن اصل پویایی اجتماعی، و نه نادیده انگاشتن، کوچک شمردن 

یا دســت کاری کردن آن و بازشناســی خواســت گروه هــای متکثر 

اجتماعی می توانیم دستاوردهای مهمی در حوزه عدالت اجتماعی، 

اقتصادی و انسجام و همبستگی بیشتر داشته باشیم. با بهره گیری از 

عقالنیت تکنیکی به ویژه در حوزه دفاعی قدرتمند  هستیم و از توان 

بازدارندگی باالیی برخورداریم. امید است با توجه بیشتر به مباحث 

حــوزه عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجه به خواســت گروه های 

مختلف اجتماعی در ابعاد اجتماعی و اقتصادِی پویایی نیز پیشرفت 

بیشتری داشته باشیم.

اصل ایستایی و پویایی

سـرمـقـالـه

جامعه شناس و استاد دانشگاه

حمزه نوذری

اناهللا و اناالیه راجعون

خبر درگذشت مرحوم  عباس امینى سودانى

باعث تأسف و تأثر فراوان شد.

این مصیبت بزرگ را به آقاى ماجد امینى و خاندان محترم 

امینى تسلیت عرض مى کنیم. ازخداوند متعال براى آن مرحوم 

علو درجات و براى بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.  

 از طرف آقایان احمد و حمید ادیب، سامان جیره بندى 

کاظم کرباسچى، دکتر جعفر پژوهى، نصر اله جاسب سامان 

یزدان پاك ،کیانوش امیر مظاهرى

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

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

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

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

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

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

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

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

ثبت نام در مدرسه «شرق»   تمدید شده است   و تا تاریخ ۵ آبان  ادامه دارد.

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

نام کارگاه

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

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

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

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

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

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

روزنامه نگاری ورزشی از منظر تاریخ و جامعه

روابط عمومی پلت فرمی
روابط عمومی تجاری**

آموزش کاربردی ایندیزاین
و نکات راهبردی فتوشاپ و ایلوستریتور

فیلمسازی و ارتباطات تصویری
(در محدوده امکانات)

نام مدرس

دکتر محسن ایلچی

 نیلوفر حامدی
  شهرزاد همتی

دکتر نفیسه زارع کهن

  سینا رحیم پور

دکتر کتایون مصری
علی دهقان

مریم شکرانی
سجاد فیروزی

امیرحسین ناصری
دکتر حسین امامی

دکتر احمد یحیایی ایله ای

علی شهرابی

سعید نبی

درباره مدرس

روزنامه نگار و مدرس دانشگاه
 گزارش نویس شرق

دبیر سرویس اجتماعی شرق

روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

سردبیر شبکه شرق

روزنامه نگار و مدرس دانشگاه
سردبیر روزنامه شرق

روزنامه نگار و فعال توییتری
دبیر سرویس ورزشی شرق 

دبیر تحریریه شرق

مدرس دانشگاه
مدرس دانشگاه

گرافیست روزنامه شرق

مستندساز

جلسات، حضوری یا آنالین

۱۲ جلسه/ حضوری

۶ جلسه حضوری/ میدانی

۶ جلسه/ حضوری

۸ جلسه/ حضوری و آنالین

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

۵ جلسه/ حضوری

۲ جلسه/ آنالین
یک جلسه/ حضوری

۱۴ جلسه حضوری/ عملیاتی

۱۰ جلسه حضوری

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

نام ورکشاپ

فرهنگ سازمانی رسانه
بازخوانی کاربردی تجربه های رسانه ای

روانشناسی ارتباطات

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

فرا رسانه/ مالتی مدیا

درباره مدرس

روزنامه نگار و مدرس دانشگاه
روزنامه نگار پیشکسوت
سردبیر روزنامه شرق

سردبیر شبکه شرق

نام  مدرس

دکتر کتابون مصری
جالل خوش چهره

علی دهقان

سینا رحیم پور

ساعت/ حضوری

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

یک جلسه/ حضوری 

توضیحات

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

زمان جلسه سه ساعت

 در فضای محدود، ســالن ورودی بیمارســتان، انگار بوی بیماری و درد معلق است. بارها و 

بارها، این فضای ســرد و ســنگین را تجربه کرده ای، با آدم های گیج و گنگ، آنانی که همراهان 

بیماران هســتند و در پی عزیزان خود آمده اند، آنانی که می دوند که قطره ای ســالمتی را برای 

عزیزان شــان به ارمغان بیاورند، آنانی که در پی پزشــکانی هســتند که «ذره های» ســالمتی را 

نثارشــان کنند. آنانی که به جان آمده اند، از درد، از ســیطره نابودکننده بیماری و... مســیحان 

نجات دهنده ایســتاده اند در مرز بین زندگی و مرگ، با دست های نجات بخش... . آنان، طبیبانی 

هســتند که قسم نامه بقراط را آویزه گوش شان کرده اند تا پیام آور سالمتی و تندرستی باشند و... 

تو، یله می شوی در هجوم درد مردمان، در دردی که بارها با آن روبه رو شده ای. اما، مسیح های 

نجات بخش، سودای رفتن دارند. سودای گریز از محیطی که اعتبارشان به خدشه افتاده است. 

آوازدهندگان «سالمت» گاه، ســودای پول و ثروت بیشتر، از دم مسیحایی شان می کاهد. گاه در 

پی شــرایط بهتر اجتماعی و روزنه های تازه تری برای زندگی اقتصادی -اجتماعی بهتر هستند. 

گاه، به دردهای بیماران خود بی اعتنا می شوند...

***

هرگز از یادم نمی رود، روزی که آسیمه سر با ناراحتی دردی بر پیکر، به سوی مطب پزشکم 

رفتم. تابلویش پایین کشــیده شــده بود و من، هاج و واج حیران به سراغ داروخانه کنار مطب 

رفتم و می خواســتم فریاد بزنم «دکتر...کجاســت؟ کجاست؟» اما با صدایی که انگار از ته چاه 

درمی آمد پرسیدم «دکتر»...

مســئول فنی داروخانه که با تأسف ســری تکان می داد قبل از اینکه پرسش من تمام شود، 

گفت: «رفته اند کانادا و مطب شان تعطیل شده».

- یعنی مهاجرت کرده اند و دیگر برنمی گردند؟

مسئول فنی داروخانه که انگار بارها این پرسش را شنیده بود خیلی تند و سریع جواب داد: 

«پیش دکتر.. . بروید. مطب شان هم اینجا نزدیک است».

من به تندی گفتم: ایشان کی می روند؟

ادامه در صفحه ۵

یادداشت روزنامه نگاران

مهاجرت، گریزگاه پزشکان

مینو بدیعی

با مهاجرت توده وار 
مواجهیم

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی  گفت وگو با بهرام صلواتی، رئیس رصدخانه ملی مهاجرت ایران:

به «شرق» پاسخ داد

از وینستون چرچیل به لیز تراس و ریشی سوناک

 بریتانیا  هرگز تا این اندازه در وضعیتی نگران کننده 
و متشنج قرار نداشته است

دولت برای محصوالت کشاورزی آب
بر عوارض صادراتی وضع کرد

شورای شهر پس از اعالم  مسئله آب در تهران

افزایش سهمیه آرد 
آذربایجان غربی 

افول سیاست بریتانیایي

 هنرستان صدر  
یک ماجرا، ۲ روایت

کشاورزی در دست انداز

پایتخت دیگر ظرفیت ندارد

۴

۴

۱۰

۲

۵

پایان   فردوسی پور 
و تلویزیون؟

بحثی راهبردی برای مدیران اجرائی 
 سال ۱۴۰۲  و  احتمال  یکی از شدیدترین  موج های مهاجرتی

فرانک جواهری، هدی هاشمی: دیگر فقط صحبت از مهاجرت نخبگان نیست. حاال مهاجرت شکل 
دیگری به خود گرفته اســت و ما شاهد مهاجرت ورزشــکاران، هنرمندان، نویسندگان، استادان، 
معلمان و کارگران در صنف  های مختلف هستیم که به اصطالح به آن مهاجرت «توده  وار» می گویند. 
در این ســال ها آنهایی که پول، سواد و تجربه داشتند، به بهانه کار و تحصیل کشور را ترک کردند و 
آنهایی که نه پول آن چنان داشــتند و نه تحصیالت باالیی راه های پرخطر دیگری را انتخاب کردند 
تا از طریق آن بلکه بتوانند پناهندگی بگیرند؛ مهاجرتی که به گفته آنهایی که رفتند بسیار هزینه بر و 

دردناك است. اما برای برخی ها راه حلی برای ادامه زندگی شده است. 

این گزارش  را در صفحه  ۶ بخوانید

صفحه ۹
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شتاب بازی های برجامی

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ناآرامی های اخیر:

بازداشتی های زیر ۱۸ سال تعیین تکلیف شدند

عماد افروغ در «مناظره دانشجویان ایران»: 

 چرا به کثرت اجازه نمی دهیم در میدان حضور  پیدا  کند؟ 

این روزها که عمال مذاکرات برجام در ســایه اعتراضات یک ماه 
اخیر و نیز موضوع ارســال پهپاد به روســیه به در بســته خورده 
است، تهران از مذاکره می گوید. این در حالی است که بسته های 
تحریمی اروپا و فشــارها برای اجماع جهانی علیه ایران موجب 
شده مسیری برای مذاکره فراهم نباشد. با این حال دولت سیزدهم 
بــا طرح کردن آمادگی خــود برای گفت وگو و مذاکــره به دنبال

 تعدیل فشارهاست.

در همین زمینه ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت خارجه دولت ســیزدهم، روز دوشنبه در 
نشســت خبری در پاسخ به ســؤالی درباره آخرین روند مذاکرات رفع تحریم ها اظهار کرد: «با 
مذاکراتی که صورت گرفته، زمینه برای جمع بندی توافق و بازگشــت طرف ها به توافق فراهم 
اســت. صورت مسئله در این زمینه روشــن اســت. جزئیات و گام هایی که باید برداشته شود، 
مشخص است و به نظر می رسد که در این زمینه اراده سیاسی آمریکایی ها محل تردید است و 
اگر آنها از اراده سیاسی الزم برخوردار باشند، زمینه برای انجام گام های بعدی جهت حصول 
توافق فراهم اســت». او در پاسخ به این ســؤال که برخی می گویند در این زمینه ایران منتظر 
فر ارسیدن زمســتان در اروپاست، گفت: «ما منتظر چیزی در این زمینه نیستیم. منتظر زمستان 
نیستیم و در اولین روزی که آمریکایی ها اراده خود را نشان دهند، ما می توانیم در مسیر حصول 
توافــق حرکت کنیم. ما نیازمند هیچ بازه زمانی ای نیســتیم. ما اثبات کرده ایم که پایبند به میز 
مذاکره هســتیم. ما مذاکره برای مذاکره انجام نمی دهیم. مذاکره می کنیم که به اجرای توافق 
برگردیم. همان طور که پیش ازاین گفته ام ایران کشــوری اســت که در عمل نشان داده که اگر 
توافــق کند، به روند اجرای توافق پایبند اســت و به تعهدات خود عمل می کند و ما با طرفی 
مواجه هســتیم که پیش ازاین از توافق خارج شــده و به تعهدات خود عمل نکرده، در همین 
چارچوب برای توافق نیازمند تضمین هستیم که رفتار گذشته تکرار نشود». به فاصله ساعاتی 
پس از این اظهارنظرهای کنعانی، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در توییتی نوشت: 
«چنانچــه از ابتدای مذاکرات رفع تحریم ها به صراحت اعالم شــد، جمهوری اســالمی ایران 
آگاهانه و برای کسب منافع ملی به گفت وگوها ورود کرد و با توجه به فعال بودن این روند، تا 
زمــان حصول توافق قوی میز مذاکرات را ترک نخواهد کرد». افزون بر اینها رئیس جمهور نیز 

در جمع مدیران ارشد رســانه های بین المللی عضو اتحادیه خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه 
(اوآنا) به مذاکرات هسته ای ایران پرداخت و گفت: «ما به دنبال حق جمهوری اسالمی ایران 
هستیم. آنچه در برجام بود با نقض از سوی آمریکایی ها مواجه شد، اروپا هم به تعهدات خود 
عمل نکرد، فقط جمهوری اسالمی به تعهداتش عمل کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی ۱۵ 
بار به طور رسمی اعالم کرده که فعالیت های هسته ای ایران هیچ انحرافی ندارد؛ در مذاکرات 
نیز ایران حرف های خود را با منطق و استدالل بیان کرد و آمریکا باید تصمیم بگیرد؛ اما تأخیر 
می کند و زمان را می گذراند». رئیسی با تأکید بر اینکه ما مصمم هستیم که حقوق ملت را دنبال 
کنیم، افزود: «ایران رفع و خنثی کردن تحریم ها را هم زمان در دســتور کار دارد. آمریکایی ها در 
مواجهه با ایران برای چندمین بار دچار خطا و اشــتباه در برداشــت شدند، جمهوری اسالمی 
ایران امروز قدرتمندتر از هر زمانی است و حضور بسیار مؤثری در منطقه داشته و بنا دارد این 
حضور قدرتمندانه را برای حمایت از مظلومان عالم و مردم تحت ستم و آزادی خواهان ادامه 
دهیم». در مقابل ایاالت متحده موضعی متفاوت دارد. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور 
ایران، در گفت وگویی با شــبکه سی ان ان گفت: «مذاکرات احیای برجام در حال حاضر حتی در 
دستور کار دولت بایدن قرار ندارد و کاخ سفید تمرکزی روی آن ندارد». مالی در ادامه تصریح 
کرد: «ما باید ببینیم که آیا این دولت ایران، دولتی است که می خواهد به یک توافق دست پیدا 
کند یا نه؟ اما در حال حاضر، تمرکز روی اتفاقاتی است که می افتد؛ چون مذاکرات متوقف شده 
اســت». نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، درباره وضعیت مذاکرات احیای توافق هسته ای در 
وین مدعی شــد: «دلیل اینکه مذاکرات در یک بن بست قرار دارد و دلیل اینکه پیش نمی رود، 
این اســت که ایران در دو ماه گذشــته، موضعی در این مذاکرات اتخاذ کرده که واقعا مغایر با 
بازگشت به توافق است. آنها درخواست هایی مطرح می کنند که هیچ ارتباطی به برجام ندارند. 
تا زمانی که این طور باشد، مذاکرات در وقفه خواهد بود». آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، 
هم اعالم کرد که احیای توافق هســته ای برجــام قریب الوقوع نخواهد بود. به گزارش رویترز، 
بلینکن جمعه گذشته عنوان کرد: «از نظر ایاالت متحده دیپلماسی بهترین راه برای رسیدگی به 
برنامه هســته ای ایران است؛ اما به دلیل درخواست های اضافی ایران، احیای توافق هسته ای 
۲۰۱۵ با ایران را قریب الوقوع نمی داند». ســاعاتی پیش از این موضع گیری بلینکن، ند پرایس، 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز در کنفرانس خبری درباره مذاکرات هسته ای با ایران گفت: 
«درحال حاضر مشخص اســت که حصول توافق قریب الوقوع نیست. توافق در حال حاضر در 

دســترس نیســت؛ چراکه تقاضاهای ایران از مرزهای برجام فراتر رفته اند. ما طی هفته های 
اخیــر اخباری درخصوص آمادگی ایران برای تغییر رویــه دریافت نکرده ایم». البته ند پرایس 
در نشست هفتگی خود با خبرنگاران که دیروز سه شنبه برگزارشد، در پاسخ به گفته وزیر امور 
خارجــه ایران مبنی بر اینکه پیامی از آمریکا دریافت کرده که نشــان می دهد واشــنگتن برای 
دست یافتن به یک توافق در مذاکرات احیای توافق هسته ای عجله دارد، گفت: «مسلما چنین 
پیامی به ایران داده نشده است. این گزارش ها به هیچ وجه صحت ندارند. پیام ما تنها این است 
که فرســتادن سالح به روسیه برای کشــتن اوکراینی ها را متوقف کنید. پیام هایی که ما به طور 
علنــی داده ایم و به طور محرمانه نیز منتقلش می کنیم، اینها هســتند». این اظهارات پرایس 
به دنبال آن مطرح  شــد که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، شنبه هفته جاری 
عنوان کرد: «ســه روز پیش پیامی بین ما و طرف آمریکایی منعقد شد و ما پیامی از طرف آنها 
دریافت کردیم. آمریکایی ها در تبادل پیام ها حتی تعجیل دارند که هرچه زودتر به نقطه توافق 
برسیم». آن گونه که از سخنان مقامات کاخ سفید برمی آید، تا اطالع ثانوی مذاکرات هسته ای 
در بن بســت باقی خواهد ماند. البته پیش تر هم مشخص بود که دولت بایدن ادامه مذاکرات 
را تــا پس از انتخابات میان دوره ای کنگره به تعویق انداخته اســت. در کنار آن ســرخوردگی 
و ناامیدی اروپا از ایران برای احیای برجام باعث شــده اســت که مذاکرات هســته ای فعال در 
سایه اعتراضات یک ماه گذشته و موضوع ارسال پهپاد ایران به روسیه قرار بگیرد؛ حال دولت 
ســیزدهم که فرصت های پیشــین توافق را یکی پس از دیگری از دســت داد و به امید پاییز و 
زمســتان ســرد اروپا، تأخیر در مذاکرات را پیش گرفت و به توصیه روزنامه کیهان که خواستار 
توقف دوماهه گفت وگوها تا آغاز فصل سرما در قاره سبز بود، اکنون با وضعیت ادامه بن  بست 

مذاکرات مواجه شده است.

چهارشنبه
۴ آبان  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۰۴

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به وضعیت پرونده بازداشتی های 
ناآرامی هــای اخیر گفــت: ۲۰۰ نفر از همکاران مــا به موضوع ورود 
کردند، در بازداشــتگاه ها حضــور یافتند و افــراد را تفکیک کردند و 

کسانی هم که زیر ۱۸ سال دارند تعیین تکلیف شدند.
مسعود ستایشی در نشســت خبری روز گذشته گفت: در پرونده 
موردنظر بازداشت های دیگری صورت گرفته که زنجیره اطالعات در 
شرف تکمیل است و به محض نهایی شــدن اطالع رسانی می شود. 
وی درباره دوربین های مداربســته تصاویر اویــن گفت: این موضوع 
نیاز به بررســی دارد. مســتندی از زندان اوین تهیه شد و جواب گوی 
ابهاماتی اســت که خصم ایجاد کرده بود، زیــرا ابهام افکنی یکی از 
شــگردهای رسانه های بیگانه است و رسواکننده شایعاتی بود که در 
مستند آتش ســوزی در اوین نشان داده شد. مرکز رسانه قوه قضائیه 
اولین رسانه ای بود که اطالع رسانی کرد. به محض جمع بندی داده ها 

قسمت هایی را که قابل ارائه هست، اطالع رسانی می کنیم. سخنگوی 
قوه قضائیه درباره اینکه در حادثه اوین آیا عامالن شناسایی و پرونده 
تشکیل شــده اســت؟ گفت: در این زمینه پرونده هایی در دادسرای 
ناحیه عمومی انقالب تهران ویژه امور جنایی تشــکیل شد و کسانی 
که درباره تحریق عمدی نقش داشتند و مرتکب جرم شدند شناسایی 
شــدند و کســی از چنگ قانون درنمی رود و آنها تفهیم اتهام شدند 
و پرونــده در حال تحقیقات اســت و در آینده نتیجه تحقیقات اعالم 
می شــود. وی افزود: در این حادثه دلخراش هشــت نفر فوت شدند 
و ۲۵ نفر شناســایی شــدند و برای آنها پرونده تشکیل شده و ممکن 
اســت به این تعداد اضافه شــود یا از این تعداد کم شود. سخنگوی 
قوه قضائیــه ادامه داد: عده ای از زندانیانی کــه درگیر حادثه بودند 
از حیث ضررهایی که به آنها وارد شــده اســت از لحاظ جســمی و 
روحی از آشــوبگران در این بازداشتگاه شکایت کردند؛ یعنی عده ای 

که صدمه دیدند نســبت به اقدامات عامالن اغتشاش و آشوب طرح 
شکایت کردند. با لحاظ برنامه ریزی هایی که از ناحیه آشوبگران شد، 
از بند ســارقان بودند و گفتند اراذل و اوباش بودند که کلی اســت و 
باید دید در چــه جایگاهی از وصف مجرم تعریف می شــود. بندی 
بوده که مربوط به ســارقان بوده اســت و آنها آشــوب کردند که از 
زندان بروند. اما هیچ زندانی ای نتوانست از اوین متواری شود. در این 
حادثه متأســفانه هشت نفر از این زندانیان فوت شدند و مطمئنا این 
برنامه ریزی می توانست تبعات بیشتری داشته باشد که با لطف الهی 
و مدیریــت میدانی همکاران ذی مدخل ختم به خیر و کنترل شــد و 
اهداف مورد نظر دشــمن محقق نشد و در نطفه خفه شد. همچنین 
به موقع نیروهای فراجا و حافظان امنیت و آتش نشــانی و امداد در 
بازداشتگاه اوین حضور یافتند و این موضوع سبب شد فورا دامنه این 
آشوب جمع و مدیریت شود. در این حادثه متأسفانه دشمن را شاد، با 

عماد افروغ، عضو شــورای فرهنگ عمومی کشور و استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت 
مدرس، روز گذشــته ســوم آبان در آیین افتتاحیــه یازدهمین دوره مســابقات ملی «مناظره 
دانشــجویان ایران» که از ســوی سازمان دانشــجویان جهاد دانشــگاهی برگزار شد، درباره 
ناآرامی های اخیر کشــور صحبت کرد. به گزارش ایســنا، این اســتاد جامعه شناسی دانشگاه 
تربیت مدرس با اشاره به ســابقه خوب جنبش های دانشجویی در گذشته گفت: برای مثال، 
عدالت خواهی های دهه ۷۰ و ۸۰، حوادث ۱۶ آذر را داریم؛ اما دانشجویان این جنبش ها جذب 
قدرت سیاســی شدند. اگر آنها مستقل باقی می ماندند و به روشنفکری خود ادامه می دادند، 
نتایج بهتری را شاهد بودیم. امیدوارم که از دل مناظرات دانشجویی، یک جنبش دانشجویی 
نوظهور شــکل بگیرد و مطالبه گر طردشدگی های سیاسی باشــد. او گفت: زمانی که شنیدم 
اعتراضات شــهری طی جلسه ای به دانشگاه ها وارد شــده، خوشحال شدم. زیرا این احتمال 
وجود دارد که برای نخستین بار شاهد این باشیم که علم و فرهنگ به سیاست و اقتصاد خط 
می دهد و این بســتری برای شکل گیری جنبش دانشجویی جدیدی است. این استاد دانشگاه 
تربیت مدرس با بیان اینکه مطالبه گری طردشــدگی های سیاسی دانشجویان باید به صورت 
منسجم، سامان یافته و ایدئولوژیک باشد، اظهار کرد: دانشجو باید بداند و بشناسد. اغلب کسانی 
که در کف خیابان حضور دارند، نمی دانند که چه مطالبه ای دارند. اگر شعارهای جنبش های 
دانشــجویی گذشته را بررســی کنیم، می بینیم که بر استکبارســتیزی و عدالت خواهی تأکید 
می کردند. من ســال ها به این موضوع تأکید کرده ام که فضای کشور سیاست زده و امنیت زده 
اســت. وقتی فضای کشور سیاست زده شــد، روی دیگر آن سیاست زدایی است. افروغ درباره 
ساختار جامعه ایران اظهار کرد: جامعه ایران، جامعه ای «طیفی» است و نه «قطبی»، چراکه 
فرایند قطبی شدن را پشت سر نگذاشته است؛ در حالی که ساختار جوامع غربی، «قطبی» است. 
او با بیان اینکه میان «طبقه» و «طبقه اجتماعی» تفاوت وجود دارد، تصریح کرد: براســاس 
رأی نظریه پــردازان طبقات اجتماعی، چنین تفاوتی وجود دارد. اگر به کتاب «فضا و جامعه؛ 
فضای شهری و نابرابری اجتماعی» رجوع کنید، درباره نابرابری اجتماعی و به مفهوم طبقه 
اجتماعی اشاره شده است. هنگامی که از طبقه اجتماعی سخن به میان می آید، با یک انسداد 
اجتماعی روبه رو می شویم. به طور حتم، وقتی سخن از طبقه اجتماعی مطرح می شود، باید 
انسداد اجتماعی هم وجود داشــته باشد. این انسداد در اقتصاد، فضاهای مدنی، فرهنگی و 
سیاســی وجود دارد. این استاد دانشــگاه تربیت مدرس با بیان اینکه این طور مطرح می شود 
که تحرک اجتماعی در غرب باال ســت، گفت: این تحرک اجتماعــی، تحرک اجتماعی فردی 
اســت. تحرک اجتماعی ساختاری در دنیای غرب وجود ندارد. اگر تحرک اجتماعی ساختاری 
در غرب وجود داشت، طبقه اجتماعی شکل نمی گرفت. او ادامه داد: در حوزه اقتصاد، محل 
کار طبقه متوسط با کارگران جداست؛ حتی اگر در یک کارخانه مشغول به کار باشند. جدایی، 
محدود به محل کار نمی شــود؛ بلکه محل گذراندن اوقات  فراغت، اسکان و استراحت آنها 
مجزا اســت. موضوع «جدایی گزینی فضایی» و «جدایی گزینی مسکونی» به عنوان یک شرط 
الزم برای شکل گیری طبقه اجتماعی درنظر گرفته شده است. عضو پژوهشگاه علوم انسانی، 
با بیان اینکه در غرب بیشتر به جای آنکه شاهد تعامل بین طبقات باشیم، شاهد تعامل درون 
طبقات هستیم، تصریح کرد: چنین شرایط سبب شکل گیری خرده فرهنگ خاص می شود. این 
خرده فرهنگ یا ســبک زندگی، ارتباط مستقیمی با شکل گیری طبقات اجتماعی دارد. انسداد 
غرب به دلیل جدایی گزینی، انسداد مدنی است. همچنین در مباحث تولید و توزیع و مصرف 
هم شــاهد انسداد هستیم. جوامع غربی در مبحث مدنی هم دچار انسداد هستند؛ چرا که به 
شکل گیری کثرت گرایی و تعامل بین طبقاتی اجازه نداده اند. به همین دلیل انسداد طبقاتی در 

آن شکل گرفته است. این نماینده اسبق مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه 
انسداد طبقاتی دارای عقبه های معرفتی است، اظهار کرد: بارها شنیده ایم که غرب، اهل تکثر 
است. غرب نمی تواند اهل تکثر باشد؛ چرا که طبقه اجتماعی در آن شکل گرفته و سکوالریسم 
در آن وجود دارد. او ادامه داد: سکوالریسم یک ادعای اساسی دارد که با مفهوم «تکثرگرایی» 
و «ملت و دولت» همخوانی ندارد. این طور گفته می شــود که مثل غربی ها اهل تکثر باشیم؛ 
اما غربی ها اهل تکثر نیســتند. ما اهل تکثر هستیم؛ اما این موضوع را درک نمی کنیم. دالیلی 
دربــاره واقف نبودن ما به «اهل تکثر بودن خود» وجود دارد که دالیل این موضوع را توضیح 
می دهم. دکتر افروغ گفت: جامعه ما، جامعه ای متکثر و طیفی اســت. تکثر ویژگی جامعه 
طیفی است و ویژگی جامعه قطبی نیست. بر مبنای سکوالریسم، ورود اخالق و دین در عرصه 
سیاســی و عمومی ممنوع است. به تبع این شرایط، ورود گروه های اخالقی و سیاسی ممنوع 
اســت. چگونه این موضوع می تواند با تکثرگرایی ســازگار باشد؟ این موضوع منع فلسفی و 
معرفتی دارد. داســتان سکوالریسم، در واقع یک منع اجتماعی، حقوقی، معرفتی و سیاسی 
دارد که نمی تواند با کثرت ســازگاری داشته باشــد. سکوالریسم نمی تواند با مفهوم دولت و 
ملت ســازگاری داشته باشــد. به طور هم زمان، بر مفهوم «سکوالریسم» و «دولت و ملت» 
تأکید می شــود. منظور از دولت و ملت این اســت، تجلی تکثرات ملــی در دولت یا حداقل 
امکان رقابت وجود داشــته باشد؛ اما در سکوالریسم، اجازه ورود گروه های دینی و اخالقی را 
نمی دهند. او افزود: من بر این باور هســتم هیچ نظامی در دنیا سکوالریستی نیست. در واقع، 
مراتب غیرسکوالریســتی آنها متفاوت اســت. مراتب غیرسکوالریســتی کشورها بستگی به 
اخالق سیاســی آنها دارد. گاهی اخالق سیاســی کشورها، در ســطح پایین است و گاهی در 
ســطح متوسطه است؛ درســت مانند آنچه حکمای باستان بر آن تأکید می کردند و گاهی در 
ســطح انفاق و ایثار اســت. او با بیان اینکه آنچه دموکراسی بر مبنای تعریف عمومی اش در 
جوامــع غربی وجود ندارد، تصریح کرد: دموکراســی نمایندگی در جامعه غربی وجود دارد؛ 
یعنی عده ای وکیل نیستند بلکه نماینده هستند. وقتی او نماینده باشد، از طرف خودش برای 
مردم تصمیــم می گیرد، اما در وکالت چنین چیزی وجود ندارد. شبه دموکراســی نمایندگی، 
همان شــبه حکومت الیگارشی است و من تمام استنادهای خودم را بر اساس متون غربی ها 
بیان می کنم. این استاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه باید واقع بین باشیم و جامعه خود 
را بشناسیم، تصریح کرد: به لحاظ شکل گیری طبقه اجتماعی که در واقع محور اصلی انسداد 
حاکم بر غرب اســت، اقتدار باید از اقتدار اقتصادی و فرهنگی و سیاسی باشد؛ چرا که اقتصاد 

در جوامع غربی حرف اول را می زند.
دکتــر افروغ دربــاره ویژگی های جامعه ایران گفت: جامعه ما، طیفی و متکثر اســت؛ ما 
چند قومیتی و مذهبی هستیم. همچنین گروه های افقی و عمودی نوظهور وجود دارند. طبقه 
اجتماعی در جامعه ما شــکل نگرفته و انســدادهای جامعه غرب هم وجود ندارد. کسانی 
که کار اجتماعی کرده اند، بر این باور هســتند که کارگر، مســیحی و بازاری در گذشته در کنار 

هم زندگی می کردند. در حال حاضر، این موضوع باز هم وجود دارد اما کمرنگ شده است.
این جامعه شناس ادامه داد: هنگامی که جامعه طیفی است، باید میدان هم برای تکثر باز 
باشد. انقالب و پیشروی دفاع مقدس، ثمره اجازه دادن به تکثرات بود. جامعه طیفی و متکثر 
توانستند انقالب و دفاع  مقدس را پیش ببرند. اما عده ای باور به تکثر و عقبه آن ندارند. آنها 
چیزی را درک نمی کنند و هرآنچه را در مطبوعات می بینند، باور دارند. او ادامه داد: هرکسی 
را به عنوان جامعه شــناس در این وقایع دعوت کردند. یکی از این افراد، انسان شناس بود که 
به جای یک جامعه شــناس شــرکت کرده بود. او بر این باور بود که جنبش عظیم اجتماعی 

شکل گرفته است. من به او می گویم که جنبش را بشناس و سپس چنین حرفی را مطرح کن. 
یکی از دردهای ما این است که افراد در جاهایی حضور دارند که تخصص الزم را ندارند. این 
یک درد اســت. او با اشاره به ماهیت جامعه ایرانی گفت: تکثرگرایی در جامعه ما یک عقبه 
فلسفی هم دارد. عقبه فلســفه آن، «حکمت متعالیه وحدت در عین کثرت و کثرت در عین 
وحدت» است. این یک بحث فلسفی و ریشــه دار است. مالصدرا با نقدهای فراوان توانست 
موضوع «اصالت وجود» را مطرح کند. منظور از وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت 
این اســت که در حکمت نظــری کثرت بفهمیم و درون تضاد هم وحــدت به کار ببریم. این 
عقبه فلسفی در غرب وجود ندارد. نماینده سابق مردم تهران در مجلس گفت: نمی خواهیم 
آثــار مثبت نظریه مالصدرا را بپذیریم. چگونه در جنگ هشت ســاله ایــران و عراق به کثرت 
میدان داده  شــد. اگر به کثرت در جنگ و انقالب میدان داده نمی شــد، ما موفق نمی شدیم. 
اکنون چرا به کثرت اجازه نمی دهیم در میدان حضور پیدا کند؟ درباره فرهنگ تحقیق کرده ام، 
به این نتیجه رســیده ام که فرهنگ متکثر اســت. وقتی فرهنگ ها به انقالب ها برمی خیزند، 
میل به ایدئولوژی پیدا می کنند که طبیعی اســت. پس از اینکه انقالب محقق شــد و دوران 
عدم استقرار ســپری شد، فرهنگ به ســمت تکثر خودش بازمی گردد. فرهنگ فریاد می زند 
که شــرایط گذشــته اقتضای انقالب بود. انقالب نه به عنوان یک گفتمان، بلکه به عنوان یک 
حادثه تمام شد و حادثه باید تحت الشعاع گفتمان قرار بگیرد. او با بیان اینکه جامعه ایرانی 
سکوالریسم را نپذیرفته  و مانعی برای هیچ گروهی ایجاد نکرده است، تصریح کرد: معتقدیم 
که تجلی وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت نباید فقط در حکمت نظری باشــد و 
باید در حکمت عملی باشد. شکاف و دوگانگی را قبول ندارم؛ به همین دلیل دوگانه حکمت 
نظری و حکمت عملی را قبول ندارم، اما تفاوت هایش را قبول دارم. این اســتاد دانشــگاه با 
بیان اینکــه در جامعه ای زندگی می کنیم که وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت را 
پذیرفته است، گفت: گروه هایی که از اول انقالب تالش کردند یک فضای تصنعی قطبی شده 
کاذب در جامعه ایجاد کنند. منظور همین اصولگراها و اصالح طلب ها هستند. من بر اساس 
تجربه خود می گویم که این گروه ها تالش کرده اند فضا را در جامعه ای که قطبی نبود، قطبی 
کنند. آنها فضا را از لحاظ تصنعی قطبی و ســعی کردند به داللت های اقتصادی، سیاســی 
و فرهنگی این قطبی شــدگی سامان دهند. ســامان اقتصادی، رانت و امتیازهای ویژه بود. در 
جامعه که به ویژه پس از رژیم پهلوی، شاهد اقتصاد نفتی و تمرکزگرایی بر رابطه قدرت  ثروت 
بودیم. او ادامه داد: منظور از رابطه قدرت -ثروت این اســت که زمام اقتصاد نفتی در دســت 
دولت اســت و به قدرت دولتی رســید تا با آن به ثروت دست یافت. بهترین و بیشترین منافع 
اقتصادی در اختیار دو گروه چپ و راســت است. آنها به محض رسیدن به قدرت از مواهب 
اقتصادی بهره مند می شــدند. او درباره اتفاقات اخیر گفت: اتفاقات اخیر، یک شورش شهری 
است و جنبش نیســت. این امکان دارد که به جنبش بینجامد. کتاب «خشم شهری شورش 
طردشــدگان» وجود دارد که درباره اتفاقات مشــابه تحقیق کرده است. در این کتاب تحقیق 
شــده هنگامی که یک نفر توسط پلیس به قتل می رسد، مردم به خیابان ها آمده اند. در یونان 
۲۰۰ بانک و ۱۵۰ ماشین پلیس به آتش کشیده می شود. خشم شهری، عقبه دارد. عقبه خشم 
شهری، نظام سرمایه داری است. او درباره جنبش دانشجویی گفت: جنبش دانشجویی عقبه 
رهبری، تئوریک و ایدئولوژی دارد. این اســتاد دانشگاه گفت: گفت وگو دارای مبانی فلسفی و 
معنوی است. هدف از گفت  وگو برای رسیدن به ورای حقیقت است. شاید با هدف قانع کردن 
دیگری به پای گفت وگو برویم، اما خود قانع شــویم. گفت وگو دو قسم دارد؛ یک گفت وگوی 

فلسفی و دیگری اجتماعی است. گفت وگوی فلسفی پیش رونده است و دیگری درجازننده.

گزارش

هنرستان صدر؛ یک ماجرا، ۲ روایت
روایت های متناقض اما رسمی از ماجرای هنرستان دخترانه 
صدر، آن هم هم زمان با برخورد با برخی مدارس در شــهرهای 
مختلف، ســبب نگرانی والدین شده اســت. عصر روز دوشنبه 
خبری منتشــر شــد مبنی بر درگیری و بروز تنش در مدرسه ای 
دخترانه در تهران در تقاطــع خیابان های کارون و مرتضوی در 
محله سلســبیل که برخی شــایعات حکایت از وخامت اوضاع 

در آن داشت.
این رویــداد خیلی زود به بروز تنش هایی در ســطح محله 
منجر شــد؛ به ویژه آنکه خبر می رسید یکی از دانش آموزان این 
مدرســه در درگیری ها جان باخته اســت. روایتی که مهر آن را 
تکذیب کرد و نوشت: «تجمعی جلو یکی از مدارس دخترانه در 
محله سلسبیل تهران شکل می گیرد و افراد اقدام به شعاردادن 
می کنند. کمی بعــد مأموران یگان ویژه پلیــس با هدف ایجاد 
نظــم و امنیت به ایــن نقطه اعزام می شــوند و بــا گفت وگو، 
تجمع کنندگان را متفرق می کنند. گفتنی اســت که مأموران به 
این مدرسه وارد نشدند و تنها برخی از مأموران برای صحبت با 
والدین به داخل مدرسه رفتند و هیچ دانش آموزی کشته نشده 

است».
بر اســاس آنچه در تصاویر مدرســه منتشــر شده و سخنان 
افراد محلی، شــروع درگیری از مجادله مدیــر و دانش آموزان 
بــرای توقیف تلفن همراه دانش آمــوزان و تالش برای تفتیش 
دانش آموزان بــوده؛ هرچند در بازار داغ شــایعات، از درگیری 

پلیس و دانش آموزان نیز سخن به میان آمده است.
طبق روایات  شاهدان، پای اورژانس هم به ماجرا باز شده و 
تصاویری از حضور یک آمبوالنس در مدرســه نیز مخابره شده 
اســت؛ آمبوالنسی که با حضور در این مدرسه، دو دانش آموز را 
به بیمارســتان لقمان حکیم منتقل کرد؛ دانش آموزی که گفته 
می شد در درگیری با مدیر بر زمین افتاده و شایعه مرگش منتشر 

شده بود و دانش آموز دیگری که بعدتر از حال رفته است.
پزشــک اورژانس بیمارســتان لقمان در این زمینه به تابناک 
گفته اســت: دو دانش آموز ۱۶ و ۱۷ ســاله [ثنا.س و محدثه.ز] 
که لباس فرم مدرســه بر تن داشتند، توسط همکاران اورژانس 
تهــران و با همراهی دو نفــر از معلمان یا اولیای مدرســه به 
اورژانــس بیمارســتان منتقل شــدند که عالئم شــوک عصبی 
داشــتند و بالفاصله با تزریق ســرم و آرام بخش تحت نظارت 

همکاران ما قرار گرفتند.
وی می افزاید: «این دانش آموزان بالفاصله با تزریق ســرم و 
آرام بخش تحت نظارت همکاران ما قرار گرفتند و معاینه کامل 
هم شدند. کمی بعد هم پدر و مادر دانش آموزان به بیمارستان 
رسیدند. خدا را شکر حال این دو دانش آموز بعد از تزریق خوب 
شــد و بعد از آنکه عالئم آنها از بین رفت، ترخیص شدند». این 
پزشــک در پاســخ به این پرســش که آیا آثار ضربه در معاینه 
این دانش آموزان دیده شــد و نیازمند مراجعه دوباره به مراکز 
درمانی هستند یا خیر؟ تأکید کرد: هیچ آثاری دیده نشده و عامل 
از حال رفتن دانش آموزان، اســترس و فشار عصبی وارد آمده به 
ایشــان بوده که موجب بروز شوک عصبی شده و عالئمی مانند 

لرزش در این دانش آموزان شده است.

البته روایت های رسمی از این ماجرا متناقض است و همین 
امــر در کنار انتقــاد از رفتار اشــتباه مدیر مدرســه که رفتارش 
تنش آفریــن بــوده و با جــان دانش آموزان بازی کرده، ســبب 

بی اعتمادی افکار عمومی شده است.
علــی تیرگیر، معــاون مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی 
وزارت آموزش و پرورش، در این باره گفته است: «به دلیل داشتن 
موبایل توســط برخی دانش آموزان و تأکید مدیر مدرســه برای 
بازرسی، درگیری میان تعدادی از دانش آموزان و والدین با مدیر 
مدرسه اتفاق افتاد. طبق قوانین ورود موبایل به مدرسه ممنوع 
است و دانش آموزان باید دســتورالعمل های مدرسه را رعایت 
کنند. در این حادثه، تعدادی از دانش آموزان دچار افت فشــار 
شدند که با حضور نیروهای اورژانس در محل به وضعیت آنها 
رســیدگی شد. کسی هم فوت نشده اســت ». اما پلیس روایتی 

کامال متفاوت از این ماجرا داشته است.
 به گزارش ایســنا، پلیس پایتخت در اطالعیه ای اعالم کرد: 
«در پی اعالم وقوع یک مورد درگیری در مجاورت یک هنرستان 
دخترانــه در خیابان کارون، عوامل کالنتــری و مأموران پلیس 
در محل حاضر شــده و رســیدگی به موضوع را در دســتور کار 
خود قرار دادند که در جریان آن، مشــخص شــد درگیری میان 
تعــدادی از اراذل و اوبــاش رخ داده اســت». در ادامــه ایــن 
اطالعیه، با اشــاره به اینکه «این درگیری کــه در مجاورت یک 
هنرســتان دخترانــه رخ داده بــود، منجر به نگرانــی تعدادی 
و والدیــن و دانش آموزان شــده بــود»، آمده اســت: «عوامل 
درگیری از ســوی مأموران پلیس شناســایی و دســتگیر شدند. 
همچنین شایعات منتشر شــده در فضای مجازی به هیچ عنوان 

مورد تأیید نیست».
روایــت پلیس از آنچه در مدرســه رخ داده اســت، فاصله 
بســیاری دارد اما اینکه مدیر مدرسه بابت گوشی دانش آموزان 
بخواهد به تفتیش بدنی بپردازد، آن هم در شــرایطی که در دو 
سال اخیر مدارس آنالین بوده اند و موبایل به جزئی جدانشدنی 

از دانش آموزان تبدیل شده است نیز توجیه پذیر نیست.
اینکه دانش آموزان دچار فشار و استرس عصبی  شده، راهی 
بیمارســتان شــده و همه این اتفاق ها هم در مدرسه رخ داده 
است، یک حقیقت کتمان نشدنی اســت؛ اما روایت چندگانه از 
ماجرا برای گریز از مســئولیت پذیری، جوابگو نیست و تهدید و 
ارعاب دانش آموزان از سوی هر فردی، چه مدیر و معلم و چه 
نیروهای پلیس، خالف حقوق کودکان محصل اســت؛ بنابراین 
برخورد با مســببان این حادثــه یک انتظار بجا از ســوی افکار 

عمومی است.

روان مردم بازی و ما را گرفتار رسانه های بیگانه کردند. تمام زندانیان 
در بازداشــتگاه اوین در جای مناسب منتقل شدند که دستاورد است 
بدون اینکه مشــکلی پیش آید و در اولین استقرار با خانواده هایشان 
تماس گرفتند. تمام مددجویان مورد معاینه قرار گرفتند. قوه قضائیه 
با فوریت اطالع رسانی صادقانه کرد. البته در این بین برخی شایعات 
رســانه های داخلی از جمله مین گذاری و پرتاب خمپاره مطرح شد 
که ما به جد آن را تکذیب می کنیم. وی در پاســخ به ســؤالی درباره 
آخرین وضعیت پرونده دانشــجویان بازداشــتی در اعتراضات اخیر 
گفت: این موضوع به دادســتان کل کشــور محول شده است. قریب 
به اتفاق دانشــجویان آزاد شــدند و تعداد محدود و انگشت شماری 
بازداشــتند. کســانی که بازداشتند براســاس اطالعات موثق اوال در 
میدان اغتشاشــات بودنــد و نیز ارتباط خاصی با برخی شــبکه های 
تابلودار جنایت پیشه داشتند و مسائلشــان در دست بررسی است و 
اطالع رسانی می شود. سخنگوی قوه قضائیه افزود: دادستانی کل با 
وزیر علوم نشست داشتند و موضوع را پیگیری کردند. ستایشی یادآور 
شد: ۲۰۰ نفر از همکاران ما به موضوع ورود کردند، در بازداشتگاه ها 
حضور یافتند و افراد را تفکیک کردند و کســانی هم که زیر ۱۸ سال 

دارند، تعیین تکلیف شدند.
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LOOKS MAGICAL. WORKS BEAUTIFULLY.

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

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

tiny universe of components. Each working so wonderfully together, 

our precision timepieces have earned the trust of athletes, deep 

sea adventurers - and even astronauts.
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CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER
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دولت برای محصوالت کشاورزی آب بر عوارض صادراتی وضع کرد

کشاورزی در دست انداز
شــرق: سهم بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی ایران حدود ۱۰ درصد است و ایران در حال حاضر رتبه دوم تولید خیار، رتبه سوم تولید خربزه و رتبه پنجم تولید پیاز در دنیا را دارد. بنا بر 
اعالم وزارت کشاورزی صادرات محصوالت جالیزی حدود یک میلیارد دالر درآمد ارزی دارد و مهم ترین بازار این محصوالت، کشورهای همسایه ازجمله عراق هستند؛ اما حاال بحران آب 
موجب شــده است که وزارت کشاورزی روی این بازار بزرگ چشم بپوشــد و برای صادرات محصوالت آب بر عوارض وضع کند. اما این تصمیم ناگهانی وزارت کشاورزی با انتقاد بسیاری 

از فعاالن کشاورزی مواجه شده است.

وضع عوارض صادراتی برای محصوالت آب بر
دولــت به تازگی برای صادرات محصوالت جالیزی و آب بر 
عــوارض تعیین کــرده و صادرات آن را محدود کرده اســت. 
براســاس این مهر امســال برای صادرات محصوالت جالیزی 
عوارض تعیین شد و صادرات هر کیلوگرم گوجه فرنگی و پیاز 
به ترتیب مشمول عوارض چهار هزار تومانی و دو هزار تومان 
شــد. وزارت جهاد کشــاورزی ابالغ کرد کــه از اول مهر  تا ۱۵ 
دی  ســال جاری مبلغ عوارض ۴۰ هزار ریال برای صادرات هر 
کیلوگرم انواع گوجه فرنگی و از اول آبان ماه تا آخر بهمن ماه 
ســال جاری نیز، مبلغ ۲۰ هزار ریال عوارض به ازای صادرات 

هر کیلوگرم پیاز تعیین می شود.
وزارت جهاد کشــاورزی اعالم کرد که این اقدام در راستای 
تنظیم بازار داخلی محصــول گوجه فرنگی و پیاز و به منظور 
پیشگیری از نوسان قیمت و کنترل مقدار صادرات انجام شده 

است.
آمار گمرک نشــان می دهد که کشــور در سال های گذشته 

بدون بررسی، به کشــت محصوالت آب بر خود افزوده است، 
مثال ســال ۱۴۰۰ میزان صادرات هندوانه ۹۰۲ هزار تن بود که 
در ۱۳ سال گذشته بی سابقه بوده است. این در حالی است که 

کشور وخیم ترین شرایط بحران آب را تجربه می کرد.
از آن ســو کشــور برای تولید کاالهای اساســی که از قضا 
بســیاری از اقالم آن کم آب بر هســتند، بیشــترین وابستگی را 
به واردات دارد و یشــترین واردات کاالهای اساسی مربوط به 

دانه های روغنی و همچنین خوراک دام است.
این موضوع ســبب شده است که دولت عوارض صادرات 
بر هفت محصول جالیزی از ســوی وزارت جهاد کشــاورزی، 
وضع کند تا الگوی کشت کشــاورزان جالیزی کار تغییر کند و 

مزیت کشت این محصوالت از بین برود.
مخالفان چه می گویند؟

با این حال بســیاری از فعاالن بخش کشاورزی مقابل این 
تصمیــم دولت قد علم کرده انــد و می گویند که در دهه های 
گذشته تالش های بسیاری صورت گرفته تا بازارهای منطقه ای 

برای فروش این محصوالت در اختیار کشــور ما قرار بگیرد که 
با ایــن اقدام دیگر نمی تــوان به دراختیار داشــتن این بازارها 
امیدی داشــت و از سوی دیگر درآمد ارزی یک میلیارد دالری 

غیر نفتی از محل صادرات این محصوالت از بین می رود.
هرچند کــه محمد قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی 
وزیــر جهاد کشــاورزی، تولید ایــن محصــوالت را اقتصادی 
نمی داند و در پاســخ بــه این انتقادات می گویــد که ارزآوری 
صادرات محصوالت آب بر نســبت به هزینه های تولید آنها در 
داخل کشــور رقم ممتازی نیســت و «برای محصوالتی مانند 
پیاز، ســیب زمینی،  خیار، خربزه، بادمجان و هندوانه تعرفه ها 
را حداقــل صددرصــد افزایــش می دهیم تا صــادرات این 

محصوالت از بین برود».
با این حال بسیاری از کشاورزان می گویند که الگوی آبیاری 
خود را اصالح کرده اند و معتقد هســتند که تولید محصوالت 
کشــاورزی مثل گندم و پســته آب بری بیشــتری نســبت به 
محصوالت جالیزی دارنــد. آنها به پروژه توتک که مجری آن 

وزارت جهاد کشاورزی بوده است، استناد می کنند و می گویند 
بــرای تولید یک کیلوگــرم هندوانه، ۲۰۰ لیتر آب نیاز اســت؛ 
درحالی کــه مطابق برآوردها، هر کیلوگرم ســیب به بیش از 
۴۵۰ لیتر (طبق برخی گزارش ها ۷۰۰ لیتر)، هر کیلوگرم گندم، 
بــه بیش از هــزارو ۳۰۰ لیتر و هر کیلوگرم پســته، به بیش از 
هفت هــزار و ۵۰۰ لیتر آب نیــاز دارد و آب بر بودن محصوالت 

جالیزی گزاره درستی نیست!
آنها حتی مدعی هستند که اعمال محدودیت بر صادرات 

محصوالت جالیزی اقدامی غیرقانونی است.
ارسالن قاســمی، رئیس کمیســیون کشــاورزی و صنایع 
غذایی اتاق تعــاون ایران، در واکنش به وضع این عوارض به 
«شــرق» می گوید: ماده ۲۴ و ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای 
کســب وکار می گوید که هر تصمیمی که به اقتصاد کشاورزی 
مربوط اســت، باید با نظر تشکل ها اتخاذ شــود و دوم اینکه 
باید زمان اجرای آن بین سه تا شش ماه بعد از اتخاذ تصمیم 
باشــد؛ ولــی وزارت جهاد کشــاورزی به بهانه قانــون انتزاع 
تصمیمات سِرخود و خلق الســاعه این دستور را در یک سال 
اخیر کــه دوباره قانون انتــزاع در اختیار ایــن وزارتخانه قرار 

گرفته، اتخاذ کرده است.
او ادامــه می دهــد: عالوه بر این وضع هرگونــه عوارض یا 
مالیات بر کاالهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات 
هرگونــه کاال برای تنظیم بازار داخــل مطابق ماده ۲۳ قانون 
احــکام دائمی برنامه های توســعه کشــور، ممنوع اســت و 
دولت تنها در صورت اعطای یارانه مســتقیم به کاال می تواند 

صادرات را محدود کند.
البته مســئوالن وزارت جهاد کشــاورزی معتقدند که این 
هفــت محصول جالیزی از یارانه پنهان آب، یارانه تســهیالت 
بانکــی دریافتی کشــاورزان، یارانه ســوخت جهت عملیات 
خــاک ورزی زمین هــای کشــاورزی برخوردار شــده اند، پس 

به این ترتیب این اقدام آنها قانونی است.
اما فعاالن بخش کشــاورزی می گویند که حتی در صورت 
صحت این مدعا باز هــم مطابق با «تبصره بند الف ماده ۲۳ 
قانون احکام دائمی توســعه کشــور» وزارت جهاد کشاورزی 
مســتقال اختیار وضع عوارض صادراتی را دارا نیســت و ابتدا 
باید فهرســت کاالهای یارانه ای را احصا و به شورای اقتصاد 
پیشنهاد داده و در صورت تصویب در این شورا، پس از سه ماه 
عــوارض مصوب را اعمال کند، نه اینکه یکباره این تصمیم را 
اعــالم کند و بگوید که از دو هفته دیگر این محدودیت اعمال 

می شود.
بر اســاس این بند و ماده های قانونی تــا زمانی که وزارت 
جهاد کشــاورزی اقالم مشمول و میزان یارانه مستقیم آنها را 
به تصویب شــورای اقتصاد نرســاند، اعمال هرگونه عوارض 

صادراتی ممنوع است.
با این حال برخی دیگر از کارشناســان کشاورزی می گویند 
کــه وضع عوارض صادراتی بر محصوالت جالیزی، تنها چاره 
برای بهینه ســازی مصرف آب کشــاورزی نیست؛ زیرا بسیاری 
از کشــاورزان به این دلیل که با کمبود آب مواجه هســتند، به 

کشت های کم آب بر روی آورده اند.
آنها معتقد هســتند که الگوی کشت و واردات محصوالت 
کشــاورزی باید به صورت دقیق بررســی شود و میزان توجیه 
اقتصادی تولید یا واردات محصوالت کشــاورزی بررسی شده 
و در نهایت برای آن تصمیم گیری شود. کارشناسان همچنین 
به لزوم آمایش ســرزمین و تنظیم الگوی کشاورزی بر مبنای 

آن تاکید می کنند.
ضمن اینکه این کارشناسان می گویند که با حذف سطح زیر 
کشت برخی محصوالت کشــاورزی دولت باید برای اشتغال 
ازدست رفته  کشاورزان و حفظ درآمد آنها فکری اساسی کند 
و در واقع پس از تصویب قوانین اصالحی کشاورزی، خسارت 

کشاورزان را پرداخت کند.

چهارشنبه
۴ آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۰۴

خـبـر  بـرگـزیـده

بازتاب

سقوط بیت کوین نزدیک است؟
باالرفتن میزان دشــواری اســتخراج بیت کوین موجب ســقوط 
ارزش آن خواهد شــد و بقیه ۱۰ ارز دیجیتال برتر نیز روند کاهشــی 
خواهند داشت. به گزارش ایســنا به نقل از کریپتو، ارزش بیت کوین 
در معامالت صبح روز سه شــنبه آسیا کاهش یافت اما در باالی خط 
حمایت ۱۹هزار دالر که چندین هفته در نوســان بود همچنان باقی 
مانده اســت. اتر، دومین ارز رمزنگاری شــده بزرگ از نظر ارزش بازار 
مانند بقیه ۱۰ ارز دیجیتال برتر، بدون احتســاب استیبل کوین کاهش 
یافت. براساس داده های کوین مارکت کپ، بیت کوین در یک روز  ۱.۱ 
درصد کاهش یافت و با ارزش ۱۹هزارو ۳۳۷ دالر آمریکا تا ســاعت 
هشت در هنگ کنگ معامله شد، درحالی که اتر با افت ۱.۳ درصدی 
به ۱۳۴۵ دالر آمریکا رســید. دشواری اســتخراج بیت کوین معیاری 
است که نشان می دهد ماینرها چقدر قدرت محاسباتی بیشتری باید 
بــرای تأیید تراکنش های یک بلوک برای افزودن به بالک چین اعمال 
کنند. همچنین سهام ایاالت  متحده هفته را در روز دوشنبه با افزایش 
آغاز کــرد؛ داوجونز ۱.۳ درصد افزایش یافت، اس اند پی ۵۰۰ نیز به 
میزان ۱.۲ درصد و نزدک کامپوزیت ۰.۹ درصد افزایش یافت. هیئت 
اعتماد ایاالت  متحده قرار است آخرین شاخص خود را درباره اعتماد 
مصرف کننده در روز سه شنبه منتشر کند، جایی که انتظار می رود این 
شــاخص در ماه اکتبر به ۱۰۵ کاهش یابد که این رقم در ماه سپتامبر 
۱۰۸ بود. رقم ۹۰ یا باالتر به عنوان بازتابی از یک اقتصاد سالم در نظر 
گرفته می شود. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر ۹۳۲.۴۲ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز 

قبل ۰.۰۶ درصد کمتر شده است. 

افزایش سهمیه آرد آذربایجان غربی 
شــرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به انتشار 
گزارشــی تحت عنوان «دوراهی نان» در ۲۸ مهــر ۱۴۰۱ در روزنامه 

«شرق»، نکاتی را ارسال کرده است که در ادامه می آید:
۱. آرد تخصیصی اســتان آذربایجان غربی، نه تنها کاهش نیافته، 
بلکه افزایش نیز داشته است؛ چنانچه در حال حاضر در هر ماه بیش 
از ۳۱ هزار و ۳۰۰ تن آرد یارانه ای به چهار هزار و ۷۳۲ واحد نانوایی این 

استان تحویل داده می شود.
۲. برای کمک بــه کاهش صف نانوایی ها کــه متأثر از عواملی 
همچون حضور کارگران فصلی با توجه به فصل برداشــت ســیب 
درختی و چغندر قند در این اســتان، بازگشــت عشــایر به قشالق و 
بازگشایی مدارس و دانشگاه هاست، در چهار ماه گذشته، هر ماه بالغ 
بر ۱۲۰۰ تن آرد اضافه عالوه بر سهمیه ثابت به شبکه مصرف استان 

تزریق شده است.
۳. ســاعت کار واحدهــای نانوایــی این اســتان نه تنها کاهش 
نیافته، بلکه افزایش داشته اســت؛ چنانچه در حال حاضر ساعات 
کار آنهــا بیشــتر شــده و نانوایی های منتخب دوشــیفته شــده و 
تعطیالت بهداشــتی ایــن واحدها نیز بــه یــک روز در ماه کاهش

 یافته است.
۴. در زمینه نظارت بر فعالیت واحدهای نانوایی برای اســتمرار 
پخت نیز بازرســی ها تشدید شده و به این منظور عالوه بر استفاده از 
مشارکت مردمی، ظرفیت سایر دستگاه های اجرائی نیز برای نظارت 
هرچه بهتر و بیشــتر بر زنجیره گندم، آرد و نان مورد اســتفاده قرار 

گرفته است.
با توجه به توضیحات فوق و انجام فعالیت های مذکور، در حال 
حاضر شاهد صف های نانوایی ها در استان آذربایجان غربی هستیم و 

مشکلی در زمینه تأمین آرد و نان این استان وجود ندارد.

مهم ترین خبر این روزهای فضای دولت و مجلس، طرح اســتیضاح ســیدرضا 
فاطمی امین است که بر اساس اعالم هیئت رئیسه قرار است کمتر از یک هفته دیگر 
در صحن علنی مورد بررسی قرار بگیرد. استیضاحی که با توجه به سهم باالی این 
وزارتخانه در میزان رشــد اقتصادی دولت ســیزدهم، بیش از هر چیز روی حرکت 

کل تیم اقتصادی دولت سیزدهم اثر نامطلوب خواهد داشت.
گــزاره ای که با انتشــار آمــار عملکردی بخش هــای مرتبط با ایــن وزارتخانه 
مانند رشــد ۵٫۲ درصدی بخش صنعت، رشــد پنج درصدی بخش معدن و رشد 

۱۳ درصدی صادرات غیرنفتی در شش ماهه نخست سال جاری تقویت می شود.
فارغ از اینکه در پنج ســال گذشــته وزارت صمت با شش وزیر و سرپرست در 
صدر جدول بی ثبات ترین مدیریت های کشــور قرار داشــته و به گفته کارشناســان 
مهم ترین معضل بخش های صنعتی، معدنی و تجاری کشــور نیز در این ســال ها 
همین نبود ثبات مدیــران و نبود فرصت کافی برای اجرای برنامه ها و کالفه کردن 
فعاالن اقتصادی کشور بوده است، به نظر می رسد زمان شناسی استیضاح کنندگان 
و نحوه اولویت بندی موضوعات اصلی کشــور و شرایط خاص این روزها نیز از یک 

تحلیل و آنالیز سنجیده برخوردار نبوده است.

بســیاری از نمایندگان مجلس نیز مبتنی بر همین اســتدالل ها، استیضاح وزیر 
صمت را غیرمنصفانه، ناامیدکننده و مخرب حرکت دولت سیزدهم می دانند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس:
استیضاح وزیر صمت با دالیل سطحی، دور از انصاف و عدالت است

مهرداد ویس کرمی معتقد اســت یکی از دغدغه های طراحان استیضاح وزیر 
صمت، مشــکالت صنعت خودرو و معادن اســت؛ درحالی که مسئولیت صنعت 
کشور و تولید خودرو فقط متوجه وزارت صمت نیست؛ بلکه تحریم هایی که علیه 

کشور اعمال شده، دشواری های زیادی را در صنعت و خودرو ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

وزیر صمت بازار سیمان و فوالد را از نابسامانی نجات داد
حجت اهللا فیــروزی می گویــد: اواخر دولت گذشــته در حوزه تأمین ســیمان 
وضعیت بسیار نابســامانی در کشور وجود داشت و با کمیاب شدن سیمان، قیمت 
آن هم به شــدت افزایش یافت؛ اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم تولید سیمان 

افزایش پیدا کرد و قیمت آن هم برای مصرف کننده و تولید کننده منطقی شد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

پاســخ های فاطمی امین به اســتیضاح کنندگان همواره قانع کننــده بود/ مرکز 
پژوهش ها عملکرد وزارت صمت را تأیید کرد

علی جدی با بیان اینکه پاســخ های وزیر صمت به سؤاالت استیضاح کنندگان 
بر اســاس آمار و راســتی آزمایی همواره قانع کننــده بوده اســت، می گوید: مرکز 
پژوهش ها نیز در گزارشی عملکرد وزارت صمت را در حال رشد و پیشرفت اعالم 

کرده است.
عضو فراکسیون انقالب مجلس:

استیضاح فاطمی امین سیاسی است/ وزیر صمت باج نمی دهد
حبیب اهللا دهمرده معتقد اســت اســتیضاح فاطمی امین سیاسی است و وزیر 

صمت رانت و باج به کسی نمی دهد و دنبال حاشیه نیست.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی:

هدف طراحان استیضاح فاطمی امین، تلنگر به دولت است/ به دنبال رأی عدم 
صالحیت فاطمی امین نیستیم

غنی نظری خانقاه نماینده مردم خلخال و عضو کمیســیون اقتصادی که خود 
یکی از امضاکنندگان استیضاح بوده، می گوید: نمایندگان مجبورند به دلیل شرایط 
اشتغال در حوزه های انتخابیه خود به وزرا فشار بیاورند و هدف بنده به عنوان یکی 
از امضا کنندگان اســتیضاح تلنگر به دولت است و به دنبال این نیستیم که رأی به 

عدم صالحیت فاطمی امین بدهیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

اســتیضاح وزیر صمــت توجیهی نــدارد/ برخی از روز رأی اعتمــاد، پای عزل 
فاطمی امین ایستادند

حجت االسالم محمدتقی نقدعلی با تأکید بر اینکه تا امروز دلیلی قوی که بتواند 
اســتیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را توجیه کند، از سوی استیضاح کنندگان 
ارائه نشــده است، اظهار کرد: برخی از اســتیضاح کنندگان از روز اول مخالف وزیر 

صمت بودند و می گفتند پای عزل فاطمی امین ایستاده ایم.
نماینده مردم تهران در مجلس:

استیضاح وزرا به نفع دولت و کشور نیست
اقبال شــاکردی می گوید: در شــرایط کنونی تغییر وزرا را به نفع دولت و کشور 
نمی دانم؛ زیرا وزیر مربوطه به امور مســلط شده اســت. تا فرد جدیدی بیاید و به 

امور آشنا شود، عمر مجلس به اتمام رسیده و عمر دولت تلف می شود.
وزارت صمت ۲ هزار کارخانه تعطیــل را احیا کرد/ فاطمی امین حیاط خلوتی 

برای خود قائل نیست
مجتبی یوســفی عنوان می کند: وزیری که به ســمت شفافیت حرکت می کند، 
حیاط خلوتی برای خود قائل نیســت؛ زیرا در اتاق شیشه ای کار می کند و به کسی 

رانت نمی دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

استیضاح فاطمی امین مشــکلی را حل نمی کند/ باید برای مقابله با تحریم ها 
به وزیر صمت کمک کنیم

فداحســین مالکی معتقد است اســتیضاح فاطمی امین کمکی به حل مسائل 
حوزه صنعت، معدن و تجارت نمی کند و همه باید در این شرایط به وزارت صمت 

کمک کنند تا بتواند مشکالت حوزه صنایع و معادن کشور را حل کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

استفاده از اهرم استیضاح در شــرایط حساس کشور منطقی نیست/ مخالفان 
فاطمی امین مستندات قوی ندارند

جعفر قادری با بیان اینکه مستندات برای استیضاح وزیر صمت محکم نیست، 
گفت: در شــرایطی که ضدانقالب به دنبال ایجاد ناامنی در کشــور است، منطقی 

نیست که مجلس با اهرم استیضاح با برخی از وزارتخانه ها برخورد کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس:

فاطمی امین، مورد تأیید رئیس جمهور اســت/ هشــدار درمــورد تبعات منفی 
استیضاح وزیر صمت

فریدون عباســی، فاطمی امین را مدیری مســتقل و مــورد تأیید رئیس جمهور 
می داند و نسبت به تبعات منفی استیضاح او هشدار می دهد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:
استیضاح وزیر صمت موجب نا امیدی مردم از مجلس می شود

حســین  محمدصالحی، استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را عامل ایجاد 
رکود در صنایع کشور می داند و می گوید: طرح چنین مسائلی در مجلس منجر به 

ناامیدی مردم از نمایندگان خواهد شد.
رئیس مجمع نمایندگان شمال غرب کشور:

فاطمی امین مدیری شایسته است
حجت االســالم محمدرضا میرتاج الدینی با بیان اینکــه عده ای از نمایندگان از 
ابتدای دولت سیزدهم به دنبال استیضاح فاطمی امین بودند، گفت: وزارت صمت 
در چهار شاخص تولید، مدیریت بازار، صادرات و سرمایه گذاری رشد داشته است.
کمیســیون صنایع از عملکرد فاطمی امین رضایــت دارد/ قطار حرکت دولت 

نباید با استیضاح متوقف شود
معصومه پاشــایی با بیان اینکه نباید قطار حرکت دولت را با استیضاح متوقف 
کنیم، می گوید: کمیســیون صنایــع و معادن عملکرد یک ســاله فاطمی امین را با 
برنامه های ارائه شــده از ســوی او مطابقت داده و اعالم کرده اســت که عملکرد 

یک ساله وزیر صمت مطابق برنامه های ارائه شده بوده است.

نمایندگان با اشاره به احتمال استیضاح فاطمی امین، وزیر صمت مطرح کردند

ترمزی برای ماشین صنعتی دولت 
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۴ آبان ۱۴۰۱
سال بیستم      شماره ۴۴۰۴

مدرک گواهینامه موقت پایان تحصیالت   فرزند 
محمد به شماره شناسنامه ۲۸۹۵ صادره از گلپایگان در مقطع کارشناسی رشته 

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی کمیجان به 
شماره ثبت  ۰۵/۳۱/۱/۴۲۰ به تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ صادر گردیده است.فاقد 

اعتبار میباشد.لذا از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد کمیجان به نشانی ذیل ارسال نماید.آدرس :کمیجان ،میدان دانشگاه ،بلوار 

 دانشجو،دانشگاه آزاد اسالمی کمیجان کد پستی:
 ۸۷۸۸-۳۸۵۱۹ معاونت دانشجویی و فرهنگی -اداره امور فارغ التحصیالن

 سند کمپانی موتور سیکلت مربوط به شرکت دینو موتور 
 با مشخصات ذیل مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد:

 موتور سیکلت کاوان پالس رنگ زرد مدل ۱۴۰۰  
 به شماره پالک  ۴۹۸۴۶/۱۴۴   با شماره موتور ۰۰۰۶۴۲  

و شماره شاسی ۰۰۸۱۲

فرزند  مدرک فارغ التحصیلی 
حسین به شماره شناسنامه ۰۰۱۰۲۵۸۲۶۴ صادره از تهران در مقطع 

کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مدیریت بازرگانی - بازاریابی صادره از 
واحد دانشگاهی یادگار امام خمینی ( ره ) با شماره ۱۸۰۰۱۳۹۰۰۸۱۰ 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود 

اصل مدرک را به صندوق پستی ۱۴۴ / ۱۸۱۵۵ دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد  یادگار امام خمینی ( ره ) ارسال نماید .

 برگ سبز خودرو سایپا کوئیک رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ 
 به شماره پالک ایران ۳۸ - ۱۴۷ و ۵۷ 

و شماره موتور M15/9679056 و شماره شاسی 
 NAS841100N1139007 به نام 

 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز و سند کمپانی خودرو میتسوبیشی
 MIRAGE رنگ سفید صدفی متالیک مدل ۲۰۱۸ 
به شماره پالک ایران ۴۴ - ۹۷۵ د ۱۴ و شماره موتور 

 3A92UGH9960 و شماره شاسی 

MMCXTA03AJH000867 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کارت خودرو پژو 206TU5A رنگ سفید روغنی

  مدل ۱۳۹۱ به شماره پالک ایران ۴۴ - ۲۴۲ ن ۳۳ 

 و شماره موتور ۱۵۲۹۱۰۰۰۴۵۴ و شماره شاسی

 NAAP23FG0CJ174234 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 اگر از سیاســت داخلــی بریتانیــا بگذریم، این کشــور هرگز تا ایــن اندازه در 
وضعیتی نگران کننده و متشــنج قرار نداشته اســت. از مارگارت تاچر و تونی بلر 
کــه بگذریم تعداد کمی از رهبران بریتانیای پــس از جنگ الهام بخش بوده اند یا 
ســایرین را تحت تأثیر قرار داده اند. بهترین های بریتانیا این روز ها از سیاست دوری 
می کنند. اولین نخســت وزیر ملکه الیزابت دوم، «وینستون چرچیل» بود و آخرین 
نخست وزیر او «لیز تراس». این روندی نیست که اکثر افراد به آن پیشرفت بگویند. 
ناکامی های زنجیره ای چهار نخست وزیر اخیر محافظه کار دیوید کامرون، ترزا می، 
بوریس جانسون و لیز تراس باعث تمسخر این حزب شده است، حزبی که زمانی 
موفق ترین حزب سیاســی در جهان غرب بود. از ســوی دیگر، حزب کارگر بریتانیا 
خوشــبختانه خود را از قید کوربینیســم رها کرده، اما پس از ۱۲ ســال به سربردن 
در عرصه ای رام نشــده و بی ثبات، ظرفیت آن حزب برای حکمرانی کماکان مورد 
تردید اســت. حزب کارگر در محک آزمون قــرار نگرفته و پس از برگزیت (خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا) دچار اختالف نظر داخلی شــده است. با وجود این، حزب 
کارگر در موقعیت بهتری برای پیروزی در انتخابات سراسری بعدی قرار دارد تا در 

جایگاهی برای ارائه رهبری منسجم در برهه های زمانی دشوار قرار گیرد.
والتر راســل مید، پژوهشگر اندیشکده هادســون و بنیان گذار اندیشکده «بنیاد 
آمریکای جدید» در وال استریت ژورنال نوشت:آسان است که درباره افول بریتانیا 
مبالغــه کنیم. این کشــور ممکن اســت از نظر اقتصادی در حال دســت و پنجه 
نرم کردن با مشــکالت متعدد و از نظر سیاسی شکســت خورده باشد، اما فراتر از 
داالن های پارلمان، بریتانیا کماکان پابرجا ایستاده است. از نظر فرهنگی، از بیتلز و 
رولینگ استونز تا «هابیت» و دنیای «ارباب حلقه» ها، بریتانیای دوران الیزابت دوم 
بسیار بیشتر از وزن خود ظاهر شد. دانشگاه ها و عرصه علمی بریتانیا هم کماکان 

در صدر رتبه بندی های جهانی قرار دارند.
صنعت مالی بریتانیا پس از شــوک های جنگ جهانــی دوم بهبود یافت و به 
عنــوان مبتکر پیشــرو در پیچیده ترین و یکپارچه ترین بازار هــای مالی تاریخ ظاهر 
شــد. آثــار و مقاالت نویســندگان و روزنامه نــگاران بریتانیایی در سراســر جهان 
خوانده می شــوند. ســلطنت بریتانیا جایگاه منحصربه فردی در تصورات جهانی 
دارد. دوســتداران فوتبال در همه نقاط جهان تیم های فوتبال بریتانیایی را دنبال 

می کنند و از انتشار نسخه های تازه «هری پاتر» و «جیمزباند» هیجان زده می شوند 
و مشــتاقانه ســریال «دانتون ابی» را دنبال می کنند. شــاید در خارق العاده ترین 
پیشرفت، سرآشپز های بریتانیایی و شو های پخت نان بریتانیا موفقیت بین المللی 

پیدا کرده اند.
بریتانیا شکست نمی خورد، اما سیاســت مداران و دیپلمات های آن به وضوح 
شکســت می خورند. بــا وجود تمام پوپایــی کارآفرینان، بانکــداران، هنرمندان و 
دانشــگاهیان بریتانیایی، آن کشور به طور پیوســته جایگاه خود را در برابر رقبای 
اقتصادی اروپایی و آســیایی از دســت داده اســت. بر اســاس گزارش ســازمان 
همکاری و توســعه اقتصادی تولید ناخالص داخلی سرانه بریتانیا در سال ۲۰۲۱ 
با توجه به قدرت خرید از آلمان، فرانســه و ایرلنــد عقب تر بود و کمی پایین تر از 

میانگین کشور های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قرار داشت.
افــول اقتصادی مالیم و کاهش قــدرت و نفوذ بین المللی ممکن اســت آن 
چیزی نباشــد که اکثر بریتانیایی ها بخواهند، اما این نتیجه طبیعی و اجتناب ناپذیر 
سیاست هایی اســت که آنان ترجیح داده اند در پیش بگیرند. این عدم تطابق بین 
جاه طلبی های بین المللی بریتانیا و ترجیحات سیاســت داخلی آن کشور از زمانی 
که دولت کارگر به نخســت وزیری «کلمنت آتلی» (او به مدت شش سال از سال 
۱۹۴۵ تا ۱۹۵۱ میالدی نخســت وزیر بریتانیا بود) تغییرات سوسیالیستی عمده ای 
را در اقتصــاد بریتانیا ایجاد کــرد و در عین حال تالش کرد بریتانیا را به عنوان یک 

قدرت جهانی حفظ کند، آن کشور را آزار می دهد.
سال های نخســت وزیری «مارگارت تاچر» نه یک نقطه عطف بلکه یک استثنا 
بود. اقلیتی از محافظه کاران بریتانیایی که دیدگاه های اقتصادی و اجتماعی تاچر 
را پذیرفته اند به اندازه کافی قوی نیستند که بتوانند حزب خود را کنترل کنند، چه 

رسد به اینکه سیاست های خود را بر جامعه ای بدبین تحمیل کنند.
برگزیت باعث تشــدید این وضعیت دشوار شد. خروج از اتحادیه اروپا تنها در 
صورتی می تواند کارساز باشــد که بریتانیا به نسخه حتی رادیکال تر سیاست های 
بازار آزاد تاچر بازگردد و به کشوری تبدیل شود که طرفداران چنین نسخه ای آن را 
«سنگاپور بر روی رودخانه تیمز» می نامند: اقتصادی مقررات زدایی شده و رهاشده 

از محدودیت ها و سیاست های سختگیرانه اتحادیه اروپا.

امــا این آن چیزی نبود کــه اکثر رأی دهندگان به برگزیت می خواســتند. برای 
بسیاری از رأی دهندگان حزب محافظه کار و حزب کارگر رأی به برگزیت رأی علیه 
تغییر بود. آنان خواستار مهاجرپذیری کمتر، توسعه و اختالل کمتر در حومه های 
انگلیسی و کنترل کمتر بوروکرات های رسمی اتحادیه اروپا و نخبگان شهری لندن 
بــر زندگی بریتانیایی هــا بودند. آنان هابیت هایی بودند که به حفظ «شــایر» رأی 

می دادند، نه رادیکال هایی که به تغییر ریشه و شاخه آن رأی داده باشند.
 با سقوط نخست وزیری تراس، هابیت ها قاطعانه بر تاچری ها پیروز شدند. این 
احتماال به معنای تغییر جهت از «برگزیت ســخت» اســت که بوریس جانسون 
برای آن مبارزه می کرد و تغییر جهت آن کشــور به شکلی نرم تر از بریتانیا خواهد 
بود که در آن بریتانیا در ازای دسترسی بیشتر به بازار اروپا با مقررات اتحادیه اروپا 
هماهنگ تر می شود. این مسیر مناسبی برای احیای اقتصادی یا دیپلماتیک نیست. 
با وجود این در انتظار یک بحث طوالنی و دردناک بر سر یک بازگشت احتمالی به 
اتحادیه اروپا به نظر می رسد رأی دهندگان بریتانیایی این مسیر را انتخاب کرده اند.   
 این بن بســت اساســی در زندگی بریتانیا با کاهش طوالنی مــدت کیفیت رهبری 
سیاســی بریتانیا همراه بوده است. به نظر می رسد کشوری که زمانی مجموعه ای 
از ستاره های سیاســی را تولید می کرد محکوم به تحمل چهره های متوسط شده 

است. از «مارگارت تاچر» و «تونی بلر» که بگذریم تعداد کمی از رهبران بریتانیای 
پس از جنگ الهام بخش بوده اند یا سایرین را تحت تأثیر قرار داده اند. بهترین های 

بریتانیا این روز ها از سیاست دوری می کنند.
شاید مشکل این باشــد که پاداش برعهده داشتن یک حرفه سیاسی در بریتانیا 
با کاهش نقش آن کشــور در جهان کم رنگ شــده اســت، درحالی که فرصت ها 
در تجــارت، فرهنگ و ورزش به همان اندازه درخشــان هســتند که در اوج عصر 
ویکتوریا بــود. بانکداران، موســیقی دانان، کارآفرینان و ســتارگان فوتبال بریتانیا 
می توانند به اندازه پیشــینیان ویکتوریایی خود ثروتمند شــوند و در سطح جهانی 
مورد تحســین قرار گیرند در حالی که سیاست مداران بریتانیایی دائم الخمر بر سر 

قراضه های باقی مانده از سایه عظمت ناپدیدشده آن کشور در حال تقال هستند.
۶۰ سال پیش، دین آچسون (وزیر امور خارجه آمریکا در دوره ریاست جمهوری 
هری ترومن که نقشی محوری در تعریف سیاست خارجی آمریکا در دوران آغازین 
جنگ ســرد و در شــکل گیری طرح مارشــال، دکترین ترومن و ایجاد ناتو داشت) 
مشاهده کرد که بریتانیا یک امپراتوری را از دست داده، اما هنوز نقشی پیدا نکرده 
است. جســت وجوی طوالنی مدت بریتانیا برای یافتن نقش کماکان ادامه دارد و 

«ریشی سوناک» برای مالقات خود با چارلز سوم پادشاه بریتانیا آماده می شود.  

از وینستون چرچیل به لیز تراس و ریشی سوناک

افول سیاست بریتانیایي

 پس از آنکه محمد شیاع السودانی مأمور تشکیل دولت جدید 
عراق شــد، گروه های سیاسی این کشــور که تازه از رقابت بر سر 
تعیین نخست وزیر و رئیس جمهوری فارغ شده بودند، به مرحله 
جدیدی از رقابت و کشمکش وارد شدند تا وزارتخانه های کلیدی 
و نهادهای امنیتی مهم را به کنترل خود درآورند. این کشــمکش 
که پیوســته در حــال افزایش اســت، تالش های محمد شــیاع 
السودانی، نخست وزیر در حال تشکیل دولت را با چالش روبه رو 
کرده است و اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، تشکیل 
کابینه برای مــدت طوالنی به درازا خواهد کشــید؛ به ویژه اینکه 
همه گروه ها به وزارت  نفت، اقتصاد، دفاع و امور خارجه چشــم 
دوخته اند. براســاس گزارش روزنامه الشرق االوسط، محمد شیاع 
الســودانی، نخســت وزیر عراق، به دلیل اصرار جناح های شیعه 
برای دراختیارگرفتن ســکان هدایت ســازمان های عمده امنیتی 
عراق، در تکمیل کابینه خود با مشــکالت بســیاری مواجه است. 
از ســوی دیگر و در حالی  که کشمکش بر ســر نهادهای امنیتی 
شــدت گرفته، نوری  المالکی، نخست وزیر پیشین عراق، مذاکراتی 
را رهبری می کند که هدف از آن، ایجاد تغییر در ســاختار رهبری 
نظامی عراق پس از تشــکیل دولت جدید است. در همین حال، 
ائتالف چارچوب هماهنگی در بیانیه ای مطبوعاتی اعالم کرد که 
با محمد شیاع الســودانی درباره راه های همکاری برای انتخاب 
اعضای کابینه براســاس ســازوکارها و مقرراتی که دولت قوی و 

پایداری ایجاد می کند، گفت وگو کرده است. در حالی  که السودانی 
با اصرار بی سابقه گروه های شیعه برای دراختیارگرفتن نهادهای 
امنیتی مواجه اســت، بیم آن می رود که مذاکراتش با جناح های 
سیاســی شکســت بخورد و نتواند به زمان بندی اعالم شده برای 
جلســه رأی اعتماد پایبند باشــد یا با کابینه ای ناقص به مجلس 
برود. با این حال، السودانی در بیانیه مطبوعاتی اخیر خود گفت که 
«یک کمیته تخصصی شامل گروهی از مشاوران در حال گفت وگو 
و رایزنی با نامزدهای جناح های سیاســی برای توزیع پســت های 
وزارتی اســت» و اســامی نامزدهای نهایی پــس از پایان کار این 
کمیته اعالم خواهد شد. به گفته منابع آگاه عراقی، جنبش حقوق، 
وابســته به کتائب حزب اهللا عراق، با جنبش عصائب اهل حق، به 
رهبری قیس خزعلی، بر ســر تصدی رهبری ســازمان اطالعات 
عراق رقابت می کند. از ســوی دیگر، در حالی  که فالح فیاض در 
حال مذاکره برای تصدی ســمت وزارت کشور است، گردان های 
امام علی در تالش اند ریاســت حشدالشــعبی را به دست آورند. 
به گفته منابع یادشده، رقابت بین فالح فیاض و دو نفر از رهبران 
ائتالف چارچوب هماهنگی بر ســر تصدی ســمت وزارت کشور 
همچنان ادامه دارد. افزون بر این، السودانی با گرایش های حزبی 
مواجه است که با اصل آزادی انتخاب اعضای کابینه که چارچوب 
هماهنگی به او داده، در تضاد است. از سوی دیگر، یک منبع عراقی 
به الشرق االوسط گفت: «برخی از جناح های شیعه به السودانی 

پیشــنهاد داده اند در ازای تصدی ریاست سازمان اطالعات عراق، 
از سهمیه خود در دولت جدید صرف نظر کنند و مطرح شدن این 
پیشــنهاد نگرانی بخشی از گروه های ائتالف چارچوب هماهنگی 
را برانگیخته است». در همین حال، تعدادی از رهبران گروه های 
شــیعه ابراز نگرانی می کنند که در بحبوحه رقابت بر ســر توزیع 
وزارتخانه های کلیدی، ممکن است روابط محمد شیاع السودانی 
با نوری  المالکی به سردی گراید و بین دو طرف تنش ایجاد شود؛ 
بــه ویژه اینکه المالکی در تالش بــرای احیای نفوذ و قدرتش در 
دولت است، در حالی  که السودانی مخالف رفتار انحصاری است 
و می کوشــد کابینه ای تشــکیل دهد که مورد پذیرش جناح های 
مختلف باشــد و رأی اعتماد مجلس را به دست آورد. السودانی 
نامزد بزرگ ترین «بلوک پارلمانی» وابســته به «ائتالف چارچوب 
هماهنگی» اســت که شــماری از نیروهای احــزاب معترض به 
نتایج انتخابات اخیر مجلس، از جمله گروهی از فراکســیون های 
مخالف را دربر می گیرد و «جریــان صدر» هم به رهبری مقتدی 
صدر، در سوی دیگر است. اختالف و ناسازگاری های موجود میان 
این دو جریان سیاســی رقیب، در ماه های گذشته به درگیری های 
خشونت آمیز و مسلحانه انجامید و در نتیجه این درگیری، شماری 
از هواداران دو طرف کشته و زخمی شدند. با این حال، عمده ترین 
پرونده ای که الســودانی تصمیم دارد مأموریت خود را با آن آغاز 
کند، رسیدگی به فساد گسترده در کشور است. پس از آنکه چندی 

پیش، هواداران مقتدی صدر ساختمان مجلس را در منطقه سبز 
بغداد چند روز محاصره کردند، مقتــدی صدر نمایندگان ائتالف 
صدر را به کناره گیری از مجلس فراخواند. از سوی دیگر، به دنبال 
انتصاب محمد شــیاع الســودانی در جایگاه نخســت وزیر جدید 
عــراق، محمدصالح العراقی، چهره نزدیک بــه مقتدی صدر، از 
قول مقتدی صدر نوشــت او دولتی را که دارد تشــکیل می شود، 
«وابسته به شــبه نظامیان» توصیف کرده اســت. العراقی که به 
«وزیر صدر» شهرت یافته اســت، به طرفداران و سیاست مداران 
نزدیــک به جریان صدر هشــدار جــدی داد که مبــادا در دولت 

جدید سمت و منصبی بگیرند. او افزود: «هرکس نافرمانی کند و 
به ناحق در وزارتخانه های دولت آینده شــرکت کند، از این جریان 
نخواهد بود و مــا تا روز قیامت از او اعالم برائت می کنیم». جای 
تعجب نیســت که مقتدی صدر در برابر دولت جدید عراق چنین 
موضع خصمانه ای اتخاذ کند، زیــرا بین جریان صدر و چارچوب 
هماهنگی، بی اعتمادی و رقابت شــدیدی برای انحصار دولت و 
نهادهای آن وجود دارد. هر دو گروه می کوشــند قانون اساســی 
را همچون ابزاری برای ســرکوب و به حاشیه راندن طرف دیگر و 

تقویت جایگاه خود به کار بگیرند.

رقابت بر سر وزارتخانه های امنیتی، مانع بزرگ تشکیل دولت عراق

پرسش من انگار به راحتی در فضای داروخانه معلق ماند. چند نفر در آن داروخانه 
شــلوغ مرا نگریســتند. بیمار بودند یا همراهان بیمار... پزشــک در جامعه ما از دیرباز 
جایگاه واالیی داشــته اســت. هرچند در ســال های اخیر، عده ای بــا حرف های مفت 
خواســته اند نقش بی بدیل پزشــکان را در ارتقای ســالمت مردمان و باالبردن کیفیت 
درمان در کشــور به ویــژه در دوران کرونا کم اثر کنند. اما حضــور حیاتی کادر درمان و 
بهداشت در سه ساله اخیر به ویژه در مقابله با ویروس کرونا و ازدست رفتن معصومانه 
پزشــکان و پرســتاران و کادر درمانی الیق و فداکار در مقابله با این بیماری، بیانگر آن  
اســت که این گروه متخصص با وجود همه نارســایی ها در صــف اول و مقدم، حافظ 
جامعه تندرست و ســالم و پیشرو هســتند. بدون تردید، مهاجرت پزشکان بزرگ ترین 
ضربات را به ســاختار زیربنایی جامعه می زند، زیرا ســالمت و تندرستی افراد از اصول 
اولیه دســتیابی به توســعه پایدار به شــمار می آید. بررســی علل و عوامل مهاجرت 
پزشــکان، آن هم متخصصانی که حضورشان، تضمین کننده زندگی روبه پیشرفت همه 
اعم از پیر، جوان و... اســت، در واقع حرکتی اصولی برای ازمیان برداشــتن اشــکاالت 
موجود است. هرچند مشکالت و موانع اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی و.. . برای همه 

گروه ها و قشــرهای جمعیتی در جامعه یکسان به نظر می رسد، اما باید گفت پزشکان 
به عنوان گروه و قشــر متخصصی که ابزارهای کارشان باید متناسب با علم، پزشکی و 
فناوری نوین تغییر کند نیاز به شرایطی دارند که «حیات» بهتر را برای آنان تضمین کند. 
باید گفت فقط رفاه کامل برای آنان کافی نیســت. آنان به طور مداوم باید دانش، علم 
و آگاهی های خود را «روزآمد» کنند. آنان در همه حال با تازه های پزشــکی باید آشناتر 
شــوند و این امر در دانشــگاه های علوم پزشکی داخلی شــاید امکان پذیر نباشد. آنان 
شــرایطی را می خواهند که عالوه بر باالبردن دانش و آگاهی های تخصصی «روزآمد» 
خــود بتوانند از این دانش در جایگاه الزم اســتفاده کننــد. هم اکنون بخش مهمی از 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی کشــور فاقــد جدیدترین امکانات پزشــکی برای درمان 
بیماران هســتند. اگر ســری به بیمارستان های مختلف در گوشــه و کنار کشور بزنید از 
ســاده ترین امکانات درمانی در بیمارستان ها یعنی نبود «تخت» به تعداد کافی حیرت 
می کنید. امکانات و تجهیزات بسیار فقیرانه و ابتدایی در مراکز درمانی و بیمارستان های 
کشــور، پزشــکان متخصص را دلزده می کند. آنان قطعا با این امکانــات اندک و نبود 
تجهیزات یا گرانی بیش از حد آنها، نه تنها قادر نیســتند معجزه ای انجام بدهند بلکه 
در درمان بیماران بازمی مانند. عالوه بر آن بخشــی از پزشکان باید امکان پژوهش های 
علمی و تخصصی پزشــکی را در حد عالی داشــته باشند و با شــرکت در سمینارها و 
کنگره هــای علمی و ارائه تحقیقــات خود در این کنگره ها، راهگشــای وضعیت بهتر 

علمی پزشــکی در داخل کشور باشند. حضور متخصصان و دانشمندان علوم پزشکی 
کشــورهای پیشرفته در داخل کشور و شرکت پزشکان ایرانی در سمینارهای علمی که 
توسط اســتادان خارجی برگزار می شود، از جمله نیازهای ضروری پزشکان متخصص 
ایرانی است. در کشــور ما این قبیل کنفرانس ها و مجامع بین المللی خیلی کم برگزار 

می شود و در مواردی هم برگزار نمی شود.
بدیهی اســت تســلط به علم پزشــکی یک تخصص مهم جهانی است و پزشکان 
بااســتعداد و فرهیخته ای که مدارج عالی دانش پزشــکی را طــی کرده اند قطعا در 
همه جای دنیا ازجمله ممالک توســعه یافته جایــگاه ویژه ای دارند که به این مرتبه در 

کشــور خود نمی رســند و دســت نمی یابند. فراهم کردن زندگی و رفاه بهتر برای خود 
و خانواده و فرزندان از دیگر شــاخص هایی اســت که موجب گرایش زیاد پزشکان به 

مهاجرت می شود و... .
همه این موارد گفته شــد اما چقدر غمگنانه است که بگوییم تکلیف هزاران بیماری 
که صدای «آوار درد» آنان در فضای بیمارســتان ها و مراکز درمانی کشور پیچیده است، 
چه می شــود؟ بیهوده و نادرســت نیست که بگوییم: بســیاری از بیماران به دست های 
مســیحایی «اهداکنندگان» ســالمت و تندرستی نیاز دارند. پزشــکان عزیز! آنان را بنا بر 

سوگندنامه «بقراط» دریابیم... .

ادامه از صفحه اول

مهاجرت، گریزگاه پزشکان
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 این روزها، بعد از اعتراضات در داخل و خارج مســئله مهاجرت بار دیگر مطرح شده   .
اســت. آمار و ارقام بســیاری روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که نشــان می دهد 
مهاجرت گروهای مختلف مردم افزایش پیدا کرده اســت. تحلیل شــما از این وضعیت 

چیست؟
هم اکنون در یکی از فرازهای مهاجرتی قرار داریم، چنین موجی سابقه نداشته است. 

زمان انقالب، شاهِد حجم مهاجرتی قابل توجهی بودیم و بعد به فرود مهاجرتی رسیدیم. 

بعد از اتمام جنگ و با رشد بی کاری، شاهد افزایش مهاجرت های اقتصادی به کشورهای 

ژاپن و حاشیه خلیج فارس بودیم. حوادث سال ۸۸ موجب شد یک فراز مهاجرتی جدید 

را تجربه کنیم که از جنس مهاجرت تحصیل کرده ها و متخصصان بود. بعد از سال ۸۸، 

دوباره یک فرود مهاجرتی داشــتیم . مطالبات مردم در ســال  های ۹۸ و ۹۹ که از جنس 

اجتماعی و اقتصادی بود و بار دیگر زمینه ســاز یک فراز مهاجرتی جدید شد  اما این موج 

مهاجرتــی با همه گیری کرونا و توقف جابه جایی های بین المللی در دنیا هم زمان شــد. 

فنر مهاجرت دائما در  حال فشرده شــدن بود تا اینکه دوره کرونا کنترل و مدیریت شــد و 

هم اکنون با توجه به شــرایطی فعلی کشور، این فنر باز شــده است. شرایط اجتماعی و 

اقتصادی و فرهنگی کامال متحول شده و پیش بینی ما این است که در  حال نزدیک شدن 

بــه یکی دیگر از قله های مهاجرتی هســتیم. بــرآوردی نداریم که چقــدر روی این قله 

خواهیم ماند اما می دانیم این فراز مهاجرتی بی سابقه است و در چند دهه گذشته، حتی 

بعد از انقالب بی سابقه بوده است.

 چه عواملی موجب شده ما به این قله مهاجرتی برسیم؟  .
امروز دالیل اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، فرهنگی و سیاسی بر همدیگر منطبق 

شــده اند. شــاهد حضور نیروهای دافعی و رانشی در داخل کشــور و نیروهای کششی و 

جاذبه ای خارج از کشــور هســتیم. وقتی این حالت اتفاق بیفتد، موضوع فقط مهاجرت 

گســترده یا محدود یک طبقه خاص _اســتعدادهای برتر و نخبگان_ نیست، دسته های 

مختلف مردم از جمله ورزشــکاران، هنرمندان، استادان، معلمان، کارگرها در صنف های 

مختلف مهاجرت می کنند. وقتی این شــواهد را کنار هم می گذاریم، متوجه می شــویم 

که وارد مهاجرت عام یا توده وار شــدیم. ما دو ســال پیش شــواهدش را دیده بودیم و 

هشدارهای الزم را هم دادیم.

 شما اشــاره کردید که شاهد افزایش مهاجرت و شــکل گیری پدیده مهاجرت توده وار   .
هستیم. شما در رصد خانه، مهاجرت عام را پیش بینی کرده بودید. چرا وارد مهاجرت عام 

شدیم؟
رصدخانه مهاجرت، هرســاله ویژه نامه ای منتشــر کرده و آخریــن تحلیل و آمارها را 

ارائــه می دهد. هفت حلقه مهاجرتی داریم، وقتی این هفت حلقه به هم بپیوندند، وارد 

مهاجرت توده وار می شویم. اولین علت مهاجرت، افزایش نیروهای رانشی در یک کشور 

یا جامعه اســت. تا چند سال گذشته مشکالت سیاســی، عامل اصلی مهاجرت بود. در 

دهــه ۷۰ عوامل اقتصــادی تعیین کننده بود و موج مهاجرتی جدیدی شــکل گرفت. در 

اواخر دهه ۸۰، تحوالت انتخابات ۸۸ باعث شد  موج جدید مهاجرت سیاسی و اجتماعی 

شــکل بگیرد. در اواخر دهه ۹۰ و اوایل قرن جدید، ما شــاهد پیوست عوامل اجتماعی و 

اقتصادی هســتیم. وقتی حوادث آبان ۹۸ اتفاق افتاد  یا موشــک به هواپیمای اوکراینی 

اصابت کرد، ما نتوانســتیم پاسخ های قانع کننده ای به این بحران ها بدهیم؛ این مطالبات 

و فشــارها به هم پیوند خورد و موجب شــد  قوی ترین حلقه رانشــی شکل بگیرد. وقتی 

این حلقه شــکل گرفت، در ادامه بقیه حلقه ها هم شــکل می گیرد. مثال سرمایه گذاری 

مهاجرتــی خانوارها به وجود آمد، برای مثال شــاهد افزایش میل حضور در کالس های 

زبان هستیم و درخواست مهاجرت دانشجویان بیشتر شده است. حتی برخی از خانواده ها 

برای فرزندانشــان در سطح مدارس و مهدکودک ها سرمایه گذاری کرده اند! حلقه بعدی 

این اســت که ما فضای مهاجرت را به صورت جهانی ببینیم. اگر ما برای سرمایه انسانی 

خیلی ارزش قائل نیســتیم، کشــورهای دیگر ارزش قائل اند. به این سؤال اساسی پاسخ 

ندادیم که قصد داریم  برای اشــتغال، رفاه و شــاد بودن چه کنیم، این مسئله ای است که 

در حال حاضر با آن مواجه هستیم. ما برای این سرمایه های انسانی چند دهه برنامه ریزی 

کردیم. هم اکنون اگر می بینید مهاجرت به ترکیه، امارات، قطر، عربســتان، عمان، آلمان، 

اتریش و کانادا زیاد شده به این علت است که آنها برنامه های متنوعی برای سرمایه های 

انسانی دارند.

هر مهاجری به خارج از کشــور می رود به عنــوان یک پل ارتباطی عمل می کند و این 

حلقه بعدی است. مهاجران از فرصت های خارج از کشور صحبت می کنند و از این طریق 

افراد مختلف آگاه می شــوند. حلقه دیگر هم تســهیلگران مهاجرت هستند و در نهایت 

فضــای عمومی رفتن و نماندن. این حلقه ها به هم پیوند خوردند و ما شــاهد مهاجرت 

عام شدیم.

 ایران در میان کشــورهای مهاجر فرســت در چه جایگاهی قرار دارد؟ آمار تا چه حد   .
نگران کننده است؟

ما دچار ســندرم آمار مهاجرت در ایران هســتیم. در رصدخانه سعی کردیم با انتشار 

سالنامه مهاجرتی  یک دید آماری درست ارائه دهیم  اما بعد از دو سال به این جمع بندی 

رســیدیم  حتی دادن سالنامه دیگر جواب گو نیست. متأســفانه نهادها و سازمان ها هیچ 

همکاری ای نمی کنند. به نظر می رســد  شفافیت آماری در حوزه مهاجرت، برای برخی از 

بخش ها ناراحت کننده است. هر بخش یک متولی دارد، مثال ایرانیان خارج از کشور یک 

متولــی دارد و اتباع خارجی هم متولی دیگری دارد،  اما به هیچ وجه همکاری نمی کنند. 

برای مثال آماری از مهاجرت در داخل کشــور نداریم؟ با این حال  کشــور ما در دنیا از نظر 

آماری و میزان جمعیت مهاجر هنوز بازیگر کلیدی نیست  اما یکی از پرشتاب ترین جوامع 

در حوزه مهاجرت هستیم و با سرعت در  حال طی کردِن فرایند مهاجرت هستیم. برای آب، 

باد، خاک و انرژی متولی خاصی داریم  اما کسی متولی امور مهاجرت در ایران نیست. اگر 

هم بگویند  کسی می خواهد متولی شود، حتما هدفش کنترل است.

در چهار دهه گذشــته نگران مهاجرت نخبگان بودیم و بیشتر دل نگران استعداد های 

برتر بودیم. این نگرانی هم درســت بود. باید حواســمان بیشــتر از همه به استعدادها و 

متخصصان و نخبگانمان باشــد اما هم اکنون شــرایطی  به وجود آمده که نخبه ورزشی 

و متخصصان حوزه های دیگر هم عالقه مند به مهاجرت شــدند. تا دو سال پیش عوامل 

اقتصادی باعث مهاجرت بود. در این سال ها، این بی ثباتی اقتصادی به بی ثباتی اجتماعی 

منجر شــد، هم اکنون بی ثباتی اجتماعــی و یأس و ناامیدی، بیشــتر از عوامل اقتصادی 

تأثیرگذار است. در شرایط امروز عوامل سیاسی هم اضافه شده است. بعد از ۸۸ باالترین 

رتبه فرار مغزها را در سال ۸۹ تجربه کردیم. پیش بینی می کنم که در سال ۱۴۰۲ احتماال 

یکی از شــدیدترین و وخیم ترین موج های مهاجرت را فقط در بحث فرار مغزها خواهیم 

داشت. نیروی انسانی در ایران، به علت نوسانات ارزی و دالیل دیگر_ که فقط به عوامل 

اقتصادی محدود نمی شوند_ ارزان شده است، در نتیجه بعضی از متخصصان  به سادگی 

در بازار کار (کشــورهای) همســایه جذب می شــوند. افراد می توانند به واســطه قرابت 

جغرافیایی با حقوق های بســیار باال و رقابتی تر نسبت به داخل، (در کشورهای همسایه) 

کار کرده و در ایران زندگی کنند.

 شما به اشکال مختلف مهاجرت اشاره کردید. از مهاجرت معلمان تا کارگران و پرستاران   .
و ورزشــکاران. میزان مهاجرت در کدام گروه ها بیشتر است و آیا شیب مهاجرت نخبگان 

کماکان صعودی است؟
ببینید، مهاجرت به ذات، نه ســیاه است، نه سفید. چیزی که باعث می شود مهاجرت 

ســیاه و سفید شــود، مواجهه جامعه و کشور با این پدیده اســت. نکته کلیدی این است 

که ما برنامه ای برای رفتن و برگشــتن به کشور نداریم. چند سال گذشته برنامه بازگشت 

متخصصان انجام شد و اثرات خوبی هم داشت. اما به دالیل مختلف از جمله بحث های 

بودجه ای کم رنگ شــده است. به صراحت می گویم که ما برنامه مشخصی نداریم. برای 

آمار مهاجرت هیچ نهادی پیش قدم نمی شود و کمك نمی کنند که اصال ببینیم وضعیت 

مهاجرتمان چطور است.

اصال نمی دانیم، جمعیت ایرانیان خارج از کشــور چقدر است که آنها را متصل نگه 

داریم. به ســطح حمایت حقوقی ما از ایرانیان خارج از کشــور نگاه کنید! اگر یك ایرانی 

خارج از کشــور دچار مشکلی اساســی شود، ســفارت برایش چه می کند؟ با احترام به 

دوســتان وزارت خارجه، باید بگویم این وزارتخانه یکی از منفعل ترین بخش ها در حوزه 

مهاجرت است و خدمات خاصی ندارد. قرار بود یك قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج 

از کشور تصویب و اجرائی شــود؛ اما دو سال شده که فقط درمورد آن صحبت می کنند. 

در این دو ســال ده ها هزار ایرانی از کشــور خارج شــده اند و هنوز هم ما در کش و قوس 

کارهای اداری و بوروکراتیك هســتیم. مهاجرت می تواند برای خیلی از کشــورها دردآور 

باشد و متأسفانه ما جزء آن کشورها هستیم. من باز هم می گویم خیلی دردآور است که ما 

درمورد مهاجرت ورزشکاران، نخبگان، هنرمندان و پزشکان صحبت می کنیم. دریغ از یك 

آمار درست؛ اگر به وزارت بهداشت مراجعه کنید و بپرسید دقیقا چند نفر پزشك داریم که 

فعال هســتند یا چند نفر کار طبابت می  کنند و چند نفر از کشور رفته اند، به هیچ پاسخی 

نمی رســید. اگر بروید وزارت ورزش و درمورد مهاجرت ورزشکاران بپرسید، باز هم آماری 

در دســت نیست. در اخبار می شــنویم که فالن ورزشکار پناهنده شد یا مهاجرت اجباری 

کرد؛ ولی همه اینها، فقط افرادی هســتند که رســانه ای می شــوند. در بحث مهاجرت 

دانشجوهای مان و نخبگان هم چنین مشکلی را داریم. ما مهاجرانی داریم که با ناامیدی 

و یأس از کشور می روند. مطالعه ای در حال انجام است و خیلی نتایج جالبی هم داشته 

اســت. بعد از تصویب برجام یعنی در ســال های ۹۵ و ۹۶ ما موج بازگشت متخصصان 

را داشــتیم و حتی میزان درخواست مهاجرت های پناه جویی کاهش یافت. هر زمانی که 

توانستیم رونق اقتصادی ایجاد کنیم و افراد را به آینده امیدوار کنیم، افراد ترجیح دادند در 

جایی که وطنشان است، می شناسند و به آن عالقه دارند، بمانند. مهاجرت به ذات پدیده 

بســیار هزینه بر و دردناکی است، وقتی فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درست 

عمل نمی کند، چرا از رفتن آدم ها تعجب می کنیم؟ آدم ها تالش می کنند یك زندگی آرام 

و باثبات داشــته باشند. صحبت من با افرادی است که نگران مهاجرت هستند؛ اما حتی 

تالشــی نمی کنند آمار درست مهاجران ثبت شــود. اگر خیلی نگران هستید، برنامه های 

امیدوارکننده و ســازنده تعریف کنید. حتی بعضی ها هم متأســفانه خوشحال می شوند 

که برخی مهاجرت کنند. اتفاقی که چند هفته پیش در دانشگاه شریف افتاد، واقعا برای 

جامعه نخبگان و دانشگاهی ها فاجعه اســت. اگر این اتفاقات تکرار شود، به عنوان یك 

عامل فراردهنده و دفع کننده نخبگان تلقی می شود.

 علت تشدید مهاجرت نخبگان چیست؟  .
نتیجه پنج، شش سال تمرکز روی موضوع مهاجرت نشان می دهد که تشدید مهاجرت 

نخبگان از ایران چند عامل دارد؛ اول اینکه ســاختار و نهاد رسمی برای مدیریت یکپارچه 

سرمایه های انسانی در کشــور نداریم. نیروهای آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی، 

نیروهای خوبی را شناسایی می کنند و پرورش می دهند؛ اما کسی نیست که آنها را مدیریت 

کند. معاونت علمی طرح مهاجرت بازگشتی را برنامه ریزی می کند، افراد را جذب می کند، 

با این حال بقیه بخش ها همراهی نمی کنند و حتی جامعه هم یاد نگرفته از این مهاجرت 

بازگشتی بهترین استفاده را بکند. همه مدیریت های ما جزیره ای و غیریکپارچه است. وقتی 

تا این اندازه بســتر ناآماده است، چرا باید از مهاجرت مردم تعجب کنیم؟ ما نهاد رسمی 

نداریم و اگر هم داشــته باشیم، باید برنامه رسمی داشــته باشیم. در حال حاضر خیلی از 

دســتگاه های عریض و طویل که بودجه های زیادی هم می گیرند، برنامه سازنده ای ندارند 

و از معنا و مأموریت تهی شــده اند؛ اما همچنان بودجه دریافت می کنند. موضوع بعدی 

اینکــه فراتر از ســاختار و برنامه، باید محیط اقتصادی و اجتماعی کشــور را امن و با ثبات 

کنیم. بعضی از دســتگاه ها و افراد که می توانیم آنها را خودســر یا غیرخودســر بنامیم، 

مأموریت شــان برهم زدن این ثبات و امنیت اســت. ما هرچه تالش می کنیم مهاجرت را 

خوب بشناسیم، نظام مندش کنیم و برای افرادی که می خواهند برگردند، امیدآفرینی کنیم، 

باز هم دوستان و بزرگوارانی هستند که تالش می کنند و این شرایط را شکل می دهند! باید 

از آنها پرسید چرا مهاجرت در این کشور به این میزان است؟!

 در تشریح علت افزایش مهاجرت به دو موضوع اشاره کردید، یکی موضوع اجتماعی و   .
یکی موضوع اقتصادی، به نظرتان کدام عامل در موضوع مهاجرت ایرانیان مهم تر است؟

اگر از نظر اجتماعی، احســاس امنیت و امیدواری داشــته باشــیم، قطعا با نهادهای 

حکمرانی برای پیش بردن برنامه های اقتصادی همکاری بیشــتری خواهیم داشــت. در 

دوره ای که خیلی از کشورها نیاز دارند ریاضت اقتصادی بکشند تا بتوانند عقب افتادگی های 

اقتصادی شان را جبران کنند، نیاز به همراهی و صبر آحاد جامعه دارند. در حال حاضر اگر 

آن صبر نباشد، برنامه های اقتصادی مان پیش نمی رود و اگر برنامه های اقتصادی خوبی 

نداشــته باشیم، ناامیدی و یأس اجتماعی تشدید می شود. از تلفیق این عوامل تحوالت و 

اعتراضات سیاسی شکل خواهد گرفت و باز اوضاع پیچیده تر می شود. به نظر من مسئله 

اجتماعی، مســئله مهم و پررنگی است. وقتی با نخبگان و متخصصان صحبت می کنم، 

می گویند دغدغه ما فقط این نیست که در کشورهای دیگر پول بیشتری به ما می دهند و 

به خاطر آن راضی به ترك وطن می شــویم. به نظر می رســد خصوصا در حوزه نخبگان، 

افراد مأیوس شــده اند. منزلت اجتماعی جزء مسائل مهم و کلیدی است که همیشه به 

آن اشاره می کنند.

گاهی ما به آدم ها و نخبگان و متخصصان پیشنهاد می کنیم شما تخصص تان را اینجا 

بگذارید تا ما از آن اســتفاده فیزیکی کنیم؛ ولی با ســایر ویژگی های نخبگی شــما کاری 

نداریم! افرادی که باهوش هســتند فضای هوشــمند، آزادانه و امن و بر اســاس احترام 

و اعتماد متقابل می خواهند. ما از دانشــگاه شــریف فقط آن قســمت تخصصی اش را 

می خواهیم که در خدمت جامعه یا اقتصاد کشــور باشــد؛ اما اینترنت را قطع می کنیم، 

بعد می گوییم شما برو سر کالس درست را بخوان و به اقتصاد کشور کمك کن! این نگاه 

ابزاری، فیزیکی و مکانیکی به نخبگی و سرمایه های انسانی باید کنار گذاشته شود. ما باید 

سرمایه های انسانی را محترم بشماریم و به آنها وجاهت بدهیم. آنها قطعا به جایی که 

رویشان سرمایه گذاری کرده، کمك می کنند و خیلی از مسائل حل می شود. حتی مشکالت 

اقتصادی را به نوعی، با هم رفع خواهیم کرد.

 آیا خروج استادان دانشــگاه، دانشجویان نخبه دانشــگاه های برتر و پزشکان و کادر   .
درمان افزایش پیدا کرده است؟

اگر شاخص های جهانی را کنار بگذاریم، در کل مهاجرت در دنیا افزایش یافته و علت 

اصلی افزایش فرصت هاســت. خیلی از دانشــگاه های بزرگ دنیا، دانشجویان و استادان 

را تشــویق می کنند که با همکارانشان در سایر کشورها کار مشترك انجام دهند. تفاوتش 

با ایران این اســت که مهاجرت های ما مهاجرت های اختیاری نیست. مهاجرت از جنس 

سرخوردگی و یأس است. در سیستم حکمرانی ما معنای زمان و زمان بندی به هم خورده 

اســت. سه سال می شود که قرار است مذاکرات (پســابرجام) به نتیجه رسیده و شرایط 

اقتصادی کشور به سرانجام برسد. اثرات به تعویق افتادن تکلیف مذاکرات برجام در میزان 

مهاجرت قابل مشاهده است. اگر می خواهیم شاخص ها و استانداردهای جهانی را در نظر 

نگیریم و با استاندارد و میانگین جامعه خود تحلیل کنیم- با توجه به مجموعه مطالعات 

اندکی که انجام شــده- میانگین باالی ۶۰ درصد استادان و دانشجویان میل ۷۰ درصدی 

بــرای مهاجرت دارند. در دنیا میل به مهاجرت باالســت؛ اما جنس میل به مهاجرت در 

ایران متفاوت اســت. فاصله میــان میل و تصمیم و اقدام در دنیا معنادار اســت، وقتی 

شــاخص های میل به مهاجرت و تصمیم برای مهاجرت این قدر به هم نزدیک می شوند، 

به معنای آن است که میزان مهاجرت شرایط وخیم و خطرناکی پیدا کرده است. آن هم 

برای کشــوری مانند ایران که برای بازســازی اجتماعی و اقتصادی به نخبه های ورزشی، 

سیاســی، فرهنگی و هنری بیــش از هر زمان دیگری نیاز دارد. ایــن ادبیات که «هرکه با 

ماست بماند، هرکس با ما نیست، برود» بسیار خطرناک است. اگر ایران برای همه ایرانیان 

اســت، باید برای همه ظرفیت های مان به فکر باشیم. به تازگی یکی از مسئوالن فرهنگی 

کشــور گفته بود که باید برخی از هنرمندان ممنوع الکار شــوند، اگر با همین ادبیات جلو 

فرانک جواهری، هدی هاشــمی: دیگر فقط صحبت از مهاجرت نخبگان نیســت. حاال مهاجرت شــکل دیگری به خود گرفته است و ما شاهد مهاجرت 
ورزشــکاران، هنرمندان، نویسندگان، استادان، معلمان و کارگران در صنف  های مختلف هســتیم که به اصطالح به آن مهاجرت «توده  وار» می گویند. در 
این ســال ها آنهایی که پول، سواد و تجربه داشتند، به بهانه کار و تحصیل کشور را ترک کردند و آنهایی که نه پول آن چنان داشتند و نه تحصیالت باالیی 
راه هــای پرخطر دیگری را انتخاب کردند تــا از طریق آن بلکه بتوانند پناهندگی بگیرند؛ مهاجرتی که به گفته آنهایی که رفتند بســیار هزینه بر و دردناك 
اســت. اما برای برخی ها راه حلی برای ادامه زندگی شــده اســت. بهرام صلواتی، رئیس رصدخانه مهاجرت ایران به کیس های پناهندگی و پناه جویی 
ایران اشــاره می کند و می گوید: «معموال ســازمان ملل گزارش هایی درباره افراد گمشده منتشــر می کند اما عدد واقعی چند برابر این آمار است. ساالنه 
۲۰ تا۳۰ هزار نفر گم می شــوند و از سرنوشــت آنها خبری نیست. چون افراد از مســیرهای غیرقانونی می روند، مدارک شناسایی خود را از بین می برند. 
تراژیک تر مســیر و کانال های مهاجرتی، مهاجرت اجباری پناه جویی است. درباره مهاجرت اجباری و پناه جویی کمتر حرف می شنویم. این در حالی است 
که آمارهای این نوع مهاجرت ایرانیان باالســت. اگر ســالی ۵۰ هزار ویزا برای ایرانیان صادر شود، ۳۰ هزار نفرشان درخواست پناه جویی، ۱۰ تا ۱۵ هزار 
نفر تحصیلی و پنج هزار نفر هم کاری است. این آمار البته برای دو سال گذشته بود». صلواتی مسئله اصلی مهاجرت را مسئله اجتماعی می داند و بر این 
باور اســت: «بحران های اجتماعی، مسئله مهم و پررنگی برای ایرانیان است. وقتی با نخبگان و متخصصان صحبت می کنم، دغدغه شان پول نیست. به 
نظر می رســد نخبگان، مأیوس شده اند و مهاجرتشان از جنس سرخوردگی و یأس است. این ادبیات که هرکس با ماست بماند، هرکس با ما نیست، برود 
بسیار خطرناک اســت. اگر با همین ادبیات جلو برویم، به احتمال قریب به یقین تا یک دهه آینده تعداد اندکی در کشور باقی خواهند ماند که بتوانند با 
استانداردهای رایج کار کنند. بقیه افراد یا باید از دایره گفتمان اصلی خارج شوند یا از کشور بیرون بروند». او البته اشاره کرد که در سال ۱۴۰۲ احتماال یکی 

از شدیدترین و وخیم ترین موج های مهاجرت را فقط در بحث فرار مغزها خواهیم داشت.

گفت وگو با بهرام صلواتی، رئیس رصدخانه ملی مهاجرت ایران:

با مهاجرت توده وار مواجهیم
در سال ۱۴۰۲  احتماال  یکی از شدیدترین و  وخیم ترین موج های مهاجرت را 
فقط در بحث فرار مغزها خواهیم داشت

مهاجرت، نفت و سایر مصیبت ها
آنچه در ســپهر سیاسی و اقتصادی ایران می گذرد، تأثیر مستقیمی روی نرخ مهاجرت در ایران دارد. ایران 

همیشه کشوری مهاجر فرست  به حساب می آمده اما نرخ مهاجرت در سال های مختلف با هم تفاوت داشته 

اســت. نگاهی به آمارهای رصد خانه ملی مهاجرت نشان می دهد که نرخ مهاجرت با شرایط اقتصادی ایران 

رابطــه ای تنگاتنگ دارد. هرگاه وضعیت اقتصادی در ایران وضعیت بحرانی به خود گرفت مهاجرت در ایران 

افزایش پیدا کرد.

 اگرچه روی نمودارها مقاطعی از سال های گذشته در ۴۰ سال اخیر را با قله های مهاجرتی مواجه هستیم 

اما در چند ســال اخیر به دلیل تداوم شــرایط نامناســب اقتصادی و همچنین برخی رخدادهای سیاســی و 

اجتماعی با دوره ای طوالنی از مهاجرت های گســترده مواجه شده ایم. مهاجرت گسترده نیروهای متخصص 

ایرانی تأثیر زیادی روی اقتصاد ایران گذاشــته است. برخی کارشناســان معتقدند این مسئله موجب شده که 

وابســتگی اقتصــادی ایران به نفت افزایش یابد. عالوه بر این از دســت دادن نیروی انســانی در حال حاضر به 

معضلی برای بسیاری از شرکت های ایرانی تبدیل شده است.

زیان  ناشی  از  مهاجرت نیروی  انسانی  از  تحریم  بیشتر  است
این روزها شــرکت های زیادی به دنبال استخدام و نگهداشت یک نیروی کارآمد هستند. بزرگ ترین مشکل 

شــرکت ها نگهداری نیروهایی است که استخدام می کنند. این مســئله در فضای استارتاپی ایران رنگ و بویی 

جدی تر دارد. در برخی از شــرکت ها طول عمر نگهداشــت نیرو به کمتر از یک سال رسیده است. این نیروها 

به محض حضور در شــرکت و نمایش توانایی های شان آن را ترک می کنند و مقصد بیشترشان هم فضای کار 

خارج از ایران است. 

این مسئله موجب شــده که کمبود نیروی انسانی به فضای کار ایرانی ضربه بزرگی وارد کند. عضو هیئت 

علمی دانشــگاه شهید چمران می گوید: زیان ناشــی از خروج نیروهای انسانی بسیار باالتر از تحریم هاست و 

باید این مهم را سیاست گذار درک کند.

 مرتضــی افقه در گفت وگو با خبرآنالین درباره افزایش مهاجرت از ایران گفت: من امروز دیگر از واژه فرار 

مغزها اســتفاده نمی کنم؛ چرا که ما امروز با تالش صاحبان حرف و مشاغل روبه رو هستیم که قصد مهاجرت 

از ایران را دارند. وی گفت: به هر حال اگر تا چندی پیش این نخبگان بودند که از ایران می رفتند، امروز اهل فن 

و صاحبان حرفه و ... در  حال مهاجرت از ایران هستند و همین امر نشان می دهد سیاست های ما تا چه اندازه 

برای جذب نیروها و جوانانمان اشــتباه بوده است. وی به ایده مهم دولت ها برای عبور از نفت و دستیابی به 

اقتصادی بدون وابستگی به نفت اشاره کرد و گفت: چه چیزی قرار است جایگزین نفت شود، وقتی نیروهای 

انســانی به درستی حفظ نشوند، طبیعی است وابســتگی ما به نفت نه تنها کاهش نمی یابد بلکه دستخوش 

افزایش نیز خواهد شــد و این خطر بزرگی برای آینده ایران اســت. به گفته وی بدون حضور نیروی انســانی 

نمی توان از نفت عبور کرد و متأســفانه سیاســت های اقتصادی و سیاســی ما مبتنی بر حفظ نیروی انســانی 

نیست. افقه گفت: در این وضعیت حتی رفع تحریم کمکی به اقتصاد ایران نمی کند؛ چرا که ایران قادر نیست 

خود را در جاده توسعه نگه دارد.

افزایش  مهاجرت  وابستگی به نفت  را  افزایش  می دهد
مســئله مهاجرت های گســترده فقط در حوزه نیروی انســانی محدود نمی شود. زیان ناشــی از رفتن این 

متخصصان عرصه های مختلفی را هدف قرار داده است.

 این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران در این زمینه می گوید: بخش مهمی از افزایش انگیزه برای 

مهاجــرت به ابهاماتی برمی گردد که در آینده اقتصاد ایران وجود دارد. مرتضی افقه درباره افزایش مهاجرت 

از ایران گفت: من امروز دیگر از واژه فرار مغزها اســتفاده نمی کنم؛ چراکه ما امروز با تالش صاحبان حرف و 

مشاغل روبه رو هستیم که قصد مهاجرت از ایران را دارند.

وی گفــت: به هر حال اگر تا چندی پیــش این نخبگان بودند که از ایران می رفتند، امروز اهل فن و صاحبان 

حرفه و ... در  حال مهاجرت از ایران هستند و همین امر نشان می دهد سیاست های ما تا چه اندازه برای جذب 

نیروها و جوانانمان اشتباه بوده است. افقه گفت: بخش قابل مالحظه ای از این تصویر، ناشی از ابهام در آینده 

اقتصادی کشور است، بحث دیگر هم فشار فرهنگی و اجتماعی دولت جدید بر مردم است. این استاد اقتصاد 

دانشــگاه اضافه کرد: شاید صاحبان شرکت ها عمدتا با دلیل اقتصادی از ایران مهاجرت کنند  اما باید بپذیریم 

بخش قابل توجهی از نخبگان و جوانان، به دلیل فشــار و تنگ نظــری مهاجرت می کنند. وی گفت: امروز هر 

کشــوری الزم اســت خود را برای توســعه مهیا کند، چون اقتصاد عرصه جدید قدرت است و کشورهایی که 

حرفی برای گفتن دارند، قدرت اقتصادی الزم را باید داشــته باشــند. در چنیــن فضایی چطور می توان انتظار 

داشــت که ایران بدون وجود اهل فن، صاحبان حرفه، نخبگان و ... به توســعه دســت یابد. وی به ایده مهم 

دولت ها برای عبور از نفت و دستیابی به اقتصادی بدون وابستگی به نفت اشاره کرد و گفت: چه چیزی قرار 

اســت جایگزین نفت شود، وقتی نیروهای انســانی به درستی حفظ نشوند، طبیعی است وابستگی ما به نفت 

نه تنها کاهش نمی یابد بلکه دســتخوش افزایش نیز خواهد شــد و این خطر بزرگی برای آینده ایران است. به 

گفته وی بدون حضور نیروی انســانی نمی توان از نفت عبور کرد و متأسفانه سیاست های اقتصادی و سیاسی 

ما مبتنی بر حفظ نیروی انســانی نیست. افقه گفت: در این وضعیت حتی رفع تحریم کمکی به اقتصاد ایران 

نمی کند؛ چر اکه ایران قادر نیست خود را در جاده توسعه نگه دارد.

وی با اشــاره بــه روش هایی مانند افزایش میزان وثیقه برای خروج دانشــجویان پزشــکی و ... گفت: این 

روش ها مضحک و خنده دار اســت. در دوره ای که در خارج از کشور تحصیل می کردم، بسیاری از افراد وثایق 

را با درآمدی که در خارج داشــتند، آزاد کردند. افقه ادامه داد: این روش ســاده لوحانه اســت که فکر کنند با 

افزایــش وثیقه می توان جلوی مهاجرت نخبــگان را گرفت. وقتی افرادی تصمیم می گیرند کشورشــان را با 

همه تعلقات ترک کنند، به معنی آن اســت که واقعا دیگر امکان ادامه زندگی به لحاظ اقتصادی، سیاســی، 

اجتماعی و فرهنگی را ندارند. وی گفت: نه فقط این وثایق که وثایقی باالتر از این هم بازدارنده نیســت و باید 

ریشه های خروج و مهاجرت نخبگان، فعاالن اقتصادی، صاحبان حرفه و تخصص و... برطرف شود.

او گفت: زیان ناشــی از خروج نیروهای انسانی بسیار باالتر از تحریم هاست و باید این مهم را سیاست گذار 

درک کند.

ریشه های  مهاجرت
مهدی پازوکی، اســتاد اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایی نیز در گفت وگو با خبرآنالین درباره ریشــه های 

افزایش تمایل به مهاجرت از ایران گفت: متأســفانه سیاســت های دولت کارایی چندانی را ندارد و ما شاهد 

هســتیم که حتی کسانی که در  حال فعالیت هستند و شــغل دارند نیز نمی توانند از پس تأمین هزینه هایشان 

برآیند. وی گفت: کاش سیاســت گذار به درستی به ما پاسخ بدهد و بگوید چرا نخبگان مهاجرت می کنند؟ اگر 

از من به عنوان معلم اقتصاد این ســؤال را بپرسید، شما را به آمار بی کاری ارجاع می دهم. آماری که با توجه 

به سیاســت های اشتباه دولتی در  حال افزایش اســت. پازوکی در توضیح این مطلب ادامه داد: تصمیم سال 

گذشــته وزیر ســابق کار در خصوص حداقل حقوق، یکی از مهم ترین اقداماتی بود که بی کاری را تشدید کرد. 

مگر دولت نمی گوید طرفدار عدالت هستم؟

 یکی از ناعادالنه ترین تصمیمات در همین دولت گرفته شــده اســت. دو کارمند بازنشسته در یک سازمان 

وجود دارند. یکی بیمه تأمین اجتماعی است، به همین دلیل هفت درصد از حقوقش کسر می شود و دیگری 

که اســتخدام رسمی است با کسر ۱۱ درصد حقوقش روبه رو است. وی ادامه داد: از سوی دیگر حقوق کسی 

که بیمه تأمین اجتماعی است، ۳۸ درصد به اضافه ۵۵۰ هزار تومان زیاد شده و حقوق آن که استخدام بوده، 

۱۰ درصد افزایش یافته اســت. این درک درســتی از اقتصاد نیست. وی گفت: همه حرف ما این بود که دولت 

محترم فضایی را برای بازگشــت ایرانیان خارج از کشور مهیا کند نه اینکه سیاست ها به گونه ای باشد که افراد 

داخل ایران نیز میل به مهاجرت داشته باشند.

گزارش

قطع اینترنت موج مهاجرت را افزایش می دهد
بیــش از یک ماه اســت که دسترســی ایرانی ها به اینترنت بــا اختالل هایی 

مواجه اســت. اگرچه مســئوالن وزارت ارتباطات زیر بــار نمی روند و معتقدند 

به جز ایجاد محدودیت برای دو پلتفرم اطالع رسانی و شبکه  اجتماعی در سایر 

موارد دسترسی به اینترنت با اختاللی مواجه نسیت. با این حال سرعت اینترنت، 

قطعی آن در برخی ســاعات روز، سرعت پایین آن و همچنین دسترسی نداشتن 

به واتس اپ و تلگرام موجب شــده بسیاری از کســب وکارها یک ماه سخت را 

پشت ســر بگذارند. وارد کردن چنین شوکی به کسب وکارها موجب می شود که 

اعتماد ســرمایه گذاران به فضای کســب وکارهای ایرانی به ویژه کسب وکارهای 

اینترنتی از بین برود و شاید نتوان بعدها آن را ترمیم کرد. از این رو برخی فعاالن 

عرصه آی تــی و همچنین فعاالن اقتصادی هشــدار داده اند کــه تداوم چنین 

وضعی می تواند به مهاجرت گسترده نیروی متخصص منجر شود.

محدودیت های  اینترنت  عامل  مهاجرت  است
علی آذرکار، دبیر رســته توســعه نرم افزار، در گفت وگو با روابط عمومی این 

ســازمان با تأکید بر وابســتگی برنامه ها و محصوالت شــرکت های نرم افزاری 

بــه اینترنت گفت: «محدودیت های اینترنت، موجــب قطع ارتباط نرم افزارها با 

کاربران و ســرویس های خارجی شــده و همین هم باعث شده کارهای روزانه 

این شــرکت ها مختل شــود و انجام پروژه های شــان به تعویق بیفتد. در نتیجه 

کارفرمایــان این شــرکت ها هم نتوانســته اند خدمات مد نظر خــود را دریافت 

کنند». او ادامه داد: «جذب یک مشــتری گاهی ســه ســال طول می کشــد؛ اما 

این محدودیت ها موجب می شــود که یک شــبه مشتری از دســت برود. در این 

شرایط اعتبار شــرکت های نرم افزاری خصوصا نزد مشــتریان خارجی از دست 

می رود». او ضمن اشاره به افت کارایی و ناامیدی و سرخوردگی متخصصان از 

وضعیت فعلی فضای کســب وکار افزود: «این محدودیت های اینترنت موجب 

از دســت رفتن ســرمایه انســانی و مهاجرت متخصصان می شــود که خسارت 

معنوی جبران ناپذیری اســت». آذرکار افزود: «مشــکالت در یک نقطه متوقف 

نمی شــوند؛ بلکه روزبه روز بیشتر می شوند. یک روز واتس اپ از دسترس خارج 

می شود، روز بعد پیامک ها ارسال نمی شوند و بعد هم نوبت ایمیل ها می رسد». 

او توضیح داد که چنین اتفاقاتی موجب می شــود که فضا برای شرکت ها قابل 

پیش بینی نباشد؛ بنابراین نتوانند برنامه ریزی کنند. آذرکار در ادامه گفت: «زمان 

رفع این مشکالت مشخص نیست و شــرکت ها روی شبکه هایی که از دسترس 

خارج شــده اند، ســرمایه گذاری کرده بودند؛ اما حاال نمی دانند باید چه کنند و 

امیدی هم به بازگشــت این شبکه ها ندارند». دبیر رسته توسعه نرم افزار ضمن 

اشاره به خســارت های مادی و معنوی محدودیت های اینترنت گفت: «زنجیره 

تأمیــن خدمات فناوری اطالعات پیچیده اســت و ذی نفعان زیــادی دارد که با 

این محدودیت ها همگی دچار خســارت می شوند و مشکالت روزمره شرکت ها 

تشــدید می شــود». او افزود: «به طور کلی با ادامه این شــرایط شــرکت های 

نرم افزاری ســرمایه انسانی شــان را از دســت می دهند و منابع مالی شان نیز از 

بین مــی رود». آذرکار در انتها با اشــاره به اقدامات نصر تهــران برای رفع این 

محدودیت ها گفت: «نشســت ها و جلسات بسیاری برگزار شده. نامه نگاری های 

متعددی هم انجام شده. بیانیه هم منتشر شده؛ اما گوش شنوایی وجود ندارد، 

همان طورکــه مدت هاســت با وجــود راهکارهای پیشــنهادی متخصصان در 

حوزه های مرتبط، گوش شنوایی نیست».

تداوم این وضعیت به مهاجرت متخصصان و استارت آپ ها منجر می شود
حســین ســالح ورزی، فعال اقتصادی دیگری اســت که چنــدی پیش و در 

نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در حضور وزیر اقتصاد به 

انتقاد از وضعیت اینترنــت پرداخت و آن را عامل مهاجرت خواند. نایب رئیس 

اتاق بازرگانی ایران نیز گفت کسب وکارهای بزرگ به دلیل قطعی اینترنت دچار 

آســیب شده اند. حسین ســالح ورزی تصریح کرد: بر اساس ســهم حوزه آی تی 

در جی دی پی کشور، هر ســاعت قطعی اینترنت یک میلیون و ۵۰۰ هزار دالر به 

اقتصاد ضرر وارد می کند. 

او با اشــاره به اینکه فیلترینگ استفاده از وی پی ان را ۳۰ درصد افزایش داده 

است، خاطرنشان کرد: نه تنها کســب وکارهای کوچک بلکه فعالیت های بزرگ 

با محدودیت اینترنت آســیب دیده اند؛ زیرا نمی توان تجار خارجی را مجبور به 

استفاده از پیام رسان های داخلی کرد. 

ســالح ورزی تأکید کرد: معیشــت حدود ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور که 

محصوالت خود را به صورت آنالین عرضه می کردند، دچار خطر شــده و ادامه 

این شــرایط مهاجرت نخبگان و اســتارت آپ ها را افزایش و ســرمایه گذاری را 

کاهش می دهد.

برویم به احتمال قریب به یقین تا یک دهه آینده تعداد اندکی در کشور باقی خواهد ماند 

که بتواند با اســتانداردهای رایج کار کند. بقیه افــراد یا باید از دایره گفتمان اصلی خارج 

شوند یا از کشــور بیرون بروند. ما در آستانه شکل گیری یک جامعه فراسرزمینی هستیم، 

جامعه ای که در خارج از کشــور شــکل می گیرد، دل در گرو وطــن دارد؛ اما هیچ کاری 

نمی تواند برای کشــور بکند. مدام می گوییم از ظرفیت ایرانیان خارج از کشــور استفاده 

کنید؛ اما تأکید من این اســت که از ظرفیت ایرانیان داخل کشــور به بهترین وجه استفاده 

کنید، بعد به ایرانیان خارج از کشور برسید! کانال های مهاجرتی در کشور ما به هم خورده 

است. نخبه های فرهنگی، ورزشی، سینمایی و استادان دانشگاه مهاجرت می کنند. این در 

دنیا کم نظیر یا شاید بتوان گفت بی نظیر است که افرادی با مشاغل حرفه ای مثل پزشکان، 

در جایگاه استادی مجبور به مهاجرت اجباری می شوند و درخواست پناهندگی می کنند. 

اســتادی که دارای یک مقام تثبیت شده دانشگاهی است، تقاضای پسادکتری می دهد تا 

از کشور مهاجرت کند. این یک نوع عقب گرد است که بعضی از استادان ما مجبور شوند 

با انگیزه مهاجرت، از مشاغل آکادمیک بیرون آمده و یک پله پایین تر قرار بگیرند. بسیاری 

از افرادی که مهاجرت اجباری و پناه جویی می کنند، در واقع شــبه  پناه جوهای اقتصادی 

هستند. من نمی دانم چرا دوستاِن مسئول به این آمار توجه نمی کنند. در ۲۰ سال گذشته 

نیم میلیون پناه جو به دنیا فرســتاده ایم. باید به این آمار مهاجرت دقت کنیم. ما کشوری 

نیســتیم که ناامنی نظامی را تجربه کرده باشیم؛ ولی می توانم بگویم ناامنی اقتصادی و 

اجتماعی در حال شکل گیری اســت. به نظر می رسد ترم (اصطالح) جدید از پناه جویان 

اجتماعی و اقتصادی از ســوی کشور ایران به ادبیات مهاجرت جهان اضافه شده است. 

به همین دلیل اســت که می بینیم رتبه اول ثبت خواســت پناه جویی در کشور انگلستان 

متعلق به ایران اســت، یک نفر باید به دنبال دلیل برود. در سال های گذشته جزء یکی از 

کشــورهای منطقه بودیم که تعداد زیادی پناه جو به خارج فرســتاده است. در کل کشور 

عجیبی هســتیم. از یک طرف از کشــورهای همسایه (افغانســتان) پناه جو می گیریم، از 

سوی دیگر به کشــورهای دیگر پناه جو می فرستیم. بر اســاس تعریف استاندارد، پناه جو 

کســی است که جان و مالش تحت فشار و اضطرار یا تحت تعقیب و گریز باشد. بسیاری 

از افرادی که درخواســت پناه جویی می دهند و با خانواده های خــود، آواره دریا و بیابان 

می شوند، پناه جوی اقتصادی و اجتماعی هستند. وقتی تراژدی خانواده ایران نژاد در کانال 

مانش اتفاق افتاد و تیتر یک روزنامه ها شــد، انتظار داشتم حداقل یک نفر از مسئوالن یا 

مطبوعات بپرسد، چرا؟ چرا خانواده های ما باید در کانال مانش درگیر قاچاق برها شوند و 

چرا باید یک تراژدی مثل تراژدی خانواده ایران نژاد اتفاق بیفتد؟ بســیاری از این پناه جوها 

از ناامنی های اقتصادی و اجتماعی رنج می برند. وقتی کیس های پناهندگی و پناه جویی 

ایران مورد بررسی قرار می گیرد، واقعیت های تلخ جدید از وضعیت اقتصادی-اجتماعی 

کشور در ایران، برای ما آشکار می شود. مسئوالن مربوطه را دعوت می کنم که ریشه های 

مسئله را به درستی بررسی کنند، روند مهاجرت قطعا افزایش یافته و اکثریت با مهاجرت 

اجباری و پناه جویی است.

تا چند ســال پیش توجه ما فقط به مهاجرت نخبگانمان بود، اما در یکی یا دو ســال 

گذشــته توجه خیلی ها به مهاجرت پزشکان، گروه های کاری و استادان جلب شد. درباره 

مهاجرت اجباری و پناه جویی کمتر حرف می شــنویم. این در حالی ست که آمارهای این 

نوع مهاجرت باالســت. اگر سالی ۵۰ هزار ویزا برای ایرانیان صادر شود، ۳۰ هزار نفرشان 

درخواســت پناه جویی اســت. ۱۰ تا ۱۵ هــزار متقاضی ویزای تحصیلــی و پنج هزار نفر 

متقاضی ویزای کاری هستند. این آمار البته برای دو سال گذشته بود.

 مســیر مهاجرت پناه جویی، بسیار پرخطر اســت اما برخی از ایرانیان حاضرند هزینه   .
بسیاری برای این مسیر خطرناک پرداخت کنند. توضیح دهید که در این مسیر چه اتفاقی 

برای پناه جو می افتد و چه مسیرهایی را انتخاب می کنند؟
درباره اهمیت شــبکه اطالعاتی مهاجران صحبت کــردم و نقش آن را در مهاجرت 

عام توضیح دادم. این شــبکه ها در بســیاری از کشورها شــکل دهنده جریان مهاجرتی 

هستند. زمینه های بسیار خوبی وجود دارد، اما مطالعات چندانی انجام نشده است. برای 

مثال در اقلیم کردســتان و آذربایجان غربی افرادی هستند که به شکل تاریخی از کشور 

آلمان یا یونان ســر درآورده اند و درباره فرصت ها، کیس های پناه جویی اطالعاتی به بقیه 

هم والیتی هایشان مخابره می کنند. افراد آن منطقه بر اساس تصورات مهاجرتی خودشان 

اطالعات دست دوم را استفاده می کنند.

افراد از مسیرهای مختلفی استفاده می کنند و معموال این مسیرها غیرقانونی هستند. 

یک سری از مســیرها از سمت کشور ترکیه است، افراد خود را به ترکیه می رسانند و بعد 

از طریق مرزهای آبی خود را به کشــورهای اتحادیه اروپا مثل یونان و ایتالیا می رســانند. 

یک ســری از مســیرها خاکی اســت که احتمال گرفتارشدن توســط پلیس مرزی در این 

مســیرها بسیار زیاد اســت. بعد از بحران پناه جویی ۲۰۱۵_۲۰۱۶ اتحادیه اروپا پروژه  ای را 

برای محافظت از مرزهای آبی و خاکی اروپا تحت عنوان فرانتکس (Frontex) اجرا کرد. 

این پروژه کنترل های مرزی را تشــدید می کند، این کنترل ها در مسیر های آبی کمتر است، 

چراکه مرز مشــخص وجود ندارد. همین باعث شــده که کانال های قاچاق انســان برای 

انتقال غیرقانونی پناه جویان، از کشورهایی مثل ترکیه از مسیر آبی، رونق بیشتری پیدا کند. 

متأسفانه این مسیرها مخاطرات زیادی دارند. مهاجرت در کشور بدون مسئول و متصدی 

است، برای همین تصورات مهاجرتی جامعه ایران نسبت به پدیده مهاجرت بسیار اندک 

اســت. این موضوع را هم به حســاب انکار و انفعال مهاجرت در ایران می گذاریم. ما در 

مدرسه تابستانی، از افغانستان میهمان داشتیم، آنها در مورد مرکز اطالع رسانی مهاجرت 

در کشورشان توضیح دادند که حداقل درباره مخاطرات مهاجرت های پناه جویی به مردم 

عادی یک سری مشورت می دادند. در شبکه های اجتماعی گروه هایی هستند که درمورد 

هزینه خارج شدن از مرز، میزان توقف و مسیرها اطالعات مبادله می کنند. معموال سازمان 

ملل، گزارش هایی در مورد افراد گمشــده منتشــر می کند، اما عــدد واقعی چندبرابر این 

آمار اســت. ســاالنه ۲۰، ۳۰ هزار نفر گم می شوند و از سرنوشت آنها خبری نیست. چون 

افراد از مســیرهای غیرقانونی می روند، مدارک شناسایی خود را از بین می برند. تراژیک تر 

از مســیر و کانال های مهاجرتی، مهاجــرت اجباری پناه جویی اســت، درمورد مهاجران 

پناه جویی در ایران بســیار کم کار شده است. تالش کردیم در سالنامه مهاجرتی در مورد 

تعداد درخواســت های پناهندگی و افراد گمشده و مسیرها اطالع رسانی کنیم. تالشمان 

این بود درمورد باندهایی که با استفاده از ناآگاهی جامعه و مسئوالن از مردم سوءاستفاده 

می کنند، آگاهی دهیم. مــا درمورد اقتصاد این بخش هیچ اطالعــی نداریم. نمی دانیم 

افراد به طور میانگین چقدر هزینه می کنند و در مســیر چه هزینه هایی باید بدهند. فقط 

می دانیم به طور متوســط یک یا دو سال طول می کشــد تا افراد به سالمت به مقصدی 

که می خواهند، برســند. یک تا دو ســال طول می کشــد تا به پرونده شان رسیدگی شود. 

شــرایط نگهداری در کمپ ها و پناهگاه ها بسیار نامســاعد است. در مورد میزان تعرض، 

آسیب جنسی و اتفاقاتی  که برای خانواده ها می افتد، من گزارش متقنی ندیدم. گزارشات 

رسمی و غیررسمی توسط سازمان ملل و نهاد های حمایت از حقوق بشر منتشر می  شود، 

امــا ما نیاز داریم در کشــورمان درمورد این افراد (مهاجرت اجباری و پناهندگی) بیشــتر 

صحبت کنیم. گفتن این جمالت برای من دردناک اســت. وقتی می بینم به سرمایه های 

انسانی بی  توجهیم و در مورد میزان مهاجرت پزشکان و استادان، فقط احساس ناراحتی و 

نگرانی می کنیم و عمال هیچ کاری انجام نمی دهیم. مهاجرت اجباری و پناهندگی، نیمه 

پنهان و بخش مغفول مهاجرت اســت. احتماال افراد با خود می گویند، هر بالیی سرشان 

می آید حقشان است. خیلی دردناک است. نهادهای حقوق بشری و وزارت امور خارجه 

باید درباره این بخش خیلی فعاالنه تر وارد شــود. حداقل حقوق افرادی که درخواســت 

پناهندگی و پناه جویی می دهند، بیشتر به رسمیت شناخته شود.

 اگر شــرایط این گونه ادامه پیدا کند، با توجه به اینکه امید به تغییر در رویکرد مسئوالن   .
نیست، چه تصویری درباره آینده می توان ترسیم کرد؟

برای پیش بینی کردن باید شرایط متقنی داشته باشید. من به عنوان یک محقق کوچک 

اجتماعی در حوزه مهاجرت، باید بگویم ما هنوز نتوانستیم ساختار منسجم را شکل دهیم 

و هنوز کارهای زیادی باقی مانده اســت. اما همین شواهد و آمارهای غیرمنسجم، به ما 

می گویند که آینده موضوع مهاجرت در کشور ما روشن نیست. روند ازدست دادن سرمایه 

انســانی کما فی الســابق ادامه پیدا خواهد کرد و با توجه به تحوالتی که اتفاق می افتد، 

شــیب نمایی و افزایشــی خواهد داشــت. اینکه چه زمانی می توان این شیب را متوقف 

کرد، بســتگی به تحوالت آتی دارد. بســتگی دارد چقدر می خواهیم به جامعه خودمان 

امیدوارِی اجتماعی و سیاســی تزریق کنیم. هنوز من نشــانه ای از این سیگنال های تغییر 

نمی بینم. اگر بخواهم نه خیلی خوش بین، نه خیلی بدبین باشم باید بگویم در چند سال 

آینده جمعیت مهاجران در خارج از کشــور همچنــان افزایش پیدا خواهد کرد و تبعات 

جدی برای بخش های مختلف در پی خواهد داشت. جای خالی پزشکان و استادانی که 

برای تربیتشان هزینه فراوانی داده شده، به این آسانی جبران نخواهد شد. با یک جامعه 

رو به کهن سالی مواجه هستیم و نیاز به خدمات درمانی روز به روز افزایش پیدا می کند. 

باید برای کادر بهداشــت و درمان ویژه کهن ســاالن، فکر اساسی کرده باشیم. اما من این 

فاکتورها را نمی بینم. البته دوســتان در وزارت بهداشت و درمان، برنامه هایی در دستور 

کار دارند، اما این مسئله دور از ذهن نیست که در چند سال آینده در بخش های صنعتی، 

خدماتی و بهداشــتی با کمبود سرمایه انسانی روبه رو شویم. ما دوره افزونی جمعیت را 

پشت سر گذاشته ایم و جایگزین کردن این (نیروی انسانی) خیلی سخت است.

 آیا در مورد مهاجرت دانش آموزی مطالعاتی انجام شده و می توانید آماری دراین باره   .
ارائه دهید؟

مــا در این حوزه هیچ آماری نداریم و جزء جعبه های ســیاه اســت که باید به آن نور 

تابانده شــود. یک بار تالش کردیم یک طرح مطالعاتی در حوزه دانش آموزی حداقل در 

مراســم مدارس سمپاد انجام دهیم، اما میسر نشد. رسانه ها باید روحیه پرسشگری خود 

را حفــظ کنند. وزارت آمــوزش و پرورش باید بدون لکنت بتوانــد بگوید میزان «میل به 

ماندن» در دانش آموزان چقدر اســت. وقتی این طرح ها انجام نمی شــود، همه چیز به 

حدس و گمان محدود خواهد شــد و خیلی از نظر آماری قابل اعتنا و اعتماد نیست. اما 

شــواهد فراوان است، برای مثال میل شرکت در کالس های زبان، مدارس تک زبانه، حتی 

در ســطوح پایین هم به چشــم می خورد. در گذشــته، یکی از دالیلی که افراد به کشور 

برمی گشتند، پیوندهای عاطفی با خانواده بود؛ همیشه پاسخ می دادند، دوست داشتند در 

کنار خانواده باشــند برای همین برگشتند. اما االن شرایط تغییر کرده و در مصاحبه ها هم 

این موضوع قابل مشاهده است. خانواده ها فرزندان خود را به خارج از ایران می فرستند 

تا خودشــان در دوران بازنشستگی به آنها ملحق شوند. این زنگ خطر است و من وقتی 

درباره شکل گیری جامعه ایرانی فراسرزمینی صحبت می کنم منظورم همین است. انگیزه 

افراد برای برگشــتن به ایران خانواده بود و االن این روند برعکس شــده است. به نظرتان 

دوســتان چه برنامه ای برای این مســئله دارند؟ ببینید ما کارمان در رصدخانه شناسایی 

نشانه ها و هشداردادن است، اما داریم به جایی می رسیم که احساس می کنیم، هشدار ها 

فقط تا جایی می تواند کمک کند. با همه این اوصاف، امیدوار هســتم این هشدارها منجر 

به برنامه ها و اقدامات درســت شود. سال ۱۴۰۱ با عنوان سال دانش بنیان نام گذاری شد، 

سالی که باید فضای کسب و کار امن تر و ارتباطات گسترده تر می شد، اما شاهد هستیم که 

تحوالت خوش بینانه نیست.

 در حال حاضر تعداد بحران هایی که در کشور وجود دارد آن قدر زیاد است که ما حتی   .
نمی توانیم به همه آنها برســیم. یکی از مسائلی که دنیا با آن درگیر است تغییرات اقلیمی 
است و آمارهای زیادی از میزان مهاجرت اقلیمی داده می شود. به نظرتان شرایط در ایران 

چطور است؟ در هر حال ما هم به شدت درگیر تغییرات اقلیمی و خشک سالی هستیم.
خوشحالم که به این موضوع اشاره کردید. یکی از مخاطراتی که به شدت با آن مواجه 

هســتیم، مخاطرات اقلیمی اســت. در چند ســال آینده، در بهترین اقتصاد، امیدوارترین 

اجتماع، و باثبات ترین فضای سیاســی، تغییرات اقلیمی تعیین خواهد کرد که آیا کشــور 

ایران خالی از ســکنه اســت یا نه. آیا می تواند تــاب آوری اقلیمی خــود را حفظ کند و 

زیســت پذیر باقی بماند یا خیر. رصدخانه مهاجرت بر اســاس رسالتی که بر عهده دارد، 

تــالش می کند در موضوعاتی از این دســت ورود کند. به همین دلیل در ســالنامه ۱۴۰۱ 

فصلی به مهاجرت های اقلیمی اختصاص داده شده است. جان کالم این است، بر اساس 

پیش بینی ها نه فقط کشــور ایران بلکه منطقه خاورمیانه با تغییرات اقلیمی بسیار جدی 

روبه روست. همان طورکه برای مهاجرت های مختلف آمار و ارقام نداریم، در این موضوع 

هنوز شــاخصی نداریم. اندک مطالعات جهانی در این حوزه نشــان می دهد خاورمیانه 

مخصوصا مناطق گرم و خشک که ایران در آن قرار دارد، شاهد جابه جایی های اجباری و 

اقلیمی بسیار زیاد خواهد بود. میزان مهاجرت در کل منطقه به ده  ها میلیون نفر رسیده 

و این نگران کننده اســت. امیدوار هســتم شما به عنوان رســانه این بخش را هم پررنگ 

کنید. الگوی مصرف ما در بخش انرژی و آب با طبیعت سازگار نیست. از مسائل اقلیمی 

غافل مانده ایم و من به عنوان یک محقق موضوع مهاجرت عرض می کنم مهاجرت های 

اقلیمی منجر به مهاجرت های فراسرزمینی می شود. مطالعات جمعیتی در داخل کشور 

نشــان می دهد میزان جابه جایی از روستا به شــهر و حاشیه نشینی زیاد شده است. البته 

این افزایش به خاطر مجموعه ای از دالیل است و بی تردید شرایط اقلیمی یکی از همین 

عوامل است. اما به طور خاص هنوز روی موضوع تمرکز نشده است.
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 این روزها، بعد از اعتراضات در داخل و خارج مســئله مهاجرت بار دیگر مطرح شده   .
اســت. آمار و ارقام بســیاری روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که نشــان می دهد 
مهاجرت گروهای مختلف مردم افزایش پیدا کرده اســت. تحلیل شــما از این وضعیت 

چیست؟
هم اکنون در یکی از فرازهای مهاجرتی قرار داریم، چنین موجی سابقه نداشته است. 

زمان انقالب، شاهِد حجم مهاجرتی قابل توجهی بودیم و بعد به فرود مهاجرتی رسیدیم. 

بعد از اتمام جنگ و با رشد بی کاری، شاهد افزایش مهاجرت های اقتصادی به کشورهای 

ژاپن و حاشیه خلیج فارس بودیم. حوادث سال ۸۸ موجب شد یک فراز مهاجرتی جدید 

را تجربه کنیم که از جنس مهاجرت تحصیل کرده ها و متخصصان بود. بعد از سال ۸۸، 

دوباره یک فرود مهاجرتی داشــتیم . مطالبات مردم در ســال  های ۹۸ و ۹۹ که از جنس 

اجتماعی و اقتصادی بود و بار دیگر زمینه ســاز یک فراز مهاجرتی جدید شد  اما این موج 

مهاجرتــی با همه گیری کرونا و توقف جابه جایی های بین المللی در دنیا هم زمان شــد. 

فنر مهاجرت دائما در  حال فشرده شــدن بود تا اینکه دوره کرونا کنترل و مدیریت شــد و 

هم اکنون با توجه به شــرایطی فعلی کشور، این فنر باز شــده است. شرایط اجتماعی و 

اقتصادی و فرهنگی کامال متحول شده و پیش بینی ما این است که در  حال نزدیک شدن 

بــه یکی دیگر از قله های مهاجرتی هســتیم. بــرآوردی نداریم که چقــدر روی این قله 

خواهیم ماند اما می دانیم این فراز مهاجرتی بی سابقه است و در چند دهه گذشته، حتی 

بعد از انقالب بی سابقه بوده است.

 چه عواملی موجب شده ما به این قله مهاجرتی برسیم؟  .
امروز دالیل اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، فرهنگی و سیاسی بر همدیگر منطبق 

شــده اند. شــاهد حضور نیروهای دافعی و رانشی در داخل کشــور و نیروهای کششی و 

جاذبه ای خارج از کشــور هســتیم. وقتی این حالت اتفاق بیفتد، موضوع فقط مهاجرت 

گســترده یا محدود یک طبقه خاص _اســتعدادهای برتر و نخبگان_ نیست، دسته های 

مختلف مردم از جمله ورزشــکاران، هنرمندان، استادان، معلمان، کارگرها در صنف های 

مختلف مهاجرت می کنند. وقتی این شــواهد را کنار هم می گذاریم، متوجه می شــویم 

که وارد مهاجرت عام یا توده وار شــدیم. ما دو ســال پیش شــواهدش را دیده بودیم و 

هشدارهای الزم را هم دادیم.

 شما اشــاره کردید که شاهد افزایش مهاجرت و شــکل گیری پدیده مهاجرت توده وار   .
هستیم. شما در رصد خانه، مهاجرت عام را پیش بینی کرده بودید. چرا وارد مهاجرت عام 

شدیم؟
رصدخانه مهاجرت، هرســاله ویژه نامه ای منتشــر کرده و آخریــن تحلیل و آمارها را 

ارائــه می دهد. هفت حلقه مهاجرتی داریم، وقتی این هفت حلقه به هم بپیوندند، وارد 

مهاجرت توده وار می شویم. اولین علت مهاجرت، افزایش نیروهای رانشی در یک کشور 

یا جامعه اســت. تا چند سال گذشته مشکالت سیاســی، عامل اصلی مهاجرت بود. در 

دهــه ۷۰ عوامل اقتصــادی تعیین کننده بود و موج مهاجرتی جدیدی شــکل گرفت. در 

اواخر دهه ۸۰، تحوالت انتخابات ۸۸ باعث شد  موج جدید مهاجرت سیاسی و اجتماعی 

شــکل بگیرد. در اواخر دهه ۹۰ و اوایل قرن جدید، ما شــاهد پیوست عوامل اجتماعی و 

اقتصادی هســتیم. وقتی حوادث آبان ۹۸ اتفاق افتاد  یا موشــک به هواپیمای اوکراینی 

اصابت کرد، ما نتوانســتیم پاسخ های قانع کننده ای به این بحران ها بدهیم؛ این مطالبات 

و فشــارها به هم پیوند خورد و موجب شــد  قوی ترین حلقه رانشــی شکل بگیرد. وقتی 

این حلقه شــکل گرفت، در ادامه بقیه حلقه ها هم شــکل می گیرد. مثال سرمایه گذاری 

مهاجرتــی خانوارها به وجود آمد، برای مثال شــاهد افزایش میل حضور در کالس های 

زبان هستیم و درخواست مهاجرت دانشجویان بیشتر شده است. حتی برخی از خانواده ها 

برای فرزندانشــان در سطح مدارس و مهدکودک ها سرمایه گذاری کرده اند! حلقه بعدی 

این اســت که ما فضای مهاجرت را به صورت جهانی ببینیم. اگر ما برای سرمایه انسانی 

خیلی ارزش قائل نیســتیم، کشــورهای دیگر ارزش قائل اند. به این سؤال اساسی پاسخ 

ندادیم که قصد داریم  برای اشــتغال، رفاه و شــاد بودن چه کنیم، این مسئله ای است که 

در حال حاضر با آن مواجه هستیم. ما برای این سرمایه های انسانی چند دهه برنامه ریزی 

کردیم. هم اکنون اگر می بینید مهاجرت به ترکیه، امارات، قطر، عربســتان، عمان، آلمان، 

اتریش و کانادا زیاد شده به این علت است که آنها برنامه های متنوعی برای سرمایه های 

انسانی دارند.

هر مهاجری به خارج از کشــور می رود به عنــوان یک پل ارتباطی عمل می کند و این 

حلقه بعدی است. مهاجران از فرصت های خارج از کشور صحبت می کنند و از این طریق 

افراد مختلف آگاه می شــوند. حلقه دیگر هم تســهیلگران مهاجرت هستند و در نهایت 

فضــای عمومی رفتن و نماندن. این حلقه ها به هم پیوند خوردند و ما شــاهد مهاجرت 

عام شدیم.

 ایران در میان کشــورهای مهاجر فرســت در چه جایگاهی قرار دارد؟ آمار تا چه حد   .
نگران کننده است؟

ما دچار ســندرم آمار مهاجرت در ایران هســتیم. در رصدخانه سعی کردیم با انتشار 

سالنامه مهاجرتی  یک دید آماری درست ارائه دهیم  اما بعد از دو سال به این جمع بندی 

رســیدیم  حتی دادن سالنامه دیگر جواب گو نیست. متأســفانه نهادها و سازمان ها هیچ 

همکاری ای نمی کنند. به نظر می رســد  شفافیت آماری در حوزه مهاجرت، برای برخی از 

بخش ها ناراحت کننده است. هر بخش یک متولی دارد، مثال ایرانیان خارج از کشور یک 

متولــی دارد و اتباع خارجی هم متولی دیگری دارد،  اما به هیچ وجه همکاری نمی کنند. 

برای مثال آماری از مهاجرت در داخل کشــور نداریم؟ با این حال  کشــور ما در دنیا از نظر 

آماری و میزان جمعیت مهاجر هنوز بازیگر کلیدی نیست  اما یکی از پرشتاب ترین جوامع 

در حوزه مهاجرت هستیم و با سرعت در  حال طی کردِن فرایند مهاجرت هستیم. برای آب، 

باد، خاک و انرژی متولی خاصی داریم  اما کسی متولی امور مهاجرت در ایران نیست. اگر 

هم بگویند  کسی می خواهد متولی شود، حتما هدفش کنترل است.

در چهار دهه گذشــته نگران مهاجرت نخبگان بودیم و بیشتر دل نگران استعداد های 

برتر بودیم. این نگرانی هم درســت بود. باید حواســمان بیشــتر از همه به استعدادها و 

متخصصان و نخبگانمان باشــد اما هم اکنون شــرایطی  به وجود آمده که نخبه ورزشی 

و متخصصان حوزه های دیگر هم عالقه مند به مهاجرت شــدند. تا دو سال پیش عوامل 

اقتصادی باعث مهاجرت بود. در این سال ها، این بی ثباتی اقتصادی به بی ثباتی اجتماعی 

منجر شــد، هم اکنون بی ثباتی اجتماعــی و یأس و ناامیدی، بیشــتر از عوامل اقتصادی 

تأثیرگذار است. در شرایط امروز عوامل سیاسی هم اضافه شده است. بعد از ۸۸ باالترین 

رتبه فرار مغزها را در سال ۸۹ تجربه کردیم. پیش بینی می کنم که در سال ۱۴۰۲ احتماال 

یکی از شــدیدترین و وخیم ترین موج های مهاجرت را فقط در بحث فرار مغزها خواهیم 

داشت. نیروی انسانی در ایران، به علت نوسانات ارزی و دالیل دیگر_ که فقط به عوامل 

اقتصادی محدود نمی شوند_ ارزان شده است، در نتیجه بعضی از متخصصان  به سادگی 

در بازار کار (کشــورهای) همســایه جذب می شــوند. افراد می توانند به واســطه قرابت 

جغرافیایی با حقوق های بســیار باال و رقابتی تر نسبت به داخل، (در کشورهای همسایه) 

کار کرده و در ایران زندگی کنند.

 شما به اشکال مختلف مهاجرت اشاره کردید. از مهاجرت معلمان تا کارگران و پرستاران   .
و ورزشــکاران. میزان مهاجرت در کدام گروه ها بیشتر است و آیا شیب مهاجرت نخبگان 

کماکان صعودی است؟
ببینید، مهاجرت به ذات، نه ســیاه است، نه سفید. چیزی که باعث می شود مهاجرت 

ســیاه و سفید شــود، مواجهه جامعه و کشور با این پدیده اســت. نکته کلیدی این است 

که ما برنامه ای برای رفتن و برگشــتن به کشور نداریم. چند سال گذشته برنامه بازگشت 

متخصصان انجام شد و اثرات خوبی هم داشت. اما به دالیل مختلف از جمله بحث های 

بودجه ای کم رنگ شــده است. به صراحت می گویم که ما برنامه مشخصی نداریم. برای 

آمار مهاجرت هیچ نهادی پیش قدم نمی شود و کمك نمی کنند که اصال ببینیم وضعیت 

مهاجرتمان چطور است.

اصال نمی دانیم، جمعیت ایرانیان خارج از کشــور چقدر است که آنها را متصل نگه 

داریم. به ســطح حمایت حقوقی ما از ایرانیان خارج از کشــور نگاه کنید! اگر یك ایرانی 

خارج از کشــور دچار مشکلی اساســی شود، ســفارت برایش چه می کند؟ با احترام به 

دوســتان وزارت خارجه، باید بگویم این وزارتخانه یکی از منفعل ترین بخش ها در حوزه 

مهاجرت است و خدمات خاصی ندارد. قرار بود یك قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج 

از کشور تصویب و اجرائی شــود؛ اما دو سال شده که فقط درمورد آن صحبت می کنند. 

در این دو ســال ده ها هزار ایرانی از کشــور خارج شــده اند و هنوز هم ما در کش و قوس 

کارهای اداری و بوروکراتیك هســتیم. مهاجرت می تواند برای خیلی از کشــورها دردآور 

باشد و متأسفانه ما جزء آن کشورها هستیم. من باز هم می گویم خیلی دردآور است که ما 

درمورد مهاجرت ورزشکاران، نخبگان، هنرمندان و پزشکان صحبت می کنیم. دریغ از یك 

آمار درست؛ اگر به وزارت بهداشت مراجعه کنید و بپرسید دقیقا چند نفر پزشك داریم که 

فعال هســتند یا چند نفر کار طبابت می  کنند و چند نفر از کشور رفته اند، به هیچ پاسخی 

نمی رســید. اگر بروید وزارت ورزش و درمورد مهاجرت ورزشکاران بپرسید، باز هم آماری 

در دســت نیست. در اخبار می شــنویم که فالن ورزشکار پناهنده شد یا مهاجرت اجباری 

کرد؛ ولی همه اینها، فقط افرادی هســتند که رســانه ای می شــوند. در بحث مهاجرت 

دانشجوهای مان و نخبگان هم چنین مشکلی را داریم. ما مهاجرانی داریم که با ناامیدی 

و یأس از کشور می روند. مطالعه ای در حال انجام است و خیلی نتایج جالبی هم داشته 

اســت. بعد از تصویب برجام یعنی در ســال های ۹۵ و ۹۶ ما موج بازگشت متخصصان 

را داشــتیم و حتی میزان درخواست مهاجرت های پناه جویی کاهش یافت. هر زمانی که 

توانستیم رونق اقتصادی ایجاد کنیم و افراد را به آینده امیدوار کنیم، افراد ترجیح دادند در 

جایی که وطنشان است، می شناسند و به آن عالقه دارند، بمانند. مهاجرت به ذات پدیده 

بســیار هزینه بر و دردناکی است، وقتی فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درست 

عمل نمی کند، چرا از رفتن آدم ها تعجب می کنیم؟ آدم ها تالش می کنند یك زندگی آرام 

و باثبات داشــته باشند. صحبت من با افرادی است که نگران مهاجرت هستند؛ اما حتی 

تالشــی نمی کنند آمار درست مهاجران ثبت شــود. اگر خیلی نگران هستید، برنامه های 

امیدوارکننده و ســازنده تعریف کنید. حتی بعضی ها هم متأســفانه خوشحال می شوند 

که برخی مهاجرت کنند. اتفاقی که چند هفته پیش در دانشگاه شریف افتاد، واقعا برای 

جامعه نخبگان و دانشگاهی ها فاجعه اســت. اگر این اتفاقات تکرار شود، به عنوان یك 

عامل فراردهنده و دفع کننده نخبگان تلقی می شود.

 علت تشدید مهاجرت نخبگان چیست؟  .
نتیجه پنج، شش سال تمرکز روی موضوع مهاجرت نشان می دهد که تشدید مهاجرت 

نخبگان از ایران چند عامل دارد؛ اول اینکه ســاختار و نهاد رسمی برای مدیریت یکپارچه 

سرمایه های انسانی در کشــور نداریم. نیروهای آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی، 

نیروهای خوبی را شناسایی می کنند و پرورش می دهند؛ اما کسی نیست که آنها را مدیریت 

کند. معاونت علمی طرح مهاجرت بازگشتی را برنامه ریزی می کند، افراد را جذب می کند، 

با این حال بقیه بخش ها همراهی نمی کنند و حتی جامعه هم یاد نگرفته از این مهاجرت 

بازگشتی بهترین استفاده را بکند. همه مدیریت های ما جزیره ای و غیریکپارچه است. وقتی 

تا این اندازه بســتر ناآماده است، چرا باید از مهاجرت مردم تعجب کنیم؟ ما نهاد رسمی 

نداریم و اگر هم داشــته باشیم، باید برنامه رسمی داشــته باشیم. در حال حاضر خیلی از 

دســتگاه های عریض و طویل که بودجه های زیادی هم می گیرند، برنامه سازنده ای ندارند 

و از معنا و مأموریت تهی شــده اند؛ اما همچنان بودجه دریافت می کنند. موضوع بعدی 

اینکــه فراتر از ســاختار و برنامه، باید محیط اقتصادی و اجتماعی کشــور را امن و با ثبات 

کنیم. بعضی از دســتگاه ها و افراد که می توانیم آنها را خودســر یا غیرخودســر بنامیم، 

مأموریت شــان برهم زدن این ثبات و امنیت اســت. ما هرچه تالش می کنیم مهاجرت را 

خوب بشناسیم، نظام مندش کنیم و برای افرادی که می خواهند برگردند، امیدآفرینی کنیم، 

باز هم دوستان و بزرگوارانی هستند که تالش می کنند و این شرایط را شکل می دهند! باید 

از آنها پرسید چرا مهاجرت در این کشور به این میزان است؟!

 در تشریح علت افزایش مهاجرت به دو موضوع اشاره کردید، یکی موضوع اجتماعی و   .
یکی موضوع اقتصادی، به نظرتان کدام عامل در موضوع مهاجرت ایرانیان مهم تر است؟

اگر از نظر اجتماعی، احســاس امنیت و امیدواری داشــته باشــیم، قطعا با نهادهای 

حکمرانی برای پیش بردن برنامه های اقتصادی همکاری بیشــتری خواهیم داشــت. در 

دوره ای که خیلی از کشورها نیاز دارند ریاضت اقتصادی بکشند تا بتوانند عقب افتادگی های 

اقتصادی شان را جبران کنند، نیاز به همراهی و صبر آحاد جامعه دارند. در حال حاضر اگر 

آن صبر نباشد، برنامه های اقتصادی مان پیش نمی رود و اگر برنامه های اقتصادی خوبی 

نداشــته باشیم، ناامیدی و یأس اجتماعی تشدید می شود. از تلفیق این عوامل تحوالت و 

اعتراضات سیاسی شکل خواهد گرفت و باز اوضاع پیچیده تر می شود. به نظر من مسئله 

اجتماعی، مســئله مهم و پررنگی است. وقتی با نخبگان و متخصصان صحبت می کنم، 

می گویند دغدغه ما فقط این نیست که در کشورهای دیگر پول بیشتری به ما می دهند و 

به خاطر آن راضی به ترك وطن می شــویم. به نظر می رســد خصوصا در حوزه نخبگان، 

افراد مأیوس شــده اند. منزلت اجتماعی جزء مسائل مهم و کلیدی است که همیشه به 

آن اشاره می کنند.

گاهی ما به آدم ها و نخبگان و متخصصان پیشنهاد می کنیم شما تخصص تان را اینجا 

بگذارید تا ما از آن اســتفاده فیزیکی کنیم؛ ولی با ســایر ویژگی های نخبگی شــما کاری 

نداریم! افرادی که باهوش هســتند فضای هوشــمند، آزادانه و امن و بر اســاس احترام 

و اعتماد متقابل می خواهند. ما از دانشــگاه شــریف فقط آن قســمت تخصصی اش را 

می خواهیم که در خدمت جامعه یا اقتصاد کشــور باشــد؛ اما اینترنت را قطع می کنیم، 

بعد می گوییم شما برو سر کالس درست را بخوان و به اقتصاد کشور کمك کن! این نگاه 

ابزاری، فیزیکی و مکانیکی به نخبگی و سرمایه های انسانی باید کنار گذاشته شود. ما باید 

سرمایه های انسانی را محترم بشماریم و به آنها وجاهت بدهیم. آنها قطعا به جایی که 

رویشان سرمایه گذاری کرده، کمك می کنند و خیلی از مسائل حل می شود. حتی مشکالت 

اقتصادی را به نوعی، با هم رفع خواهیم کرد.

 آیا خروج استادان دانشــگاه، دانشجویان نخبه دانشــگاه های برتر و پزشکان و کادر   .
درمان افزایش پیدا کرده است؟

اگر شاخص های جهانی را کنار بگذاریم، در کل مهاجرت در دنیا افزایش یافته و علت 

اصلی افزایش فرصت هاســت. خیلی از دانشــگاه های بزرگ دنیا، دانشجویان و استادان 

را تشــویق می کنند که با همکارانشان در سایر کشورها کار مشترك انجام دهند. تفاوتش 

با ایران این اســت که مهاجرت های ما مهاجرت های اختیاری نیست. مهاجرت از جنس 

سرخوردگی و یأس است. در سیستم حکمرانی ما معنای زمان و زمان بندی به هم خورده 

اســت. سه سال می شود که قرار است مذاکرات (پســابرجام) به نتیجه رسیده و شرایط 

اقتصادی کشور به سرانجام برسد. اثرات به تعویق افتادن تکلیف مذاکرات برجام در میزان 

مهاجرت قابل مشاهده است. اگر می خواهیم شاخص ها و استانداردهای جهانی را در نظر 

نگیریم و با استاندارد و میانگین جامعه خود تحلیل کنیم- با توجه به مجموعه مطالعات 

اندکی که انجام شــده- میانگین باالی ۶۰ درصد استادان و دانشجویان میل ۷۰ درصدی 

بــرای مهاجرت دارند. در دنیا میل به مهاجرت باالســت؛ اما جنس میل به مهاجرت در 

ایران متفاوت اســت. فاصله میــان میل و تصمیم و اقدام در دنیا معنادار اســت، وقتی 

شــاخص های میل به مهاجرت و تصمیم برای مهاجرت این قدر به هم نزدیک می شوند، 

به معنای آن است که میزان مهاجرت شرایط وخیم و خطرناکی پیدا کرده است. آن هم 

برای کشــوری مانند ایران که برای بازســازی اجتماعی و اقتصادی به نخبه های ورزشی، 

سیاســی، فرهنگی و هنری بیــش از هر زمان دیگری نیاز دارد. ایــن ادبیات که «هرکه با 

ماست بماند، هرکس با ما نیست، برود» بسیار خطرناک است. اگر ایران برای همه ایرانیان 

اســت، باید برای همه ظرفیت های مان به فکر باشیم. به تازگی یکی از مسئوالن فرهنگی 

کشــور گفته بود که باید برخی از هنرمندان ممنوع الکار شــوند، اگر با همین ادبیات جلو 

فرانک جواهری، هدی هاشــمی: دیگر فقط صحبت از مهاجرت نخبگان نیســت. حاال مهاجرت شــکل دیگری به خود گرفته است و ما شاهد مهاجرت 
ورزشــکاران، هنرمندان، نویسندگان، استادان، معلمان و کارگران در صنف  های مختلف هســتیم که به اصطالح به آن مهاجرت «توده  وار» می گویند. در 
این ســال ها آنهایی که پول، سواد و تجربه داشتند، به بهانه کار و تحصیل کشور را ترک کردند و آنهایی که نه پول آن چنان داشتند و نه تحصیالت باالیی 
راه هــای پرخطر دیگری را انتخاب کردند تــا از طریق آن بلکه بتوانند پناهندگی بگیرند؛ مهاجرتی که به گفته آنهایی که رفتند بســیار هزینه بر و دردناك 
اســت. اما برای برخی ها راه حلی برای ادامه زندگی شــده اســت. بهرام صلواتی، رئیس رصدخانه مهاجرت ایران به کیس های پناهندگی و پناه جویی 
ایران اشــاره می کند و می گوید: «معموال ســازمان ملل گزارش هایی درباره افراد گمشده منتشــر می کند اما عدد واقعی چند برابر این آمار است. ساالنه 
۲۰ تا۳۰ هزار نفر گم می شــوند و از سرنوشــت آنها خبری نیست. چون افراد از مســیرهای غیرقانونی می روند، مدارک شناسایی خود را از بین می برند. 
تراژیک تر مســیر و کانال های مهاجرتی، مهاجرت اجباری پناه جویی است. درباره مهاجرت اجباری و پناه جویی کمتر حرف می شنویم. این در حالی است 
که آمارهای این نوع مهاجرت ایرانیان باالســت. اگر ســالی ۵۰ هزار ویزا برای ایرانیان صادر شود، ۳۰ هزار نفرشان درخواست پناه جویی، ۱۰ تا ۱۵ هزار 
نفر تحصیلی و پنج هزار نفر هم کاری است. این آمار البته برای دو سال گذشته بود». صلواتی مسئله اصلی مهاجرت را مسئله اجتماعی می داند و بر این 
باور اســت: «بحران های اجتماعی، مسئله مهم و پررنگی برای ایرانیان است. وقتی با نخبگان و متخصصان صحبت می کنم، دغدغه شان پول نیست. به 
نظر می رســد نخبگان، مأیوس شده اند و مهاجرتشان از جنس سرخوردگی و یأس است. این ادبیات که هرکس با ماست بماند، هرکس با ما نیست، برود 
بسیار خطرناک اســت. اگر با همین ادبیات جلو برویم، به احتمال قریب به یقین تا یک دهه آینده تعداد اندکی در کشور باقی خواهند ماند که بتوانند با 
استانداردهای رایج کار کنند. بقیه افراد یا باید از دایره گفتمان اصلی خارج شوند یا از کشور بیرون بروند». او البته اشاره کرد که در سال ۱۴۰۲ احتماال یکی 

از شدیدترین و وخیم ترین موج های مهاجرت را فقط در بحث فرار مغزها خواهیم داشت.

گفت وگو با بهرام صلواتی، رئیس رصدخانه ملی مهاجرت ایران:

با مهاجرت توده وار مواجهیم
در سال ۱۴۰۲  احتماال  یکی از شدیدترین و  وخیم ترین موج های مهاجرت را 
فقط در بحث فرار مغزها خواهیم داشت

مهاجرت، نفت و سایر مصیبت ها
آنچه در ســپهر سیاسی و اقتصادی ایران می گذرد، تأثیر مستقیمی روی نرخ مهاجرت در ایران دارد. ایران 

همیشه کشوری مهاجر فرست  به حساب می آمده اما نرخ مهاجرت در سال های مختلف با هم تفاوت داشته 

اســت. نگاهی به آمارهای رصد خانه ملی مهاجرت نشان می دهد که نرخ مهاجرت با شرایط اقتصادی ایران 

رابطــه ای تنگاتنگ دارد. هرگاه وضعیت اقتصادی در ایران وضعیت بحرانی به خود گرفت مهاجرت در ایران 

افزایش پیدا کرد.

 اگرچه روی نمودارها مقاطعی از سال های گذشته در ۴۰ سال اخیر را با قله های مهاجرتی مواجه هستیم 

اما در چند ســال اخیر به دلیل تداوم شــرایط نامناســب اقتصادی و همچنین برخی رخدادهای سیاســی و 

اجتماعی با دوره ای طوالنی از مهاجرت های گســترده مواجه شده ایم. مهاجرت گسترده نیروهای متخصص 

ایرانی تأثیر زیادی روی اقتصاد ایران گذاشــته است. برخی کارشناســان معتقدند این مسئله موجب شده که 

وابســتگی اقتصــادی ایران به نفت افزایش یابد. عالوه بر این از دســت دادن نیروی انســانی در حال حاضر به 

معضلی برای بسیاری از شرکت های ایرانی تبدیل شده است.

زیان  ناشی  از  مهاجرت نیروی  انسانی  از  تحریم  بیشتر  است
این روزها شــرکت های زیادی به دنبال استخدام و نگهداشت یک نیروی کارآمد هستند. بزرگ ترین مشکل 

شــرکت ها نگهداری نیروهایی است که استخدام می کنند. این مســئله در فضای استارتاپی ایران رنگ و بویی 

جدی تر دارد. در برخی از شــرکت ها طول عمر نگهداشــت نیرو به کمتر از یک سال رسیده است. این نیروها 

به محض حضور در شــرکت و نمایش توانایی های شان آن را ترک می کنند و مقصد بیشترشان هم فضای کار 

خارج از ایران است. 

این مسئله موجب شــده که کمبود نیروی انسانی به فضای کار ایرانی ضربه بزرگی وارد کند. عضو هیئت 

علمی دانشــگاه شهید چمران می گوید: زیان ناشــی از خروج نیروهای انسانی بسیار باالتر از تحریم هاست و 

باید این مهم را سیاست گذار درک کند.

 مرتضــی افقه در گفت وگو با خبرآنالین درباره افزایش مهاجرت از ایران گفت: من امروز دیگر از واژه فرار 

مغزها اســتفاده نمی کنم؛ چرا که ما امروز با تالش صاحبان حرف و مشاغل روبه رو هستیم که قصد مهاجرت 

از ایران را دارند. وی گفت: به هر حال اگر تا چندی پیش این نخبگان بودند که از ایران می رفتند، امروز اهل فن 

و صاحبان حرفه و ... در  حال مهاجرت از ایران هستند و همین امر نشان می دهد سیاست های ما تا چه اندازه 

برای جذب نیروها و جوانانمان اشــتباه بوده است. وی به ایده مهم دولت ها برای عبور از نفت و دستیابی به 

اقتصادی بدون وابستگی به نفت اشاره کرد و گفت: چه چیزی قرار است جایگزین نفت شود، وقتی نیروهای 

انســانی به درستی حفظ نشوند، طبیعی است وابســتگی ما به نفت نه تنها کاهش نمی یابد بلکه دستخوش 

افزایش نیز خواهد شــد و این خطر بزرگی برای آینده ایران اســت. به گفته وی بدون حضور نیروی انســانی 

نمی توان از نفت عبور کرد و متأســفانه سیاســت های اقتصادی و سیاســی ما مبتنی بر حفظ نیروی انســانی 

نیست. افقه گفت: در این وضعیت حتی رفع تحریم کمکی به اقتصاد ایران نمی کند؛ چرا که ایران قادر نیست 

خود را در جاده توسعه نگه دارد.

افزایش  مهاجرت  وابستگی به نفت  را  افزایش  می دهد
مســئله مهاجرت های گســترده فقط در حوزه نیروی انســانی محدود نمی شود. زیان ناشــی از رفتن این 

متخصصان عرصه های مختلفی را هدف قرار داده است.

 این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران در این زمینه می گوید: بخش مهمی از افزایش انگیزه برای 

مهاجــرت به ابهاماتی برمی گردد که در آینده اقتصاد ایران وجود دارد. مرتضی افقه درباره افزایش مهاجرت 

از ایران گفت: من امروز دیگر از واژه فرار مغزها اســتفاده نمی کنم؛ چراکه ما امروز با تالش صاحبان حرف و 

مشاغل روبه رو هستیم که قصد مهاجرت از ایران را دارند.

وی گفــت: به هر حال اگر تا چندی پیــش این نخبگان بودند که از ایران می رفتند، امروز اهل فن و صاحبان 

حرفه و ... در  حال مهاجرت از ایران هستند و همین امر نشان می دهد سیاست های ما تا چه اندازه برای جذب 

نیروها و جوانانمان اشتباه بوده است. افقه گفت: بخش قابل مالحظه ای از این تصویر، ناشی از ابهام در آینده 

اقتصادی کشور است، بحث دیگر هم فشار فرهنگی و اجتماعی دولت جدید بر مردم است. این استاد اقتصاد 

دانشــگاه اضافه کرد: شاید صاحبان شرکت ها عمدتا با دلیل اقتصادی از ایران مهاجرت کنند  اما باید بپذیریم 

بخش قابل توجهی از نخبگان و جوانان، به دلیل فشــار و تنگ نظــری مهاجرت می کنند. وی گفت: امروز هر 

کشــوری الزم اســت خود را برای توســعه مهیا کند، چون اقتصاد عرصه جدید قدرت است و کشورهایی که 

حرفی برای گفتن دارند، قدرت اقتصادی الزم را باید داشــته باشــند. در چنیــن فضایی چطور می توان انتظار 

داشــت که ایران بدون وجود اهل فن، صاحبان حرفه، نخبگان و ... به توســعه دســت یابد. وی به ایده مهم 

دولت ها برای عبور از نفت و دستیابی به اقتصادی بدون وابستگی به نفت اشاره کرد و گفت: چه چیزی قرار 

اســت جایگزین نفت شود، وقتی نیروهای انســانی به درستی حفظ نشوند، طبیعی است وابستگی ما به نفت 

نه تنها کاهش نمی یابد بلکه دســتخوش افزایش نیز خواهد شــد و این خطر بزرگی برای آینده ایران است. به 

گفته وی بدون حضور نیروی انســانی نمی توان از نفت عبور کرد و متأسفانه سیاست های اقتصادی و سیاسی 

ما مبتنی بر حفظ نیروی انســانی نیست. افقه گفت: در این وضعیت حتی رفع تحریم کمکی به اقتصاد ایران 

نمی کند؛ چر اکه ایران قادر نیست خود را در جاده توسعه نگه دارد.

وی با اشــاره بــه روش هایی مانند افزایش میزان وثیقه برای خروج دانشــجویان پزشــکی و ... گفت: این 

روش ها مضحک و خنده دار اســت. در دوره ای که در خارج از کشور تحصیل می کردم، بسیاری از افراد وثایق 

را با درآمدی که در خارج داشــتند، آزاد کردند. افقه ادامه داد: این روش ســاده لوحانه اســت که فکر کنند با 

افزایــش وثیقه می توان جلوی مهاجرت نخبــگان را گرفت. وقتی افرادی تصمیم می گیرند کشورشــان را با 

همه تعلقات ترک کنند، به معنی آن اســت که واقعا دیگر امکان ادامه زندگی به لحاظ اقتصادی، سیاســی، 

اجتماعی و فرهنگی را ندارند. وی گفت: نه فقط این وثایق که وثایقی باالتر از این هم بازدارنده نیســت و باید 

ریشه های خروج و مهاجرت نخبگان، فعاالن اقتصادی، صاحبان حرفه و تخصص و... برطرف شود.

او گفت: زیان ناشــی از خروج نیروهای انسانی بسیار باالتر از تحریم هاست و باید این مهم را سیاست گذار 

درک کند.

ریشه های  مهاجرت
مهدی پازوکی، اســتاد اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایی نیز در گفت وگو با خبرآنالین درباره ریشــه های 

افزایش تمایل به مهاجرت از ایران گفت: متأســفانه سیاســت های دولت کارایی چندانی را ندارد و ما شاهد 

هســتیم که حتی کسانی که در  حال فعالیت هستند و شــغل دارند نیز نمی توانند از پس تأمین هزینه هایشان 

برآیند. وی گفت: کاش سیاســت گذار به درستی به ما پاسخ بدهد و بگوید چرا نخبگان مهاجرت می کنند؟ اگر 

از من به عنوان معلم اقتصاد این ســؤال را بپرسید، شما را به آمار بی کاری ارجاع می دهم. آماری که با توجه 

به سیاســت های اشتباه دولتی در  حال افزایش اســت. پازوکی در توضیح این مطلب ادامه داد: تصمیم سال 

گذشــته وزیر ســابق کار در خصوص حداقل حقوق، یکی از مهم ترین اقداماتی بود که بی کاری را تشدید کرد. 

مگر دولت نمی گوید طرفدار عدالت هستم؟

 یکی از ناعادالنه ترین تصمیمات در همین دولت گرفته شــده اســت. دو کارمند بازنشسته در یک سازمان 

وجود دارند. یکی بیمه تأمین اجتماعی است، به همین دلیل هفت درصد از حقوقش کسر می شود و دیگری 

که اســتخدام رسمی است با کسر ۱۱ درصد حقوقش روبه رو است. وی ادامه داد: از سوی دیگر حقوق کسی 

که بیمه تأمین اجتماعی است، ۳۸ درصد به اضافه ۵۵۰ هزار تومان زیاد شده و حقوق آن که استخدام بوده، 

۱۰ درصد افزایش یافته اســت. این درک درســتی از اقتصاد نیست. وی گفت: همه حرف ما این بود که دولت 

محترم فضایی را برای بازگشــت ایرانیان خارج از کشور مهیا کند نه اینکه سیاست ها به گونه ای باشد که افراد 

داخل ایران نیز میل به مهاجرت داشته باشند.

گزارش

قطع اینترنت موج مهاجرت را افزایش می دهد
بیــش از یک ماه اســت که دسترســی ایرانی ها به اینترنت بــا اختالل هایی 

مواجه اســت. اگرچه مســئوالن وزارت ارتباطات زیر بــار نمی روند و معتقدند 

به جز ایجاد محدودیت برای دو پلتفرم اطالع رسانی و شبکه  اجتماعی در سایر 

موارد دسترسی به اینترنت با اختاللی مواجه نسیت. با این حال سرعت اینترنت، 

قطعی آن در برخی ســاعات روز، سرعت پایین آن و همچنین دسترسی نداشتن 

به واتس اپ و تلگرام موجب شــده بسیاری از کســب وکارها یک ماه سخت را 

پشت ســر بگذارند. وارد کردن چنین شوکی به کسب وکارها موجب می شود که 

اعتماد ســرمایه گذاران به فضای کســب وکارهای ایرانی به ویژه کسب وکارهای 

اینترنتی از بین برود و شاید نتوان بعدها آن را ترمیم کرد. از این رو برخی فعاالن 

عرصه آی تــی و همچنین فعاالن اقتصادی هشــدار داده اند کــه تداوم چنین 

وضعی می تواند به مهاجرت گسترده نیروی متخصص منجر شود.

محدودیت های  اینترنت  عامل  مهاجرت  است
علی آذرکار، دبیر رســته توســعه نرم افزار، در گفت وگو با روابط عمومی این 

ســازمان با تأکید بر وابســتگی برنامه ها و محصوالت شــرکت های نرم افزاری 

بــه اینترنت گفت: «محدودیت های اینترنت، موجــب قطع ارتباط نرم افزارها با 

کاربران و ســرویس های خارجی شــده و همین هم باعث شده کارهای روزانه 

این شــرکت ها مختل شــود و انجام پروژه های شــان به تعویق بیفتد. در نتیجه 

کارفرمایــان این شــرکت ها هم نتوانســته اند خدمات مد نظر خــود را دریافت 

کنند». او ادامه داد: «جذب یک مشــتری گاهی ســه ســال طول می کشــد؛ اما 

این محدودیت ها موجب می شــود که یک شــبه مشتری از دســت برود. در این 

شرایط اعتبار شــرکت های نرم افزاری خصوصا نزد مشــتریان خارجی از دست 

می رود». او ضمن اشاره به افت کارایی و ناامیدی و سرخوردگی متخصصان از 

وضعیت فعلی فضای کســب وکار افزود: «این محدودیت های اینترنت موجب 

از دســت رفتن ســرمایه انســانی و مهاجرت متخصصان می شــود که خسارت 

معنوی جبران ناپذیری اســت». آذرکار افزود: «مشــکالت در یک نقطه متوقف 

نمی شــوند؛ بلکه روزبه روز بیشتر می شوند. یک روز واتس اپ از دسترس خارج 

می شود، روز بعد پیامک ها ارسال نمی شوند و بعد هم نوبت ایمیل ها می رسد». 

او توضیح داد که چنین اتفاقاتی موجب می شــود که فضا برای شرکت ها قابل 

پیش بینی نباشد؛ بنابراین نتوانند برنامه ریزی کنند. آذرکار در ادامه گفت: «زمان 

رفع این مشکالت مشخص نیست و شــرکت ها روی شبکه هایی که از دسترس 

خارج شــده اند، ســرمایه گذاری کرده بودند؛ اما حاال نمی دانند باید چه کنند و 

امیدی هم به بازگشــت این شبکه ها ندارند». دبیر رسته توسعه نرم افزار ضمن 

اشاره به خســارت های مادی و معنوی محدودیت های اینترنت گفت: «زنجیره 

تأمیــن خدمات فناوری اطالعات پیچیده اســت و ذی نفعان زیــادی دارد که با 

این محدودیت ها همگی دچار خســارت می شوند و مشکالت روزمره شرکت ها 

تشــدید می شــود». او افزود: «به طور کلی با ادامه این شــرایط شــرکت های 

نرم افزاری ســرمایه انسانی شــان را از دســت می دهند و منابع مالی شان نیز از 

بین مــی رود». آذرکار در انتها با اشــاره به اقدامات نصر تهــران برای رفع این 

محدودیت ها گفت: «نشســت ها و جلسات بسیاری برگزار شده. نامه نگاری های 

متعددی هم انجام شده. بیانیه هم منتشر شده؛ اما گوش شنوایی وجود ندارد، 

همان طورکــه مدت هاســت با وجــود راهکارهای پیشــنهادی متخصصان در 

حوزه های مرتبط، گوش شنوایی نیست».

تداوم این وضعیت به مهاجرت متخصصان و استارت آپ ها منجر می شود
حســین ســالح ورزی، فعال اقتصادی دیگری اســت که چنــدی پیش و در 

نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در حضور وزیر اقتصاد به 

انتقاد از وضعیت اینترنــت پرداخت و آن را عامل مهاجرت خواند. نایب رئیس 

اتاق بازرگانی ایران نیز گفت کسب وکارهای بزرگ به دلیل قطعی اینترنت دچار 

آســیب شده اند. حسین ســالح ورزی تصریح کرد: بر اساس ســهم حوزه آی تی 

در جی دی پی کشور، هر ســاعت قطعی اینترنت یک میلیون و ۵۰۰ هزار دالر به 

اقتصاد ضرر وارد می کند. 

او با اشــاره به اینکه فیلترینگ استفاده از وی پی ان را ۳۰ درصد افزایش داده 

است، خاطرنشان کرد: نه تنها کســب وکارهای کوچک بلکه فعالیت های بزرگ 

با محدودیت اینترنت آســیب دیده اند؛ زیرا نمی توان تجار خارجی را مجبور به 

استفاده از پیام رسان های داخلی کرد. 

ســالح ورزی تأکید کرد: معیشــت حدود ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور که 

محصوالت خود را به صورت آنالین عرضه می کردند، دچار خطر شــده و ادامه 

این شــرایط مهاجرت نخبگان و اســتارت آپ ها را افزایش و ســرمایه گذاری را 

کاهش می دهد.

برویم به احتمال قریب به یقین تا یک دهه آینده تعداد اندکی در کشور باقی خواهد ماند 

که بتواند با اســتانداردهای رایج کار کند. بقیه افــراد یا باید از دایره گفتمان اصلی خارج 

شوند یا از کشــور بیرون بروند. ما در آستانه شکل گیری یک جامعه فراسرزمینی هستیم، 

جامعه ای که در خارج از کشــور شــکل می گیرد، دل در گرو وطــن دارد؛ اما هیچ کاری 

نمی تواند برای کشــور بکند. مدام می گوییم از ظرفیت ایرانیان خارج از کشــور استفاده 

کنید؛ اما تأکید من این اســت که از ظرفیت ایرانیان داخل کشــور به بهترین وجه استفاده 

کنید، بعد به ایرانیان خارج از کشور برسید! کانال های مهاجرتی در کشور ما به هم خورده 

است. نخبه های فرهنگی، ورزشی، سینمایی و استادان دانشگاه مهاجرت می کنند. این در 

دنیا کم نظیر یا شاید بتوان گفت بی نظیر است که افرادی با مشاغل حرفه ای مثل پزشکان، 

در جایگاه استادی مجبور به مهاجرت اجباری می شوند و درخواست پناهندگی می کنند. 

اســتادی که دارای یک مقام تثبیت شده دانشگاهی است، تقاضای پسادکتری می دهد تا 

از کشور مهاجرت کند. این یک نوع عقب گرد است که بعضی از استادان ما مجبور شوند 

با انگیزه مهاجرت، از مشاغل آکادمیک بیرون آمده و یک پله پایین تر قرار بگیرند. بسیاری 

از افرادی که مهاجرت اجباری و پناه جویی می کنند، در واقع شــبه  پناه جوهای اقتصادی 

هستند. من نمی دانم چرا دوستاِن مسئول به این آمار توجه نمی کنند. در ۲۰ سال گذشته 

نیم میلیون پناه جو به دنیا فرســتاده ایم. باید به این آمار مهاجرت دقت کنیم. ما کشوری 

نیســتیم که ناامنی نظامی را تجربه کرده باشیم؛ ولی می توانم بگویم ناامنی اقتصادی و 

اجتماعی در حال شکل گیری اســت. به نظر می رسد ترم (اصطالح) جدید از پناه جویان 

اجتماعی و اقتصادی از ســوی کشور ایران به ادبیات مهاجرت جهان اضافه شده است. 

به همین دلیل اســت که می بینیم رتبه اول ثبت خواســت پناه جویی در کشور انگلستان 

متعلق به ایران اســت، یک نفر باید به دنبال دلیل برود. در سال های گذشته جزء یکی از 

کشــورهای منطقه بودیم که تعداد زیادی پناه جو به خارج فرســتاده است. در کل کشور 

عجیبی هســتیم. از یک طرف از کشــورهای همسایه (افغانســتان) پناه جو می گیریم، از 

سوی دیگر به کشــورهای دیگر پناه جو می فرستیم. بر اســاس تعریف استاندارد، پناه جو 

کســی است که جان و مالش تحت فشار و اضطرار یا تحت تعقیب و گریز باشد. بسیاری 

از افرادی که درخواســت پناه جویی می دهند و با خانواده های خــود، آواره دریا و بیابان 

می شوند، پناه جوی اقتصادی و اجتماعی هستند. وقتی تراژدی خانواده ایران نژاد در کانال 

مانش اتفاق افتاد و تیتر یک روزنامه ها شــد، انتظار داشتم حداقل یک نفر از مسئوالن یا 

مطبوعات بپرسد، چرا؟ چرا خانواده های ما باید در کانال مانش درگیر قاچاق برها شوند و 

چرا باید یک تراژدی مثل تراژدی خانواده ایران نژاد اتفاق بیفتد؟ بســیاری از این پناه جوها 

از ناامنی های اقتصادی و اجتماعی رنج می برند. وقتی کیس های پناهندگی و پناه جویی 

ایران مورد بررسی قرار می گیرد، واقعیت های تلخ جدید از وضعیت اقتصادی-اجتماعی 

کشور در ایران، برای ما آشکار می شود. مسئوالن مربوطه را دعوت می کنم که ریشه های 

مسئله را به درستی بررسی کنند، روند مهاجرت قطعا افزایش یافته و اکثریت با مهاجرت 

اجباری و پناه جویی است.

تا چند ســال پیش توجه ما فقط به مهاجرت نخبگانمان بود، اما در یکی یا دو ســال 

گذشــته توجه خیلی ها به مهاجرت پزشکان، گروه های کاری و استادان جلب شد. درباره 

مهاجرت اجباری و پناه جویی کمتر حرف می شــنویم. این در حالی ست که آمارهای این 

نوع مهاجرت باالســت. اگر سالی ۵۰ هزار ویزا برای ایرانیان صادر شود، ۳۰ هزار نفرشان 

درخواســت پناه جویی اســت. ۱۰ تا ۱۵ هــزار متقاضی ویزای تحصیلــی و پنج هزار نفر 

متقاضی ویزای کاری هستند. این آمار البته برای دو سال گذشته بود.

 مســیر مهاجرت پناه جویی، بسیار پرخطر اســت اما برخی از ایرانیان حاضرند هزینه   .
بسیاری برای این مسیر خطرناک پرداخت کنند. توضیح دهید که در این مسیر چه اتفاقی 

برای پناه جو می افتد و چه مسیرهایی را انتخاب می کنند؟
درباره اهمیت شــبکه اطالعاتی مهاجران صحبت کــردم و نقش آن را در مهاجرت 

عام توضیح دادم. این شــبکه ها در بســیاری از کشورها شــکل دهنده جریان مهاجرتی 

هستند. زمینه های بسیار خوبی وجود دارد، اما مطالعات چندانی انجام نشده است. برای 

مثال در اقلیم کردســتان و آذربایجان غربی افرادی هستند که به شکل تاریخی از کشور 

آلمان یا یونان ســر درآورده اند و درباره فرصت ها، کیس های پناه جویی اطالعاتی به بقیه 

هم والیتی هایشان مخابره می کنند. افراد آن منطقه بر اساس تصورات مهاجرتی خودشان 

اطالعات دست دوم را استفاده می کنند.

افراد از مسیرهای مختلفی استفاده می کنند و معموال این مسیرها غیرقانونی هستند. 

یک سری از مســیرها از سمت کشور ترکیه است، افراد خود را به ترکیه می رسانند و بعد 

از طریق مرزهای آبی خود را به کشــورهای اتحادیه اروپا مثل یونان و ایتالیا می رســانند. 

یک ســری از مســیرها خاکی اســت که احتمال گرفتارشدن توســط پلیس مرزی در این 

مســیرها بسیار زیاد اســت. بعد از بحران پناه جویی ۲۰۱۵_۲۰۱۶ اتحادیه اروپا پروژه  ای را 

برای محافظت از مرزهای آبی و خاکی اروپا تحت عنوان فرانتکس (Frontex) اجرا کرد. 

این پروژه کنترل های مرزی را تشــدید می کند، این کنترل ها در مسیر های آبی کمتر است، 

چراکه مرز مشــخص وجود ندارد. همین باعث شــده که کانال های قاچاق انســان برای 

انتقال غیرقانونی پناه جویان، از کشورهایی مثل ترکیه از مسیر آبی، رونق بیشتری پیدا کند. 

متأسفانه این مسیرها مخاطرات زیادی دارند. مهاجرت در کشور بدون مسئول و متصدی 

است، برای همین تصورات مهاجرتی جامعه ایران نسبت به پدیده مهاجرت بسیار اندک 

اســت. این موضوع را هم به حســاب انکار و انفعال مهاجرت در ایران می گذاریم. ما در 

مدرسه تابستانی، از افغانستان میهمان داشتیم، آنها در مورد مرکز اطالع رسانی مهاجرت 

در کشورشان توضیح دادند که حداقل درباره مخاطرات مهاجرت های پناه جویی به مردم 

عادی یک سری مشورت می دادند. در شبکه های اجتماعی گروه هایی هستند که درمورد 

هزینه خارج شدن از مرز، میزان توقف و مسیرها اطالعات مبادله می کنند. معموال سازمان 

ملل، گزارش هایی در مورد افراد گمشــده منتشــر می کند، اما عــدد واقعی چندبرابر این 

آمار اســت. ســاالنه ۲۰، ۳۰ هزار نفر گم می شوند و از سرنوشت آنها خبری نیست. چون 

افراد از مســیرهای غیرقانونی می روند، مدارک شناسایی خود را از بین می برند. تراژیک تر 

از مســیر و کانال های مهاجرتی، مهاجــرت اجباری پناه جویی اســت، درمورد مهاجران 

پناه جویی در ایران بســیار کم کار شده است. تالش کردیم در سالنامه مهاجرتی در مورد 

تعداد درخواســت های پناهندگی و افراد گمشده و مسیرها اطالع رسانی کنیم. تالشمان 

این بود درمورد باندهایی که با استفاده از ناآگاهی جامعه و مسئوالن از مردم سوءاستفاده 

می کنند، آگاهی دهیم. مــا درمورد اقتصاد این بخش هیچ اطالعــی نداریم. نمی دانیم 

افراد به طور میانگین چقدر هزینه می کنند و در مســیر چه هزینه هایی باید بدهند. فقط 

می دانیم به طور متوســط یک یا دو سال طول می کشــد تا افراد به سالمت به مقصدی 

که می خواهند، برســند. یک تا دو ســال طول می کشــد تا به پرونده شان رسیدگی شود. 

شــرایط نگهداری در کمپ ها و پناهگاه ها بسیار نامســاعد است. در مورد میزان تعرض، 

آسیب جنسی و اتفاقاتی  که برای خانواده ها می افتد، من گزارش متقنی ندیدم. گزارشات 

رسمی و غیررسمی توسط سازمان ملل و نهاد های حمایت از حقوق بشر منتشر می  شود، 

امــا ما نیاز داریم در کشــورمان درمورد این افراد (مهاجرت اجباری و پناهندگی) بیشــتر 

صحبت کنیم. گفتن این جمالت برای من دردناک اســت. وقتی می بینم به سرمایه های 

انسانی بی  توجهیم و در مورد میزان مهاجرت پزشکان و استادان، فقط احساس ناراحتی و 

نگرانی می کنیم و عمال هیچ کاری انجام نمی دهیم. مهاجرت اجباری و پناهندگی، نیمه 

پنهان و بخش مغفول مهاجرت اســت. احتماال افراد با خود می گویند، هر بالیی سرشان 

می آید حقشان است. خیلی دردناک است. نهادهای حقوق بشری و وزارت امور خارجه 

باید درباره این بخش خیلی فعاالنه تر وارد شــود. حداقل حقوق افرادی که درخواســت 

پناهندگی و پناه جویی می دهند، بیشتر به رسمیت شناخته شود.

 اگر شــرایط این گونه ادامه پیدا کند، با توجه به اینکه امید به تغییر در رویکرد مسئوالن   .
نیست، چه تصویری درباره آینده می توان ترسیم کرد؟

برای پیش بینی کردن باید شرایط متقنی داشته باشید. من به عنوان یک محقق کوچک 

اجتماعی در حوزه مهاجرت، باید بگویم ما هنوز نتوانستیم ساختار منسجم را شکل دهیم 

و هنوز کارهای زیادی باقی مانده اســت. اما همین شواهد و آمارهای غیرمنسجم، به ما 

می گویند که آینده موضوع مهاجرت در کشور ما روشن نیست. روند ازدست دادن سرمایه 

انســانی کما فی الســابق ادامه پیدا خواهد کرد و با توجه به تحوالتی که اتفاق می افتد، 

شــیب نمایی و افزایشــی خواهد داشــت. اینکه چه زمانی می توان این شیب را متوقف 

کرد، بســتگی به تحوالت آتی دارد. بســتگی دارد چقدر می خواهیم به جامعه خودمان 

امیدوارِی اجتماعی و سیاســی تزریق کنیم. هنوز من نشــانه ای از این سیگنال های تغییر 

نمی بینم. اگر بخواهم نه خیلی خوش بین، نه خیلی بدبین باشم باید بگویم در چند سال 

آینده جمعیت مهاجران در خارج از کشــور همچنــان افزایش پیدا خواهد کرد و تبعات 

جدی برای بخش های مختلف در پی خواهد داشت. جای خالی پزشکان و استادانی که 

برای تربیتشان هزینه فراوانی داده شده، به این آسانی جبران نخواهد شد. با یک جامعه 

رو به کهن سالی مواجه هستیم و نیاز به خدمات درمانی روز به روز افزایش پیدا می کند. 

باید برای کادر بهداشــت و درمان ویژه کهن ســاالن، فکر اساسی کرده باشیم. اما من این 

فاکتورها را نمی بینم. البته دوســتان در وزارت بهداشت و درمان، برنامه هایی در دستور 

کار دارند، اما این مسئله دور از ذهن نیست که در چند سال آینده در بخش های صنعتی، 

خدماتی و بهداشــتی با کمبود سرمایه انسانی روبه رو شویم. ما دوره افزونی جمعیت را 

پشت سر گذاشته ایم و جایگزین کردن این (نیروی انسانی) خیلی سخت است.

 آیا در مورد مهاجرت دانش آموزی مطالعاتی انجام شده و می توانید آماری دراین باره   .
ارائه دهید؟

مــا در این حوزه هیچ آماری نداریم و جزء جعبه های ســیاه اســت که باید به آن نور 

تابانده شــود. یک بار تالش کردیم یک طرح مطالعاتی در حوزه دانش آموزی حداقل در 

مراســم مدارس سمپاد انجام دهیم، اما میسر نشد. رسانه ها باید روحیه پرسشگری خود 

را حفــظ کنند. وزارت آمــوزش و پرورش باید بدون لکنت بتوانــد بگوید میزان «میل به 

ماندن» در دانش آموزان چقدر اســت. وقتی این طرح ها انجام نمی شــود، همه چیز به 

حدس و گمان محدود خواهد شــد و خیلی از نظر آماری قابل اعتنا و اعتماد نیست. اما 

شــواهد فراوان است، برای مثال میل شرکت در کالس های زبان، مدارس تک زبانه، حتی 

در ســطوح پایین هم به چشــم می خورد. در گذشــته، یکی از دالیلی که افراد به کشور 

برمی گشتند، پیوندهای عاطفی با خانواده بود؛ همیشه پاسخ می دادند، دوست داشتند در 

کنار خانواده باشــند برای همین برگشتند. اما االن شرایط تغییر کرده و در مصاحبه ها هم 

این موضوع قابل مشاهده است. خانواده ها فرزندان خود را به خارج از ایران می فرستند 

تا خودشــان در دوران بازنشستگی به آنها ملحق شوند. این زنگ خطر است و من وقتی 

درباره شکل گیری جامعه ایرانی فراسرزمینی صحبت می کنم منظورم همین است. انگیزه 

افراد برای برگشــتن به ایران خانواده بود و االن این روند برعکس شــده است. به نظرتان 

دوســتان چه برنامه ای برای این مســئله دارند؟ ببینید ما کارمان در رصدخانه شناسایی 

نشانه ها و هشداردادن است، اما داریم به جایی می رسیم که احساس می کنیم، هشدار ها 

فقط تا جایی می تواند کمک کند. با همه این اوصاف، امیدوار هســتم این هشدارها منجر 

به برنامه ها و اقدامات درســت شود. سال ۱۴۰۱ با عنوان سال دانش بنیان نام گذاری شد، 

سالی که باید فضای کسب و کار امن تر و ارتباطات گسترده تر می شد، اما شاهد هستیم که 

تحوالت خوش بینانه نیست.

 در حال حاضر تعداد بحران هایی که در کشور وجود دارد آن قدر زیاد است که ما حتی   .
نمی توانیم به همه آنها برســیم. یکی از مسائلی که دنیا با آن درگیر است تغییرات اقلیمی 
است و آمارهای زیادی از میزان مهاجرت اقلیمی داده می شود. به نظرتان شرایط در ایران 

چطور است؟ در هر حال ما هم به شدت درگیر تغییرات اقلیمی و خشک سالی هستیم.
خوشحالم که به این موضوع اشاره کردید. یکی از مخاطراتی که به شدت با آن مواجه 

هســتیم، مخاطرات اقلیمی اســت. در چند ســال آینده، در بهترین اقتصاد، امیدوارترین 

اجتماع، و باثبات ترین فضای سیاســی، تغییرات اقلیمی تعیین خواهد کرد که آیا کشــور 

ایران خالی از ســکنه اســت یا نه. آیا می تواند تــاب آوری اقلیمی خــود را حفظ کند و 

زیســت پذیر باقی بماند یا خیر. رصدخانه مهاجرت بر اســاس رسالتی که بر عهده دارد، 

تــالش می کند در موضوعاتی از این دســت ورود کند. به همین دلیل در ســالنامه ۱۴۰۱ 

فصلی به مهاجرت های اقلیمی اختصاص داده شده است. جان کالم این است، بر اساس 

پیش بینی ها نه فقط کشــور ایران بلکه منطقه خاورمیانه با تغییرات اقلیمی بسیار جدی 

روبه روست. همان طورکه برای مهاجرت های مختلف آمار و ارقام نداریم، در این موضوع 

هنوز شــاخصی نداریم. اندک مطالعات جهانی در این حوزه نشــان می دهد خاورمیانه 

مخصوصا مناطق گرم و خشک که ایران در آن قرار دارد، شاهد جابه جایی های اجباری و 

اقلیمی بسیار زیاد خواهد بود. میزان مهاجرت در کل منطقه به ده  ها میلیون نفر رسیده 

و این نگران کننده اســت. امیدوار هســتم شما به عنوان رســانه این بخش را هم پررنگ 

کنید. الگوی مصرف ما در بخش انرژی و آب با طبیعت سازگار نیست. از مسائل اقلیمی 

غافل مانده ایم و من به عنوان یک محقق موضوع مهاجرت عرض می کنم مهاجرت های 

اقلیمی منجر به مهاجرت های فراسرزمینی می شود. مطالعات جمعیتی در داخل کشور 

نشــان می دهد میزان جابه جایی از روستا به شــهر و حاشیه نشینی زیاد شده است. البته 

این افزایش به خاطر مجموعه ای از دالیل است و بی تردید شرایط اقلیمی یکی از همین 

عوامل است. اما به طور خاص هنوز روی موضوع تمرکز نشده است.
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اصل ۲۷ قانون اساسی چطور تصویب شد

شماره ۲۷: حق ملت
«تشــکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل ســالح، به شرط آنکه مخل به 
مبانی اسالم نباشد آزاد اســت»؛ این متن اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران اســت؛ اصلی که بــه ایرانی ها اجــازه می دهد تا بدون خشــونت به تجمع و 
راهپیمایی بپردازند و اعتراض  خود را بیان کنند. برای اینکه بدانیم این اصل چگونه به 
تصویب رســید و چه شد در روزهای بعد از پیروزی انقالب گروه های پیروز در انقالب 
اســالمی چنین حقی را برای مردم قائل شــدند، بد نیست نگاهی به مذاکرات قانون 
اساسی داشته باشیم. شرح همه جلســاتی که منجر به تصویب قانون اساسی شد، 
در کتاب «صورت مشــروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری 
اســالمی ایران» منتشر شــده اســت. این کتاب در چهار مجلد در آذر ۱۳۶۴ شمسی 
توســط اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شــورای اســالمی به چاپ 
رسیده است و در دسترس عموم قرار دارد. در این کتاب اشاره شده که حداقل چهار 
جلســه برای بررسی و تصویب این اصل برگزار شده است که خالصه آن را در ادامه 
می خوانید. آنچه در ادامه می خوانید خالصه ای از مذاکرات درج شده در کتاب و متن 

خالصه شده آن در درسنامه یکی از استادان حقوق عمومی کشور است.
در زمان بررســی قانون اساســی، چند گروه برای بررســی مــوارد متعدد اصول 
قانون اساســی تشکیل شد. بررسی ســرفصل مربوط به «حقوق ملت» به گروه سه، 
شــامل ۱۴ عضو سپرده شد. اعضای این گروه عبارت بودند از اسداهللا امینی (رئیس)، 
ابوالفضل موســوی تبریزی (نایب رئیس)، علی قائمی (منشی) و محمد تقی بشارت 
(منشــی). به جز این چهار عضو که ریاســت گروه را بر عهده داشــتند، ۱۰ نفر دیگر 
یعنی محمدجواد باهنر، محمدجواد حجتی کرمانی، جعفر کریمی، هادی باریک بین، 
عزیز دانش راد، علی محمد عرب، منیره گرجی، محمد صدوقی، حسینعلی رحمانی 
و جــالل طاهری اصفهانی نیز در این گروه عضویت داشــتند. این گروه ۱۴نفره اصول 
بیســت و دوم تا چهل وهفتم پیش نویس قانون اساسی را بررسی کردند که اصل ۲۷ 
قانون اساسی هم در میان آنها قرار دارد. از این رو شاید مطالعه مذاکرات این گروه که 
منجر به تصویب اصل ۲۷ قانون اساسی شد، در روزگار فعلی راهگشا باشد. همچنین 
مذاکرات این گروه در محضر چهره هایی مانند شهید بهشتی و آیت اهللا منتظری انجام 
شده است. متن اولیه اصل ۲۷ به شرح زیر است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 
بدون حمل ســالح و با اعالم قبلــی در خیابان ها و میدان هــا و مراکز عمومی آزاد 
اســت به شــرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی بر خالف اسالم نباشد. دولت باید 
امنیت اجتماع کنندگان و مراکز و مسیرها را تضمین کند و از درگیری های خشونت بار 
جلوگیری نماید». از مذاکــرات دور اول تصویب این اصل چنین بر می آید که آیت اهللا 
منتظری خواهان حذف قید «حمل ســالح» بودند. ایشــان در جلســه اول بررســی 
ایــن اصل می گوید: «اگر «بدون ســالح» و «با اعالم قبلی»... هــر دو را حذف کنیم، 
به این شــکل: «اجتماعات و راهپیمایی ها در خیابان هــا و میدان ها و مراکز عمومی 
آزاد اســت به شــرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی بر خالف اسالم نباشد» هیچ 
اشکالی هم ندارد». این پیشــنهاد البته با نظر اعضای گروه رد می شود و حسینعلی 
رحمانی در پاسخ به ایشان می گوید: «حمل سالح برای اجتماع کنندگان و اشخاصی 
که راهپیمایی می کنند ذاتا خطرناک است». همچنین از متن مذاکرات چنین بر می آید 
که شــهید بهشتی که نایب رئیس جلسه تصویب این طرح بودند نیز به قیود مندرج 

در متن کارگروه، نظیر اطالع رســانی برای تجمع در مکان های سربسته مثل مساجد، 
ایرادهایی وارد کردند. در خالل مذاکرات برخی نمایندگان سؤالی مطرح کردند با این 
مضمون که آیا باید برای تجمعات در مکان های سربسته هم قانونی در نظر گرفت؟ 
که شهید بهشتی با آن مخالفت می کند. شهید بهشتی در این زمینه و در جلسه اول 
بررســی اصل ۲۷ می گویند: «سؤالی که مطرح است، این است که مراکز عمومی اگر 
بخواهد شــامل سالن ها، مســاجد و جاهایی که مزاحم رفت و آمد مردم هم نیست، 
بشود، آن قیود دیگر چرا؟ چرا ضرورت دارد که اعالم قبلی کنند؟ ضرورتی ندارد اگر 
بخواهند مجلســی منعقد کنند یا در مسجد جمع بشوند، بروند و اعالم قبلی کنند». 
شــهید بهشــتی با این تذکر متن جدید پیش نویس اصل ۲۷ را به شرح زیر در دستور 
کار قرار می دهد: «تشــکیل اجتماعــات و راهپیمایی  آزاد اســت. مقررات مربوط به 
نظم راهپیمایی و اجتماع در خیابان ها و میدان های عمومی به موجب قانون معین 
می شــود». شهید بهشتی در تبیین متن پیشــنهادی خاطرنشان کرد تجمعات اصوال 
آزاد اســت و فقط در مواردی که با آمدوشد عمومی تزاحم دارد باید محدودیت های 
قانونی اعمال شود. او در این زمینه می گوید: «مالحظه می فرمایید، یک مطلب داریم 
راجــع به اجتماع و راهپیمایی در خیابان های عمومی، اینکه گفتید قانون بعد تعیین 
می کند، تشکیل اجتماعات آزاد است با قید مسالمت آمیز یا با قید دیگر. این معنایش 
این است که این اجتماعات در خیابان ها و میدان ها عمومی نیست، این اجتماعات در 
جای دیگر است. سؤالی که می کنند این است که آیا قید «مسالمت آمیز» الزم است، 
در غیر خیابان ها و میدان های عمومی هم قیدی الزم اســت؟ یا اینکه خیر. احتیاجی 

به این قید نیست؟».
انتقاد دیگر، امکان اخالل در امنیت از طریق تجمعات بود و بر همین اساس برخی 
نظیــر طاهری خرم آبادی خواهان اختیار دولت بــرای محدود کردن تجمعات بودند. 
طاهری اصفهانی هم دغدغه «امنیت نظام» را داشــت. طاهری گرگانی نیز پیشنهاد 
کرد اختیار دولت محدود به تجمعات خیابانی نشود. شهید محمدتقی بشارت یادآور 
شد دولت وظیفه مدیریت اجتماعات را دارد، اما اختیار مدیریت نباید تبدیل به اختیار 
جلوگیری از این اجتماعات شــود. او خصلت راهپیمایی ها را بیان دردها و مشکالت 
عنوان و از ضرورت رها بودن آنها از قیود دولت دفاع کرد. شــهید بهشتی، رویه رژیم 
ســابق را یادآور شد که دولت به هر بهانه ای در برابر اعمال آزادی های اساسی مردم 
می ایســتاد. مقید کردن آزادی اجتماعات به مســئله نظم خیابان ها، حدود مداخله 
دولت در تجمعات را روشــن می کند. بنی  صدر اعتقاد داشت فساد مقید کردن آزادی 
اجتماعــات به صالح آن می چربد و هر قیدی می تواند دســت دولت را باز بگذارد تا 
علیه آزادی مصرح در قانون اساســی عمل کند. متن پیشنهادی از سوی نایب رئیس، 
رأی موافق کافی برای تصویب را کسب نکرد. شهید بهشتی جمع بندی بیان مخالفان 
را چنین دانســت: تجمعات نباید «توطئه آمیز، علیه امنیت و نظام اســالمی» باشد. 
بنی  صــدر چنین قیودی را «آزادی اجتماع به شــرط نفس نکشــیدن» می دانســت. 
میرمرادزهی، اعتقاد داشت مسلما راهپیمایی اعتراضی علیه تصمیمات دولت است 

و در چنین شرایطی دولت به هر بهانه ای جلوی آن را خواهد گرفت.
گروهــی از روحانیــون مثل محمــد صدوقی، علی مشــکینی، ربانی شــیرازی و 
سیدمحمد خامنه ای بر آن بودند که باید راهپیمایی های مخالف اسالم را محدود کرد. 

 ایشان آزادی اجتماعات را از سنخ آزادی بیان و عقیده نمی دیدند. آزادی عقیده و بیان 
در جایی معنی دارد که کسی بتواند حرفی بزند و متخصصی علیه او اقامه دلیل کند 
و چون در راهپیمایی چنین امکانی نیســت، نباید اجازه راهپیمایی های خالف اسالم 
را داد. جالل الدین فارســی به کارکرد ابزاری تجمعات و راهپیمایی ها اشــاره کرد. او 
تجمع را مثل کاغذ می دانست و استدالل می کرد همان گونه که بی خبری از محتوایی 
که در آینده بر روی کاغذ خواهد آمد، مجوزی برای جلوگیری از تولید کاغذ نیســت، 
به عذر آنکه ممکن اســت تجمعی علیه مبانی اسالم باشد، نمی توان تجمعات را از 

ابتدا محدود کرد.
مسئله ارتکاب جرم در خالل یک تجمع از نظر حقوقی مسئله ای متفاوت با خود 
آن تجمع اســت. او به جنبه ای دیگر از مشــکل نیز اشاره کرد: «شما باید... مشخص 
بکنید... اظهار عقیده بر خالف اسالم، چه از طریق راهپیمایی یا اجتماع یا کتاب باشد 
و چه زبانی و شــفاهی باشد... به طور کلی ممنوع اســت؟». فارسی طرفدار دیدگاه 
آزادی تجمعــات نبود، بلکه در صدد توضیح فنی این مســئله بود که اگر بنای ایجاد 
محدودیت در کیفیــت تجمعات وجود دارد، قانون نویس باید کجا را نشــانه برود؟ 
موسوی اردبیلی ادعا داشت نزاع موافقان و مخالفان به اشتباه به اختالف نظر بر سر 
الفاظ مندرج در اصول فروکاســته شده است. او معتقد بود یک اختالف نظر بنیادین 
وجود دارد که باید حل شود؛ گروهی در اجازه دادن به راهپیمایی های خالف مذهب 
شــبهه شرعی دارند و گروهی دیگر چنین شبهه ای ندارند. به عبارتی زمانی بحث بر 
سر الفاظ راهی می گشــاید که تفاهم بنیادینی حاصل آمده باشد و معماران تفاهم، 
در صدد دســتیابی به بهترین شیوه اجرا و بیان آن باشند. در غیاب چنین تفاهمی، این 
اصل به هر لفظی هم که بیان شود، هر گروهی این الفاظ را به نفع دیدگاه خود تفسیر 
خواهــد کرد و طبیعتاً آن گروهی که غالب می آید، تفســیر خود را نیز غالب خواهد 
کرد. جلســه درباره نحوه انشای این اصل تنش آلود شد و برخی معتقد بودند برخی 
اقشار در صدد به انحصار درآوردن تجمعات هستند. در اصالحیه پیشنهادی گفته شد 
اجتماعات نباید علیه «اسالم» و «امنیت» باشد. این پیشنهاد نیز رأی نیاورد و با دو بار 
رد اصل پیشنهادی، امکان ادامه بررســی آن وجود نداشت. حسینعلی منتظری نیز 
با طرفداران آزادی اجتماعات همراه شــد و قیودی را آسیبی بزرگ تر از آسیب آزادی 

بی قید و شرط تجمعات دانست.
او اعتقاد داشت در جامعه اسالمی موضوع تظاهرات علیه اعتقادات اسالمی به 
علت فشار اجتماعی منتفی است. ایراد چنین دیدگاهی آن است که دولت باید ضامن 
حق های اقلیت باشــد. در جلسه شــصت وچهارم، این متن مورد بحث قرار گرفت: 
«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی های مســالمت آمیز بدون حمل سالح و با اطالع و 
اعالم قبلی به شــرط آنکه مخل امنیت و بر خالف مبانی اســالم نباشد، آزاد است». 
نایب رئیس جلســه قصد داشت این اصل بدون مذاکره به رأی گذاشته شود که مورد 
مخالفت آیین نامه ای محمد رشیدیان قرار گرفت. رشیدیان با قید «مسالمت آمیز بودن» 
تظاهرات نیز مخالف و معتقد بود این مجلس با تظاهرات مســالمت آمیز بر سر کار 
نیامده اســت که اکنون بخواهــد چنین قیدی برای تظاهرات بگــذارد. او به صورت 
ناخــودآگاه به ایــده «اراده مؤســس» ارجاع مــی داد. در نقطه مقابــل، مخالفان، 
مسالمت آمیز بودن تجمعات را خواست بسیاری از مردم می  دانستند. شهید بهشتی 
خود قبال قید «مســالمت آمیز» بودن را قیدی کش دار و موجب سوءاستفاده دانسته 
بود.  به اعتقاد وی تأمین امنیت از ســوی دولت یک وظیفه همیشگی دولت است و 
اختصاصی به تجمعات ندارد. متن پیشنهادی با حذف قید «مخل به امنیت» به رأی 
گذاشته شد و از تصویب نگذشت. پس از این قید «اعالم قبلی» برای انجام اجتماعات 
مورد مخالفت قرار گرفت. ربانی شیرازی و مکارم شیرازی انواع اجتماعات مذهبی را 

سنخی از اجتماعات دانستند  که با چنین اصلی محتاج اعالم قبلی می  شوند.
صافی گلپایگانی پیشــنهاد کرد فقط «اجتماعات سیاســی» مقید به چنین قیدی 
شــوند. منتظری یادآور شــد که دولت می تواند ادعا کند اقامه نماز جماعت نیز یک 
اجتماع سیاسی اســت. در نهایت محمد رشیدیان یک قید کلی اما مبهم را پیشنهاد 
کرد: همین که اجتماعات مخل به مبانی اسالم نباشد کافی است. در نتیجه، منتظری 
متن کنونی اصل را پیشــنهاد کرد و بعد از منازعــات فراوان، چنین اصلی از تصویب 
گذشــت. ماهیت اجتماعات موقت و دائمی تفاوتی بــا یکدیگر ندارد و تنها از حیث 
اعراض با هم متفاوت هســتند. اجتماعات انســانی چنان فراوانی و گستره ای داشته 
و به نحوی با زندگی بشــر آمیخته شــده اند که هیچ دولتی نمی تواند مدعی شــود 
می تواند برای یک یک آنها  مجوز صادر کند  و ناچار اســت آنهــا را آزاد بداند. آزادی 
اجتماعات، ادامه آزادی انسانی است و صرفا آن آزادی قرین قصد «حضور هم زمان 
در یک مکان» شده است. چنانچه در خالل یک اجتماع جرمی صورت گیرد، آن جرم 
موضوع رسیدگی مستقل خواهد بود. به نظر می رسد اصل قانون اساسی به تفاهمی 
بر ســر تزاحم آمدوشد عمومی و اجتماعات نرسیده است.  اصل بیست وهفتم قانون 
اساســی هیچ گاه مورد تفسیر شــورای نگهبان قرار نگرفته است. شورای نگهبان در 
پاســخ به پرسش وزیر کشــور، وی را از جمله مقامات صالح برای درخواست نظریه 
تفســیری ندانست و از تفسیر آن طفره رفت. شــورای نگهبان تبصره ۲ ماده ۶ طرح 
قانونی فعالیــت احزاب (۱۳۶۰) را خالف اصل بیســت وهفتم دانســت. تبصره ۲: 
«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی  طبق اصل ۲۷ قانون اساسی آزاد است، ولی برگزاری 
آن در پارک ها، میادین و معابر عمومی منوط به کســب مجوز از وزارت کشور است». 
مجلس عبارت را به این نحو تغییر داد و موافقت شورای نگهبان جلب شد: «برگزاری 
راهپیمایی ها با اطالع  وزارت کشــور بدون حمل ســالح در صورتی که به تشــخیص 
کمیســیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسالم نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و 

پارک های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است».
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اجتماعــی ۲- میوه ریز شــیرین- ســتاره دنباله دار- 
بازگشت به گذشــته در فیلم ۳- ناحیه ای تاریخی در 
قفقاز- گرم ترین ســیاره منظومه شمســی- هر فصل 
کتاب ۴- شک و تردید- ســامانه ای در سیستم بانکی 
برای انتقال پول- معشــوق ۵- ســرور شهیدان اهل 
قلم- سوره هفتادوسوم قرآن ۶- ژرف اندیشی- کنجد 
کوبیده- کاله ایمنی ۷- گروه هم ســرایان- شعر کوتاه 
ژاپنی- ســاختار ۸- پرنمک- بازیگر فیلــم گالدیاتور 
ســاخته ریدلی اسکات- در زمســتان می بارد ۹- پسر 
حضرت اســحاق(ع)- میل به غذا- ضمیر انگلیسی 
۱۰- سیاه خانه- رقیق- همسر مرد۱۱- پشت سر هم- 
بی سر و پا ۱۲- گاز نجیب ســبک- راغب و خواهان- 
محــل تقاطع دو دیوار ۱۳- کتاب هــای عربی- نوعی 
نارنگی- از اجزای چشــم ۱۴- اجــداد- امیدوار- یک 
حرف و سه حرف ۱۵- نمایشــنامه ای نوشته مرحوم 

اکبر رادی 
عمودی: 

۱- نشــانه جمع مؤنث عربی- پوشــاک دســت- 
وســیله ای بــرای نگهــداری اوراق و اســناد اداری
 ۲- ورزشــی رزمــی- آزمون- پدرمرده ۳- کلیســای 
تاریخــی پاریــس- تندر- دســت شکســته ... گردن 
است ۴- شــور و غوغا- پســر کاوه آهنگر- کجاست 
۵- آزادی- رودی در خوزســتان- خاطــر ۶- کلمــه 
هشــدار- پیدا نمی شود- منســوب به یمن ۷- سرای 
محبت- نوعی شیشــه مقاوم در برابر گرما- دربازکن 
برقــی ۸- اجازه ورود به کشــور خارجی- چرخ چاه- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه

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

   جدول  ۴۳۴۷      طراح: بیژن گورانی
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  حل جدول  ۴۳۴۶

  سودوکو سخت ۳۳۴۳

   سودوکو ساده ۳۳۴۳

در اهمیت اصل ۲۷

اگر در دوره ای درباره اصل ۲۷ قانون اساســی که مربوط به به رسمیت شناخته شدن 
حق اعتراض و تجمع قانونی شــهروندان است، ســعی می شد که به صراحت سخنی 
گفته نشود اما تحوالت رخ داده از سال ۱۳۹۶ تاکنون و اعتراضات و تجمعات هرازچندگاه 
اصناف و اقشــار گوناگون که برای بیان مطالباتشــان تشکیل شــده، موجب شده که در 
ســطح عوام و خواص نســبت به اجرای واقعی این اصل اجماع خوبی شــکل بگیرد و 
درحال حاضر در مجلس و قوه قضائیه و قوه مجریه و شورای نگهبان شنیده می شود که 
اهمیت اصل ۲۷ قانون اساســی که مربوط به حق اعتراض و تجمع قانونی شهروندان 
است، درک شده و قانون گذاران و مجریان قانون درباره چگونگی اجرای این اصل سخن 
می گویند. درباره اینکه چرا این اصل تاکنون به طور واضح و واقعی اجرا نشــده و حتی 
در حال حاضر هم برای اجرای آن مخالفت هایی شــنیده می شود، در واقع می توان علل 
متعددی برشمرد، اما یکی از مهم ترین موانع را باید در واهمه های غلبه کردن حواشی بر 
متن تجمعات و عدم کنترل آنان دانست، زیرا در حال حاضر هم اکثر مخالفان اجرای این 
اصل با اســاس و مبنای حق اعتراض و تجمع قانونی مشکلی نداشته، بلکه این دغدغه 
را مطرح می کنند که ممکن اســت بــا ورود عامل های محرک و تأثیرگذار و غیرخیرخواه 
داخلی یا خارجی ممکن اســت تجمعات به آشــوب و اغتشاش تبدیل شوند و از هدف 
خــود دور بمانند. نباید فراموش کنیم و باید بپذیریم که اگر در کشــوری انتقاد و صدای 
اعتراض آمیز بیان نشــود یا شــنیده نشــود، معضالت و مطالبات کامال مستعد تبدیل به 
آشــوب هســتند و به خاطر همین دغدغه هم بوده که نظام های سیاسی همه به دنبال 
قاعده مندکردن و قانونمندکردن حق اعتراض و بیان مطالبات هستند و بسیاری از قواعد 
و معاهدات بین المللی هم حق اعتراض را به رســمیت شناخته و از آن سخن گفته اند 
که کنوانســیون اروپایی حقوق بشــر ۱۹۵۰ و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاســی 
۱۹۶۶ از جمله مهم ترین آنها هســتند. ضمن اینکه در قوانین داخلی هم عالوه بر اصل 
بیســت وهفتم قانون اساسی در اصل هشــتم قانون اساسی که امر به معروف و نهی از 
منکر بین مردم و دولت به خوبی تبیین شده است برمی آید که حق اعتراض در قانون به 
رســمیت شناخته شده است و در اصل ۱۷۳ قانون اساسی نیز اجازه داده می شود علیه 
آیین نامه ها و قوانین خالف در کشور اقدام کرده و حتی ابطال آنها از قوه قضائیه خواسته 
شود و همه این موارد تصدیق می کند که واضعان قانون اساسی گزینه عقالنی اعتراض 
را پذیرفته و بر آن صحه گذاشــته اند؛ اما به نظر می رســد بــرای اجرای اصل ۲۷ قانون 
اساســی و برای اینکه قواعد آن از مهجوریت خارج شود و در عرصه اجتماع شاهد بروز 
و ظهور این به رسمیت شناخته شــدن واقعی باشیم، باید تغییر نگاه هایی رخ دهد. اگر به 
ذیل اصل بیست و هفت قانون اساسی مراجعه کنیم می بینیم که تاکنون از شرط اساسی 
اصل بیست و هفت مبنی بر اینکه تجمعات باید مخل مبانی اسالم نباشد رفع ابهام نشده 
است و تعریف و تفسیر روشنی از گزاره «مخل مبانی اسالم نباشد» اظهار نشده است، زیرا 
در واقع همان گونه که بسیار گفته و شنیده شده، تعریف و تفسیرهای غیرتخصصی از این 
گزاره یکی از مهم ترین موانع اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی بوده و موجب شده مجریان 

قانون در هر دولتی براساس نگاه خود به تفسیر این شرط بپردازند.
همچنیــن رویکرد و ســخنان واضعان این اصل که در مشــروح مذاکرات ذیل اصل 
بیســت وهفتم قانون اساسی موجود هست باید بار دیگر بازخوانی شود، زیرا در مشروح 
مذاکرات کامال عیان اســت که شرط مخل مبانی اسالم با نگاهی کامال روشن بیان شده 
و واضعان به دنبال این نبوده اند که با تفســیر موســع از این شرط و غلبه آن بر اصل به 
فکر تضعیف روح حاکم بر آن باشــند و اصل بیســت و هفتم قانون اساســی را ناکارآمد 
کنند. ضمنا باید توجه داشت که درحال حاضر با توجه به قواعد و آیین نامه های موجود 
درخواســت تجمعات مجوزمحور بوده که متأسفانه همین امر به جهت فقدان احزاب 
سیاسی قدرتمند و مســئولیت پذیر به یکی از موانع مهم تبدیل شده که به نظر می رسد 
با تغییر رویکرد مجریان قانون از «مجوزمحور» به «اعالم محور» و مفروض دانستن اینکه 
اعتــراض و تجمع قانونی یک فرصت برای بیان مطالبات و ایرادات اســت و نه تهدیدی 
برای ایجاد اغتشــاش، می توان گام دیگری به اجرای این اصل نزدیک شد. از سوی دیگر 
نبایــد فراموش کنیم که در واقع به رسمیت شناخته شــدن حق اعتراض و تجمع قانونی 
بر ارکانی استوار اســت که مســئولیت پذیر و تکلیف مدار و قانونمندبودن شهروندان از 
مهم ترین این ارکان اســت و در کنار آن نگاه خیرخواهانه و مصلحانه  داشــتن مسئوالن 
و مفروض دانســتن اینکه اعتراضات فرصتی برای رســاندن سریع و مستقیم مطالبات و 
خواســته های شهروندان به گوش مسئوالن کشور است، از دیگر ارکان هستند. در نهایت 
اینکه در میان محاسبه میان فواید اجرای تمام و کمال و موسع اصل بیست و هفتم قانون 
اساســی و مضرات آن کفه اثرات خیر آن کامال سنگینی می نماید. بدانیم که گفت وگوی 
میان شــهروندان و مسئوالن و شــنیدن مطالبات از مجرای مستقیم و قانونمند می تواند 
به همدل کردن مردم و مســئوالن کمک کند و از بسیاری از آشوب ها و اغتشاشات آینده 

جلوگیری کند.

پژوهشگر حقوق و رسانه

حسین بشیری
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سال بیستم      شماره ۴۴۰۴

اخـبـار  بـرگـزیـده

سخنگوی دولت: علی کریمی می تواند 
به کشور برگردد

علــی بهادری جهرمی که به دانشــگاه قم رفته بود، با اشــاره به شــعار 

دانشجویان در حمایت از علی کریمی، بازیکن سابق تیم ملی ایران گفت: او 

می تواند به داخل کشور برگردد، کســی با او مشکلی ندارد، ولی دیکتاتوری 

رســانه ای اجــازه نمی دهد که صــدای واقعیت و حقیقــت حتی به گوش 

ورزشــکاران برسد. شعار زن، زندگی، آزادی و مرد، میهن، آبادی شعار دولت 

نیز هســت و از آن حمایت می کند. دولت با هر کنش رســانه ای و اقتصادی 

برای شنیده شــدن صدای ملــت خود در عرصه جهانی موافق اســت اما با 

بی نظمی در هیچ امری موافق نیست.

پاداش ۵۰ میلیونی به اولین المپیکی ایران 
در پاریس

پاداش کسب سهمیه المپیک ملی پوش تیراندازی ایران ۵۰ میلیون تومان 

تعیین شد. هیئت اجرائی کمیته ملی المپیک برای کسب هر سهمیه المپیک 

۲۰۲۴ پاریس پاداشی مصوب کرد که مبلغ آن ۳۰ میلیون تومان است. هانیه 

رستمیان ملی پوش تیراندازی موفق شد اولین سهمیه المپیک ایران را کسب 

کند. کمیته ملی المپیک قرار است به رستمیان بیشتر از بقیه پاداش بدهد و 

پاداش او ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. این پاداش ۵۰ میلیون تومانی 

برای این اســت که رســتمیان اولین ســهمیه المپیک ایران را کسب کرده و 

از طرفی جزء ورزشــکاران بانوان است. همچنین ورزشــکارانی که سهمیه 

المپیک گرفته اند، از ۲۰ ماه مانده به المپیک پاریس حقوق دریافت خواهند 

کرد.

یک بطری آب در جام جهانی چند؟
هوادارانــی کــه در ایام جام جهانــی ۲۰۲۲ به قطر، ســفر می کنند برای 

خریــد یک بطری آب در دوحه چقدر باید خرج کنند؟ به گزارش ایســنا و به 

نقل از اســتارنیوز، جام جهانی ۲۰۲۲ قطر تا چند هفته دیگر آغاز می شــود 

و کشــور قطر به مــدت یک ماه مرکز فوتبــال جهان خواهد بــود. امروز به 

شــما خواهیم گفت که یک بطری آب در این کشور گرم، چقدر قیمت دارد. 

جام جهانی فوتبال بــرای اولین بار در خاورمیانه برگزار می شــود و منطقه 

نســبتا ناشناخته ای برای گردشگران اســت. قیمت یک بطری ۱.۵ لیتری آب 

که در مغازه ها فروخته می شــود، ارزشــی معادل ۱.۸۵ ریــال قطر (حدود 

۱۵ هزار تومــان) دارد. خیلی از هواداران و عالقه منــدان در قطر می توانند 

از رســتوران های مختلف دیدن کنند یا ترجیح دهند به گزینه دم دســت مثل 

«مک دونالد» مراجعه کنند. یک ســاندویچ مک دونالد در قطر حدود هفت 

دالر (حدود ۲۱۰ هزار تومان) قیمت دارد؛ در حالی که هزینه یک وعده غذای 

دو نفره در یک رستوران متوسط، تقریبا ۵۵ دالر است. جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 

از روز یکشنبه ۲۹ آبان آغاز و یکشنبه ۱۸ آذر به پایان می رسد.

برنامه بازی های ایران در گروه B جام جهانی ۲۰۲۲ به  شرح زیر است:

۳۰ آبان: انگلیس - ایران، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه بین المللی الخلیفه

۴ آذر: ولز - ایران، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی

۸ آذر: ایران - آمریکا، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه الثمامه

شکایت ۲۷۶ هزار یورویی به  خاطر طارمی
یکی از شــرکت هایی که در زمینه نقل و انتقاالت بازیکنان ایرانی فعالیت 

دارد، علیه باشگاه فوتبال ریوآوه پرتغال شکایت و ۲۷۶ هزار یورو طلب کرد. 

به گزارش ایرنا، ســایت پرتغالی cmjornal مدعی شــد یکی از شرکت هایی 

که در آگوســت ۲۰۲۰ واســطه انتقال مهدی طارمی به پورتو شد، ویتور بایا 

معاون پورتو را به عنوان شــاهد در دادخواســتی معرفــی کرد که در دادگاه 

علیه باشــگاه فوتبال ریوآوه شــکایت کرده اســت. این شــرکت، پنج درصد 

معامله ۴.۷ میلیون یورویی، ۲۷۶ هزار یورو (به عالوه سود) را طلب می کند 

که تا امروز پرداخت نشده است. مهدی طارمی که به دلیل ملیت ایرانی اش 

گاهی در بین بازیکنان پورتو «شــاهزاده ایرانی» نامیده می شــود، حدود ۱۵۰ 

بازی برای تیم های پورتــو و ریو آوه انجام داده و در چهار فصل لیگ پرتغال 

حدود ۶۰ گل به ثمر رسانده است که اعداد و آمار بسیار چشمگیری برای این 

 diariodigital مهاجم ایرانی به حســاب می آید. این بازیکن طبق آمار سایت

تبدیل به یکی از پنج بازیکن برتر حاضر در لیگ پرتغال شده است.

فـوتـبـال در امـروز

اینتر – ویکتوریا پلژن ۲۰:۱۵
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۴ آبان

ســجاد فیروزی:  عادل فردوســی پور، مجری محبوب و ســابق برنامه ۹۰ از جمله 

چهره هایی اســت که هنوز هم تک تک حرکاتش مورد توجه و تفسیر قرار می گیرد. 

او با وجود ســال ها کارکردن در رســانه ملی، تغییر رویه نــداده و در اتفاقات مهم 

همیشــه جانب مردم را گرفته اســت. با وجــود موفقیت های بی شــماری که در 

عرصه رســانه، مجری گری و البته تلویزیون به دست آورده، صداوسیما چند سالی 

می شــود که موفق ترین برنامه دو دهه گذشــته اش یعنی ۹۰ را با یک برنامه تقریبا 

بی مخاطب جایگزین و عادل فردوســی پور را از شــبکه سه جدا کرده است. در کنار 

این موضوع، شایعات مربوط به ممنوع التصویری او هم به گوش می رسد؛ طوری که 

نه تنها شبکه های سیما بلکه هیچ کدام از شبکه های خانگی اینترنتی هم نمی توانند 

به صورت زنده برنامه ای با مجری گری عادل فردوسی پور بسازند.

فارغ از ماهیت رســانه ای عادل فردوســی پور، او مدرس و اســتاد دانشگاه صنعتی 

شــریف اســت. جایی که اتفاقا با بیان نظــرات مهمش درباره عــدم مهاجرت از ایران، 

سال هاست نقشی کلیدی ایفا کرده است؛ عادل برخالف تعداد معدودی از استادان که 

برای بیان نظراتشــان چرتکه  می اندازند، با وجود آنکه فعالیتی در فضای مجازی ندارد 

یا هیچ صفحه رســمی در دسترســش نیســت، واهمه ای از بیان نقطه نظراتش ندارد. 

دســت کم درمورد اتفاقاتی که به تازگی در دانشگاه شــریف رخ داده، او صراحتا جانب 

دانشــجویان را گرفته اســت. تقریبا دهه اول مهر بود که با ورود لباس شــخصی ها به 

دانشگاه شریف، جو این دانشگاه به هم ریخت و صحنه های بعضا دلخراشی از برخورد 

با دانشــجویان مخابره شــد. همان زمان عادل فردوســی پور با صدور بیانیه ای تندوتیز 

از دانشــجویان شــریف حمایت کرد و نوشــت: «تصاویر تلخ و تکان دهنده شب گذشته 

دانشــگاه شریف، خشونت ها و ارعاب ناروا نسبت به دانشجویان فراموش نشدنی است. 

در ۲۳ ســال دوران تدریس خود، مشوق دانشــجویان بودم تا برای ساختن فردایی بهتر 

در ایران بمانند. با چه نگاه و متر و معیاری با فرزندان شــریفی که باعث رشد و ترقی و 

سربلندی ایران عزیزمان بوده اند، چنین بی رحمانه رفتار می کنید و دیگر چگونه می توان 

از آنها انتظار داشــت تا بازهم بمانند و بســازند؟ بی تردید تشــکیل کالس بدون حضور 

همه دانشجویان و در شرایط فعلی بی معناســت. امیدوارم هرچه سریع تر دانشجویان 

بازداشت شده آزاد شوند و با رعایت حق آزادی بیان و اندیشه در فضایی امن و آزاد و به 

دور از خشونت، شرایط تشکیل کالس ها فراهم شود».

حرف زدن تنها کاری نبود که عادل برای دانشجویان این دانشگاه انجام داد. او همین 

روز گذشــته کف زمین دانشــگاه در کنار بقیه دانشجویان نشســت و ناهارش را با آنها 

خورد. این اتفاق هم از آن دست اتفاقاتی است که اخیرا رخ داده و سروصدای زیادی به 

پا کرده؛ ماجرا مربوط به ظهر روز یکم آبان و درگیری بین دانشــجویان بسیجی و برخی 

دانشجویان دانشــگاه شــریف بود که خواهان حضور مختلط در سالن غذاخوری البرز 

دانشــگاه بودند. خبر این درگیری چنان مورد توجه قرار گرفت که فردایش هیئت رئیسه 

دانشگاه شــریف در بیانیه ای از تعطیلی سلف دانشگاه خبر داد. در بخشی از این بیانیه 

آمده بود: «با توجه به صدمات وارده به سالن غذاخوری البرز امکان صرف غذا در داخل 

ســالن وجود ندارد و تــا زمان انجام و پایان تعمیرات و اطمینان از فراهم شــدن فضای 

آرامش، غذا به صورت بسته بندی شده در ضلع جنوبی سلف تحویل دانشجویان خواهد 

شد». دانشــجویان ولی از اقدام اولیه خود عقب نشــینی نکردند و با انداختن سفره در 

حیاط دانشگاه، غذا را در کنار یکدیگر خوردند. انتشار تصاویر عادل فردوسی پور کنار آنها 

بازتاب زیادی داشت و بار دیگر وجهه خاص عادل را نمایان کرد.

تردیدی در این نیســت که عادل همواره تالش کرده و می کند که جانب مردم باشد؛ 

ولی مسئله اینجاست که او عالقه خاصی به برنامه ۹۰ دارد و با وجود برچیده شدن این 

برنامه به دلیل بدسلیقگی مسئوالن شبکه ســه، همچنان امیدوار است فضایی فراهم 

شــود تا بتواند دوباره برنامه ای را که خودش می گوید مانند یک کودک آن را بزرگ کرده 

و از آب و گل درآورده، اجرا کند. در این بین نقل قول هایی هم از عادل منتشــر شــده که 

خودش را فرزند رســانه ملی دانســته و عالقه اش را نشان داده اســت. با وجود چنین 

مباحثی به نظر می رسد با توجه به اتفاقات و اظهارنظرات اخیر، راه دوباره رسیدن عادل 

به تلویزیون که مشــخصا منظور شبکه سه و برنامه ۹۰ است، دورتر از هر زمان دیگری 

شــده است. فردوســی پور این روزها همچنان به همکاری اش با شبکه ورزش به عنوان 

تهیه کننــده فوتبال ۱۲۰ ادامه می دهد؛ ولی کمــاکان تصویری از او یا گزارش فوتبالی از 

این چهره خاطره انگیز پخش نمی شــود. پیش تر هم که علی فروغی، مدیر شــبکه سه 

سیما، دلیل همکاری نکردن با عادل فردوسی پور را «بر مدار نماندن» این مجری توصیف 

کرده بود تا مشــخص شــود عادل برخالف دیگر مجریان تلویزیون حاضر به پذیرش هر 

امــر و فرمانی نخواهد بود؛ ولی ایــن رویه با معرفی پیمان جبلی به عنوان رئیس جدید 

صداوسیما در آستانه تغییر قرار گرفت. او به وضوح از امکان بازگشت عادل فردوسی پور 

به تلویزیون حرف زده و ابراز عالقه کرده بود که عادل دوباره به قاب سیما برگردد. گذر 

زمان ولی همان حرف ها را هم در حد شعار باقی گذاشت تا اینکه البه الی صحبت های 

اخیر جبلی مشــخص شــده که فرصتی برای بازگشت عادل فردوســی پور به تلویزیون 

باقی نمانده است. رئیس صداوسیما اخیرا و به بهانه ویدئویی که مهران مدیری منتشر 

کرده و احتمال همکاری و پخش برنامه «دورهمی» گفته اســت: «کارکردن در رســانه 

ملی خدمت به جامعه است، کسی که بتواند این کار را در قالب خدمت به رسانه ملی 

انجام دهد، باید افتخار کند؛ همان طور که کار کردن در رسانه ملی برای من و همکارانم 

افتخار است، کسی که بخواهد از این امکان و فرصت استفاده کند، قدمش روی چشم، 

قبال هم گفتم که از تمام ظرفیت و استعدادی که قدر این فرصت را بداند با تمام وجود 

استفاده می کنیم؛ اما اگر نخواهد از این فرصت استفاده کند یا قدرش را نداند، استعداد 

در جامعه زیاد است و طبیعت رسانه هم ایجاب می کند که استعدادها دائما شناسایی 

شوند و به نیروهای تازه نفس میدان داده شود تا ما محدود در یک مرحله نشویم».

این همان بخشــی است که قبال درباره اش صحبت شــد. عادل فردوسی پور تا قبل 

از ورود علی فروغی مشــکلی با تلویزیون نداشــت و همان طور که عنوان شد، خودش 

را فرزند رســانه ملی می دانســت. با این حال، بخش دوم صحبت های جبلی اســت که 

بازگشــت عادل به قاب تصویر تلویزیون را بیشــتر از همیشــه در هالــه ای از ابهام قرار 

می دهد. «کسی که در رسانه ملی شناخته شده و شهرت پیدا کرده است و این شهرت به 

رســانه ملی ربط دارد، باید موضع او به  طور عادالنه و منصفانه با رسانه ملی هماهنگ 

باشــد، اگر آن قاعده را رعایت نکند، ســازمان هم وظیفه خود می داند که رفتار مناسب 

را داشــته باشد، در دنیا هم افراد مشــهوری که موضع گیری می کنند که با سیاست های 

آن رســانه هم خوانــی ندارد، بــا آنها هیــچ تعارفی نداشــتند، ما هم بــا تمام طرف 

قراردادهای مان این نکته را بیان می کنیم که اگر به شــهرت رســیدید باید یادتان باشــد 

که نماینده رسانه ملی هســتید و موظفید که درمورد موضع ها تابع نظرات صداوسیما 

باشید؛ در غیر این صورت از صداوسیما جدا خواهید شد».

همین صحبت ها به وضوح تداعی کننده اظهارنظراتی است که علی فروغی پیش تر 

درباره عادل فردوسی پور بیان کرده و دلیل قطع همکاری با او را خروج از مدار توصیف 

کــرده بود. جبلی هم برخالف شــعارهای اولیه اش حاال همــان حرف ها را با صراحت 

بیشــتری تکرار کرده اســت. حال از آنجا که عادل فردوسی پور نشان داده برای خودش 

قاعده و ســاختار مشــخصی دارد، از طرفی محبوبیت ویژه ای هم بین مردم دارد، تضاد 

مشــخصی شکل می گیرد. تضادی که به نظر می رسد یک دوراهی مشخص دارد: اینکه 

عادل یا باید بر مدار صداوســیما کار کند یا اینکه بی خیال وصال دوباره شود. این روزها 

رفتار عادل فردوسی پور، پاسخ این ابهام را تا حدودی داده است.

پایان عادل فردوسی پور و تلویزیون؟

 هفتــه یازدهم رقابت های لیگ برتــر فوتبال ایران فردا 

و پس فــردا ادامــه دارد تا آخرین بازی هــای لیگ پیش از 

شــروع جام جهانی برگزار شود. در دیدارهای این هفته از 

فردا، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به مصاف مس کرمان 

می رود و روز بعد، اســتقالل باید در دیداری خارج از خانه 

با هــوادار مصاف دهد. از آنجا که فشــردگی صدر جدول 

همچنان باقی اســت، به نظر می رســد کســب سه امتیاز 

این دیدارها از نان شــب برای بازیکنان ســرخابی واجب تر 

باشــد. با این حال، بازی های این هفته تحت تأثیر اتفاقاتی 

اســت که قرار اســت در هفته های آتی رخ دهد؛ اول جام 

جهانی و دوم دربی. بازی هفته دوازدهم و رقابت حساس 

دربی قرار اســت بعد از بازی های جام جهانی برگزار شود. 

اهمیت این دیدار آن قدری هست که تمامی ستاره های دو 

تیم استقالل و پرســپولیس دوست داشته باشند در آن به 

میدان بروند. شرایط ولی به گونه ای است که ممکن است 

۹ نفــر از همیــن بازیکنان دیدار دربی را از دســت بدهند. 

در این مورد، وضعیت برای باشــگاه پرسپولیس به مراتب 

پیچیده تــر اســت. آنها در مقایســه با اســتقالل در خطر 

ازدســت دادن مهره های کلیدی تری هســتند. ماجرا از این 

قرار است که ۹ نفر از بازیکنان دو تیم، سه اخطاره هستند. 

طبــق قانون جاری در لیــگ برتر ایران، یــک بازیکن برای 

اولین بــار با دریافت چهــار کارت زرد و در ادامه با دریافت 

سه کارت زرد از دیدار بعدی تیمش محروم می شود. حاال، 

۹ بازیکن استقالل و پرســپولیس سه اخطاره شده اند و اگر 

در دیدارهای این هفته، کارت زردی بگیرند، بازی حســاس 

دربــی در هفتــه دوازدهم را از دســت می دهنــد. صالح 

حردانی مدافع راست استقالل که با وجود نیمکت نشینی 

در هفته های اخیر در فهرست کارلوس کی روش در اردوی 

پیشــین تیم ملی حضور داشــت و برای حضــور در جام 

جهانی ۲۰۲۲ قطر تالش می کند، بعد از درخشش در دربی 

برگشت فصل گذشــته و ساخت گل تساوی استقالل، حاال 

در خطر محرومیت قــرار دارد و در صورت دریافت کارت 

زرد در مصاف با هوادار، دیــدار تیمش در هفته دوازدهم 

مقابل پرســپولیس را از دســت می دهد. البته با توجه به 

آنکه ریکاردو سا پینتو خیلی به این بازیکن اعتقادی ندارد 

و کوین یامگا را در پســت مدافع راســت بــه کار می گیرد، 

خطــر چندانی صالح را تهدید نمی کند. خطر جدی در این 

مورد متوجه دو ســتاره استقالل است. مهدی مهدی پور و 

روزبه چشــمی دو هافبک باتجربه اســتقالل که از عناصر 

کلیدی ترکیب آبی پوشــان پایتخت به شمار می روند و هر 

دو بازیکــن در اردوی اخیر تیم ملی هم حضور داشــتند، 

جزء بازیکنان ســه اخطاره بوده و در خطــر محرومیت از 

حضور در دربی پایتخت هســتند و باید با احتیاط بیشتری 

در مصــاف با هوادار حضور پیدا کنند. اخیرا شــایعاتی به 

راه افتاده مبنی بر اینکه ممکن اســت سا پینتو برای اینکه 

این دو مهره کلیدی را در دربی داشــته باشــد، به آنها در 

دیدار برابر هوادار استراحت دهد. موضوعی که حساسیت 

کنونی جدول می تواند آن را ریسک پذیر جلوه دهد. پیمان 

بابایــی که به مهاجــم اول اســتقالل در هفته های اخیر 

تبدیل شــده و در رؤیای حضور در اولین دربی پایتخت در 

دوران فوتبالی اش اســت، دیگر بازیکنی است که در خطر 

محرومیت قرار دارد و جزء بازیکنان ســه اخطاره استقالل 

محسوب می شــود. بابایی اگر در مصاف با هوادار از داور 

مســابقه اخطار بگیرد، شانس حضور در دربی را از دست 

می دهــد و بایــد چند ماه دیگــر برای حضــور در مقابل 

پرســپولیس در پیراهن استقالل چشم انتظار بماند! در این 

مورد شــرایط برای باشگاه پرســپولیس حساس تر است. 

شاگردان یحیی گل محمدی در حالی باید در هفته یازدهم 

لیگ برتــر مقابل مس کرمــان صف آرایی کننــد که پنج 

بازیکن این تیم در خطر ازدســت دادن 

فرصــت حضــور در دربی هســتند. 

علیرضــا بیرانوند بــا کارت زردی که 

در دقایق پایانی دیدار هفته گذشته با 

ملوان گرفت، ســه اخطاره شد و حاال 

یــک کارت زرد در دیدار با مس کرمان 

می تواند باعــث محرومیت دروازه بان 

شــماره یک پرســپولیس از حضور در 

دربی شود. گیورگی گولسیانی مدافع باتجربه پرسپولیس 

در کنار علی نعمتی دو عنصر دفاعی سرخ پوشان هستند 

که ســه اخطاره اند و خطر محرومیت از دربی را احساس 

می کنند. در کنار این ســه بازیکن، سروش رفیعی هافبک 

خالق و بازی ســاز پرســپولیس دیگر بازیکنی اســت که 

احتمال دارد نتواند در برابر اســتقالل در دربی حضور پیدا 

کند، رفیعی در صورت دریافت کارت زرد در دیدار با مس 

کرمان شــانس حضور در مصاف با آبی پوشان پایتخت را 

از دســت می دهد. به غیر از این مهره های کلیدی محمد 

عمری هافبک جوان سرخ پوشــان پایتخت با وجود آنکه 

فرصت بازی کمی برای حضور در ترکیب پرســپولیس در 

لیگ بیست ودوم به  دست آورده، جزء بازیکنان سه اخطاره 

تیمش محسوب می شود و این بازیکن جوان هم در خطر 

محرومیــت از حضور در دربی اســت تا پرسپولیســی ها 

بــا حضور پنــج بازیکــن در خطر محرومیــت از دربی در 

دیدار هفته یازدهم مقابل مــس کرمان حضور پیدا کنند، 

مســابقه ای که پنجشنبه پنجم آبان  در ورزشگاه آزادی به 

انجام خواهد رسید. استقالل هم روز جمعه ششم آبان  در 

ورزشگاه پاس قوامین تهران میهمان هوادار است.

هفته یازدهم؛ هفته محافظه کاری 

پرسپولیس و استقالل؟
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ســخنگوی فدراســیون کشــتی در واکنش به استعفای حمید ســوریان از سمت 

نایب رئیسی به تشــریح موضوع پرداخت و جزئیات جالب و عجیبی را عنوان کرد. به 

گزارش مهر، روز گذشــته خبر استعفای حمید ســوریان، نایب ئیس فدراسیون کشتی 

در حالی منتشــر شــد که برخی آن  را غیر منتظره و برخی دیگــر آن  را اقدامی تکراری 

خواندند. در همین راستا محمدابراهیم امامی، سخنگوی فدراسیون کشتی، به تشریح 

این موضوع پرداخت و به مهر گفت: اســتعفای ســوریان چیز جدیدی نبود و او اولین 

بار یک ســال و نیم پیش به دلیل مسائل شــخصی این موضوع را اعالم کرد. به دنبال 

این موضوع در همان زمان نشســت صمیمانه و دوســتانه ای با حضور علیرضا دبیر 

رئیس فدراسیون و حمید سوریان برگزار و بسیاری از مسائل مطرح شد. او افزود: در آن 

جلسه فنی و دوستانه سوریان به دبیر گفت ادامه کار در فدراسیون به دلیل مشکالت 

و مشــغله شخصی سخت شــده که دبیر خطاب به او این جمله را بیان کرد و گفت 

«این آشی است که خودتان برای من پختید، پس باید تا آخر با هم باشیم». به این ترتیب 

بحث استعفای سوریان حل وفصل شد و این موضوع تا  اکنون دیگر تکرار نشد. امامی 

در پاســخ به این سؤال که پس موضوع استعفای اخیر چیست؟ گفت: استعفای اخیر 

مربوط به یک هفته قبل اســت که ســوریان مجددا بحث استعفا به دلیل مشکالت 

شــخصی را مطرح کرد. او این بار اســتعفانامه خود را در محل فدراسیون به علیرضا 

دبیر تحویل داد. از آنجایی که رابطه سوریان و دبیر بسیار دوستانه و صمیمانه است و 

این دو قهرمان نامدار از نوجوانی با یکدیگر در یک محل بزرگ شــده اند و با هم خیلی 

راحت هستند، دبیر با خنده و شوخی نامه استعفای سوریان را پاره کرد و با همان لحن 

دوســتانه به او گفت تا روزی که من در فدراسیون هستم شما هم هستید. سخنگوی 

فدراسیون کشتی در پایان ادامه داد: به این ترتیب این موضوع دوستانه و به سادگی حل 

و بحث اســتعفای سوریان منتفی شــد. این در حالی است که سوریان روز گذشته هم 

به فدراســیون آمد و همچنان به عنوان نایب رئیس فدراسیون حضور داشت. او حتی 

لیســت اردونشینان تیم ملی کشــتی فرنگی را هم رؤیت و نظرات خود را بیان کرد. او 

همچنان در فدراســیون کشتی مانند ســابق فعالیت می کند و امور محوله زیر نظر او 

انجام خواهد شد.

علیرضا دبیر نامه استعفای سوریان را پاره کرد
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شورای شهر پس از اعالم مسئله آب در تهران

پایتخت دیگر ظرفیت ندارد

گفت وگوی «شرق» با وکیل خانواده نیکا شاکرمی

در جلسه گذشته شــورای شــهر نیز مهدی عباسی، رئیس 

کمیسیون شهرســازی و معماری شورای شــهر تهران، درباره 

وضعیــت آب تهران تذکر داده و گفته بود: شــرایط آبی تهران، 

مناسب نیست. نمی توانیم وضعیت نزوالت جوی را پیش بینی 

کنیــم؛ بنابراین عقل حکــم می کند در هر شــرایطی وضعیت 

مصرف را اصالح کنیم؛ به ویژه در شرایطی که تهران با وضعیت 

آبی نامناسبی مواجه است.

در جلســه شــورای شــهر روز گذشــته، جزئیات بیشتری از 

وضعیت آبی پایتخت گفته شــد. مهدی پیرهادی با اشــاره به 

میزان آب پنج ســد اطراف تهران گفت:  ذخایر آبی این ســد ها 

بســیار پایین است و به گفته مدیرعامل ســازمان آب و فاضالب 

اگر باران نیاید، با توجه به شــرایط فعلی، تهران صد روز بیشتر 

آب ندارد. واقعیت ها را باید به مردم گفت. در ســد های اطراف 

تهران آب وجود ندارد و باید گفت آب نیست.

او بــا بیان اینکه اکنــون که در فصل پاییز و زمســتان دچار 

کمبــود آب هســتیم باید بــرای فصل تابســتان و ســال های 

بعــد چاره اندیشــی کنیم، یادآور شــد: چــون واقعیت ها را به 

مــردم نمی گوییــم، مــردم حساســیت موضوع را احســاس 

نمی کننــد. بســیاری از مجموعه هــای دولتــی و نهادهــای 

عمومی از جمله شــهرداری باید برای مصرف بهینه آب و برق 

اقدامــات الزم را انجــام داده و مبحــث ۱۶ و ۱۹ ســاختمان را

 اجرا کنند.

پیرهــادی اضافه کرد: این موضوع را با اســتاندار تهران نیز 

مطرح کرده ام. ابتــدا مجموعه های دولتی و نهادهای عمومی 

باید مبحث ۱۶ و ۱۹ را اجرائی و تعیین تکلیف کنند تا پس از آنها 

از شهروندان بخواهیم این مباحث را اجرائی کنند.

او به ساخت وســازهای اخیر در تهران و اطراف آن اشــاره 

کرد و گفت:  از دولتمردان می خواهم نســبت به سکونت پذیری 

شــهر تهران تجدیدنظر کنند؛ چراکه تهــران بیش از ۱۰ میلیون 

نفر گنجایش ندارد. در شــهر پرند حتی با گذر از ۴۰۰ متر به آب 

نمی رسیم؛ پرند ظرفیت گنجایش بیشتر و آب و برق هم ندارد.

پیرهادی با بیــان اینکه مدیرعامــل آب و فاضالب بارها در 

نامه های مختلف اعالم کرده اســت شــهر پرند ظرفیت ندارد، 

گفت: بر اســاس اعالم مدیرعامل آب و فاضالب تهران، شــهر 

پرند آب و برق و زیرساخت ندارد.

او در توضیح بیشتر وضعیت آبی پایتخت به «شرق» گفت : 

جمعیت تحت  پوشــش شــهر تهران نزدیک به ۱۲ میلیون نفر 

است و حدود یک میلیون و ۱۴۵ هزار انشعاب آب در شهر تهران 

داریم که اگر انشــعابات را به تعداد واحدها محاسبه کنیم، در 

حدود چهار هزار و ۵۸۰ انشــعاب می شود. شبکه  توزیعی که در 

مدار بهره برداری است، ۱۰ هزار و ۲۲۰ کیلومتر است که حجمی 

درخور توجه اســت. همچنین در تهران هفــت تصفیه خانه و 

حدود ۶۰۰ حلقه چاه داریم که به آبرســانی شهر تهران کمک 

می کنند. نکته حائز اهمیت این اســت کــه میزان آبی که ما در 

۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ از منابع زیرزمینی اســتفاده کردیم، نســبت به 

سال جاری بسیار کمتر بوده و امسال بیشتر از سال قبل از منابع 

زیرزمینی مان استفاده می کنیم. منابع سطحی  ما نیز کاهش پیدا 

کرده است.

او ادامه داد: علت آن نیــز کاهش بارندگی به ویژه در فصل 

پاییز است. در ســال ۱۳۹۰ کل برداشــت از منابع  یک  میلیارد و 

۲۷ میلیــون مترمکعــب بود. ســهم منابع ســطحی  نیز ۷۳۵ 

میلیون مترمکعب بوده اســت و درصد ســطحی  ما ۷۲ درصد 

بود. ســهم منابع زیرزمینی مان حــدود ۲۹۰ میلیون مترمکعب 

بــود و درصد منابــع زیرزمینی  نیــز حدود ۲۸ درصــد بود. در 

ســال ۱۴۰۰ کل برداشــت  ما از منابع یک میلیــارد و ۱۶۵ تا بوده 

و ســهم منابع ســطحی مان ۷۵۶ میلیون مترمکعب بوده که 

افزایــش پیدا کرده اســت و ســهم منابــع زیرزمینی مان ۴۰۷ 

میلیون مترمکعب شــده؛ یعنی نزدیک بــه بیش از یک ونیم تا 

دو برابر شــده اســت. درصد اســتفاده منابع زیرزمینی مان ۳۵ 

درصد شــده ؛ یعنی از ۲۸ درصد به ۳۵ درصد رسیده است. این 

آمارها مربوط به ســال ۱۴۰۰ است که وضعیت آبی در این سال 

به مراتب نســبت به ســال ۱۴۰۱ بهتر بوده و االن وضعیت مان

 بسیار نامناسب است.

پیرهــادی در مقایســه  وضعیت ذخایر آبی تهران در ســال 

گذشــته و امسال گفت : در ســال ۱۴۰۰ بحث حجم کل حوضه 

آبریز ســطح شــهر تهــران ۴۵۸ میلیــون مترمکعــب بوده و 

در حال حاضر به ۳۷۸ میلیون مترمکعب رسیده است. وضعیت 

ذخایر آبی ســدها نیز بدون سد طالقان ۲۵۶ میلیون مترمکعب 

بود که امسال ۱۹۱ میلیون مترمکعب شده است که امسال هم 

درصد کاهش مان زیاد بود. اگر ســال نرمال آبی را ســال ۹۹ در 

نظر بگیریم، نســب به این سال، منفی ۵۰ درصد کاهش ذخایر 

آبی داشته ایم؛ یعنی ۳۷۶ میلیون مترمکعب کاهش داشتیم و 

هرکدام از سدها درصد درخور توجهی کاهش پیدا کرده است.

پیرهــادی ادامه داد: گمــان نمی کنم هیچ کشــوری از آب 

تصفیه شده  برای شست وشوی معابر یا حتی برای شست وشوی 

راه پله ها، حیاط خانه و پرکردن اســتخر، شســتن ماشــین و... 

اســتفاده کند. اگر همین طور این وضعیــت  بخواهد ادامه پیدا 

کند، دچار بحران می شویم.

او تأکیــد کرد: مبحث ۱۶ و ۱۹ مقررات ملی ســاختمان باید 

رعایت شود. همچنین در بحث آبیاری فضای سبز به شهرداری 

تأکید کردیم و مجموعه ســازمان بوســتان ها ایــن موضوع را 

پیگیری می کنــد. در حوزه آبیاری، از ســنوات گذشــته آبیاری 

قطره ای را آغــاز کرده بود. بعضــی از گیاهانی که مصرف آب 

زیادی داشــتند، دیگر برای فضای سبز تهران استفاده نمی شود. 

همچنین امســال مواردی را بــا مدیرعامــل آب و فاضالب به 

تفاهم رســیدیم که برخی از مناطق و بعضی از بوســتان ها از 

پســاب آب برای آبیاری اســتفاده کنند. یکی از موضوعاتی که 

دنبال می کنیم، ایجاد چند تصفیه خانه  محلی برای اســتفاده از 

پساب هاست.

پیرهــادی معتقد اســت : دولــت حتما باید ســاختمان ها، 

مجموعه ها و تمــام مجموعه های دولتــی و عمومی را ملزم 

بــه رعایت مبحــث ۱۶ و ۱۹ مقررات ملی ســاختمان کند. این 

باید تکلیف قانونی شــود و برای ساختمان های جدیدالتأسیس 

نیــز رعایت این موارد اجباری شــده و نظارتی دقیق بر حســن 

اجرای آن شــود. هنوز شــهرداری ها به دقت سراغ این موضوع 

نرفته  اســت. یک ســری برنامه ریــزی با معاونت شهرســازی 

شــهرداری تهران دارد صورت می گیرد و مشــوق هایی را برای 

ســاختمان هایی که در این زمینه صرفه جویی می کنند و مبحث 

۱۶ و ۱۹ مقــررات ملــی ســاختمان را به بهترین شــکل انجام 

می دهند، در نظر گرفته می شود.

همچنین امسال شــیرهای هیدرانته و مخازن آب اضطراری 

را کــه می تواننــد در مواقــع بحرانــی کمک کننــده باشــند، 

به شــدت افزایش دادیــم. تفاهم نامه هایی را بــا آب و فاضالب

 منعقد کردیم.

«اگر باران نبارد، تهران بیشــتر از صد روز آب ندارد»؛ این هشــدار مهدی پیرهادی، رئیس کمیســیون سالمت 

محیط زیست و خدمات شهری شورای شــهر تهران در صحن علنی شورای شهر است. درحالی که تنها یک روز 

از تکذیب خبر اتمام ذخایر آبی تهران در صد روز آینده از ســوی شــرکت آب و فاضالب استان تهران گذشته، 

برخی از اعضای شورای شهر تهران تأکید داشتند در این حوزه باید واقعیت ها را به مردم گفت تا در مصرف آب 

کمبودها را در نظر بگیرند. پیرهادی نسبت به بحران کم آبی و ضرورت مصرف بهینه آب در تهران هشدار داد و 

گفت: متأسفانه بر اساس گزارش مدیرعامل سازمان آب و فاضالب تهران، شهر صد روز بیشتر آب ندارد و این 

هشداری برای شهر تهران است.

چهارشنبه
۴ آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۰۴

نســترن فرخه: نیکا شــاکرمی، دختر نوجوانی که اوایل مهر ماه به طرز نامعلومی 

جان باخت، طبق اظهارات وکیل خانواده همچنان پرونده اش در روند ابتدایی خود 

قرار دارد. در روزهای گذشــته هم محمد شــهریاری، سرپرست دادسرای جنایی در 

صفحه اینســتاگرام خود عکسی از گوشــی این دختر نوجوان منتشر کرده بود و زیر 

آن نوشــته بود: فتوشاپ نیست، واقعی، از گوشی نیکا شــاکرمی استخراج کردیم. 

#وقتی_عاشق_خوابیدن_روی_بلندی_میشی. عکس استخراج شده از گوشی نیکا 

شــاکرمی که برخی آن عکس را منتسب به نیکا می دانستند. رضا باقری، وکیل این 

خانواده در گفت وگو با «شــرق» کامال آن را تکذیب می کند و در مورد روند پرونده و 

برخی شایعه های منتشرشده توضیحاتی می دهد.

انتساب این عکس به نیکا را تکذیب می کنیم
رضا باقری، وکیل پایه یک دادگستری درباره روند پرونده نیکا شاکرمی و انتشار عکسی 

که در صفحه اینستاگرام محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی منتشر شده است، 

به «شرق» می گوید: ما این عکس منتسب به نیکا که منتشر شده را کامال تکذیب می کنیم، 

کاری که آقای شهریاری انجام دادند، خالف قانون بوده و اصال حق نداشتند چنین کاری 

انجام دهند. آقای شــهریاری سرپرست دادســرای جنایی هستند، ایشان قاضی برجسته 

و مجرب و دانایی هســتند، برای همین من خیلی تعجب می کنم که ایشان چنین کاری 

سال گذشــته علیرضا زاکانی، شــهردار تهران، در صفحه توییتر خود نوشت: در مدیریت جدید 

شــهر تهران، دست فروشــان جمع آوری نمی شوند بلکه ساماندهی خواهند شــد. در ۱۱۴ بوستان 

ســازه هایی برای فعالیت دست فروشان و غرفه داران در نظر گرفته شده است. از این سازه ها، ده ها 

غرفه به زنان سرپرســت خانوار تعلق می گیرد. معیشت مردم هم موضوعیت و هم اولویت دارد. 

اما به نظر می رســد روش مدیریت شــهری در برخورد با دست فروشــان تغییر کرده است. علیرضا 

نادعلی، ســخنگوی شورای شــهر تهران، خبر داده که از شــنبه آینده دست فروشان دور تئاتر شهر 

امکان بســاط دست فروشــی ندارند. او گفته این هفته به دســت فروش های دور بوستان دانشجو 

اعالم شده است کارهای خود را جمع کنند و از شنبه آینده امکان بساط دست فروشی نخواهد بود. 

دست فروشــان این محدوده اما می گویند چنین موضوعی به آنها اعالم نشده است. ادبیات مدیران 

شــهری نسبت به دست فروشــان هم تند شده اســت. نادعلی درگفت وگوی اخیرش با خبرآنالین، 

دست فروشــان را خاطی نامیده و گفته اســت: طبق قانون، جمع کردن دست فروشــان مربوط به 

شــهرداری اســت و شــهرداری باید با خاطیان برخورد کند. این قانون برای همه یکسان است. او 

جمع آوری دست فروشــان را یکی از اقدامات مهم و اساسی در رفع آسیب های اجتماعی دانسته و 

گفته است ما می خواهیم فضای تئاتر شهر از آسیب های اجتماعی جدا شود و به همین دلیل روی 

این کار تأکید داریم. جمع آوری و ساماندهی دست فروش ها یکی از اقدامات اولیه این هدف است. 

به عبارت دیگر، آنها امکان بســاط کردن و دست فروشــی ندارند؛ چرا  که قرار است شرایط بهسازی 

شــود. ما برای آنها هم تمهیداتی در نظر گرفته ایم. عزیزان باید در جاهایی که برایشان تعیین شده، 

بســاط کنند و تغییر جا بدهند. این در حالی است که دست فروشان اطالعی از مکان های جایگزینی 

که نادعلی به آن اشــاره می کند، ندارند. ســال گذشــته نیز تالش شد دست فروشــان این راسته را 

جمــع آوری کنند اما به نتیجه ای نرســید. پیش از ایــن نیز در تیرمــاه ۹۹، بیلبوردهای جمع آوری 

دست فروشــان در سطح شهر نصب شد، اما درنهایت چون برای ساماندهی آنها چاره ای اندیشیده 

نشــد، آنها دوباره به خیابان بازگشــتند. علیرضا نادعلی روز گذشــته در پایان جلسه شورای شهر 

تهران با اشــاره به طرح ســاماندهی شــهرداری منطقه ۱۱ برای دست فروشان در بوستان دانشجو 

و مجاورت تئاتر شــهر گفت: با توجه به مطالباتی که از شــهرداری خواســته شده، این موضوع در 

دســتور کار قرار گرفت و به همین جهت از چند روز گذشته (شنبه ۳۰ مهرماه) نصب بیلبوردها در 

این محدوده آغاز شده است. وی تصریح کرد: بر اساس بیلبوردهای نصب شده در این محدوده، به 

موضوع ساماندهی دست فروشان اشاره و عنوان شده از هفته آینده در این محل نباید حضور داشته 

باشــند و در غیر این صورت طبق قوانین و مقررات با آنها برخورد قانونی خواهد شــد. ســخنگوی 

شــورای شــهر تهران افزود: از هفته آینده از حضور و فعالیت دست فروشان و بساط گران بر اساس 

تصمیماتی که اخذ شده، در محوطه بوستان دانشجو و مجاورت تئاتر شهر جلوگیری خواهد شد و 

مسئولیت این کار بر عهده شهرداری منطقه ۱۱ قرار داده شده است. نادعلی با بیان اینکه متأسفانه 

در محدوده پارک شــهر و تئاتر شــهر با آســیب های اجتماعی از جمله ســرقت، دعوا و درگیری و 

چاقوکشــی روبه رو هســتیم، گفت: با توجه به مواردی که گفته شــد، از شــهرداری مطالبه شد تا 

نســبت به ساماندهی دست فروشان اقدام کند و این موضوع نیز در دستور کار مدیریت شهری قرار 

گرفت. درحالی که تصمیم گیران شــهری از نصب بیلبورد و اعالم به دست فروشــان برای ممانعت 

بساط گســتری می گویند، نه خبری از بیلبوردهای اشاره شــده در محدوده چهارراه ولیعصر هست 

و نه به دست فروشــان اعالم شــده که نمی توانند از هفته آینده بساط گســتری کنند. به نظر می آید 

مدیران شــهری مانند تمامــی دوره های قبل، هیــچ روش جدید و نوینی که در روزهای نخســت 

مدعی اش بودند، برای ســاماندهی دست فروشــان ندارند و جمع آوری و برخورد تنها راهکار آنها 

برای ساماندهی دست فروشان است.

برخورد با دست فروشان به بهانه حفاظت از تئاتر شهر

کردند. مالحظه بفرمایید که در این مرحله از پرونده اصال حق نداریم گزارشــی از پرونده 

ارائه دهیم. اما در کلیات کار، ما در این مورد طرح شکایت کردیم ولی هنوز هیچ شخص 

خاصی را متهم نکردیم که دقیقا چه کسی این کار را انجام داده است.

ایــن وکیل ادامــه می دهد: اما نکته دیگری که وجود دارد این اســت که ما با قاضی 

پرونده صحبت کردیم، معتقد بودیم که فوت این دختر خودکشــی نبوده، ایشان بازپرس 

شــعبه پنچم و قاضی شــریف و محترمی هســتند کــه بدون هیچ گونــه محدودیت و 

ممنوعیتــی برای تحقیقات با ما همکاری می کنند. در واقع ما خودمان را در کنار ایشــان 

می دانیم ولی پرونده هنوز در مرحله ابتدایی و مقدماتی است.

این اتفاق خودکشی نبوده
باقری اشاره می کند: اجماال نظر من این است که این اتفاق خودکشی نبوده، اما بقیه 

ماجــرا را ما نمی دانیم و حتی خود قاضی هم اطالعی ندارد. از محتوای پرونده هم هر 

آنچه وجود دارد، ما حق نداریم افشــا کنیم، چون خالف ماده ۹۱ قانون اســت و این کار 

قابــل تعقیب کیفری هم خواهد بود. در هر حــال من به عنوان وکیل تا االن هیچ مانعی 

برای پیگیری پرونده نداشــتم، حتی قاضی پرونده به من گفــت هیچ گونه مانعی برای 

تحقیقــات ندارید و با آزادی کامــل هر کجا که ابهام دارید می توانیــد به ما بگویید تا ما 

ابهامــات را برطرف کنیم. البته این همان قرار بین وکیل و قاضی اســت که همچون دو 

دســت یا دو بال برای پیشبرد پرونده کنار هم باشند. اگر دخالت هایی به عنوان مانع هم 

در پرونده باشد، بنده ابایی ندارم که آن را بیان کنم و حتما همین کار را خواهم کرد.

باقری اضافه می کند: همان طور که گفتم، پرونده هنوز در مرحله کامال ابتدایی است، 

در واقع گزارش پزشکی قانونی هنوز نرسیده و هنوز گزارش ها کامل نشده، االن هم قاضی 

یا هر شخص دیگری نمی تواند، تشخیص درســتی دهد، چون قدم اول دریافت گزارش 

پزشکی قانونی است تا از روی آن بتوانیم تصمیم بگیریم و بحث کنیم. در واقع ابهامات 

فراوانی در این پرونده وجود دارد، یعنی این پرونده وضعیت معماگونه ای دارد که اصال 

در آن خانــه مورد نظر برای این دختر چه اتفاقــی افتاده و هیچ کس هم اطالعی ندارد، 

مــا هنوز چیزی نمی دانیم و در جهل کامل قرار داریم که آنجا چه اتفاقی افتاده اســت. 

وکیل خانواده نیکا شــاکرمی با تأکید بر اینکه در ایــن پرونده ابهامات وجود دارد و هنوز 

معمایی حل نشده، در مورد جواب پزشکی قانونی بیان می کند: بنابراین هر کسی در این 

مورد قضاوت کرده، قضاوتش بی مبنا ست. اینکه جواب پزشکی قانونی هنوز به دست ما 

نرسیده طبیعی است، چون آزمایش هایی انجام می شود که زمانبر است، البته بعضی از 

نتایج آن آمده که صالح نیست در این مورد توضیحی ارائه دهیم. یعنی برخی آزمایش ها 

که زمانبر نبوده، جوابش به قاضی منعکس شده و خودمان هم قرار است یک تحقیقات 

خارج از آن هم انجام دهیم.

باقری در مورد دستگیری اهالی ساختمانی که گفته شده نیکا شاکرمی چند ساعتی 

آنجــا بوده، می گوید: ببینید چیزی که من تا هفته قبل می دانم، هشــت نفر از اهالی آن 

ســاختمان بازداشت شدند و هنوز هم بازداشت هســتند. از پنج تا شش روز گذشته این 

اطالعات را دارم و با آنها دیداری نداشتم و از نتیجه بازجویی های انجام شده با این افراد 

بی خبر هستم. ایشان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره صحبت هایی از تجاوز به نیکا 

شاکرمی که پیش از مرگ برای او اتفاق افتاده، تأکید می کند: این موضوع را کامال تکذیب 

می کنم.
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شکل های زندگی: هشتاد سال پس از «بیگانه» کامو

کنش بدون کالم

اگرچه کامو از مهم ترین روشــنفکران به حســاب می آید؛ اما 
در حقیقت ضد روشــنفکران است. او مانند ژان لوک گدار بر 
این باور است که آدمی هرچه بیشتر حرف بزند، کلماتش به 
همان اندازه معنای کمتری پیدا می کند. شــخصیت مطلوب 
کامو، انســان رهاشــده از حرف -تئوری های نظری- اســت، 
رهایــی از تئــوری را می تــوان رهایی از بــار معنایی در نظر 
گرفت، بار معنایی به  واسطه انبوهی از ایده های انباشته شده 
در حیات آدمی او را به همان اندازه از «آرمان ســادگی» دور 

می کند.
مورسو، شخصیت اصلی «بیگانه» به یک معنا شخصیتی 
رهاشــده از حرف اســت، او از هر توهمی آزاد است. سیاهه 
اعمال او در عمر کوتاهش مملو از رفتار و کردارهای بی حرفی 
اســت که با نظام هــای اخالقــی بیگانه اســت: او برخالف 
هنجارهای موجود نسبت به مرگ مادر خود بی تفاوت است 
و از قتل مردی عرب که در نزاعی ناخواســته مرتکب شــده، 
ناراحت نیست. او در محاکمه خود درخواست وکیل نمی کند 
و هنگامــی هم که یــک وکیل تســخیری می خواهد دفاعیه 
را طــوری ارائه دهد که گویا مورســو بر اثــر ناراحتی از حال 
طبیعی خارج شــده و مرد عرب را کشته، مورسو می گوید که 
برعکس او کامال حال طبیعی داشــته است. مورسو در همه 
حــال در دادگاه مانند ناظری بی تفــاوت عمل می کند که به 
هیچ رو از اعمال خود پشیمان نیست، او با عالقه سیر دادگاه 
را دنبال می کنــد و حتی از آب و تابی که دادســتان به ماجرا 
می دهد لذت می برد، گویــی صحنه هایی از فیلمی مهیج را 
تماشا می کند. مورسو نسبت به سرنوشت خود بیگانه است، 

انگار شخصی دیگر را محاکمه می کنند و نه خود او را.
آنچه مورسوی کامو را از ســایر شخصیت های ادبی قرن 
بیستم متمایز می کند، آن است که مورسو در کنش خود باقی 

می ماند، کنش او کنشی بدون کالم است، کنش بدون کالم از 
یک نظر کنشی غیرایدئولوژیک است؛ زیرا برخالف کنش های 
ایدئولوژیک، تئوری -کالم- راهنمای عمل کنشگر نیست، به 
بیانی دیگر مورسو رابطه پیوسته میان تئوری با عمل را قطع 
می کند. تا قبل از مورســو جهان به  واسطه کالم می توانست 
خود را توضیح پذیر کند و ابهام موجود در هستی را رفع کند؛ 
زیرا «کالم» با «معنا» در رابطــه ای تنگاتنگ قرار دارد و تنها 
به  واسطه کالم اســت که هستی معنا پیدا کند. جز این یعنی 
در ســکوت چه بسا مممکن اســت جهان اگرچه بی معنی و 

پوچ اما ملموس تجربه شود.
برای درک پوچی مورســو می توان او را با شخصیت های 
کافکایی مقایســه کرد، دنیای مورســو برخالف دنیای پرراز و 
رمِز کافکا، دنیایی روزمره و ناپیوســته اســت که می توان آن 
را بــدون یادآوری گذشــته و خاطره به صورت ســاده تجربه 
کــرد. یــوزف کا -در «محاکمه» اثر کافکا- نمونــه ای بارز از 
شخصیت کافکایی است، او آدمی معقول با شغلی مناسب 
اســت  که همه چیز در زندگی او به طور منطقی جریان دارد، 
تا اینکه ناگهان و بی هیچ توضیحی بازداشــت می شــود. او 
نمی تواند علت بازداشت خود را بفهمد، در ابتدا آن را ناشی 
از سوءتفاهم می داند، بعد با خود می اندیشد که ممکن است 
شــوخی نابجای دوســتانش باشــد؛ اما هیچ یک از تصورات 
او راه بــه واقعیت ماجرا نمی بــرد و او را در جهان تودرتو و 
کابوس وار کافکایی سرگردان می کند. جهان یوزف کا، جهانی 
مغشوش، غیرقابل پیش بینی اما آمیخته با حرف و کالم است. 
او به واسطه کالم می کوشــد تا بتواند اتفاقی توضیح ناپذیر را 
توضیح پذیر کند؛ در حالی که کنش مورسو اساسا نمی خواهد 
جهــان را توضیح دهد و پدیدارهــای آن را توجیه کند. کامو 
درباره مورسو می گوید: جهانی که از طریق بیانی کالمی قابل 
توصیف باشد، جهانی آشنا می شود که «بیگانه» در آن جایی 
ندارد؛ در حالی که مورســو بیگانه می مانــد؛ زیرا نمی خواهد 

جهان را توصیف یا توجیه کند.
«بیگانه» کامو در ۱۹۴۲ انتشار می یابد، به یک معنا می توان 
آن رمان را مانیفســتی تمام عیار علیه هرگونه ایدئولوژی در 
نظر گرفت، آن هم در زمانه ای کــه «ایدئولوژی» جهان را به 

تسخیر خود درآورده بود. به بیانی دیگر ایدئولوژی فی الواقع 
برگی برنده برای نویســندگان و به طور کلی هنرمندان بود که 
به  واسطه آن می توانستند جهان توضیح ناپذیر را توضیح پذیر 
کنند؛ در حالی که مســئله مورســو در اساس ســکوت برای 
توضیح  نــدادن امر توضیح ناپذیر اســت و مقصــود از پدیده 

توضیح ناپذیر بیان شکلی معین از زندگی است.
ایدئولــوژی از منظر کامو مســئله ای تأمل برانگیز اســت، 
به نظر کامو ایدئولوژی کوششــی بی ســرانجام برای توضیح 
امــر توضیح ناپذیر اســت و ایــن کار به کمــک کالم در همه 
اشــکال محاوره ای و هنری آن صورت می گیرد. از نظر کامو 
کالم فی نفســه چارچوبی محدودکننده در برابر زندگی است 
که می کوشــد آن را کنترل کند. در این شــرایط تنها آلترناتیو 
ایدئولوژی کشــف پوچی نهفته در ذات جهان اســت. از نظر 
کامو کشف پوچی می تواند آدمی را از هرگونه وهمی برهاند، 
آزادی برای کامو آزادی هستی شناسانه و رهایی از هر وهمی 

است، در اینجا آزادی معادل رهایی می شود.
اما این همه آلبر کامو نیست. ابهام کامو از جنس دیگری 
است و آن تناقضات زندگی اجتماعی-سیاسی او با ایده هایش 
اســت، کامو با وجود ایده هایش درباره ایدئولوژی عمدتا در 
کنار کســانی قرار دارد که ایدئولوگ اند یا براساس ایدئولوژی 
کنش می کنند: کامو در ۱۹۳۵ -در بیست و دو سالگی به حزب 
کمونیست فرانسه می پیوندد و در روزنامه های متمایل به آن 
می نویسد، در جنگ های داخلی اسپانیا به طور جانب دارانه ای 
شــرکت می کند و به کوشــش روشــنفکرانی مانند سارتر و 
ســیمون دوبوار و... برای رهایی الجزایر از قیمومیت فرانسه 
کمــک می کند. کامو در همه حال با وجود مخالفت نظری با 
روشنفکری مانند روشنفکران معاصر خود کنشگر اجتماعی 
اســت. «او مثل همه روشــنفکران و شــاید بیش از اکثر آنها 
احســاس می کرد کــه باید جهــان را بازاندیشــید و معنایی 
بــرای آنچه او همراه با میلیون ها نفر دیگر، شــاهدش بود و 
تجربه اش می کرد، پیدا کند»۱. به نظر می رسد شخصیت کامو 
مانند خود زندگی کمــاکان مانند امری «توضیح ناپذیر» باقی 

می ماند.
۱. آلبر کامو، ژرمن پره، خشایار دیهیمی

پارســا شهری: کامو در ســال ۱۹۶۰ هنگامی که در فرانســه در حادثه تصادف با 
اتومبیل کشــته شد، روی نســخه اوِل رمان «آدم اول» کار می کرد و چندی پیش 
از آن در نامه ای نوشــته بود: «همه تعهداتم را برای سال ۱۹۶۰ لغو کرده ام. این 
ســال، سال رمانم خواهد بود. وقت زیادی می برد؛ اما به پایانش خواهم برد». اما 
حادثه تصادف زمانی پیش آمد که عازم پاریس بود تا کاری تازه یعنی کارگردانی 
تئاتری تجربی را آغاز کند. کامو به تعبیِر ژرمن بره هنوز در چهل و شــش ســالگی 
احســاس می کرد می تواند به آنچه زمانی آن را «نیروی حیاتی رعب آور» خوانده 
بود، متوســل شــود اما مرگ نوشتار کامو را ناتمام گذاشــت. سراسر زندگی کامو 
بی تردید در دوران جنگ ها، انقالب هــا، ایدئولوژی های متضاد و اردوگاه های کار 
اجباری سپری شد. دوره ای شور و غوغا جهان را درنوردیده بود اما تا جایی که به 
کامو مربوط می شــد، هنرمند ضرورتی نداشــت تا در سیاست زمانه مداخله کند، 
البته در مقاِم انســان ماجــرا تفاوت دارد. کامو هنگام دریافــت جایزه نوبل ادبی 
سال ۱۹۵۷ در مقاله ای با عنواِن «خالقیت و آزادی» می نویسد: «ما شاید به عنوان 
هنرمند ضرورتی نداشــته باشــد که در امور جاری زمانمــان دخالت کنیم  اما به 
عنوان انســان چرا. ...از زمان نوشتن نخســتین مقاله هایم تا واپسین کتابم، من به 
طرفداری از آنان که تحقیر و لگدمال شده اند، هرکه بوده اند، بسیار نوشته ام، شاید 
بیش از حد؛ اما علت این بوده اســت که من نمی توانم خود را از مســائل روزمره 
جدا کنم». این طور که پیداســت کامو خود را از آن دســته نویســندگانی می داند 
کــه هنر را در خدمت انســان می دانند و نه انســان را در خدمــت هنر. جووانی 
کاتللی، رمان نویس و اســتاد دانشــگاه، معتقد اســت آلبر کامو مردی بود آزاد و 
ســرکش و خطرناک. خطرناک برای قدرت، برای هر قدرتــی که او نزدیکی ذاتی 
آن به اســتبداد و افراط کاری و بیدادگری را افشــا می کرد. خطرناک برای وجدان 
گناهکار فرانســوی ها و شورشیان الجزایری و همدســتان سابق نازی ها در جنگ 
جهانــی دوم و استالینیســت ها؛ خطرناک برای اخالق بورژوایــی و برای جامعه 
روشــنفکری حتی. «خطرناک بود چرا که می توانســت همه چیز را تنها از دریچه 
ذهن انتقادی و صداقت راســخ و عشــق مطلقش به انسان و کل زندگی ببیند». 
از این رو به زعِم کاتللی بســیار بودند آنها که از مرگ و ســکوت ابدی کامو ســود 
می بردند: ملی گرایان فرانسوی که تمایلی به استقالل الجزایر نداشتند؛ افراطیون 

الجزایری که از میانه روی اش نســبت به سرنوشت فرانسوی های الجزایری تبار در 
صورت اســتقالل الجزایر آزرده بودند؛ نیروهای ارتجاعی که در وجود او قهرماِن 
مقاومت و چپ گرایی را می دیدند؛ استالینیســت ها و اتحاد جماهیر شــوروی که 
یورش خشونت بارشــان به مجارستان سبب شــده بود که او با شهامتی استثنائی 
به سمتشــان یورش ببرد؛ دیکتاتوِر فاشیست اســپانیا که کامو با نقش آفرینی ها و 
ســخنرانی های عمومی اش به مخالفت با او برمی خاســت و همه جا رســوایش 
می کرد تا غرب حضــورش را در نهادهای بین المللی نپذیرد». این فهرســت که 
می توانــد تا چندیــن صفحه ادامه پیدا کنــد، امکاِن باور مرگ ســاده کامو بر اثر 
تصــادف را کمتــر می کند، تا حدی که ســرنخی دقیق برای قتِل کامو به دســت 
می آید. کاتللی ســال ۲۰۱۳ در ایتالیا، «کامو باید بمیرد» را منتشــر کرد. انگیزه او 
از انتشــار این اثــر تحقیقاِت او در زمینــه مرگ کامو بود. جرقه ایــن تحقیقات با 
خواندِن خاطرات یان زابرانا زده شــد که پس از مرِگ شاعر چک منتشر شده بود. 
به گفته کاتللی در نسخه اصلی این کتاب به زبان چکی که بیش از هزار صفحه 
اســت، بخشــی وجود دارد که از مالقات زابرانا با مردی روس نزدیک به کاگ ب 
خبر می دهــد و از راز مرِگ جوان ترین برنده نوبل در ۴۴ســالگی پرده برمی دارد. 
کاتللــی پیش از این فرضیه قتِل کامو را در روزنامه ای مطرح کرده بود و در کتاب 
خود به بررســی دقیق و مســتند ادعای خود می پردازد. بخش هایی از این کتاب 
که ویراســِت جدید آن در ســال ۲۰۱۹ با عنوان «مرگ کامو»۱ در فرانســه منتشر 
شــد، به بررسی روابط اتحاد جماهیر شــوروی با فرانسه دوراِن کامو می پردازد و 
نشــان می دهد چطور سرویس های جاسوسی شوروی ســال ها برای حذِف کامو 
برنامه ریزی کردند و در نهایت با رضایت ضمنی سازمان های مخفی فرانسه طرح 
خــود را با موفقیت کامل به اجرا درآوردند و کامو را برای همیشــه حذف کردند. 
از آنجا که در کتاِب کاتللی از اشــخاصی یاد می شــود که پیش و حیِن مرگ کامو 
نقشــی ایفا کردند، کتاب از همان ابتدای انتشــار بحث های بسیاری راه انداخت 
و به چندین زبان ترجمه شــد. نتیجه اینکه دســت کم در مرِگ ســاده کامو شک 
انداخت تا حدی که دیگر به سادگی کسی نتواند از مرِگ کامو بر اثر تصادف سخن 
بگوید. «نتیجه هولناک است اما باید گفت پس از هضم شواهدی که کاتللی ارائه 
می دهد ســخت اســت که حق را به او ندهیم. بنابراین این سانحه رانندگی حاال 

بایســت در زمره قتل های سیاسی طبقه بندی شود. صدای آلبر کامو در ۴۶سالگی 
خفه شــده است». گرچه اســتدالل هایی هم برای رد این ادعا موجود است مثال 
اینکه کاگ ب می توانســت از راه های دیگری از َشــر کامو خالص شود. روز حادثه 
کامو می بایســت با قطار به پاریس برمی گشــت، حتی بلیت هــم خریده بود اما 
لحظه آخر تصمیم گرفت با میشــل گالیمار همسفر شود. در عین حال که اتومبیل 
هم متعلق به گالیمار بود. به هر ترتیب، در اینکه شــوروری ها قصد داشتند کلک 
کامو را به هر طریقی بکنند، شکی نیست. به هر حال، با تمام فرضیات و مستندات 
موجود، باید اعتراف کرد که پس از خواندِن کتاب «مرگ کامو» دیگر نمی توان به 
مرگ این نویسنده مطرح فرانسوی به دید یک سانحه تصادفی رانندگی ساده نگاه 
کرد. کتاب با بخش «دسیســه» آغاز می شود: «آلبر کامو در یکی از روزهای ژانویه 
۱۹۶۰ درگذشت. مردی که همه زندگی اش را در دفاع از نوع بشر علیه بیدادگری 
و پوچی جنگیده بود، بی دلیل و بدون علت آشــکار و در شرایطی ُمرد که خودش 
آن را حد اعالی پوچی تعریف کرد بود: ســانحه رانندگی. نه چندان دور از پاریس، 
زیر نور کامل نیمروز، حین اینکه اتومبیل را دوســت و ناشــرش میشل گالیمار در 
مسیر مســتقیم عریضی می راند، هیچ چیز حاکی از فاجعه نبود اما در یک لحظه 
همه چیز تمام شــد. رانندگان خودروهای عبوری گفتند اتومبیل به سرعت والس 
می رقصیــد. پس از چند لغزش که مســافرهای صندلی عقب (همســر و دختر 
میشل گالیمار) احســاس کردند انحرافی ناگهانی است، انگار چیزی زیر اتومبیل 
فروریخت، خودرو به شدت به یکی از چنارهای ردیف شده کنار جاده برخورد کرد 
و بعد به چند متر دورتر پرت شــد و به درخــت دومی کوبید و بیش و کم به کلی 
ُخرد شــد. کامو با جمجمه خردشده و گردن شکسته در دم جان سپرد». نویسنده 
زندگینامه کامو، هربرت لوتمان، تصادف را با ارجاع به نظر کارشناســان ناشــی از 
قفل شــدن یک چرخ یا قطع شــدن محور چرخ می داند اما کارشناسان نتوانستند 
از این تصادف فاجعه بار در مســیر مســتقیم با جاده ای به عرض ُنه متر و رفت و 
آمدی ناچیز سر دربیاورند. از همان ابتدا مشخص شد که وقایِع رخ داده و توضیح 
منطقی شــان مطابقــت چندانی ندارنــد. هیچ چیِز قطعی در کار نبــود تا از پِس 
توضیح ایــن تصادِف ناگهانی بربیاید. همین امر از ابتدا شــبهه برانگیز بود، گویی 
واقعیتی پشــت این ظواهر نهفته است و منتظر افشا شــدن مانده است. بسیاری 

واقعــه خطی بی رحمانه و مهلِک تصــادف را رد کردند، آنها حس می کردند این 
وســط چیزی وجود دارد که متقاعدکننده نیســت و شاید هم نمی خواستند قبول 
کننــد که طنــز روزگار چنین بی نقص و بی معنا سرنوشــت واقعی را با دلشــوره 
فراطبیعی کامو گره بزند. برای آنان که کامو را دوست داشتند، قطعیتی تا این حد 
ساده، ساختگی و نامعتبر به نظر می رسید. واقعیت نمی توانست تا این حد ساده 
و بی نقص و منتهی به نیســتی باشد. «تا اینکه روزی دست سرنوشت، نشانه ها و 
شــهادتی نامنتظره را فاش کرد که نتیجه محص اتفاق بود: شــاهدی که زمان را 
پشت ســر گذاشته بود، شاخصی که ظواهر را به سرعت تغییر می داد و دسیسه را 

در پس زمینه آشکار می کرد».
تقدیر، پدیده غریبی اســت، یک روشــنفکر و نویســنده بنام که در تمام عمر خود 
یک تنه به مخالفت با قدرت های جهانی برخاســته بــود، یک روز بی مقدمه می گوید: 
«حد اعالی پوچی، ُمردن در ســانحه رانندگی است» و بعد خودش به عنوان «مرجع 
عام مســئله پوچی» نمونه چنین مرگی می شــود و در تصادفی جانش را از دســت 
می دهد. سالیانی از مرگ کامو می گذرد و هنوز بن بسِت توهم و واقعیت مرگ او وجود 
دارد. با این حــال تقدیر تــا ابد حوادث را مدفون نکرد: «در طی چندین ســال بذرهای 
ســبک حقیقت را در دوردست ها کاشت. مطمئن ترین دانه ها را در سال ۱۹۸۰، بیست 
ســال پس از واقعه در پراگ رها کرد. اینها ســرنخ هایی تعیین کننــده با دقتی زیاد و 
موشکافانه است... سرنوشت این سرنخ ها را به مردی شکست خورده پیشکش کرد که 
از پیش تسلیم منطِق غالب تاریخ و شکست فردی و نومیدی آشکار شده بود. این مرد 
شاعر و مترجم و شاهِد خاموش و تسکین نیافته دوران فالکت باری بود که تاریخ برای 
کشــور و نزدیکان و خودش مقدر کرده بود. او می دانست که به زودی می میرد اما نه 
بی آنکه گاه شمار ویرانی را به یاد آورد و با حافظه ای رو به زوال دست به قلم شود». 
اکنون از خاطرات این شــاعِر پراگ، ســرنخ هایی به دست آمده اســت که مایه کتاِب 
کاتللی و تحقیقات گســترده  او شــد که تمام واقعیت و دانسته ها درباره مرگ کامو را 
زیر و رو کرد. چنان که کاتللی می نویسد: «اکنون نشانه ای از ُنه توی جریان تاریک زمان 
سر برآورده است. سرنخی دقیق که یک اسم و یک دستور و اراده ارتکاب قتل را نشان 

می دهد: بله، شاید واقعا کسی برای پایان آلبر کامو تصمیم گرفت».
۱. مرگ کامو، جووانی کاتللی، ترجمه ابوالفضل اهللا دادی، نشر نو
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نادر شهریوری (صدقی)

محمد فاضلی: «این اندازه از شــرارت چطــور می تواند از وجود 
کسی سرچشمه بگیرد که آن قدر معمولی و حتی متوسط است 
که بــه آدم برمی خورد؟»؛ این ســؤال به نظر مــن کلیدی ترین 
پرسشی اســت که آریل دورفمن، نویسنده شــیلیایی، به نحوی 

تــالش می کند تــا در کتاب «شکســتن طلســم 
وحشت: محاکمه شگفت انگیز و پایان ناپذیر ژنرال 

آگوستو پینوشه» به آن پاسخ دهد.
ژنرال «آگوســتو خوزه رامون پینوشه اوگارته» 
فقــط دو هفته قبــل از آنکه در ســپتامبر ۱۹۷۳ 
علیه رئیس جمهور سوسیالیست شیلی، سالوادور 
آلنده، کودتا کند، توســط خود آلنده به ریاســت 
کل ارتش منصوب شــده و به او سوگند وفاداری 
خورده بود. ایزابل مــورل له ته لی یر او را این گونه 
توصیف کرده بود: «پینوشــه نه هیوالیی اســت 

فراتر از انسانیت، نه تجسم جوهری شر. فقط یک انسان است». 
این انسان که او را «مبادی آداب، بامحبت و خوش ذات» توصیف 

کرده اند، بعد از کودتا به سرعت به انسانی سفاک بدل شد.
آگوســتو پینوشه از ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ رئیس جمهور شیلی بود و 
باالخره در آن ســال نتیجه انتخابات را پذیرفت و 
از قدرت کناره گرفــت؛ اما مصونیت دریافت کرد 
تا هیچ گاه محاکمه نشــود و ســناتور باقی ماند. 
شبکه قدرتش در شیلی حاکم بود و کسی جرئت 
نداشــت از محاکمــه او دم بزند. همــه بیم آن 
داشتند که دموکراسی نیم بند، بر اثر پاسخ خشن 

او و حامیانش از میان برود.
قاضی «بالتازار گازرون» اســپانیایی در ۱۹۹۸ 
از طریق عفو بین الملل، حکمی برای دســتگیری 
ژنرال پینوشه که برای معالجه به لندن سفر کرده 

بود، صادر کرد. ســؤاالت قاضی اسپانیایی راجع به صدها قتلی 
بود که تحت حکومت پینوشــه انجام شده بود و صدها انسانی 
که ناپدید شــده بودند. فعاالن حقوق بشــر شــیلیایی با دقت و 
وســواس، دستگیری و تالش برای محاکمه او ابتدا در انگلستان 

و پس از استرداد به شیلی را دنبال می کردند.
شــکنجه، مثله کــردن قربانیــان، برهنه کــردن قربانیــان و 
نگه داشــتن در هوای سرد،  وصل کردن برق به قربانیان، کشیدن 
زندانیــان با هلیکوپتر روی خس و خاشــاک و ... تنها بخشــی از 
جنایاتی بود که پلیس ژنرال آگوستو پینوشه در حق مردم شیلی 

انجام داده بود.
هزاران ســال طول کشیده بود تا بشــر، بردگی را براندازد، به 
همگان فارغ از جنســیت و رنگ پوســت بنگرد، حق رأی داشته 
باشد، تا کار کودک و تبعیض ها را غیرقانونی کند و حاال در اوایل 
قرن بیســت ویکم، نوبت به محاکمه یک جنایتکار مبادی آداب، 

بیرون از مرزهای مصونیت قضائی در کشورش رسیده بود. آریل 
دورفمــن روایتی تأمل برانگیز از بیــم و امیدهای تالش برای این 

محاکمه ارائه می کند.
ژنرال آگوســتو پینوشــه در نهایت محاکمه نشد، اما به قول 
دورفمن «از میان تمام پیکارهــای زندگی طوالنی ژنرال، نبردی 
که او نمی تواند هیچ امیدی به پیروزی در آن داشــته باشد، نبرد 

بر ســر این اســت که پــس از مرگش چطور 
به یادها ســپرده خواهد شــد... باور دارم که 
ژنــرال در نبرد کنترل زبان آیندگان، شکســت 

خورده است».
«کودکان آینده را تصــور می کنم، هزاران 
ســال بعد که در یک دشت یا یک زمین خالی 
مشــغول بازی اند. یکــی از آنها کاری می کند 
یا چیزی می گوید که مســتحق توبیخ اســت، 
مســتحق توهین، مســتحق دشــنامی زننده 
و بچه ای دیگــر فریاد می زند: وای، پینوشــه 

نباش». هر انســانی با خواندن کتاب «شکستن طلسم وحشت» 
بارهــا بر خود نهیــب خواهد زد تو هم ممکن اســت در اندازه 
خودت پینوشــه شوی، مواظب باش، خشونت همه جا در کمین 
است، حتی اگر خوش ذات، مبادی آداب و ...؛ آن گونه که پینوشه 

خود را چنین می دانست.
کتاب شکســتن طلســم وحشــت (محاکمه شــگفت انگیز 
و پایان ناپذیــر ژنرال آگوســتو پینوشــه)، اثر 
آریــل دورفمــن و ترجمــه فاطمه شــمس، 
توســط نشــر کرگدن در ۱۹۴ صفحه منتشــر 

شده است.
برای تهیه کتاب می توانید از طریق صفحه 
اینســتاگرام برگ بــرگ اقدام کنیــد. برگ برگ 
رســانه تخصصی در حوزه کتاب است که در 
شــبکه های اجتماعی به معرفی و نقد کتاب 
می پــردازد. با اســکن بارکد زیر بــه برگ برگ 

بپیوندید.

معرفی کتاب «شکستن طلسم وحشت» 
محاکمه شگفت انگیز  و پایان ناپذیر  ژنرال آگوستو  پینوشه

مرِگ دیگر آلبر کامو
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یادداشت

دو کالن روایت

 
برخــی فعاالن جبهــه فرهنگی انقــالب در بیانیه ای که در 
تســنیم منتشــر شــده بود، در قبال وقایع اخیر در کشور موضع 
گرفتند. در بخشــی از این بیانیه آمده اســت: «باید روایت های 
درســت و کالن روایت ها شکل گیرد. نور حق در ستیز با ظلمات 

تابیده شود و خیل انسان  در رسانه ها سامان یابد».
فعاالن فوق  ســعی کرده اند صحنه آرایی جبهه  حق و باطل 
را تشــریح کنند و خواستار شکستن فضا و آنگاه به میدان آمدن 
قوای جبهه حق شــده اند و در ادامه نیــز این را از طریق جنگ 
روایت ها ممکن دانســته اند. البته منظــور آنها از «کالن روایت» 
همان اشاره به سوگیری ارزشی مفاهیمی همچون حق و باطل 

و نور و عفاف و حجاب بوده است.
اما مشکل این گونه طبقه بندی ها چیست؟

به طور کلی، «کالن روایت» هرگونه روایت، داستان و مفهوم 
جامع و فراگیری است که می خواهد در یک حقیقت استعالیی 

و جهان شمول انتظام یابد.
فرانســوا لیوتار، متفکر پست مدرن فرانسوی، درباره تجارب، 
پدیده ها و وقایع پیرامونی مطالعه کرد. او متوجه شــد دسته ای 
از روایت های کلی و فراگیر وجود دارند که پدیده های مذکور را 
به صورت ارزش های جهانــی و حقایق فراگیر عرضه می کنند. 
او در نظریــه خود تالش می کند این «کالن روایت ها» را از درجه 

اعتبار ساقط کند.
به باور او، امروزه قدرت روایت های کالن تمام شــده است. 
پست مدرنیســم در حال حاضــر به پذیرش کثرت بــاور دارد و 
این بــاور بدون نیاز به تالش فراوان برای خلق سلســله مراتب 

حقیقت می تواند مشخص شود.
متفکران پساساختارگرا از این جهت با کالن روایت ها مشکل 
دارند که ناهمگنی و گوناگونی هســتی بشری را نادیده گرفته و 
جلوه های بازنمایی آن در رفتار انسان ها را محترم نمی شمارند 
و تمایل دارند ناهمســانی ها را به صورت همسان جلوه داده و 

مغایرت ها را نفی و طرد کنند.
به تعبیر لیوتار، اکنون روشنفکران امروزی هیچ فراروایتی در 

اختیار ندارند و نمی توانند به نام جهانیان حرف بزنند.
مشــکل بیانیه فعاالن یادشده نیز از همین جا ریشه می گیرد. 
معترضــان در وقایع اخیر عمدتا جوانــان و نوجوانان بوده اند. 
نمی توان اظهار کرد این جوانان همگی «پســت مدرن» بوده اند، 
بلکه آنها در عصر رسانه های نوین در جریان تحوالت فرهنگی 
و اجتماعی در سراســر جهان قرار داشــتند. از حیث اندیشه نیز 
چه بســا اعتراض آنها به جهان شــمولی و تفســیر منحصرانه 

همین کالن روایت هاست.
با این بیانیه اکنون مشــخص شد که مشــکل اساسی همانا 
درک اوضاع از ســوی فعــاالن مذکور اســت. مفاهیمی مانند 
«حــق» و «باطل» در ایــن بیانیه احتماال کارویــژه کالن روایتی 
هستند، اما از آنجا که طبعا تفسیر و تبیین آن نیز در دست همان 
فعاالن اســت، بنابرایــن راهکارهایی نیز بــرای همه گروه های 
اجتماعــی بــرای مقابله با وضعیــت موجود دارنــد (بانوان، 
معلمان، نوجوانان، دانشــجویان و امثالهم) و در یک بخش نیز 
تکالیفی تعیین می کنند. اتفاقا مشکل در همین جاست. در ابتدا 
باید به این جمع بندی رســید که آیا اساســا کالن روایت هایی به 

شکل های مدنظر این فعاالن وجود دارد یا نه؟
به تعبیر ویتگنشــتاین، سیاســت و اجتماع یــک بازی زبانی 
نیســت، بلکه تکثری از این بازی های زبانی است. در واقع انواع 
روایــات مختلفــی در گفتمان های گوناگون وجــود دارد که از 

قواعد مختلفی پیروی می کنند.
وقتی لیوتار از بی اعتباری کالن روایت ها ســخن می گوید، به 
این معنا ســت که ما در عرصه تکثیر بازی های روانی جا داریم 

و ساختار سیاسی باید با این تکثر رفتار عادالنه ای داشته باشد.
به طور کلی، در جهان پست مدرن امروزی، معرفت بشری به 
دنبال تجویز طرح و نقشــه های کالنی همچون فراروایت های 

مذکور در باال نیست.
بنابرایــن در یک نــگاه همه شــمول می تــوان آرزو کرد که 
بیانیــه ای صادر شــود تــا فــارغ از فراروایت هایــی همچون 
«باطل » انگاشتن دیگری یا پافشــاری بر به چنگ آوردن «تمامی 
حقیقت»، شــرایطی فراهم آید که به ناهمسازی ها و تفاوت ها 

اجازه ایفای نقش بیشتری داده شود.

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی

پویا نعمت اللهی

در جریــان رقابت های فوتبال جــام ملت های اروپا در 
ســال ۱۹۹۲ که در کشور سوئد برگزار می شد، یک شگفتی 
خلــق شــد. تیم ملــی فوتبال دانمــارک کــه در مرحله 
مقدماتی از دور رقابت ها حذف شــده بود، پس از درگیری 
یوگســالوی با جنگ داخلــی و کناررفتن این تیم از حضور 
در مســابقات، جایگزین این تیم شد، در گروه خود باالتر از 
انگلستان و فرانسه نشست و به مرحله بعد صعود کرد و 
سرانجام با شکست هلند در مرحله نیمه نهایی و غلبه بر 

آلمان در فینال قهرمان شد!
 در جریــان انتخابات ســی ودومین دوره هیئت مدیره 
کانون وکالی دادگســتری مرکز نیز وقایعی مشابه رخ داد. 
ابتدا در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ دادگاه عالی انتظامی قضات 
در نامه ای خطاب به هیئــت نظارت بر انتخابات، پنج نفر 
از افرادی را که در گذشته صالحیت آنها را محرز ندانسته 
بود، دارای صالحیت دانســت. سپس با رأی بی سابقه ۳۰ 
شــهریورماه ۱۴۰۱ که به امضای قضات شعبه اول دادگاه 
عالی انتظامی قضات رســیده اســت، پنج نفر از منتخبین 
اصلی را از عضویت در هیئــت مدیره تعلیق و پنج عضو 
علی البــدل را جایگزیــن آنها نمود. با برگــزاری انتخابات 
هیئت رئیســه کانون وکال در روز شنبه اول آبان، مشاهده 
شــد نامزدهایی که صالحیت آنها احراز نشده بود یا عضو 
اصلــی نبودند، با دو تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات 

در ترکیب هیئت رئیسه قرار گرفتند.
متأســفانه رفتار های مشــابه کــم نیســت. در جریان 
انتخابــات بیســت وچهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره 

کانــون مرکز در شــب انتخابات هنگامی که ســیدمحمد 
جندقــی رئیس وقت هیئت مدیره در باشــگاه دانشــگاه 
تهــران در حال ســخنرانی بــود از کانون وکال به ایشــان 
اطالع دادند نمابری از ســوی وزارت دادگســتری دریافت 
شــده است. محتوای نامه، اعالم اسامی ۶۱ نفر از واجدین 
شــرایط برای شــرکت در انتخابات هیئت مدیره است که 
نه تنها خارج از مهلت دوماهــه اعالم گردید، بلکه مقام 
صادرکننــده نیز به جــای دادگاه عالــی انتظامی قضات، 

وزارت دادگستری بود! 
هیئت نظارت شــبانه جلسه ای در محل کانون تشکیل 
داد کــه تصمیم نهایی بــر عدم ترتیب اثــر دادن به نامه 
شــد. انتخابات در روز بعد برگزار، اما در نهایت با فشارها 
یکی از منتخبین از ترکیب اصلی هیئت مدیره حذف شــد. 
همین طور در ماجرای برگزاری سی ویکمین دوره انتخابات 
هیئــت مدیره، در حالی کــه دادگاه عالی انتظامی قضات 
در نامه مورخ ۵ بهمن ۱۳۹۸ اســامی ۱۲۱ نفر از واجدین 
شرایط برای انتخابات را به کانون مرکز اعالم کرده بود، در 
نامه ای دیگر به تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۸، شــش نفر از جمله 
رئیس وقت کانون را از فهرســت اولیــه حذف نمود. این 
شــش نفر بخت باالیــی برای عضویت اصلــی در هیئت 
مدیــره برخوردار بودنــد و بین آنها دو رئیــس و دو نایب 

رئیس پیشین کانون مرکز نیز حضور داشت.
رؤســای مختلــف قــوه قضائیــه کانون هــای وکال را 
بی نصیب نگذاشــته اند. در ۲۷ خرداد ۱۳۸۸ رئیس وقت 
قوه قضائیه (آیت اهللا صادق الریجانی) بدون درنظرگرفتن 
ماده ۲۲ الیحه قانونی اســتقالل کانون وکالی دادگستری، 
رأســا آیین نامه ای جدید برای اجرای این قانون به تصویب 
رســاند. بی درنگ اسکودا با همت شادروان بهمن کشاورز 
تشکیل جلسه و اعالم نمود که آیین نامه قابل اجرا نیست. 
رئیس دستگاه قضا هم طی نامه ای توقف اجرای آیین نامه 
را اعالم کرد. طرفه اینکه این توقف ســال بعد تمدید شد! 

در روزنامه رســمی شــماره ۱۹۰۱۶ مــورخ ۱۳۸۹/۳/۲۵ 
نامه ای از طرف رئیس حوزه ریاســت قوه قضائیه خطاب 
به معاون حقوقی این نهاد با این متن منتشــر شده است: 
«...ریاســت محترم قــوه قضائیه با تمدیــد توقف اجرای 
آیین نامــه اجرائی الیحــه قانونی اســتقالل کانون وکالی 
دادگســتری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ از تاریخ انقضا به مدت 
شش ماه دیگر موافقت نمودند». جالب اینکه این «تمدید 
تعلیق» که تأســیس غریب و بی سابقه ای در نظام حقوق 
کشــور اســت که بارها نیز در این مورد خاص ادامه یافت 
که از جملــه می توان به نامه های مندرج در روزنامه های 
رسمی شماره ۱۹۲۱۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۳ و شماره ۱۹۴۴۲ 

مورخ ۱۳۹۰/۹/۹ اشاره کرد.
چنیــن تصمیماتی تــا چه حد بــا قوانیــن و مقررات 
انطبــاق دارد همواره محــل بحث و اختــالف نظر میان 
صاحب نظران بوده و از حوصله این یادداشت خارج است، 
اما گاهی از مجموعه رفتارها این گونه برداشــت می شود 
که هــدف بی خاصیت کردن نهاد انتخابات و تشــکل های 
صنفی اســت. به مــرور در افــکار عمومی این پرســش 
مطرح می شــود که وکالی دادگســتری که نمی توانند از 
حق خود دفاع کنند، چگونه از حق دیگران دفاع خواهند 
کرد؟ متأســفانه عموم اعضای جامعــه وکالت دلزده از 
امــکان نقش آفرینی ســکوت کرده اند کــه می توان درک 
کرد. ســخنانی از این دســت در این روزها که شهر شلوغ 
اســت البه الی اخبار گم می شود. می دانم به احتمال زیاد 
خواننده این جمله را از یک وکیل دادگستری نمی پذیرد و 
به حساب منفعت طلبی شــغلی می گذارد، اما برای ثبت 
در تاریخ باید گفت که تجربه نشــان داده لوث کردن کانون 
وکال و تضعیف نهاد وکالت و حق دفاع، در نهایت به زیان 
منافع عمومی اســت. از یاد نبریم مطابق اصل ۴۰ قانون 
اساســی هیچ کس نمی تواند حتی اعمال حق خویش را 

وسیله تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

گمشده در شهر شلوغ

گستره علم، تنگه عمل
جایزه نوبل رشته فیزیولوژی و پزشکی در سال جاری، 

همچون چند ســال اخیر، به طرحی تعلق گرفت که 

محوریت آن علوم ژنتیکی و دانش پایه فیزیولوژیک 

بود. پیدا کردن ژن های جدید یا گیرنده های ســلولی 

تازه، معرفی ریزآبشــارهای جاری در دل سلول های 

انســانی، بررســی تعامل ژن ها با محیــط نانومتری 

اطراف شــان در داخل هسته سلول ها و کشف تأسیساتی در ســاختار یاخته های عصبی یا عروقی، 

جــزء زمینه های پرطرفداری بوده اند که در دهه های اخیر برنــدگان جایزه نوبل را تعیین کرده اند. 

کشــف و انتشــار چنین یافته هایی از هر منظری محترم و شایان ستایش اســت. اگر از آن دسته از 

افراد هستید که با خود می گویید این اکتشافات چه کمکی به زندگی مردم می کند، باید خاطرنشان 

کرد که علوم پایه ای که روز به روز گســترده تر می شود، اســاس طبابت در دهه های آینده و تولید 

دارو برای بیماری های مختلف را فراهم می کند. شــاید به ثمرنشســتن ایــن یافته ها در کوتاه مدت 

خیالی باطل باشد، اما بسیاری از داروهای فعلی که روزانه مصرف می شوند و از لطف حضورشان 

چندسالی بیشتر عمر می کنیم، زمانی در قالب علمی پایه و نامأنوس معرفی شدند. اصال حتی اگر 

این یافته ها به دردی هم نخورند، به قول قدیمی ها از بی کار نشســتن بهتر است. اسراری که از دل 

این کشــف و شهود برمال می شود، بســیار رابطه نزدیک تری با ایمان به خدا و خلقت دارد تا دعوا 

بر سر دیده ها و ندیده ها.

از طرفی نمی توان منکر این قضیه بود که مســیر تبدیل شــدن یک کشف علمی به یک داروی 

شــفابخش و در دســترس، هزارتویی دارد که تمــام امیال خبیث ذات آدمــی را تحریک می کند. 

حرص و طمع علمــی برای چاپ مقاالت مرتبط با داروهای جدید، حــرص اقتصادی برای تولید 

و توزیع دارو، فرســودگی علمی جامعه درمان برای استفاده از داروی جدید به جای داروی قبلی، 

تحجــر فرهنگی جامعه برای تن دادن به درمانی نوین، تداخل و موازی کاری جبهه طب ســنتی و 

ســوزنی و گیاه درمانی و آب درمانی و زالودرمانی و...، همگی مســیر یک یافته علمی فاخر را برای 

تبدیل شــدن به یک گزینه درمان التیام بخش تهدید می کنند. پس از عبور از این هزارتو، تازه نوبت 

روابط بین الملل و سیاســت زدگی می رســد که تعیین می کند دارو در چه کشــوری توزیع شــود و 

در چه کشــوری تحریم ! ته ته این مســیر هم نوبت بزرگ زاده ها و آقازاده هاســت تا به لطف پدر و 

امضاهایش، صفر تا صد دسترســی به دارو را به دســت گیرند و مردم بمانند و حوض شان و البته 

ناصرخســرو! خالصه اینکه گستره طبابت وسیع و الیتناهی است. یکی قسم می خورد که با دعای 

مادرش ســرطان را درمان کرده، دیگری با میلیون ها دالر بــرای درمان مولکولی و ژنتیکی و... دو 

هفته هم دوام نمی آورد. آنچه از ما برمی آید، این اســت که تالش دانشــمندان برای یک کشــف 

سلولی و ژنتیکی را محترم بشماریم و بدانیم شاید نزد خدا تک جمله ای که آنها به علم می افزایند 

از کرور کرور کتابی که ما می خوانیم به صواب نزدیك تر باشد.

نقد هفته

تروی - ولفگانگ پیترسن - ۲۰۰۴

ادیسه (شــان بین ) : مردان در دام عظمت جاودانگی اسیرند و ما از خودمان می پرســیم: آیا پژواک کارهای ما در طول قرن ها طنین انداز 

خواهد شد؟

آیا بیگانگان نام های ما را مدت ها بعد از رفتن ما می شنوند؟

و از خود می پرسند که ما چه کسانی بودیم؟ و تا چه حد عاشق بودیم؟

دیـالـوگ روز

گزارش خوانى

روزنامه نگاران و عکاسان را آزاد کنید
۴۰ روز از مرگ مهســا امینی می گذرد. در این مدت اعتراضات زیادی 
بــه نحوه مرگ او در خیابان، دانشــگاه ها و شــهرهای کوچک و بزرگ 
شــده اســت و تعدادی در این اعتراض ها کشــته و زندانی شده اند که 

خبرنگاران، روزنامه نگاران و عکاسان نیز در بین آنها بوده اند.
دو نهاد صنفی انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران و انجمن 
صنفی عکاســان مطبوعاتی برای آزادی اهالی رســانه اقداماتی انجام 

داده اند.
در آخرین جلســه هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان 
تهران که با حضور اعضا و منتخبان جدید برگزار شد، درباره درخواست 
عمومی ریاســت محترم قوه قضائیه برای گفت وگو درباره امور مربوط 
به این قوه تبادل  نظر و مقرر شــد در این زمینه نامه  ای خطاب به ایشان 
نوشــته شــود. در این نامه بــه دو موضوع مشــکالت امنیت حرفه ای 
روزنامه نــگاران در کســب خبــر و تهیــه گزارش های تحقیقــی و نیز 
وضعیت و آزادی روزنامه نگاران بازداشتی به طور مفصل اشاره شده و 
آمادگی خود را برای گفت وگو در این موارد و دیگر موضوعات مرتبط با 

روزنامه نگاران اعالم کرده است.
همچنیــن انجمن صنفــی عکاســان مطبوعاتــی دربــاره آخرین 
وضعیت عکاســان بازداشتی اطالعیه ای منتشــر کرده که در آن آمده 
اســت: «بیش از یک ماه از بازداشــت تعدادی از عکاســان مطبوعاتی 
می گذرد. انجمن صنفی عکاســان مطبوعاتی ایران در راســتای وظیفه 
خــود در جهت پیگیری وضعیت همکاران خــود، الزم می داند  آخرین 
شــرایط این همکاران و اقدامات انجام شده تاکنون را به اطالع اعضای 
انجمن و جامعه عکاســی ایران برســاند. از روزهای ابتدایی بازداشت 
این عکاســان، انجمن از طریــق ارتباط با خانواده و نزدیکان عکاســان 
بازداشــتی، تالش کرده تا از آخرین وضعیت این همکاران اطالع دقیق 
داشــته باشد. همچنین انجمن بر اساس ظرفیت های حقوقی و قانونی 
خود با مسئولین کشور تماس گرفته و درباره شرایط عکاسان بازداشتی 
کســب اطالع و آزادی این عکاسان را درخواست کرده است. در همین 
راســتا، انجمن مکاتباتی را با مســئولین قوه قضائیه انجام داد که یکی 
از این نامه ها، مســتقیما به ریاســت قوه قضائیه ارســال شد. در پاسخ 
به این پیگیری ها، یکی از افراد مســئول در قوه قضائیه درباره مکاتبات 
صورت گرفتــه بــا هیئت مدیره انجمــن تماس گرفتــه و اطالعات الزم 
درباره عکاســان بازداشتی به ایشــان داده شد و پیگیری های مربوط به 
آزادی این عکاســان همچنان نیز از طریق قــوه قضائیه ادامه دارد. این 
مکاتبات با معاونت مطبوعاتی وزارت ارشــاد نیز انجام شــده و عالوه 
بر این در جلســه ای با حضور مدیرکل مطبوعات داخلی، درخواســت 
آزادی این همکاران مطرح شده و این معاونت قول همکاری و پیگیری 
الزم را داده اســت. همچنین در این جلسه از سوی انجمن به وضعیت 
نابســامان عکاسی مطبوعاتی در کشــور و نوع برخورد مسئولین با این 
حرفه اعتراض شده و بر ضرورت انجام فعالیت آزاد و شفاف رسانه ای 
تأکید شد. عالوه بر این، درباره وضعیت همکاران بازداشتی در جلسات 
جداگانــه با مدیــران برخی رســانه های اصلی دولتی نیــز گفت وگو و 
درخواست شــد تا آنها نیز از ظرفیت های خود برای پیگیری آزادی این 
همکاران استفاده کنند. از بین عکاســان بازداشتی تاکنون خوشبختانه 
خانم بهار اصالنی و آقای احمد حلبی ســاز به قید وثیقه آزاد شده اند، 
اما با کمال تأســف خانــم یلدا معیری و آقایان آریا جعفری و حســین 
اســماعیلی همچنان در بازداشت به سر می برند. عکاسان بازداشتی از 
بیماری های مختلف رنج می برند و نیازمند ایجاد شــرایط درمانی پایدار 
و مســتمر هســتند؛ به خصوص که در پیگیری وضعیت خانم معیری 
و تماس با خانواده ایشــان متوجه شدیم ایشــان در سلول انفرادی در 
بازداشــت هســتند. انجمن صنفی عکاســان مطبوعاتی ایران بار دیگر 
با هشدار درباره ازدســت رفتن مرجعیت رسانه  ای، دستگیری عکاسان 
مطبوعاتی را محکوم کرده و با ابراز نگرانی از وضعیت ســالمتی آنها، 
آزادی فوری و ســریع ایشان را از مسئوالن قضائی و امنیتی درخواست 

می کند».
محمــد اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی، در تاریخ ۲۹ 
شهریور سال جاری درباره پیگیری وضعیت خبرنگاران بازداشتی گفت: 
«تعدادشان زیاد نیست، حوزه معاونت مطبوعاتی را در این زمینه مأمور 
کردیم و دســتگاه های امنیتی هم واقعا همکاری می کنند». اسماعیلی 
دربــاره اینکه کار این افراد اطالع رســانی بوده اســت، عنوان کرد: «اگر 
مواردی باشــد که فقط اطالع رســانی باشــد، قطعا دچــار محدودیت 
نخواهند شــد. موضوع این است که این دوستان را همه می شناسیم و 

اگر خطایی هم کرده باشند، تالش می کنیم برطرف شود».
طبق آمار حدود ۳۰ روزنامه نگار و عکاس در سراسر کشور بازداشت 
شده و در زندان به سر می برند. از روزنامه «شرق» نیز «نیلوفر حامدی» 
خبرنگار اجتماعی در تاریخ پنجشــنبه ۳۱ شــهریور در منزلش دستگیر 
شــد و اکنون در بند ۲۰۹ زنان اوین زندانی اســت. او پنجشنبه شب ۲۸ 
مهر در تلفنی که به همسرش داشته است، اطالع داد آخرین بازجویی 

او یکشنبه ۲۴ مهر بوده و همچنان در بالتکلیفی است.
همچنین الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم میهن نیز در زندان اوین است.

چشم پزشک

امیر عربی

از ســاعت ۱۳:۲۸ روز ســوم آبــان، اولین 
خورشــیدگرفتگی قــرن در ایران آغاز شــد و 
مردم در گوشــه و کنار کشــورمان توانســتند 
شاهد این خورشــیدگرفتگی جزئی باشند. این 
خورشــیدگرفتگی جزئی به وقــت جهانی از 
ساعت ۹ صبح از شمال اروپا (جزیره ایسلند) 
آغاز شــد و در ســاعت ۱۳ در شمال اقیانوس 
هند به پایان رســید و حداکثر گرفت در میانه 
روســیه با قدر ۸۶ درصــد رخ داد . به گزارش 
مؤسســه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران، در بازه 
ایــن خورشــید گرفتگی،  زمانی چهار ســاعته 
حداکثر گرفت در خراســان شمالی و بجنورد 
با قدر ۶۹ درصــد و کمینه گرفت در چابهار با 

قدر ۵۱ درصد بود. 
درصد این کسوف در مناطق مختلف متغیر 
اســت و از حدود ۴۳ درصــد در بندرعباس تا 
حدود ۶۰ درصد در بجنورد و مشهد (بیشترین 
درصد گرفتگی در بین مراکز اســتان) ســطح 
خورشید با قرص ماه پوشانده می شود. زمان و 
حداکثر پوشیدگی در سایر نقاط ایران با تهران 

متفاوت است.
 این مقــدار حداکثر ۶۲ درصد در شــمال 
شــرق کشــور تا حداقل ۳۹ درصد در جنوب 
کشــور متغیر بود. این کسوف از مناطق غربی 
ایران آغاز شــد و از ساعت ۱۳:۲۸ در ارومیه و 
۱۳:۳۸ در ایالم قابل مشــاهده بود و به تدریج 
شهرهای دیگر رو به مرکز و شمال شرق کشور 
شاهد آغاز این خورشیدگرفتگی جزئی بودند. 
خورشیدگرفتگی در ایران حدود ساعت ۱۵ به 

اوج خود رسید.
کل گرفــت در تهران هم دو ســاعت و ۲۲ 
دقیقــه بود کــه شــروع آن از ۱۳:۴۱ بود و تا 

۱۶:۰۹ نیــز قابل رؤیت بود. زمــان اوج گرفت 
با قدر ۶۴ درصد در ســاعت ۱۴:۵۸ بود. برای 
دیگر نقاط کشور هم نزدیک همین بازه زمانی 

اتفاق افتاد.
هم زمــان با این اتفــاق، تصاویر این رخداد 
نجومی از ســاعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۱۵ به صورت 
زنــده در تارنمــای رصدخانه خیام ســازمان 
فضایــی در حال پخــش بود. ایــن تصاویر از 
طریق تلســکوپ خورشــیدی مجهز به فیلتر 

طیف اچ-آلفا دریافت شده بود.
این  خورشــید گرفتگی با چشــم معمولی 
اما بــا فیلترهــای اســتاندارد یــا عینک های 
خورشــید گرفتگی قابل رؤیت بود و به گزارش 
خبرنگار علم ایرنا، بر این اســاس گرفتگی ای 
کــه بــا آن روبه رو شــدیم مربوط بــه چرخه 
ســاروس ۱۲۴ است که هر ۱۸ ســال و ۱۱ روز 
یک بار رخ می دهد. این گرفت در اروپا، شمال 
آفریقا، کل خاورمیانه و بخشی از هند رخ داده 
است، اما در مقابل آمریکای شمالی و جنوبی، 
نیمه راست روسیه، آســیای شرقی و استرالیا 
نمی توانســتند این خورشــید گرفتگی را رصد 
کنند . خورشید گرفتگی در مناطق شمال شرقی 
ایران نســبت به دیگر مناطق کشور طوالنی تر 
بــود و بخش بزرگ تــری از قرص خورشــید 

پوشیده شد.
خورشــیدگرفتگی بعدی کــه از ایران قابل 

رصد است، ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ خواهد بود.
تقویــم خورشــید گرفتگی های جزئــی در 
جهان نشــان  می دهــد تا ســال ۲۰۲۹، چهار 
خورشیدگرفتگی جزئی دیگر را شاهد خواهیم 
بود که دو خورشیدگرفتگی در سال ۲۰۲۵ و دو 

مورد دیگر در سال ۲۰۲۹ خواهد بود.

علم خوانى

پایان اولین خورشیدگرفتگی قرن

وکیل دادگستری

ابراهیم ایوبی


