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 مردم را نباید انکار کرد. انکار مردم به بازگشت خشونت بار 
آنان می انجامد. گیرم این مردمی که پا به خیابان گذاشــته و 
اعتراض می کنند، همه آن مردمی نباشند که وجود دارند؛ اما 
مردم اند. مردمی که پیش از این وجود نداشــتند و اگر وجود 
داشتند، دیده نمی شدند. مردمی بسیار متفاوت از آن جماعتی 
که دولت تصورشــان را دارد. دولت ها آن قدر گرفتار مســائل 
خویش اند که قادر نیســتند که مردِم در حال تغییر را ببینند و 
حتی اگر ببینند قادر به درک شــان نیســتند. از این رو است که 
در مواجهه با چنین مردمی دســت به انکار آنان می زنند.اما 
نمی تواننــد نســبت های وجودی خود را با نســبت های آنان 
(مــردم) ترکیب کنند. البته این شــکاف یا شــقاق بین دولت 
و مردم همواره وجود داشــته اســت. حتــی دولت هایی که 
با رأی حداکثــری مردم روی کار آمده انــد صرفا نمایندگان و 
مجریــان مــردم بوده اند نه خود مــردم  و بیشــتر از هر چیز 
نقــِش مردم بــودن را ایفا می کردند. با ایــن وصف، وضعیت 
بــرای دولت هایی که بدون رأی چشــمگیر مردم بر ســر کار 
می آیند سخت تر اســت؛ خاصه اگر این دولت ها با اعتراضات 
مردمی مواجه شــوند. در این شرایط اســت که آنان ناگزیرند 
دســت به انکار معترضان بزنند یا بــه غیبت طوالنی بروند و 
مواجهه با مردم را به دســتگاه های دیگر بســپارند. کاری که 
دولت ســیزدهم در حال انجام آن است. غیبت در مواجهه با 
مردم به اســتثنای حضور نابهنگام سخنگوی دولت در یکی از 
دانشــگاه ها، اینک دولت سیزدهم. اینکه دولت سیزدهم قادر 
نیست در اعتراضات کنونی نقش اساسی ایفا کند، چندان دور 
از انتظار نیست. این دولت با رأی قابل پیش بینی و بی اعتنا به 
ســلیقه ها و نگرش های متفاوت مردم روی کار آمده اســت. 
ایــن نکته مهم اســت اما تعیین کننده نیســت؛ چر اکه رئیس 
دولت می توانســت بعد از روی کار آمدن خطــاب به مردمی 
ســخن بگوید کــه نامرئی اند اما وجود دارند. دولت رئیســی 
نه تنهــا چنین کاری نکــرد بلکه فرصت را مغتنم شــمرد تا 
مطالبــات ایدئولوژیک چهره ها و جریانات سیاســی را محقق 
ســازد که از حامیان دولت بودند؛ مطالباتی همچون تفکیک 
جنسیتی و تقویت هرچه بیشــتر گشت ارشاد. این تصمیمات 
در شــرایطی گرفته می شــد که تردیــدی در ناموفق بودن آن 
وجود نداشــت. دولت ســیزدهم و بیش از همه حامیان آن 
می پنداشــتند جامعه در انفعالی سیاســی به ســر می برد و 
بعید اســت در برابر تصمیمات این چنینی، واکنشی حیاتی از 
خــود بروز بدهد. در چنین شــرایطی تحمیل اراده به جامعه 
منفعل کاری ســهل به نظر می رســید. غافل از اینکه جامعه 
ضربان حیاتی داشــت و فقط آنان این صدا را نمی شــنیدند. 
اما اعتراضات اخیر نشــان داد این تحلیــل تا چه میزان خطا 
بوده اســت. با وجود این، باز هم دولت ترجیح می دهد غایب 
باشد، گویا دولتی که در انفعاِل مردم روی کار آمده حق خود 
می داند که در وضعیت موجود غایب باشد و اختیارات خود را 
به دیگران واگذار کند. این تاکتیک فرصت مغتنمی برای مردم 
به وجود آورده اســت. یکی از دالیل غیبت دولت ســیزدهم 
این اســت که مخالفت مردم دقیقا با همان چیزی اســت که 
این دولــت برای اجرای آن روی کار آمده اســت. بگذریم که 
ایــن مخالفت از روزهای آغازین خود فراتر رفته اســت. دیگر 
آنکه دولت ســیزدهم به اشــتباه این بخش از مردم را بخش 
ناچیــزی از مردم می داند که چندان نســبتی با مردم ندارند و 
مردمــی متفاوت اند؛ همان مردمی که دولت رئیســی انتظار 
آنان را نمی کشــید، یــا حداقل به این زودی ها انتظارشــان را 
نداشت. مردم یک کل واحد نیســتند، اجزای درهم تنیده یک 
کل اند که فراتر از کل واحد هســتند با تفاوت های آشــکار. به 
تعبیر رانسیر «سیاست از لحظه ای وجود دارد که حوزه ظهور 
یک فاعل سیاســی یا ســوژه، یعنی مردم وجود داشته باشد، 
فاعلی که صفت ویژه اش این اســت که بــا خودش متفاوت 
اســت، از درون منقسم اســت».* به بیان دیگر می توان گفت 
هرجا آن بخش از جامعه که در جامعه مرئی نیســت حضور 
پیدا کند، حوزه ای از قدرت مردم خلق خواهد شــد. این حوزه 
شــاید به ظاهر شکننده و گریزپا باشد اما توان بالقوه است. اگر 
بخواهیم با وســواس بیشــتری این بخش از مردم را واکاوی 
کنیــم، باید گفت مردم را نمی توان در هویت های کلیشــه ای 
همچون نــژاد، قوم، زبــان و فرهنگ گنجاند. مــردم یکی از 
توان هایی هستند که خلق سیاست را ممکن می سازند، خلق 
همان سیاستی که از دولت روحانی برای حذف آن از جامعه 
تالش شد و با روی کار آمدن دولت رئیسی باب طبع و مقبول 
افتاد و با عمق بیشــتری ادامه پیدا کرد. اینک شبح سیاست از 
دل امر اجتماعی ســر برآورده است و دیری نخواهد نگذشت 
که این شــبح تنگناهای اقتصادی- معیشتی را دستمایه خلق 
سیاست سازد. آنچه دولت سیزدهم به خوبی به آن آگاه است  
اما در حد آگاهی داشتن از چیزی مانده و رافع مسئولیت و حل 

مشکالت اقتصادی نیست.
 * کتاب «مردم چیست؟»، ترجمه صالح نجفی و جواد گنجی، 
نشر بان

مردم اند  اما 

سـرمـقـالـه

احمد غالمی

آدمی با امید زنده اســت که نشانه ســرزندگی و شرط سازندگی 
اســت. امید به آینــده، دل را آرام و آماده تالش برای ســاختن فردا 
می کند. انســان امیدوار چشــم به فــردا دارد و دل پرامیــدش او را 
پرنشــاط می کند. نقطــه مقابل آن، ناامیدی و ترس از فرداســت که 
خشم می زاید و فریاد می آفریند. آدمی را عاصی و عصیانگر می کند. 
کســی که آینده را تاریــک می بیند، به همه چیز معترض می شــود. 
مســئله در این بحث کارشناسی نیست که آینده سیاه است یا روشن، 
مســئله در تلقی جامعه و به ویژه جوانان نســبت به آینده است؛ اگر 
جامعه ای به هر دلیل -به درســت یا به غلط- آینده را ســیاه ببیند، 
برمی آشوبد. تلقی جمعی و نگاه عمومی درباره آینده صرفا محصول 
کار رسانه های رسمی نیست تا ابالغ شود  رسانه ها با اخبار امیدآفرین 
مردم را امیدوار کنند. بخش مهمی از تلقی و نگاه عمومی محصول 
تجربه هــای هر روزه و همین زندگی روزمره اســت. وضعیت جاری 
بیمه ها و هزینه های درمان، وضعیت اشتغال، کیفیت تولید داخلی، 
تورم و گرانی از جمله عوامل مؤثر در شکل گیری قضاوت درباره امروز 
و تلقی جمعی نســبت به آینده است. به کســی که دیگر نمی تواند 
همان پرایدی که ۱۰ ســال پیش خریده را بخــرد، نمی توان گفت به 
آینده امیدوار باش چون در ســاخت فالن قطعه جزء سه کشور اول 
دنیا هســتیم. پیشرفت های علمی ارزشمندند اما برای مردم، فناوری 
نانو جای نان سفره را نمی گیرد. مالک اصلی برای عموم، روند میزان 
قدرت خرید است. برای دانشــجویی که احساس می کند کسب وکار 
در زیر ســایه سیاه تحریم رونقی ندارد و نخواهد داشت، آینده روشن 
نیست. وقتی مدام خبر از مهاجرت کسی می شنود، خشمی ناگفتنی 
را فرومی خورد و از آینده ناامید می شــود. میهمانی های خداحافظی 
برای دوستی که چمدان بسته اســت، ظاهری شاد اما باطنی تلخ و 
دلگیر دارد. واقعیت این اســت که امروز به مراتب بیش از دهه های 
قبــل، مردم به اطالعات دسترســی دارند و خود را با دیگر کشــورها 
مقایســه می کنند، از این رو جوانی که می بیند کشور کوچک قطر به 
جایی رســیده که میزبان جام جهانی است، اما ایرانی که در دیرپایی 
تمدنی و دیرینگی تجددخواهی به هیچ روی با آن قابل قیاس نیست، 
همچنان درگیر مســئله ورود خانم ها به ورزشــگاه اســت، احساس 
تحقیــر می کند، خشــمگین و ناامید می شــود. جوانی کــه می بیند 
چگونه کشــورهای مختلف جهان برای توسعه بیشتر گردشگری در 
رقابت هســتند و در جذب ثروت برای مردم شان می کوشند و چه بسا 
کشورهایی که به مراتب کمتر از ایران ظرفیت طبیعی و فرهنگی برای 
توسعه گردشــگری دارند، بیش از ما از این بازار برخوردارند، از آینده 
ناامید می شود. وقتی می بیند کارشناسان محیط زیست درباره بحران 
جدی فرونشســت زمین هشــدار می دهند و از خطرات جدی آن در 
آینده برای شــهرها ازجمله اصفهان می گویند اما برنامه ای جامع و 
اقدامی جدی برای مقابله با آن مورد توجه نیست، ناراحت می شوند. 
ادامه در صفحه ۴

آرامش در امید به آینده است

یـادداشـت

امید جهانشاهی

هنـوز

احتماال یادداشــت امروزم به مذاق خیلی ها خوش نمی آید؛ اما من 
هیچ وقت برای خوشــایند کســی چیزی ننوشــته ام و این هم مانند 
یادداشــت های دیگرم اســت. به ویژه در زمانه ای کــه همه، فقط و 
فقط انتظار تأیید شــدن دارند، فرق هم نمی کند در کدام سوی ماجرا 
باشــند. تأیید هم نه اینکه مثال با ۸۰ درصد نظرشــان موافق باشی، 
باید صددرصد موافق باشی، و نه فقط موافق، بلکه باید این موافقت 
را جار بزنی؛ و اال متهم می شــوی به سنگ اندازی و چوب الی چرخ 
گذاشــتن و مزدوری برای طرف مقابل. و اما به اصل ماجرا بپردازم. 
هفته پیــش، تجمعی در برلین برگزار شــد که بازتاب بســیاری در 
رسانه های فارسی زبان خارج کشور و در شبکه های مجازی داشت؛ 
تجمعی که بــه گفته برگزار کنندگانش بــرای حمایت از اعتراضات 
داخل ایران بود؛ اما در این تجمع اتفاقاتی افتاد که می توانست فقط 
حاشیه ای باشــد بر اصل داستان، ولی بعد که گزارش های تصویری 
آن منتشــر شد، معلوم شد که بیشــتر از حاشیه و حتی پیوندخورده 
با متن ماجرا بوده اســت. یکی از این گزارش های تصویری از ســوی 
«رادیو اروپای آزاد» منتشر شد که سابقه طوالنی در مخالفت با ایران 
دارد. در این گزارش تصویری، عکس های متعددی از حضور گسترده 
تجزیه طلبان با انبوهی از «پرچم های کشور جعلی کردستان» دیده 
می شــود. در ابتدا، وقتی توانســتم این تصاویر را با ســختی بسیار و 

پس از گذشــتن از فیلترینگ شــدید در فضای مجازی بازنشر کنم و 
نســبت به حضور پررنگ تجزیه طلبان در این تجمع هشــدار دهم، 
ابتدا با انکار گسترده مخاطبان که بعضا در ایران هم هستند، روبه رو 
شــدم و حتی این کار من را تفرقه افکنی در صفوف متحد معترضان 
نامیدند و گفتند اگر هم تجزیه طلبان در این تجمع بوده اند، تک وتوک 
و بســیار قلیل بوده اند. بعد که تعداد بیشتری از عکس ها را بازنشر 
کردم، توجیهات بیشــتری را شــاهد بودم و حتی بعضی از فعاالن 
رسانه ای و مدعیان روشــنفکری، این را نه پرچم تجزیه طلبان بلکه 
پرچم اقلیم کردستان عراق دانستند و اصرار داشتند که به هیچ وجه، 
این حضوری که ابتدا قلیل می دانستند و حاال دیگر معلوم شده بود 
بسیار هم گسترده بوده، دلیلی بر همراهی حاضران در تجمع برلین 
با تجزیه طلبان نیست. این اصرار برای من جای تعجب داشت؛ چون 
آنهایــی که این پرچم را نشــانه حضور تجزیه طلبــان در این تجمع 
نمی دانند یا از تاریخچه این پرچــم اطالع ندارند یا روی بی اطالعی 
دیگران از تاریخچه این پرچم حســاب ویژه باز کرده اند. برای همین 
الزم می دانم که شــمه ای از گذشــته این پرچــم و به وجود آمدنش 
بنویســم. اول بگویم که پرچم نماد مشترک یک جمع، قوم یا ملت 
اســت و نشان می دهد که افراد ذیل آن دارای یک هویت مشترک اند 
که آنها را به هم پیوند می دهد و وقتی نماد اشاره ای به یک سرزمین 
داشته باشد، عالوه بر همه معانی مربوط به آن، نشانگر یک سرزمین 
مشخص نیز هست. بعد از آنکه استالین، پس از پایان جنگ جهانی 
دوم، دســتوری فوق محرمانه برای آماده ســازی مقدمــات افزودن 
بخشی از خاک کشورمان به اتحاد جماهیر شوروی صادر کرد، عالوه 
بر ۳۰ هزار سربازی که با ادوات نظامی کامل در دو استان آذربایجان 
و کردستان ایران مستقر کرده بود، دوهزارو ۷۰۰ تانک و نفربر و عراده 

توپ هم به ایران گسیل کرد و با حمایت از «پیشه وری» در آذربایجان 
و «قاضی محمد» در کردستان، زمینه جدایی این دو استان از ایران را 
فراهم کرد. قاضی محمد در مهاباد «جمهوری شــوروی کردستان» 
را اعالم و با این کار، کشــوری جعلی را با آرزوی تشــکیل «کردستان 
بــزرگ» بنا نهاد و با همراهی «مال مصطفــی بارزانی»، پرچمی هم 
برای این بخش تجزیه شــده از ایران فراهم کرد که دارای ســه رنگ 
قرمز و سفید و سبز (برعکس رنگ های پرچم ایران) با نشان خورشید 
در وســط آن بود. پس از تالش «قوام الســلطنه» که سبب بازگشت 
دو استان آذربایجان و کردستان به ایران شد، مصطفی بارزانی با آن 
پرچم به عراق گریخت و خیلی ســال بعد با اشغال عراق به دست 
آمریکا، آن پرچم به امید روزی که «کردســتان بــزرگ» تحقق یابد، 
تبدیل شــد به پرچم اقلیم کردســتان عراق. حال با ذکر سابقه این 
پرچم، توجیه کنندگان حضور تجزیه طلبان در تجمع برلین، الزم است 
توضیح دهند که چگونه این پرچم که برای اعالم استقالل کردستان 
از ایران و تجزیه این بخش از کشــورمان ساخته شده، معنایی غیر از 
تجزیه طلبی دارد؟ قطعا و حتما برگزار کنندگان آن تجمع از ســابقه 
ایــن پرچم و معنای تجزیه طلبی آن برای کشــورمان آگاه بوده اند و 
حضور پرشــمار تجزیه طلبان پرچم به دســت در این تجمع، نشــانه 
اتحاد آشکار برگزار کنندگان این گردهمایی با تجزیه طلبان دارد؛ ولی 
پرسش این اســت که چرا در درون کشورمان، برخی تالش می کنند 
یا این اتحاد شــوم را نادیده بگیرند یا آن را بی اهمیت جلوه دهند یا 
به توجیهاتی که به هیچ شکلی معنایی جز حمایت از تجزیه طلبی 
ندارد، متوسل شوند؟ بعضی می گویند تجزیه ایران امری غیرممکن 

است. آیا واقعا چنین است؟ 
ادامه در صفحه ۴

مـتـن و حـاشـیـه

توجیه اتحاد با تجزیه طلبان

مهرداد احمدی شیخانی

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

این گفت وگو را در صفحه  ۶ بخوانید این گزارش   را در صفحه  ۱۱ بخوانید

دوبلور، گوینده، مدیر دوبالژ و بازیگر 
نام آشنای ایرانی در ۸۱سالگی درگذشت

گفت و گو  با سید حسین سراج زاده
استاد جامعه شناسی دانشگاه  خوارزمی

مسیر آرامش بسته نیستسکوت صدای«مقامی»

تعلیق زمستان
با منفی شدن قیمت گاز در بازار جهانی، سناریوی فصل سرد اروپا به نتیجه نرسید

بهناز شــیربانی: وقتی از تلویزیون آن هم در سال هایی که سایه جنگ بر 
ســر کشــورمان بود و برنامه هایی که تنها از دو شبکه روی آنتن می رفتند 
حرف می زنیم، به یقین می توان شرایط دشواری را برای برنامه سازی در 
این مدیوم متصور بود. برنامه «دیدنی ها» در این شرایط روی آنتن رفت 
و سال ها مخاطبان بی شماری داشت و بخش زیادی از شهرت این برنامه 

بی تردید متعلق به اجرای بی نظیر زنده یاد جالل مقامی است. 

نام او به این برنامه گره خورده اســت؛ او که بدون شــک در برقــراری ارتباط با مخاطبانش تبحر 
داشــت و می دانست در شرایط پرالتهاب جنگ چطور باید با مردم ارتباط گرفت. دوبله ایران ماه های 
تلخی را پشــت سر گذاشــته و این بار سیاه پوش یکی دیگر از تکرارناشــدنی ترین هنرمندانش است. 
جالل مقامی، یکی دیگر از ســتاره های دوبله ایران را از دست دادیم. مراسم تشییع پیکر این هنرمند 
روز یکشــنبه هشتم آبان از خانه هنرمندان برگزار و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) خاکسپاری 
خواهد شــد.جالل مقامی و  منوچهر اســماعیلی از سرآمدان نسل طالیی دوبله بودند که به فاصله 
دو ماه از دنیا رفتند. خانواده پدری مرحوم جالل مقامی اهل کاشــان بودند اما او ۸۱ ســال پیش در 
تهران به دنیا آمد. در نوجوانی عاشق تئاتر شد و گاهی نمایش نامه می نوشت. روزی در اجرای یکی 
از تئاترهای دوران دبیرســتان حیدر صارمــی (گوینده معروف آن زمان رادیو) تماشــاچی تئاتر آنها 
می شود. مقامی از او می خواهد که او را برای بازی به دیگران معرفی کند اما صارمی به او پیشنهاد 
می دهد به دوبله برود و مقامی را به اســتودیو عصر طالیی معرفی می کند و در ســال ۱۳۳۷ رسما 

دوبلور می شود.

 در سال های گذشــته، بارها از سوی جامعه شناسان شنیده ایم که درباره وضعیت 
موجود به مسئوالن هشــدار داده بودند. در جلسه مســئوالن و مشاوران حسن 
روحانی در آستانه گران شدن بنزین، یعنی پیش از آبان ۹۸ هشدارهایی داده شد و 
مسئوالن نظرات جامعه شناسان را جویا شدند. در آن جلسه، سعید مدنی،   حضور 
داشت  و گفت ما درباره اتفاقات احتمالی هشدار داده بودیم و دقیقا می دانستیم 

این ماجرا نتیجه اش آبان ۹۸ خواهد شد، اما کسی هشدارها را جدی نگرفت. 

در جلســات راهبردی بعد از آن نیز بارها هشــدار داده شد که فشارهای اجتماعی رو به افزایش است 
و مردم دیگر کشــش فشــارهای اقتصادی و اجتماعی را ندارند، مســئله ای که بازهم کسی به آن گوش 
نســپرد و حاال ایران در شرایطی اســت که هنوز نمی توان درباره آینده اقتصادی و اجتماعی آن پیش بینی 
مشــخصی داشت. سید حسین سراج زاده، جامعه شناس ایرانی و استاد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی 
است، او همچنین ریاست انجمن جامعه شناسی ایران را بر عهده دارد. این استاد دانشگاه هم از آن دسته 
از اســتادان جامعه شناسی است که می گوید در چند سال گذشته می شــد آینده را متصور بود و حاال هم 
می شــود به خوبی مشخص کرد که چگونه می توان کشور را به ساحل آرامش رساند. از قبل هم برخی از 
جامعه شناسان مطرح کرده بودند که جامعه ایران «جامعه جنبشی» است و ما با «شهروندان معترض» 
روبه رو هستیم  و مجموعه ای از مطالبات مختلف برآورده نشده در بین اقشار مختلف مردم به  صورت های 
گوناگون وجود دارد. احســاس اینکه دولت ها در برآوردن این مطالبات توانمند باشــند، به تدریج روزبه روز 
کمتر شده و از بین رفته است.  این گفت وگو درباره بحران است و کشوری که سال هاست در شرایط حساس 

کنونی به سر می برد.

شورای تأمین سیستان و بلوچستان از عزل فرمانده انتظامی   و 
رئیس کالنتری ۱۶ و تعقیب قضائی این افراد خبر داده است

  صالحی، مدیرمسئول روزنامه اطالعات : اگر در همان روزهای نخست 
حوادث زاهدان این اتفاق می افتاد، شرایط آن منطقه چنین نبود! 

برکناری در زاهدان

۲

۱۱

۲

۹

واکنش ها به ترور در شیراز

بررسی هنر اعتراضی در گفت وگو  با 
هادی حیدری و بهرنگ صمدزادگان

یحیی، اقتصاددان بزرگ؟

 مردم  سراسر کشور  با برگزاری راهپیمایی
 جنایت حرم مطهر احمدبن موسی )ع( را محکوم کردند
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یادداشت

بیانیه مشترک وزارت اطالعات 
و سازمان اطالعات سپاه

اولین بیانیه مشــترک وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه درباره 
«مداخالت رژیم آمریکا در اغتشاشات اخیر کشور» منتشر شد.

در بخش هایی از بیانیه هفت  هزار کلمه ای مشــترک وزارت اطالعات 
و اطالعات سپاه آمده است:

  محرز شده است که زمینه سازی، مقدمه چینی و نیز بخش مهمی از 

عملیات اجرائی آشوب های اخیر از سوی سرویس های جاسوسی بیگانه 
در قالب بســته ای طراحی و به واسطه برخی گروه ها و شبکه های مرتبط 

با آنها به روش های مختلف درون کشور پیاده سازی شده است.
  طبق اطالعات کامال موثق، ســازمان CIA عالوه بر بودجه ســاالنه 

اختصاص داده شــده برای سازمان  های سابق  االشاره ، اخیرا و پس از آغاز 
آشــوب  ها در ایران، بودجه کمکی معادل حدود ۵۳ میلیون دالر دیگر، با 
ترک تشریفات اداری- مالی در دو مرحله به آن سازمان  ها اختصاص داده 
و توصیه کرده اســت که این بودجه در درجه اول برای امور به  اصطالح 
رســانه  ای و تقویت ابزارهای اینترنتی به  منظور حفظ ارتباط با آشوبگران 

هزینه شود!
  شــرکت متا، مالک اینســتاگرام و واتس اپ نیز مشــابه توییتر، تمام 

قوانین بین المللی و قوانین رســمی خود را در مقطع اغتشاشــات ایران 
زیــر پا گذاشــت و با اقداماتی از قبیل دســتکاری عمــدی الگوریتم های 
هوش مصنوعی باعث شــد اخبار جعلی، مــوارد نفرت افکنی و اقدامات 
خشونت آمیز با شــدت بسیار زیاد برای جامعه ایرانی به صورت هدفمند 

منتشر شود.
  ســرویس های اطالعاتی دشمن نیز ظرفیت های مختلف خود برای 

قاچاق تجهیزات غیرقانونی این شبکه به داخل کشور را فعال کردند.
  در تاریخ ۲۹ شــهریور ۱۴۰۱ تیمی از C I A با پوشــش وزارت خارجه 

آمریکا، با حضور در مقر گروهک تجزیه طلب موسوم به «حزب دموکرات 
کردستان ایران» در شــهر اربیل کردستان عراق با سرکرده آن گروهک به 

نام مصطفی هجری دیدار و گفت وگو کرد.
  در این نشســت، طاهر محمودی، کمال کریمی، محمد نظیف قادری 

و محمد صالح قادری، سرکرده گروهک را همراهی می کردند. شایان ذکر 
است که در گذشته نیز سازمان ســیا، مصطفی هجری و عبداهللا مهتدی 
(سرکرده گروهک کومله) را به آمریکا فراخوانده و به آنها ابالغ کرده بود 
که باید با یکدیگر ادغام شــوند؛ و اال کمک های مالی و تســلیحاتی رژیم 

مافیایی آمریکا به هر دو گروهک قطع خواهد شد!
  در اجــرای آن دســتور و به عنــوان گام اول، دو جناح انشــعابی 

حزب منحله موســوم به دموکرات کردســتان ایران در تابستان گذشته 
بــا یکدیگر ادغام شــدند و در حال فراهم آوردن زمینه بــرای ادغام با 
گروهک کومله بودند که با افشاگری رسواکننده وزارت اطالعات درباره 
وابســتگی کومله به رژیم کودک کش صهیونیستی مواجه شدند و لذا 
مجبور به تعویق برنامه دســتوری ادغام دو گروهک خائن و وابسته به 

بیگانگان شدند.
  اگرچــه آزادی دسترســی به اینترنــت یکی از شــعارهای دروغین 
لیبرال دموکراســی غرب است و آنها مدعی هســتند که اینترنت آزاد باید 
در دســترس همگان باشد، اما بسیاری از خدمات اینترنتی و نرم  افزارهای 
مفید برای جامعه جهانی و مردم ایران از سوی دولت آمریکا مسدود شده 
اســت. این مدعیان دروغین آزادی با ارائه اینترنت  های خارج از حاکمیت 
کشــورها مثل اســتارلینک که طبق قوانین بین  المللی بایــد با نظارت و 
رضایت کشــور میزبان ارائه شود، ســعی در گسترش دیکتاتوری اینترنتی 
آمریکا را دارند. مصداق روشن این تضاد رفتاری عالوه بر موارد فوق  الذکر، 
اقدام دولت آمریکا مبنی بر انسداد و محدودیت خدمات  رسانی ابزارها و 

فناوری  های ارتباطی و اینترنتی غیرآمریکایی در آمریکا است.
  کارگزاران دولت مافیایی آمریکا در اقدامی مداخله  جویانه به شرکت 

اســتارلینک دســتور دادند بدون رعایــت ضوابط و مقــررات بین  المللی 
و بدون دریافت مجوزهای الزم در ایران، برای دسترســی اغتشاشــگران، 
اینترنت غیرقانونی ارائه دهد. هم زمان سرویس  های اطالعاتی دشمن نیز 
ظرفیت  های مختلف خود برای قاچاق تجهیزات غیرقانونی این شبکه به 

داخل کشور را فعال کردند.
   جالب توجه اســت که دفتر تحقیق و اطالعات وزارت امور خارجه 
آمریکا بــرای مقابله با نفــوذ قدرت  های خارجی در داخــل آمریکا ۸۷ 
میلیون دالر بودجه و ۳۹۴ نفر نیروی کارشــناس اختصاص داده اســت. 
این دفتر که یکی از اعضای جامعه اطالعاتی آمریکا محســوب می  شود، 
با سوءبرداشت نســبت به وضعیت حاکم بر جامعه قطبی شده آمریکا و 
تبعیض  های سیســتماتیک در آن، ریشه این مشــکالت را در نفوذ سایرین 
در محیط سیاســت داخلی خود جست وجو می کند و برای موضوع ایران 

بودجه و پروژه مستقل تعریف کرده است.
  جنگ رســانه ای و تبلیغاتی که از قدیم یکــی از مهم  ترین ابزارهای 

اســتکبار جهانی بــرای اســتعمار و غارتگری و جنگ روانــی و تحریف 
واقعیت  های جهان به نفع غارتگران و علیه ملل ستم دیده بود، از ابتدای 
پیروزی انقالب اسالمی و با پیوستن بازماندگان رژیم ساقط شده  پهلوی و 
فراریان گروهک  های تروریستی چپ و راست و منافق و فرقه  های منحرف 
و سایر فراریان سابقه  دار به جریان مسلط رسانه  ای صهیونیستی، صورت 
و ســیرتی دیگر پیدا کرد. جریان ســلطه ضمن فراهــم آوردن به روزترین 
امکانات و تکنولوژی رســانه ا ی (البته به  هزینه   گاو شــیرده ســعودی و 
امثالهم) و ِاعمال فرماندهی واحد رسانه  ای بر آن ها، به خط  دهی آمرانه و 

بهره  برداری استعمارگرانه از این نارسانه  ها پرداخت.
   ردیابی، شناســایی، ضربه و افشــای چند صد هزار حساب کاربری 
قالبی فارســی زبان که با توســل به اخبار جعلی و بزرگ  نمایی مشکالت 
و کوچک  نمایی دســتاوردها، به  طور ناشــیانه  ای اقدام به تولید میلیون  ها 
پیام و محتوای گمراه کننده برای فریب مخاطبان فارســی زبان می کردند، 
ناکارآمدی توان عملیاتی دســت اندرکاران ایــن پروژه  ها را به کارفرمایان 

آمریکایی خود اثبات کرد.
متن کامل این بیانیه را می توانید در سایت «شرق»  بخوانید.

 شــرق: بر اســاس اطالعــات جدید، تروریســت مهاجــم به حرم 
شــاهچراغ در بیمارستان مسلمین شیراز بعد از چند عمل جراحی 
فوت کرده اســت. البته تا زمان تنظیم این گــزارش، هنوز مقامات 
رســمی این خبر را تأیید نکرده اند؛ اما طبق اخبار رسیده مهاجمی 
که فیلم و عکس او در فضای مجازی منتشــر شده است، عصر روز 
چهارم آبان با حضور در صحن شاهچراغ در شیراز، به سمت زائران 
تیراندازی کرده و منجر به کشته شــدن ۱۵ هم وطن و زخمی شــدن 
۱۹ نفر شــده است که با درگیرشــدن یک نیروی امنیتی حرم مطهر 
و سپس سررســیدن نیروهای یگان ویژه و درگیرشدن با او، مهاجم 
هم تیر خورده که پس از بستری شدن در بیمارستان مسلمین شیراز 
تحت چند عمل جراحی قــرار گرفته که در نهایت هم بدون اینکه 
شناســایی شود، فوت کرده اســت. طبق اخبار منتشره ضارب زمان 
حمله به زائران شش خشاب سالح کالشنیکف به همراه داشته که 
از دو خشاب خود استفاده کرده است؛ یعنی پس از شروع تیراندازی 
به سمت زائران، یک نیروی امنیتی حرم مطهر احمدبن موسی الرضا 
با او درگیر شــده و اجازه ادامه کشــتار را به او نداده اســت. بنا بر 
اخبار منتشرشــده، دقایقی بعد یگان ویژه به محل حادثه رسیده و 
به ســمت مهاجم تیراندازی کرده اســت و حاال هم گفته می شود 
مهاجم  پس از تیرخوردن از ناحیه شــکم از ســوی نیروهای یگان 
ویژه و زخمی شدن، بدون اینکه هویت او شناسایی شود (هیچ کارت 

شناسایی و هویتی به همراه نداشته) فوت کرده است.
داعش مسئولیت حمله تروریستی شاهچراغ را بر عهده گرفت

همان ســاعات اولیه حمله تروریستی شیراز، خبرگزاری فرانسه 
مدعی شد داعش مسئولیت این حمله تروریسی را بر عهده گرفته 
اســت. بعــد از آن هم روز پنجشــنبه گروهک تروریســتی داعش 
در هفته نامــه الکترونیکی «النبأ» که ارگان رســمی رســانه ای این 
گروهک است، مســئولیت حمله تروریستی در حرم حضرت احمد 
بن موســی(ع) در شــیراز را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری 
فارس، گروهک داعش در ابتدای این گزارش خود نوشته است: «بار 

دیگــر در یک رویداد جدید، دولت اســالمی [داعش] در داخل یک 
مرقد شرک آمیز، ایران مجوس را هدف قرار داد و یکی از مجاهدان 
خالفت اسالمی به تیراندازی در داخل مرقد اقدام کرد و ده ها کشته 
و زخمی بر جا گذاشــت». گروهک داعــش در گزارش خود مدعی 
شد در این حمله تروریستی ۲۰ نفر به شهادت رسیده و ۴۰ نفر دیگر 
مجروح شــده اند. در این هفته نامه همچنین بــار دیگر بر عاملیت 
داعش در حادثه تروریســتی در رژه اهواز تأکید و ادعا شــده است 
که حمله شیراز آخرین حمالت این گروهک تکفیری- تروریستی در 

ایران نخواهد بود.
عامل یا عامالن ترور  در  شیراز

به دنبال این حادثه، فرمانده انتظامی اســتان فارس یک نفر 
را عامل این حرکت تروریســتی دانســت که دستگیر شده است. 
رئیس کل دادگستری استان فارس نیز اعالم کرد فرد دستگیر شده 

تحــت بازجویی قرار دارد. یک منبع آگاه به خبرنگار فارس گفته 
اســت: «نام عامل این حادثه تروریستی حامد بدخشان است که 
۲۳ ســال دارد. برخی منابع از غیر ایرانی بودن عامل این حرکت 
تروریســتی خبر می دهنــد». البته اســماعیل محبی پور، معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس روز پنجشنبه گفته 
بود:  «وضعیت عامل حمله تروریستی غروب چهارشنبه چهارم 
آبان به حرم مطهر حضرت شــاهچراغ (ع) وخیم است و هنوز 
پــس از عمل جراحی به هوش نیامده اســت که مورد بازجویی 
قرار گیرد». برخالف برخی ادعاها درباره غیر ایرانی بودن مهاجم، 
معاون سیاســی-امنیتی اســتانداری فارس تأکید کرد:  «با توجه 
بــه اینکه مدارک هویتی همراه این فــرد نبوده و هنوز به هوش 
نیامده تا بازجویی شــود، از ایــن رو، اطالعات دقیقــی از هویت 
این فرد در دســت نیســت». عالوه بر معاون سیاســی-امنیتی 

اســتانداری فارس، فرمانده انتظامی فارس نیــز درباره جزئیات 
حمله تروریســتی در حرم حضرت شــاهچراغ (ع) توضیحاتی 
ارائه داد. به گزارش مهر، ســردار رهــام بخش حبیبی، فرمانده 
انتظامی فارس، درباره جزئیات حمله تروریستی در حرم حضرت 
شــاهچراغ (ع) گفت: «در زمان اذان مغرب یک نفر از دِر ورودی 
باب الرضــا (ع) وارد حرم شــاهچراغ (ع) شــد و از جلوی در به 
ســمت خادمان تیر اندازی کرد». او با اشــاره به اینکه پس از این 
شلیک تروریست مذکور به سمت زائران نیز شلیک کرد، بیان کرد: 
«نهایتا در همان ورودی این تروریست زخمی و دستگیر می شود. 
فعال یک نفر دســتگیر شــده که تحت مداوا و بازجویی است». 
از این رو هنوز مشخص نیست مهاجم همان یک نفر بوده که پس 
از تیرخوردن و بازداشــت به دلیل شــدت جراحات فوت کرده یا 
همدســت و همدستانی داشته اســت که از مهلکه گریخته اند. 
درباره مراســم تشییع شهدای حمله تروریستی شاهچراغ شیراز 
محمد هادی ایمانیه، استاندار فارس، گفته است: «تشییع شهدای 
حمله تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شهر شیراز صبح 
شــنبه در حرم مطهر حضرت شــاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد 
و از پنجشــنبه ( پنجم آبان ماه) به مدت ســه روز در شیراز عزای 
عمومی اعالم می شــود». همچنین روز شنبه هفتم آبان هم به 

همین مناسبت تعطیل اعالم شده است.
عالم انزجار عمومی از ترور

الزم به ذکر اســت که در روزهای گذشــته برخــی چهره های 
سیاسی از جمله سید محمد خاتمی، حســن روحانی، محمدجواد 
ظریف و... با صدور بیانیه ای حادثه تروریســتی شاهچراغ شیراز را 
محکوم کردند. البته جدای از شخصیت های سیاسی، مردم تهران 
و سراســر کشــور پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی، 
جنایت حرم مطهر احمدبن موسی (ع) را محکوم کردند. جدای از 
نمازگزاران، جامعه ایرانی همواره هرگونه اقدام تروریستی به دست 

هر گروه و دسته ای را محکوم کرده و از آن اعالم انزجار می کند.

واکنش ها به ترور در شیراز

شرق: چهار هفته بعد از غائله خونین زاهدان، نیمه شب پنجشنبه 

شورای تأمین سیستان و بلوچستان در بیانیه ای درباره رخدادهای 
هشتم مهرماه، از عزل فرمانده انتظامی زاهدان و رئیس کالنتری 
۱۶ این شــهر خبر داد و این شورا وعده تعقیب قضائی این افراد 
را داده و گفته اســت خسارات وارده به افراد و اموال آنها جبران 
خواهد شد. اقدامی که هرچند دیر، اما در بزنگاه تاریخی مهمی 
رقم خــورد و مانع از درگیری و گســترش اعتراضات در زاهدان 
شــد؛ زیرا حداقل خواسته مردم زاهدان شنیده شدن صدایشان و 
رسیدگی به حادثه بعد از نماز  جمعه اهل سنت در هشتم مهر 
بود. ماجرایی که در البه الی اخبار گسترده اعتراضات کمتر دیده 
شد و هر از گاهی تصویر یا روایتی از آنچه در هشتم مهر بر این شهر 
گذشته، افکار عمومی را متوجه عمق حادثه می کرد. بعد از یک 
ماه هنوز ابعاد این حادثه مشخص نیست و هر جمعه امام جمعه 
اهل سنت و مردم خواستار رسیدگی سریع برای شناسایی عامالن 
حادثه بودند تا اینکه گزارش شورای تأمین پنجشنبه شب منتشر 
شــد.  در همان ساعت های ابتدایی حادثه در گزارشی که ایسنا از 
حادثه منتشــر کرده، به اعترافات یکی از بازداشت شدگان اشاره 
شــده اســت. عبد الرحیم گرگیج به عنوان یکی از افراد درگیر در 
حوادث زاهدان پس از دســتگیری می گوید: «بعد از نماز  جمعه 
دیدیم به دلیل تجاوز به یک دختر شــلوغ شد و مردم به سمت 
پاســگاه سنگ می زدند». وی می گوید مسلح نبودم، اما در مسیر 
سه نفر در پژو۴۰۵ با اعالم اینکه دارند مردم را می ُکشند، اسلحه 
میــان مردم توزیع می کردنــد. وی ادامه می دهد تحت تأثیر جو 
اسلحه را پذیرفته و اصال به عواقب آن فکر نکرده و در نهایت از 
مردم می خواهد به شایعات توجه نکنند. حسین مدرس خیابانی، 
اســتاندار سیستان و بلوچستان نیز در رابطه با جزئیات این حادثه 
گفته بود: «تروریست  های تجزیه طلب به جز حمله به کالنتری، 
به چند بانک نیز حمله و چند فروشــگاه زنجیره ای را هم غارت 
کردند. مردم زاهدان از این افراد حمایت نکردند و ۱۹ نفر شــهید 
شــدند». اما ابعاد ماجرا با گذشــت زمان و انتشار تصاویری که 
مردم ضبط کــرده بودند، ابعاد دیگری یافــت؛ ازجمله مولوی 
عبدالحمید در اولین واکنش مردم را دعوت به آرامش کرد و در 
پیامــی ویدئویی به مردم گفت: «مردم عزیز زاهدان و اســتان به 
شایعات و تحریکات توجه نکنند و آرامش خودشان را حفظ کنند 
و از هر نوع تعرض و تحریکی در این شرایط اجتناب کنند. هرگونه 
تحریک در این شرایط مشکل ســاز خواهد بود» و از تیراندازی از 
سمت کالنتری به سمت معترضان بدون سالح که مردم عادی 
بودند و کودکان و زنان هم در میان آنها حضور داشتند، خبر داد. 
با گذشــت روزها تعداد کشته شــدگان این حادثه افزایش یافت 
و روایت هــای هر یــک از قربانیان قلب ایرانیــان را به درد آورد؛ 
از تصویر خدانور لجعه ای تا داســتان منــا نقیبی که در آغوش 
خواهرش با درد تیری که در بدن داشت چشمانش را بر این دنیا 
بست. در بیانیه شورای تأمین سیستان وبلوچستان تعداد کشته ها 

۳۵ نفر ذکر شده است.
دیروز با تصمیم به موقع شــورای تأمین اســتان و انتشــار خبر 
عزل فرمانده انتظامی زاهدان و رئیس کالنتری ۱۶ این شــهر، نماز  
جمعه در فضای آرامی برگزار شــد. در حالی که با تجمعی که در 
مســجد مکی زاهدان در آســتانه نماز  جمعه برگزار شده بود، بیم 
آن می رفت با عدم توجه به خواســت مردم زاهدان، نماز  جمعه 
ششم آبان به خشونت کشیده شود که خوشبختانه این گونه نشد. 
ســیدعباس صالحی، نماینــده ولی فقیه و مدیرمســئول روزنامه 
اطالعات نیز با استقبال از این بیانیه با اشاره به برکناری رئیس نیروی 
انتظامی زاهدان نوشته است: «مدت هاست از پیگیری «ترک فعل» 
مسئوالن سخنی شنیده نمی شــود! اگر در همان روزهای نخست 
حوادث زاهدان این اتفاق می افتاد، شــرایط آن منطقه چنین نبود! 
آیا پاســخ گوی این اهمال و تأخیر و پیامدهای ناگوار آن هســتند؟! 
منتظر می مانیم». به گزارش تسنیم، «امام جمعه اهل سنت مسجد 
مکی زاهدان در خطبه ها ضمــن دعوت مردم به حفظ آرامش از 
بیانیه شــورای تأمین سیستان و بلوچستان و اقدام صورت گرفته در 
برکناری برخی مســئوالن در زمینه حوادث هشتم مهرماه زاهدان 
اســتقبال کرد. وی در ادامه خواســتار برخورد و مجازات عادالنه 
همه مقصــران احتمالی حوادث روز جمعه زاهدان شــد و تأکید 
کرد بررســی های کمیتــه حقیقت یاب مورد پذیــرش خواهد بود. 
نمازگزاران اهل سنت زاهدان این هفته بعضا از دیگر شهرستان های 
اســتان در مرکز حضور یافته اند و از این جهت جمعیت بیشتری را 
شــامل شده اســت». در این گزارش تأکید شده بعد از نماز جمعه 
تجمع اعتراضی مردمی هم در بخش هایی از زاهدان ایجاد شــده 
که با شــعارهای ساختارشکنانه همراه بوده است. به گزارش ایرنا 
هم «در حالی که نماز جمعه اهل ســنت زاهدان و راهپیمایی آنان 
بدون مشــکل خاصی برگزار شد و مردم به سمت منازل خودشان 
رهســپار شدند، اما عده ای با سر و صورت پوشیده در میدان توحید 
تجمع کردند. این افراد در فاصله ۵۰۰متری از مسجد مکی زاهدان 
تجمع کردند و در حال سردادن شعارهای هنجارشکنانه هستند. از 
برخی مناطق حاشیه شهر زاهدان خبر می رسد که تعداد معدودی 
از معترضان دســت به آتش زدن الستیک زدند». در این گزارش از 
راهپیمایی سراوان، ایرانشــهر، چابهار و نیکشهر بعد از اقامه نماز 

جمعه اهل سنت خبر داده شده است.
جزئیات بیانیه شورای تأمین سیستان و بلوچستان

شورای تأمین سیستان و بلوچستان در بیانیه ای درباره رخدادهای 
تأسف بار هشتم مهرماه در زاهدان اعالم کرد: روز جمعه ۸ مهرماه 
پس از اتمام مراســم نماز جمعه اهل ســنت در شــهر زاهدان، 
گروهی از افراد ضمن یــورش به کالنتری ۱۶ در مجاورت مصلی 
نماز جمعه قصد داشتند حوزه انتظامی مذکور را تصرف کنند. در 
جریان این حمله با توجه به درگیری مهاجمان و نیروهای مدافع 
کالنتری، متأسفانه برخی هم وطنان مظلوم و نمازگزاران جان خود 
را از دست داده یا مجروح شدند. پس از این حادثه تعدادی افراد 

مسلح با سوءاســتفاده از فضای ملتهب ایجادشده ضمن حمله 
به شــهروندان و اماکن مختلف، اقدام به آتش زدن و غارت اموال 
عمومی و خصوصی کرده و با نیروهای حافظ امنیت درگیر شدند 
که در این حوادث تعدادی از اغتشاشگران و افراد بی گناه کشته و 
جمعی از نیروهای خدوم امنیتی و نظامی نیز به شهادت رسیدند. 
به دنبال حادثه غمبار زاهدان، طی دستور ریاست محترم جمهوری 
اسالمی ایران، وزیر محترم کشور در شهرستان زاهدان حضور یافته 
و متعاقبا با پیگیری مسئوالن عالی امنیتی، دفاعی و انتظامی کشور 
هیئت های کارشناسی به منظور بررسی علل، زمینه ها، چگونگی 
و ابعاد این رخــداد به زاهدان اعزام و اقدامــات جامعی را برای 
دســتیابی به روایت دقیق و واقعی از حوادث رخ داده در دســتور 
کار قرار دادند. تیم های بررسی و هیئت های اعزام شده به زاهدان، 
ضمن گفت وگو با فرماندهان انتظامی و مسئوالن امنیتی، بررسی 
فیلم های دوربین های مداربســته سطح شهر، جمع آوری شواهد 
میدانی، گفت وگو با شــاهدان عینی و مجروحان حادثه و دیدار با 
سران طوایف و علمای دینی، به بازسازی صحنه اغتشاش و نحوه 
اقدام نیروهای انتظامی پرداختند. نتایج جمع بندی این تحقیقات 
به شرح زیر برای اطالع مردم شریف و انقالبی سیستان و بلوچستان 

و عموم هم وطنان اعالم می شود:
۱-حــوادث روز جمعه ۸ مهرماه در دو بــازه زمانی و محیط 
متفاوت به وقوع پیوســته که از منظر عناصــر حاضر در صحنه، 

انگیزه و اقدام با یکدیگر متفاوت است.
۲-پس از پایان نماز جمعه جمعیت بالغ بر ۱۵۰ نفر که حضور 
افراد مســلح در میان آنها به اثبات رســیده با حمله به کالنتری 
۱۶، ضمن پرتاب ســنگ، تیراندازی، هدایت و زدن اتوبوس شرکت 
واحــد به دیوار کالنتری به قصد تخریــب در و دیوار و نهایتا ورود 
به محوطه کالنتری، آغازگر اغتشــاش بوده و با به آتش کشــیدن 
خودروی پلیس و مجروح نمودن تعدادی از کادر انتظامی، تالش 
کردند تا حوزه انتظامی مذکور را به تصرف خود درآورند که اقدام 
اغتشاشــگران برای تصرف حوزه انتظامی با عکس العمل پرسنل 
حاضر در کالنتری عقیم ماند (استفاده از گاز اشک آور، به کارگیری 

سالح ساچمه زن و تیراندازی).
۳- به دلیل مجاورت کالنتری ۱۶ با محل برگزاری نماز جمعه، 
تخلیه نشــدن کامل مصلی، درگیری مســلحانه و نیــز تیراندازی 
نیروهای انتظامی، متأســفانه منجر به مجروحیت و ازدست دادن 

جان تعدادی از شــهروندان نمازگزار و عابرین بی گناهی شــد که 
نقشی در اغتشاش نداشتند.

۴-پــس از پایان درگیری های مرحلــه اول در اطراف کالنتری، 
برخی افراد و نیز افرادی مسلح با سوءاستفاده از التهاب ایجادشده، 
در اطراف مســجد مکی، پشت بام های مجاور و سپس نقاط دیگر 
شــهر اقدام به اغتشــاش کرده، ضمن تخریب و آتش زدن اموال 

عمومی، دولتی و خصوصی، درگیری مسلحانه را آغاز می کنند.
۵-شــورای تأمین استان به منظور برقراری امنیت و جلوگیری 
از گســترش ناامنی و حفظ جان و مال شهروندان، نسبت به اعالم 
وضعیت امنیتی در شهر اقدام و مرحله مقابله نیروهای امنیتی و 
انتظامی با گروه های مسلح آغاز و تا اواخر شب ادامه می یابد. در 
این مقطع زمانی نیز تعدادی از افراد مســلح کشته و شش نفر از 
حافظان امنیت ازجمله سردار سرافراز هاشمی به شهادت رسیدند 

و گروهی نیز مجروح شدند.
۶-بر اســاس مســتندات موجــود تاکنون تعــداد مجموعه 
جان باختــگان حــوادث ۸ مهــر و روزهــای بعد از آن در شــهر 
زاهدان ۳۵ نفر اســت که شــامل برخی از نمازگزاران در مصلی، 
جان باختگان در مرحله اول اطراف کالنتری، کشته شدگان از افراد 
مســلح در اثر درگیری های ســطح شــهر و همچنین شهروندان 

بی گناه به قتل رسیده توسط اشرار در مناطق مختلف شهر هستند.
در پایان شــورای تأمین به مردم اصیل، وفادار و انقالبی شــهر 
زاهدان خصوصا خانواده شــهدا و جان باختگان تســلیت عرض 
می نماید و جهت تحقق دستور ریاســت محترم جمهوری برای 
اجرای عدالت، ضمن پذیرش قصور برخی از مأموران و عزل رئیس 
وقت کالنتری ۱۶ و فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان و همچنین 
جبران خسارت وارده به جان باختگان بی گناه و خانواده های آنان 
اعالم می دارد کــه پرونده حوادث تلخ زاهــدان اعم از محرکین، 
اغتشاشگران و مهاجمان به کالنتری و از طرفی مسئولین ذی ربط 
انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم، تشکیل و به همراه 
مستندات کامل برای رسیدگی همه جانبه به مرجع قضائی ارسال 
شده تا به صورت دقیق و بر اساس ضوابط قانونی مورد رسیدگی 
قرار گیرد. الزم به ذکر است چنانچه طی بررسی های تکمیلی و در 
صورت مشخص شــدن مواردی دیگر از قصور یا تقصیر احتمالی 
پرســنل و فرماندهان انتظامی جهت رسیدگی و اقدام به مراجع 

ذی ربط ارسال خواهد شد.

شورای تأمین سیستان و بلوچستان از عزل فرمانده انتظامی زاهدان و 
رئیس کالنتری ۱۶ و تعقیب قضائی این افراد خبر داده است

  برکناری در زاهدان

 نماینده مردم مهاباد گفت: من ایرادی به نیرو های امنیتی دارم؛ چرا در راهپیمایی های مسالمت آمیز از تیر جنگی استفاده 
می کنند؟ فرد می خواهد حرف خود را بزند و مشــکالتش را مطرح کند، اما اینکه او را بُکشــند جای تأســف و تأثر دارد.  به 
گزارش جماران، جالل محمودزاده نماینده مهاباد درباره کشته شدن چند جوان و آشوب در مهاباد گفت: چهارشنبه شب در 
یکی از میادین شهر مهاباد جوانی به نام مولودی با تیر کشته می شود و پنجشنبه صبح مردم برای تشییع پسر جوان شرکت 
و حضور پیدا می کنند. در مسیر برگشت از مراسم به تعداد افراد اضافه و جمعیت افزایش یافته و مردم به سمت شهرداری 
و فرمانداری راه افتادند و شهر مقداری متشنج شد. در این بین متأسفانه چهار نفر دیگر با تیر جنگی کشته می شوند که یکی 
از آن جوانان زیر ۱۸ سال است و دیگری ۱۵ سال دارد.  او ادامه داد: فرمانداری در حال بررسی بیشتر این موضوع است. من 

ایرادی به نیروهای امنیتی دارم؛ چرا در راهپیمایی های مســالمت آمیز از تیر جنگی اســتفاده می کنند؟ فرد می خواهد حرف 
خود را بزند و مشکالتش را مطرح کند، اما اینکه او را بُکشند جای تأسف و تأثر دارد و تا امروز هم مشخص نیست چطور و چرا 
این اتفاق رخ داده است؟! ما این موضوع را از مسیر قانونی دنبال می کنیم. آنها در اعتراض به کشته شدن مظلومانه یک پسر 
جوان به خیابان آمده اند، اما به جای اینکه فضا را آرام و با معترضان صحبت کنند، آن وقت چهار نفر دیگر هم کشته می شود 
و تعداد به پنج نفر می رسد. این قضیه بسیار غم انگیز است. جالل محمودزاده افزود: بسیاری از مردم به وضعیت معیشت 
معترض هستند. ما نتوانستیم معیشت مدنظر آنها را فراهم کنیم؛ رؤسای جمهور شعار و وعده های بسیاری سر دادند و یک 
نمونه آن در باره ایجاد اشــتغال بود که نه تنها عملی نکردند بلکه برعکس عمل کردند! در بحث فضای مجازی نیز ۹ تا ۱۰ 
میلیون شغل را از دست دادیم و در پی آن عده بسیاری نسبت به وضعیت موجود ناراحت و معترض هستند. اقشار مختلف 
جامعه تحت فشــارهای اقتصادی و معیشتی هســتند؛ از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان و چه برسد به آنان که شغل، 
شرایط اسکان، ازدواج و آینده ای ندارند. خب این افراد باید چه بکنند؟ این افراد به شرایط فعلی معترض هستند و می گویند 
من زندگی و شرایط نسبی زندگی را می خواهم. امیدوارم توسعه عادالنه بین مناطق کشور شکل بگیرد. این نماینده مجلس 
ادامه داد: اگر دقت کنیم اکثر معترضان در حاشیه شهرها و شهرهای کوچک و محروم هستند. در طول دوران انقالب و در 

موضوع تأمین اعتبارات، از نظر زیرساخت های توسعه ای به آن  مناطق ظلم شده است. این صداها در تمام شهرها چه مهاباد 
و چه در تهران باید شــنیده شــود. مســئوالن باید با دل و جان صحبت های معترضان را گوش کنند، نه آنکه با آنها چکشی 
برخورد کرده و کاری کنند افراد جریحه دارتر شــده و به خشــونت و برخورد کشیده شوند و این به نفع مردم و کشور نیست؛ 
زیرا این امر آتش زیر خاکستر است. اگر در کوتاه مدت با زور مقابله کنیم باز هم در آینده کشور آبستن حوادث خواهد بود. ما 
نباید با این نوع برخوردها صورت مســئله را پاک کنیم. تمام دختران و پســران فرزندان این مملکت هستند، از جای دیگر که 
نیامده اند. باید برای آنها برنامه ریزی کنیم؛ زیرا بسیاری از حرف های آنها حق است. من از همین رسانه از مسئوالن می خواهم 
حرف معترضان را بشنوند و آنها را نادیده نگیرند. کسانی که در خیابان هستند وطن خود را دوست دارند و شاید بیشتر از ما 
می خواهند کشــور از هر گزندی محفوظ بماند به شــرطی که حرمت آنان را حفظ کنیم. او در پایان گفت: ما هرگونه حمله 
تروریســتی و کشته شدن انسان های بی گناه را محکوم می کنیم و هر کس و هر گروهی پشت این اتفاق باشد، جنایتی دردناک 
انجام داده اســت. این قبیل اتفاقات به جریانات اخیر برمی گردد. ما باید همه مردم را از هر فکر و گروه سیاســی سوار قطار 
انقالب کنیم؛ نباید هر کسی را به بهانه ای از قطار انقالب پیاده کنیم. این مسئوالن هستند که باعث می شوند عده ای از افراد 

ریزش کنند و کناره بگیرند و به معترض تبدیل شوند.

پیام رهبر انقالب در پی حادثه تروریستی در شیراز
 حضرت آیت اهللا خامنه ای در پی حادثه تروریستی در حرم حضرت احمد بن موسی (شاهچراغ) شیراز در پیامی تأکید کردند: 
داغ عزیزان و نیز هتک حرمت حرم اهل بیت علیهم الســالم جز با جســت وجو از سررشته این فاجعه آفرینی ها و اقدام قاطع و 
خردمندانه درباره آن، جبران نخواهد شــد. متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است: «بسم اهللا الّرحمن الّرحیم، جنایت 
شقاوت آمیز در حرم مطّهر حضرت احمد بن موسی علیهم السالم که به شهادت و مجروح شدن ده ها مرد و زن و کودک بی گناه 
انجامید، دل ها را اندوهگین و داغدار کرد. عامل یا عامالن این جنایت اندوهبار یقینًا مجازات خواهند شد ولی داغ عزیزان و نیز 
هتک حرمت حرم اهل بیت علیهم الســالم جز با جست وجو از سررشته این فاجعه آفرینی ها و اقدام قاطع و خردمندانه درباره 
آن، جبران نخواهد شــد. همه در مقابله با دســت دشمن آتش افروز و عوامل خائن یا جاهل و غافل او وظائفی بر عهده داریم؛ 
از دســتگاه های حافظ امنیت و قوه قضائیه تا فعاالن عرصه فکر و تبلیغ و تا آحاد مردم عزیز باید ید واحده ئی باشــند در مقابل 
جریانی که به جان مردم و امنیت آنان و مقدســات آنان بی اعتنایی و بی احترامی روا می دارد. ملت عزیز و دستگاه های مسئول 
یقینا بر توطئه خباثت آمیز دشمنان فائق خواهند آمد، ان شاءاهللا. اینجانب به خانواده های عزادار این حادثه و به مردم شیراز و به 
همه ملت ایران تسلیت می گویم و شفای مجروحان را از خداوند متعال مسألت می کنم. سیدعلی خامنه ای ۵ / آبان / ۱۴۰۱».

جالل محمودزاده نماینده مجلس:

چرا تیر جنگی شلیک  می شود؟
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 تهران چه  می گوید؟
در مقابل ادعای غرب درباره ارسال و فروش پهپاد از سوی ایران به روسیه، مقامات 

تهران کماکان منکر این مسئله هستند و آن را صرفا یک ادعا و هجمه برنامه ریزی شده 

می دانند. در همین زمینه ســفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل مجددا تأکید 

کــرد: «ایران بی طرفــی فعال خود را در جنگ اوکراین حفظ کرده و هرگز ســالحی به 

طرفین این جنگ برای اســتفاده در آن نداده اســت». امیر ســعید ایروانی، عنوان کرد: 

«ایران به طور مــداوم از صلح و پایان فوری جنگ در اوکراین حمایت کرده و با وجود 

موافقت نامه همکاری های دفاعی دوجانبه، هرگز به طرف های جنگ، ســالحی برای 

استفاده در جنگ اوکراین، نه قبل و نه بعد از درگیری نداده است».

ســفیر و نماینده دائم کشورمان که در نشست شــورای امنیت سازمان ملل تحت 

عنــوان صلح و امنیت بین المللی ســخنرانی کرد، به اســتدالل های ایــران درباره رد 

ادعاهای کشــورهای غربی مبنی بر اســتفاده از پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین و ارتباط 

آن با قطع نامه ۲۲۳۱ درمورد توافق هسته ای پراخت. نماینده دائم جمهوری اسالمی 

ایران در این باره گفت: «تعدادی از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل از جمله 

آمریکا دیگر کشورها را به نقض قطع نامه ۲۲۳۱ متهم کرده اند؛ در حالی که آنها خود به 

نقــض فاحش همه تعهدات حقوقی تحت همان قطع نامه ادامه می دهند؛ مثال بارز 

این نقض تعهد، خروج غیر قانونی ایاالت متحده از توافق هســته ای و تداوم این نقض 

تعهد در زمان حال به عنوان اهرمی برای چانه زنی اســت. اقدامی که نقض آشــکار و 

فاحــش قواعد آمره حقوق بین الملل، منشــور ملل متحد و قطع نامه ۲۲۳۱ شــورای 

امنیت محسوب می شــود». دیپلمات ارشد ایران در سازمان ملل خاطرنشان کرد: «در 

یک تالش مذبوحانه دیگر کشــورهای غربی تالش کرده اند تا از طریق انتشار اطالعات 

نادرست، مطالب غیرمستند، گمانه زنی های نادرست و تفاسیر گمراه کننده، خودسرانه 

و ناقص از قطع نامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت ســازمان ملل، بین این قطع نامه و استفاده 

از پهپادهــا در درگیری اوکراین ارتباط ســاختگی برقرار کرده تــا از این طریق ادعاهای 

بی اساس خود را علیه جمهوری اسالمی ایران را توجیه کنند».

ایروانــی در ادامه به تشــریح جزئی تر مفاد قطع نامــه ۲۲۳۱ و ارتباط آن با برخی 

ادعاهــا پرداخت و افــزود: «ادعای نقض پاراگراف ۴ ضمیمــه B قطع نامه ۲۲۳۱ یک 

اشــتباه و تفسیر گمراه کننده و خودســرانه اســت که در تناقض با مفاد و روح و نص 

این بند محســوب می شــود. این پاراگراف به طور روشــن بــه محدودیت های اقالم، 

مواد، تجهیزات، کاالها و فناوری هایی اشــاره می کند که می تواند به توســعه مرتبط با 

ســالح های هسته ای کمک کند که در این زمینه ایران هرگز این اقالم را تولید و عرضه 

نکرده و قصدی هم برای تولید یا عرضه آن ندارد».

سفیر و نماینده دائم کشورمان درخصوص درخواست از دبیرخانه سازمان ملل برای 

انجام تحقیقات در چارچوب قطع نامه ۲۲۳۱ برای ارزیابی نوع پهپادهای استفاده شده 

در درگیــری در اوکرایــن تأکید کرد: «قطع نامه ۲۲۳۱ هیچ مبنــای حقوقی برای انجام 

این گونه تحقیقات فراهم نکرده اســت. عالوه براین و مهم تر از آن، یادداشت مورخ ۱۶ 

ژانویه ۲۰۱۶ رئیس شــورای امنیت وظایف مرتبط در اجــرای قطع نامه، به ویژه درباره 

اصول ذکر شــده در پاراگراف های ۲و ۷ ضمیمه B قطع نامه ۲۲۳۱ را مشــخص کرده 

است. دبیرخانه در خصوص این قطع نامه دارای وظایفی شامل مدیریت همه ارتباطات 

ورودی و خروجــی مرتبط با اجــرای قطع نامه، پیش نویس مکاتبات، ســخنرانی ها و 

توجیه کردن تسهیل کننده مرتبط با اجرای قطع نامه، حفظ و نگهداری همه اطالعات و 

مدارک مرتبط با کار شورای امنیت بوده و در خصوص قطع نامه وظیفه خدمات اداری 

و کمک به تســهیل  در سازمان دهی جلسات غیررسمی شورای امنیت برای حمایت از 

اجرای قطع نامه را بر عهده داشته است».

ایروانی اضافه کرد: «من یک بار دیگر می خواهم تأکید کنم که هرگونه سوءاستفاده 

از وظایف ذکر شده درمورد قطع نامه ۲۲۳۱ و از جمله تحقیقات درخواستی غیرقانونی 

است و نقض صریح دستور کار دبیرخانه محسوب می شود». نمانیده ایران در سازمان 

ملل بیان کرد: «جناب آقای رئیس یک بار دیگر می خواهم موضع روشــن و پیوســته 

ایــران درمورد وضعیــت اوکراین را مورد تأکید قرار دهــم. از ابتدای جنگ در اوکراین، 

ایران موضع بی طرفی فعال را اتخاذ و حفظ کرده اســت. کشور ما تأکید دارد که همه 

اعضــای ســازمان ملل باید به طور کامــل به اهداف و اصول مندرج در منشــور ملل 

متحد و حقوق بین الملل از  جمله حاکمیت، اســتقالل، اتحاد و تمامیت ارضی احترام 

بگذارند».

این دیپلمات ارشــد کشور گفت: «ایران به شکل مداوم از صلح و پایان فوری جنگ 

در اوکرایــن حمایت کرده و با وجود موافقت نامه همکاری های دفاعی دوجانبه، هرگز 

به طرف های جنگ، ســالح برای استفاده در جنگ اوکراین نه قبل و نه بعد از درگیری 

نداده اســت». ســفیر و نماینده دائم ایــران در پایان تصریح کرد: «گذشــته از موضع 

حقوقی و سیاســی، ایران از جنبه اخالقی معتقد اســت که تأمین تســلیحات نظامی 

نمی تواند به پایان جنگ کمک کند و باعث افزایش جنگ شــده و صدمات و تخریب ها 

را افزایــش داده و باعث رنج و درد غیر نظامیان می  شــود. این دلیلی اســت که ایران 

از طرف ها خواســته اســت به تعهدات خود تحت حقوق بین المللی انسان دوســتانه 

و اجرای رایزنی برای حمایت از شــهروندان و ســاختارهای حیاتی در مقابل حمالت 

نظامی عمل کنند». مشابه همین مواضع و سخنان پیش تر از سوی ایروانی در سازمان 

ملل و کنفرانس خبری مطرح شده بود.

اینها عالوه بر آن اســت که حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، دوشنبه 

گذشــته در جمع مدعوین هجدهمین مجمع عمومی ســازمان خبرگزاری های آســیا 

و اقیانوســیه  (اوآنا) که با حضور ده ها نفر از رؤســای خبرگزاری های شرکت کننده در 

مجمع عمومی سازمان اوآنا برگزار شد، در بخشی از سخنان خود ادعای جنگ اوکراین 

و اتهامات وارده به ایران از ســوی طرف های غربی را یکی از موضوعات روز سیاســت 

خارجــی عنوان و تأکید کــرد: «همان گونه که ایران مخالف جنــگ و آوارگی مردم در 

افغانستان، سوریه، یمن و عراق بود، موضع جمهوری اسالمی ایران مبنی بر مخالفت 

با جنگ و آوارگی در اوکراین نیز از روز نخست به صورت شفاف اعالم شده است».

رئیس دستگاه سیاست خارجی دولت سیزدهم با برشمردن تالش های ایران برای 

میانجیگری و خاتمه جنگ در اوکراین و تداوم این تالش ها تصریح کرد: «ما با روســیه 

همکاری های متنوعی از  جمله در حوزه دفاعی داریم و خواهیم داشت و در این راستا 

در گذشــته امکانات و تسلیحاتی را در قالب دفاعی از روســیه دریافت کرده یا به این 

کشور تحویل داده ایم. باوجود این در راستای سیاست ثابت و اصولی خود، قویا مخالف 

جنگ اوکراین و تســلیح هریک از طرفین بوده ایم؛ بنابراین هیچ ســالحی را به روسیه 

برای استفاده در جنگ اوکراین نداده ایم».

امیرعبداللهیــان افزود: «از طریق مســئول سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا اعالم 

آمادگــی کرده ایم تا در نشســتی میان تیمــی فنی از ایران و اوکراین، چنانچه ســندی 

درمــورد اســتفاده از پهپادهای ایرانی علیه اوکراین وجود دارد، ارائه شــود و چنانچه 

این موضوع در آن نشســت مسجل شود، ما نسبت به این موضوع بی تفاوت نخواهیم 

بود. اگرچه مقامات روســی تصریح کرده اند که تجهیزات استفاده شــده در جنگ علیه 

اوکراین روســی است». با این موضع گیری های دو طرف به نظر می رسد که نه تهران و 

نه غرب اعتباری برای سخنان طرف مقابل قائل نیست و هر کدام حرف خود را می زنند. 

از این رو ناگفته پیداســت که موضوع ارســال پهپادهای ایران همچنان به عنوان کانون 

نزاع دیپلماتیک عمل می کند.

«شرق» از ادامه تقابل دیپلماتیک تهران و غرب درباره پهپادها گزارش می دهد

همچنان داغ
شرق: موضوع ارســال پهپادهای ایران به روسیه همچنان داغ و ســرفصل جدیدی از تقابل دیپلماتیک تهران و غرب است که هر روز ابعاد و عمق 
بیشــتری پیدا می کند. پیرو این مســئله وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با همتای کانادایی  خود در یک کنفرانس خبری مشترک، موضوع فروش 
پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را تکرار و از آن به عنوان محوری برای حمله دیپلماتیک به جمهوری اسالمی استفاده کرد.
آنتونی بلینکن در ســفر هفته گذشته اش به کانادا و دیدار با مالنی جولی، وزیر خارجه این کشــور، در یک کنفرانس خبری مشترک که مشروح آن در 
وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده است، در پاسخ به سؤالی درباره ادعای فروش پهپادهای ایرانی به روسیه گفت: «ما پیش از تجاوز روسیه 
علیه اوکراین به ســراغ شبکه های پهپادی ایران رفته بودیم. یک ســال پیش آن را تحریم کردیم. چند هفته پیش دوباره آنها را تحریم کردیم. ما در 
تالشــیم که این شبکه ها را در هم بشــکنیم. هر کاری  بتوانیم انجام می دهیم، با تحریم ها بررسی می کنیم تا این تجارت مختل شود و به اوکراینی ها 
کمک می کنیم توان دفاعی شان را تقویت کنند». بلینکن در ادامه مدعی شد: «فکر می کنم این کاری که ایران انجام می دهد چیزی است که واقعا تمام 
جهان، عمیقا با آن مخالف خواهد بود. این موضوع همچنین گواهی می دهد تحریم هایی که ما علیه روســیه اعمال کرده ایم و اقداماتی که در زمینه 
کنترل صادرات علیه آن انجام داده ایم، تأثیری قوی داشــته اند؛ چراکه روسیه قادر به تولید قطعات برای ساخت تجهیزات خودش نیست و مجبور 
اســت به هر گوشــه ای از جهان رو کند تا برای تداوم این تجاوز، لوازم مورد نیازش را فراهم کند؛ بنابراین، ما به جد دنبال این هستیم که ببینیم چه 
کاری می توانیم برای متوقف شدن این کار انجام دهیم؛ اما اولین چیز این است که این موضوع برای تمام جهان عیان است. من فکر می کنم جهان با 
این رابطه و تأمین این تســلیحات برای روسیه کنار نخواهد آمد». در ادامه این کنفرانس مشترک خبری، مالنی جولی نیز با صحه گذاشتن بر ادعاهای 
بلینکن در این باره عنوان کرد: «ما به همکاری با آمریکا امیدواریم تا بتوانیم حقیقت دست داشتن ایران در اوکراین را آشکار کنیم و اطمینان یابیم که 
آنها پاسخ گو خواهند شــد». طبق گزارش های دریافتی، وزرای امور خارجه آمریکا و کانادا عالوه بر موضوع پهپادها درباره اتفاقات اخیر و ناآرامی ها 

در ایران نیز گفت وگو کردند.
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با منفی شدن قیمت گاز در بازار جهانی، سناریوی فصل سرد اروپا به نتیجه نرسید

تعلیق زمستان

پایان فرضیه زمستان سخت
پایان فرضیه زمســتان سخت سال ۲۰۲۲ عنوانی است که 
یورونیــوز برای خبر ســقوط قیمت گاز در بــازار اروپا انتخاب 
کرده و نوشته اســت قیمت گاز تحویل نقدی در بازار جهانی 

برای لحظاتی منفی شد.
بــه تعبیری تأمین کننــدگان گاز مایل بودنــد به مدت یک 
ســاعت که قیمت به زیر صفر رســید، نزدیک بــه ۱۶ یورو به 
هرکسی که می توانست یک مگاوات ساعت گاز را با خود ببرد، 
پرداخت کنند؛ حجمی از گاز که تقریبا معادل میانگین مصرف 

ماهانه یک خانوار بریتانیایی بود.
بنــا بر گــزارش این رســانه، اتفــاق رخ داده یک چرخش 
شایان توجه در بازاری بود که تا پایان ماه آگوست شاهد ثبت 
رکوردهای قیمتی بیش از ۳۰۰ یورو برای هر مگاوات ســاعت 

گاز بود.
از زمانی کــه والدیمیر پوتیــن، رئیس جمهوری روســیه، 
تصمیــم گرفت عرضه گاز در بــازار اروپا را از طریق خط لوله 

نورداســتریم یک متوقف کند، یعنی از اواخر آگوست گذشته، 
برخالف انتظارها قیمت گاز در اروپا در مجموع روندی نزولی 

به خود گرفته است.
هرچنــد بالفاصلــه پس از اعــالم این تصمیــم بهای هر 
مگاوات ساعت گاز از حدود ۱۷۰ یورو به ۲۰۰ یورو جهش کرد 
ولی این نرخ در روزهای اخیر به صد یورو بازگشته که نزدیک 
به قیمت های پیش از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و 

روزهای آغازین سال ۲۰۲۲ است.
در همین حال، قیمت آتی گاز برای نوامبر ســال ۲۰۲۳ نیز 
از رکورد ۳۰۰ یورویی فاصلــه گرفته و تا ۱۴۰ یورو پایین آمده 

است.
این افت قیمت در شــرایطی رخ می دهــد که هم زمان با 
ُپرشدن انبارهای ذخیره گاز طبیعی مایع در اروپا، محموله های 
جدید همچنان در بنادر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال 

پهلوگیری هستند.
افزون بر این، کارشناســان معتقدند در کنار ســپری کردن 

پاییــزی معتدل ، رونــد صرفه جویی در مصــرف چه در میان 
صنایــع و چه در میان خانوارها از دیگر عوامل کاهش قیمت 

گاز است.
روسیه بازنده بازار گاز

مرتضــی بهروزی فر، تحلیلگر انرژی به «شــرق» می گوید: 
اروپا بعد از بحران انرژی در دهه ۷۰ میالدی آمادگی مواجهه 
بــا بحران هایی از این دســت را برای خود ایجــاد کرده بود و 
برخالف برخی نظرات غیرکارشناســی، پیش بینی می شــد که 

اروپا بتواند زمستان را بدون مشکالت حاد پشت سر بگذارد.
او ادامــه می دهد کــه ظرفیت نیروگاه های زغال ســنگی، 
ظرفیت تولید انرژی های تجدیدپذیر و ذخایر نامتعارف انرژی 
و بازارهای جایگزین همــه و همه گزینه هایی بود که اروپا در 

اختیار داشت.
ایــن تحلیلگــر معتقد اســت بازنــده بازار انــرژی جهان 
روســیه است؛ چراکه این کشور ســهم عمده بازار گاز اروپا را 
از دســت داده و در حال حاضر تنها مشــتری بزرگ آن، چین 

به شــمار می آید. بهروزی فر تأکید می کند که منابع گاز روسیه 
در غرب این کشــور واقع شــده و برای رســاندن گاز به شرق 
یعنــی چین، نیاز بــه احداث خطوط جدید انتقال گاز اســت. 
از ســوی روســیه برای مایع کردن گاز یا تولیــد LNG نیازمند 
فناوری غرب است و با تحریم این کشور، مسکو در نگهداشت 
ظرفیــت فعلی تولید گاز مایع خود به شــدت دچار مشــکل 

خواهد شد.
نکته دیگر اینکه روسیه ناچار است نفت خود را با تخفیف 
زیاد حدود ۴۰ دالر در هر بشــکه به چین و هند بفروشــد و از 
آنجا که هم اکنون قیمت نفت در بازار جهان نســبتا متعادل 
شده اســت، درآمدهای نفتی روســیه کاهش قابل مالحظه 

خواهد داشت.
به عقیده این تحلیلگر انرژی یکی از برندگان بالمنازع بازار 
گاز جهان ترکیه اســت که این روزها تالش می کند به دروازه 

واردات انرژی اروپا تبدیل شود.
ترکیه دروازه انرژی اروپا می شود

حــاال جنگ اوکراین و تهدید روســیه بــرای اتحادیه اروپا 
درس عبرتی شــده اســت که برای تأمین منابع جدید گاز به 
تکاپوی احداث خطوط لوله گاز از آسیای مرکزی و غرب آسیا 

و از طریق خاك ترکیه بیفتند.
اتحادیــه اروپا پس از جنگ اوکرایــن، طرحی بلندپروازانه 
برای پایان دادن به وابســتگی انرژی خود به روســیه تا سال 
۲۰۲۷ میالدی اعالم کرده است. برای تحقق این هدف، ترکیه 
باید به قطب ترانزیت گاز طبیعی تبدیل شود و تأمین کنندگان 

در غرب و آسیای مرکزی را به بازارهای اروپا متصل کند.
در گذشــته تعدادی خط لوله گاز پیشــنهاد شده است که 
قطــر، ایران، ترکمنســتان و اســرائیل دارای ذخایر عظیم گاز 
طبیعــی را از طریق ترکیه به اروپا متصــل می کند. در حالی 
که عملیات ســاخت برخی از آنها تاکنون شــروع نشــده اند، 
برخی دیگر ممکن اســت اکنون در کانون توجه قرار بگیرند. 
از ایــن میان، قطر تولیدکننــده و صادرکننده بزرگ گاز طبیعی 
مایع و رهبر بازار اســت. توســعه ذخایر گاز طبیعی ایران به 
سرمایه گذاری نیاز دارد؛ زیرا به دلیل تحریم های طوالنی مدت 
و شدید توسعه  نیافته است. ترکمنستان نیز ذخایر گاز فراوانی 
دارد، اما توسعه نیافته است و از طرفی متحد روسیه به شمار 
می آید. اکتشــافات گاز اســرائیل در دهه گذشته انجام شده و 
همچنان در حال توسعه اســت. به جز این ترکیه منابع گازی 
کردستان عراق را هم به عنوان یک گزینه مهم می بیند و البته 
ناامنی در عراق به  عنوان یک چالش مهم محسوب می شود.

بنابراین در آینده نزدیک، اتحادیه اروپا احتماال گاز بیشتری 
از تأمین کننــده فعلی یعنــی جمهوری آذربایجــان دریافت 

خواهد کرد.
مرتضی بهروزی فر، تحلیلگر انــرژی می گوید خواه ناخواه 
ترکیه در آینده بازیگــر مهمی برای انتقال گاز به اروپا خواهد 

شد.
او توضیح می دهد که روســیه ناچار است به بازار گاز اروپا 
برگردد، اما این بار دیگر نه به عنوان تأمین کننده عمده. بنابراین 
پیش بینی می شود با توجه به نقشی مهمی که ترکیه در قفقاز 
جنوبی دارد، روســیه ناچار شــود گاز خود را از طریق دروازه 
ترکیه به اروپا منتقل کند و در این مســیر جمهوری آذربایجان 
و ترکمنستان را با خود همراه کند و همچنین مسیر انتقال گاز 

عراق و ایران به اروپا شود.
به گفتــه این تحلیلگــر، کشــورهای گازی مدیترانه مانند 
اسرائیل، لبنان و مصر هم به دلیل عمق زیاد این دریا و هزینه 

گزاف انتقال گاز از مدیترانه، مســیری بهتــر از ترکیه ندارند و 
به همین دلیل ترکیه نقش مهم دروازه گاز اروپا را به دســت 

می آورد.
در همین زمینه فیروز دولت آبادی، ســفیر اســبق ایران در 
آنکارا به ایلنا گفته است پیشنهاد روسیه برای تبدیل ترکیه به 
هاب انرژی اروپا با ســرعت زیادی قابل اجراست و ترک ها نیز 

از آن استقبال خواهند کرد.
او تأکید کرده اســت روســیه ســه خط تا ترکیــه دارد که 
می تواند ظرفیت آن را اضافه کند. ترک ها هم نزدیکی زیادی 
بــه اروپا دارند. بنابرایــن اجرای پروژه هایــی در حد چند صد 

کیلومتر کار دشواری نیست.
ناترازی گاز در ایران

این موضوع در حالی رخ می دهد که ایران به عنوان دومین 
دارنــده ذخایر گاز جهــان، این روزها با کســری و ناترازی گاز 

مواجه است.
بر اساس گزارش شرکت ملی گاز ایران، کسری گاز ایران به 
صورت تصاعدی ادامه دارد. در ســال ۹۹ وزارت نفت کسری 
گاز فصول سرد را حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون مترمکعب برآورد 
کرد که در ســال ۱۴۰۰ به حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب رسید 
و حاال کســری گاز فصول ســرد ســال جاری بین ۲۳۰ تا ۲۵۰ 

میلیون مترمکعب تخمین زده می شود.
جواد اوجی، وزیر نفت، ســال گذشــته درباره علت کسری 
گاز به رشــد ۱۰ درصدی مصرف اشاره کرده و گفته بود کسری 
گاز سبب شده سطح ذخایر نیروگاه های برق هم در سال ۱۴۰۰ 

نسبت به سال ۹۹ حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کمتر شود.
امســال نیز کســری گاز تصاعدی بوده و بنا بر اعالم جالل 
نور موسوی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، روزانه ۲۵۰ 

میلیون متر مکعب کسری گاز در کشور وجود دارد.
او در حاشــیه آیین تکریم و معارفه مدیر عامل شرکت گاز 
خراسان شمالی، به ایرنا توضیح داده است: «باید از وابستگی 
به سوخت مایع و واردات گاز پیشگیری شود و با صرفه جویی 
در هتل هــا، گلخانه ها و واحدهای صنعتــی مانع از قطع گاز 
خانگی شد». او همچنین از احتمال اعمال محدودیت ارسال 

گاز به صنایع خبر داده است.
چندی پیش نیز مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون 
انرژی مجلس، گزارش کمیسیون متبوع خود را درباره ناترازی 

تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور قرائت کرد.
بر اســاس این گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
(اوپک) تا پایان سال ۲۰۲۱ میالدی، ایران با حدود ۳۴ تریلیون 
مترمکعب، در مجموع حدود ۱۶ درصد ذخایر اصالح شده گاز 
طبیعی در جهان را در اختیــار دارد و هم اکنون ۷۵ درصد از 

سبد انرژی کشور به گاز طبیعی اختصاص یافته است.
ســخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شــورای اسالمی در 
صحن علنی مجلس تأکید کرد که برنامه ریزی مناســبی برای 
مهار رشــد افسارگســیخته تقاضا و مصــرف گاز طبیعی در 
بخش های مختلف کشور نشده اســت و با وجود آنکه ایران 
رتبه ســوم بزرگ ترین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان را دارد، 
امــا با توجه به آغاز افت فشــار در مخازن گازی میدان پارس 
جنوبی و ادامه روند افزایشــی مصرف، چالشــی جدی برای 
تأمین گاز طبیعی در آینده بسیار نزدیک وجود خواهد داشت.

کارشناســان انــرژی در ایران می گویند کشــور برای حفظ 
ظرفیــت فعلی تولیــد گاز در کوتاه مدت بــه ۵۰ میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری و در بلندمــدت به ۱۵۰ تــا ۲۰۰ میلیارد دالر 

سرمایه گذاری نیاز دارد.

شــرق: زمستان سخت اروپا رخت بربست و قیمت گاز منفی شــد؛ اتفاقی غیرمنتظره که یورونیوز از آن با عنوان پایان فرضیه زمستان سخت نام برد و نوشت که مخازن گاز اروپا پر شد و 
قیمت گاز تحویل نقدی برای لحظاتی منفی شد. این موضوع در حالی رخ می دهد که گزارش های رسمی حاکی از روند تصاعدی ناترازی گاز در ایران است و چندی پیش کمیسیون انرژی 

مجلس نسبت به این موضوع هشدار داده بود.

بــا تولید ایــن نــوع از فــوالد (stainless steel)در فوالد مبارکه، ایــران به جمع 
تولیدکنندگان این فوالد خاص در جهان پیوســت. مدیرعامــل فوالد مبارکه از تولید 
فوالد زنگ نــزن (stainless steel) خبر داد و گفت: تولیــد این فوالد خاص به روش 
ریخته گری مداوم برای نخستین بار در منطقه غرب آسیا توسط فوالد مبارکه حماسه 
دیگری اســت که به دســت پوالدمردان بلندهمت ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم این شــرکت خلق شــد. به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا ضمن 
اعالم خبر تولید فوالد زنگ نزن (stainless steel) گفت: تولید این نوع فوالد به روش 
ریخته گری مداوم برای نخســتین بار در منطقه غرب آسیا توسط فوالد مبارکه پس از 
تولیــد موفقیت آمیز فوالد API مخصوص تولید لوله های انتقال نفت و ســیاالت در 
محیط ترش و تولید فوالد الکتریکی مــورد نیاز تولید موتورهای الکتریکی، ژنراتورها 
و ترانســفورماتورها، حماسه دیگری است که به دست پوالدمردان بلندهمت ناحیه 

فوالدسازی و ریخته گری مداوم این شرکت خلق شد.
با تولید فوالد زنگ نزن  )stainless steel( فــوالد مبارکه تنها تولیدکننده این نوع 

فوالد خاص در منطقه غرب آسیا خواهد بود
وی با بیان اینکه با کسب این موفقیت ایران به جمع معدود تولیدکنندگان فوالد 
زنگ نــزن دنیا پیوســت ادامه داد: هرچــه تحریم ها در حوزه اقتصــاد و صنعت در 
سال های اخیر بیشتر شد، کارکنان جهادگر فوالد مبارکه با عزمی راسخ تر و منسجم تر 
از همیشه تالش کردند با تولید روزافزون انواع گریدهای خاص و محصوالت فوالدی 
تحریم ها را بی اثر کنند و اجازه ندهند صنایع پایین دســت با مشــکل مواجه شــوند. 
طیب نیا اظهار کــرد: علی رغم اینکه طراحی اولیه ناحیه فوالدســازی و ریخته گری 
مداوم فوالد مبارکه به منظور تولید فوالدهای ســاختمانی و کم آلیاژ پایه گذاری شده 
اســت، از ماه ها قبــل با توجه به تنوع و کاربرد فوالدهــای خاص در صنایع مختلف 
دنیا، شــرکت فوالد مبارکه استراتژی خود را مبنی بر تنوع حداکثری سبد محصوالت 
با تولید فوالدهای خاص و با ارزش افزوده باالتر قرار داد؛ به گونه ای که بتوان با تولید 
حداکثری انواع فوالدهای خاص، نیاز صنایع داخلی را تأمین و از خروج ارز از کشــور 
جلوگیری کرد. مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد: همچنان  که پیش  از این نیز تأکید 
کرده ایم، با توجه به نیاز و کشــش بازارهای داخلی و جهانی، در مواقعی باید تمرکز 
را بــر کمیت و حجــم حداکثری تولید و در مقاطعی بر کیفیــت محصوالت و تولید 
فوالدهای کیفی و خاص گذاشــت تا برای ذی نفعان و اقتصاد کشــور ارزش افزوده 
حاصل شود. وی کسب این موفقیت ارزشمند را که می تواند آغاز راه تولید ورق های 
زنگ نزن در کشــور باشد، به همه کارکنان فوالد مبارکه و صنعت فوالد کشور تبریک 
گفت و خاطرنشان کرد: با تغییراتی که همکاران ما در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم در ســاختار خطوط تولید ایجاد کردند، تولید این نوع فوالد در شــرکت بدون 
ســرمایه گذاری و اضافه کردن تجهیزات جدید یا ایجاد خط مخصوص میســر شد و 
این موفقیت محکی بود برای کارشناســان و خبرگان ناحیه جهت برداشتن قدم های 

بزرگ تر در تولید فوالدهای خاص، به خصوص فوالد زنگ نزن.
طراحی و اجرای عملیات تولید فوالد گرید  ۴۰۹ با اتکا به بسته دانشی نهادینه شده 

نزد متخصصان داخلی شرکت
در همین زمینه غالمرضا ســلیمی، معاون بهره بــرداری فوالد مبارکه گفت: ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم به عنوان خط مقدم تولید گریدهای خاص در سال های 

اخیر، اقدام به اصالح خطوط تولید و تجهیزات، کسب دانش فنی الزم و تولید گریدهای 
ویژه کرده است. وی در تشریح چگونگی بازطراحی ماشین ریخته گری برای دستیابی به 
قابلیت این نوع فوالد ادامه داد: مدیران و کارشناسان متخصص داخلی ناحیه با تشکیل 
تیم های کاری متخصص در قســمت های مختلف کوره، متالورژی ثانویه و ریخته گری 
مداوم شــرایط موجود و الزامات اصلی در تولید گریدهای فوالد زنگ نزن را بررســی و 
 RH روش تولید فوالد گرید ۴۰۹ را در کوره های قوس الکتریکی، کوره های پاتیلی، واحد
و ماشین ریخته گری طراحی و آماده اجرا کردند. وی جلوگیری از اکسیداسیون کروم و 
کنترل خصوصیات سرباره حاصل از ذوب فروکروم را یکی از چالش های تولید این نوع 
فوالد برشمرد و گفت: با توجه به نوع کوره های قوس که از نوع EBT یا تخلیه از کف 
اســت، با طراحی متناسب فرایند کوره، ذوب مذکور با بازدهی کروم باالتر از ۹۸ درصد 
در پاتیل تخلیه و به واحد متالورژی ثانویه ارســال شد. چالش بعدی برای تولید فوالد 
 RH زنگ نزن در ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه استفاده از واحد
جهت آماده سازی ذوب به جای واحد VOD است که خوشبختانه با تمهیدات در نظر 
گرفته شده از سوی همکاران، این چالش ها به خوبی مدیریت شد. سلیمی تصریح کرد: 
با کســب این موفقیت ارزشــمند، از این پس امکان تولید بسیاری از گریدهای فوالدی 
پرآلیاژ در فوالد مبارکه میسر شده و می توان به درخواست مشتریان زیادی که این قبیل 

محصوالت را سفارش می دادند، پاسخ مثبت داد.
نهادینه شدن دانش فنی طراحی ریخته گری گریدهای مختلف فوالدی در ناحیه

قاسم خوشدل پور، مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه نیز 
ضمن ابراز خرســندی از کسب این موفقیت ارزشمند که با تالش بی شائبه همکاران 
ناحیه به دست آمد، خاطرنشان کرد: در بیشتر شرکت های بزرگ تولیدکننده فوالدهای 
 RH انجام می پذیرد و اســتفاده از واحد VOD زنگ نزن آماده ســازی ذوب در واحد
چالش هــای زیــادی را در پی دارد، اما کارشناســان خبره ناحیه موفق شــدند ذوب 
مذکور را طبق استاندارد آماده و جهت ریخته گری به واحد ریخته گری مداوم ارسال 
کنند. وی ادامه داد: با توجه به طراحی و ســاختار ماشــین های ریخته گری شرکت، 
ریخته گری فوالد زنگ نزن  چالش بســیار بزرگی بود کــه با انجام پروژه های مختلف 
قبلی بر روی ماشین های ریخته گری ازجمله تبدیل قالب ۷۰۰ میلی متری ماشین ۴ به 
قالب ۹۰۰ میلی متری و طراحی خنک کاری ثانویه تختال های با ضخامت های ۲۵۰ و 
۳۰۰ میلی متری در ماشین های ریخته گری که همگی به دست همکاران متخصص و 
دانش پژوه ناحیه اجرا شد، دانش فنی طراحی ریخته گری گریدهای مختلف فوالدی 
نیز در ناحیه نهادینه شد. خوشــدل پور در بخش دیگری از سخنان خود برش فوالد 
زنگ نزن  تولیدی به  وســیله مشعل برش را از دیگر معضالت تولید این نوع محصول 
دانست و تصریح کرد: با تمهیدات صورت پذیرفته، روش برش فوالد زنگ نزن  طراحی 
و تجهیزات مربوطه نصب شــد و پوالدمردان ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
موفق شــدند اولین فوالد زنگ نزن  را در منطقه غرب آسیا به روش ریخته گری مداوم 
تختال تولید کنند. به گفته مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه، 
تولید گریدهای دیگر زنگ نزن  و تولید انبوه آنها در نقشه راه تنوع و گسترش تولیدات 
ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم قرار دارد و امیدواریــم این موارد با توکل به 
خداوند متعال و حمایت های همیشــگی تیم مدیریت عالی فــوالد مبارکه و تالش 

همکاران ناحیه و در راستای حرکت به سوی ایرانی قوی، هرچه زودتر محقق شود.

فوالد مبارکه با تولید فوالد زنگ نزن برای اولین بار در غرب آسیا شگفتی ساز شد

پرواز دوباره ققنوس صنعت ایران
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رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در قالب هیئت تجاری ایران با هدف گسترش 
زمینه های تجاری و سرمایه گذاری پاکستان و ایران به پاکستان سفر کرد.

در این سفر که با حضور رئیس اتاق بازرگانی اصفهان انجام شده است، ۲۶ 
فعال اقتصادی در بخش های مواد غذایی، کشــاورزی، پتروشیمی، محصوالت 
شــیمیایی و منســوجات حضور دارند و زمینه  مالقات رودرروی فعاالن بخش 
خصوصی با همتایان فراهم می شــود. رئیس اتاق مشــترک ایران و پاکســتان، 
رؤسای سه اتاق اســتانی اصفهان، زنجان و زاهدان، دبیرکل اتاق بازرگانی اکو 
در ایــن هیئت حضور دارند؛ همچنین چهار نفر از نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی شامل دکتر طغیانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی و کمیسیون 
ویژه جهش و رونق تولید، دکتر قادری نایب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه، 

دکتر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی و دکتر رئیسی عضو کمیسیون کشاورزی 
از اعضای هیئت اعزامی کشــورمان هســتند. بازدید از مراکز صنعتی و تجاری، 
دیدار با رئیس و اعضای اتاق پاکســتان و چند اتاق استانی، امضای تفاهم نامه 
همکاری بین اتاق ایران و فدراســیون اتاق های بازرگانی پاکســتان از اقداماتی 

است که در این سفر انجام خواهد شد.
تقویت سطح تعامالت ترانزیتی بین ایران و پاکستان نیز از موضوعات مهمی 
است که در دیدارهای پیش روی این هیئت تجاری با مقامات بخش خصوصی 
این کشــور پیگیری می شود. در این راستا مدیر حمل ونقل بین المللی، کارنه  تیر 
و آ ت آ نیز این هیئت را همراهی می کند. قرار است هیئت تجاری بعد از کراچی 

به الهور نیز سفر کند.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان 
در قالب هیئت تجاری ایران به پاکستان سفر کرد

آرامش در امید به آینده است
بــا همه اینهــا، واقعیت این اســت که فراتــر از یأس ها و ترس هــا، تمامی 
ظرفیت های الزم برای ساختن یک آینده روشن در کشور وجود دارد و بی تردید 
می توان با اصالح برخی سیاســت ها، رویه ها و ساختارهای دارای اشــکال یا کم کارآمد، جامعه را به آینده ای 
درخشان امیدوار کرد و تصویری جذاب و آباد از آینده برای جوانان ترسیم کرد؛ ایرانی بانشاط و ثروتمند با تنوعی 
قابل قبول از سلیقه و سبک و آرای سیاسی. ساختن این تصویر خواستنی و امیدبخش که جامعه را همدل و 
هم راستا به پویایی و تالش وادارد، قطعا و بی تردید ممکن است. اقناع مردم به تحقق پذیری این آینده مطلوب 

تنها و تنها به اراده مسئوالن بستگی دارد؛ چیزی که باید خود را در اصالح رویه های حکمرانی نشان دهد.

توجیه اتحاد با تجزیه طلبان
وقتی از موضوع تجزیه طلبی، به این شیوه 
که در تجمع اخیر و با این شــکل برخورد 
بعضی از مدعیان روشــنفکری در کشورمان، حساسیت زدایی شد، آیا دیگر 
مانعی برای تجزیه ایران باقی می ماند؟ امیدوارم این بی توجهی فقط ناشی 
از بی اطالعی از سابقه این پرچم موهوم و جعلی باشد و هیچ یک از آنهایی 
که به هر طریق چنین اتحادی بین برگزار کنندگان تجمع برلین و تجزیه طلبان 

را توجیه می کنند، آگاهانه به این حساسیت زدایی نپرداخته باشند.

ادامه از صفحه اول ادامه ازصفحه اول
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افزایش احتمال اشغال تایوان
در میانه نگرانی ها در باره دامن زدن چین به «حمالت» دیپلماتیک به تایوان و هم زمان با تحکیم قدرت شــی جین پینگ، حکومت پکن ادعا کرده بیش از هر زمانی به 
تصرف تایوان نزدیک شــده اســت. اداره امور تایوان در پکن با تأکید مجدد بر تهدیدهای رهبران چین درباره یکپارچگی مجدد تایوان با سرزمین اصلی، اعالم کرد نیروهای 
این کشــور برای حصول به «یکپارچگی مجدد و کامل» آماده اند. ما شــیائو گوانگ، سخنگوی حکومت چین گفت: «به تحقق تجدید حیات ملی بیش از هر زمانی در طول 
تاریخ نزدیک تر هستیم و بیش از هر زمانی اطمینان و توانایی داریم. به همین ترتیب به تحقق یکپارچگی مجدد و کامل با سرزمین اصلی بیش از هر زمانی در طول تاریخ 
نزدیک تر هســتیم و بیش از هر زمانی اطمینان و توانایی داریم». او این ســخنان را در آغاز اجالس هفته پیش حزب کمونیســت در پاسخ به پرسش هایی درباره خط  مشی 
جامع شــی گفت. اوج اجالس، رســیدن شی به سومین دوره پنج ســاله قدرت، به دســت گرفتن فرماندهی کامل حزب و همچنین ارتش و در نتیجه قرارگرفتن در جایگاه 
قوی ترین رهبر کشــور بود. حزب کمونیســت کمیته  حاکم دائمی و هفت نفره ای متشکل از شــی و متحدانش هم معرفی کرد که دست او را برای اجرای برنامه هایش باز 
می گذارد. جوزف وو، وزیر خارجه تایوان گفته اســت چین تالش خود را افزایش می دهد تا با منصرف کردن شمار بیشتری از معدود متحدان دیپلماتیک باقی مانده تایوان، 
این جزیره را دچار انزوای دیپلماتیک کند. جوزف در گزارشی به مجلس گفت: «چین احتمال دارد تایوان را به ویژه در میدان دیپ لماتیک مورد حمله و تهدید بیشتری قرار 

دهد. همین ما را نگران می کند».
او افزود طبق «نشــانه ها» و اطالعاتی که رهبران از برخی متحدان دیپلماتیک دریافت کرده اند، چین تالش خود را افزایش خواهد داد تا متحدان این جزیره را ترغیب 
کند از شناسایی رسمی آن دست بردارند و به  سوی چین بروند. او گفت: «چالش های دیپلماتیک فراروی ما هرچه بیشتر رو به افزایش است. وضعیت ما در آینده دشوارتر 
می شــود». شــش کشور از کشورهایی که زمانی تایوان را به رسمیت می شــناختند، اکنون فقط چین را به رسمیت می شناســند و در حال حاضر فقط ۱۴ کشور شامل بلیز، 

هندوراس، پاراگوئه، سنت لوسیا و تووالو دارای روابط دیپلماتیک رسمی با دولت این جزیره اند.
هارش وی پنت، پروفســور دانشــگاه کینگز کالج لندن، به ایندیپندنت می گوید: «شی جین پینگ روشن کرد قصد ندارد در موضوع تایوان از اعمال قدرت دست بردارد و 
رهبر چین نه تنها کوتاه نیامد، بلکه تأکید کرد در این موضوع مذاکره یا گفت وگویی صورت نخواهد گرفت. یکپارچگی مجدد چین هدف دیرین حزب کمونیست چین بوده 

است و هر رهبری بتواند آن را محقق کند، میراث بزرگی از خود به جا خواهد گذاشت».

مدرک تحصیلی ( دانشنامه و ریز نمرات)  
فرزند مرتضی به شما ه شناسنامه ۸۹۹۶ و کدملی ۰۰۶۴۵۸۲۸۹۲ صادره 

از تهران در مقطع دکترای عمومی رشته داروسازی صادره از دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان با شماره ۱۱۰۰۲ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واحد 

ستاد مرکزی( اداره دانش آموختگان) به نشانی اصفهان، خیابان هزار جریب، 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارسال نماید.

مدرک موقت فارغ التحصیلی  فرزند احمد 
به شماره شناسنامه ۱۶۸ صادره از شیراز در مقطع کارشناسی ارشد رشته 
عمران-برنامه ریزی حمل و نقل صادره از واحد دانشگاهی تهران جنوب 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب به نشانی خیابان 
 کریم خان زند-خیابان ایرانشهر شمالی-نبش آذرشهر پالک ۲۰۹ 

و یا کدپستی ۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴ ارسال نماید .

مدرک فارغ التحصیلی  به شماره شناسنامه 
۱۶۱۰ صادره از مشهد در مقطع کارشناسی رشته علوم کامپیوتر صادره از 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر به شماره دانشجویی ۷۸۵۴۰۳۵ 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.

 از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به  دانشگاه امیرکبیر
 به نشانی حافظ تقاطع سمیه پالک ۳۵۰ ارسال نماید.

برگ سبز وانت پیکان مدل ۱۳۸۸ به رنگ سفید 
روغنی به شماره پالک  ۳۶ق ۸۸۳ایران ۶۵ 
شماره موتور ۱۱۴۸۸۰۸۰۱۱۳و شماره شاسی 

NAAA36AA6A6887410 بنام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

سند کمپانی و کارت خودرو  کیا  پیکانتو  رنگ ۲۰۱۴ مدل قرمز 
متالیک به شماره پالک ایران ۲۰ _ ۹۱۳ ج ۲۷ و شماره موتور 

 G4LADP072629 و شماره شاسی

 KNABX512BET609188 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز  . سند کارخانه . کارت شناسایی خودرو  پراید ۱۳۱ 

 مدل ۱۳۹۳ به رنگ سفید  به شماره پالک 

 ۲۶ ق ۷۳۲ ایران ۹۴ شماره موتور ۵۲۴۷۸۴۴  و شماره شاسی 

NAS411100E3698788 بنام  خانم 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

 برگ سبز ، سند کارخانه ، کارت سوخت سواری پژو ۴۰۵ 

جی ال ایکس ای 1/8 مدل ۱۳۸۸ به رنگ نقره ای متالیک  به 

شماره پالک  ۳۲ق ۶۱۵ ایران ۹۴ شماره موتور ۱۲۴۸۸۰۷۷۷۳۹ 

NAAM01CA79K949234 شماره شاسی 

   مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

  131EX برگ سبز ، سند کارخانه ، خودروی سواری سایپا
 مدل ۱۳۹۲به رنگ نقره ای  به شماره پالک

  ۴۶ق ۲۳۷ایران ۹۴ شماره موتور ۴۸۴۳۸۹۶ شماره 
شاسی NAS411100D1226880 بنام 

  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

کارت ماشین ، سند کمپانی و برگ سبز  
به مالکیت   کد ملی ۲۶۷۹۳۰۴۱۷۹ رنگ 
سفید روغنی مدل ۱۳۸۲ شماره موتور ۱۱۲۸۲۰۰۸۹۲۲ و شماره 

شاسی ۸۲۴۹۱۲۲۲ به شماره پالک  ایران ۱۱ ۴۲۹ه۲۸ مفقود 
گردیده است و فاقد درجه اعتبار می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند مهدی به 
شماره شناسنامه ۰۰۱۰۰۰۱۷۱۹ صادره از تهران مقطع کاردانی رشته 

الکترونیک صادره از واحد دانشگاهی سما تهران با شماره سریال 
۲۵۸۲۱۵۷ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.از یابنده 

تقاضا میشود اصل مدرک را به آموزشکده سما تهران به کد پستی 
۱۴۷۷۹۹۹۶۵۱ ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند احمد 
به شماره شناسنامه ۱۶۸ صادره از شیراز در مقطع کارشناسی رشته 

عمران صادره از واحد دانشگاهی استهبان مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد استهبان  به نشانی استهبان ، میدان دانشجو ، بلوار 
امام رضا (ع ) و یا کدپستی ۷۴۵۱۸۶۴۷۵۶ ارسال نماید .

 پنتاگون ســند جدید راهبرد دفاعی ایاالت متحده را منتشر کرد و در چارچوب 
برنامــه دفاع راهبردی آمریــکا، چین، با وجود ادامه جنگ روســیه علیه اوکراین 
و تهدیدهــای مکرر کرملین و واشــنگتن، همچنان به عنــوان «بزرگ ترین چالش 
امنیتی ایاالت متحده» معرفی شــده است. آسوشــیتدپرس در گزارشی به  نقل از 
صحبت های لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، نوشت: چین تنها رقیب اصلی آمریکا 
به  شمار می رود که هم قصد تغییر نظم بین المللی را دارد و هم به  طور فزاینده  ای 
توانایی انجام این کار را دارد. به  گفته وزیر دفاع آمریکا، روسیه در درازمدت توان و 
قدرت این را ندارد که به طور نظام مند، ایاالت متحده را به چالش بکشــد. هرچند 
تهاجم نظامی کنونی روســیه به اوکراین، تهدیدی جدی برای منافع و ارزش های 
ایاالت متحده به  شمار می رود. لوید آستین با انتشار پیامی نوشت: «راهبرد دفاعی 

تازه پنتاگون، مسیر پیش روی ایاالت متحده را در دهه های آینده روشن می کند».
به نوشــته وزیر دفاع آمریکا، «تأمیــن امنیت مردم ایاالت متحــده»، «ارتقای 
امنیت جهان» و «دفاع از ارزش های دموکراتیک» از محورهای اصلی سند راهبرد 
دفاعی پنتاگون اســت. به  گفته لوید آســتین، جهان در دوران پرتالطمی به  ســر 
می برد، با این حال ایاالت متحده و متحدان آمریکا در سراســر جهان، در موقعیت 
خوبی برای مقابله با چالش های دهه پیش رو قرار دارند. ســی ان ان هم به  نقل 
از یک مقام ارشــد دفاعی آمریکا نوشت: در حالی که روسیه طبق برنامه راهبردی 
تازه ایاالت متحده همچنان یک تهدید جدی تلقی می شود، اما «به طور مطلق از 

حمله به ناتو منصرف شده است».
آسوشــیتدپرس نیز در ادامه گزارش خود درباره محتوای سند ۸۰ صفحه ای 
وزارت دفــاع آمریــکا نوشــت: برابر این ســند، روســیه و چیــن در حال حاضر 
چالش های خطرناک تری نســبت بــه تهدید گروه های تروریســتی برای امنیت 
داخلی و خارجی ایاالت متحده به  شــمار می روند. در ســند راهبرد دفاعی تازه 
ایاالت متحده، از توان هســته ای مســکو، عملیات های ســایبری و موشک های 
دوربرد روســیه، به عنوان تهدیدهای جدی برای آمریکا و متحدانش در سراسر 

جهان نام برده شده است.
ســند سیاســت های راهبردهای دفاعی آمریکا خاطرنشان می کند که درگیری 
نظامی با چین «اجتناب ناپذیر و مطلوب» نیســت؛ ولی پیشگیری از تسلط چین بر 
برخی از نقاط کلیدی جهان را از اولویت های واشــنگتن اعالم می کند. قاعدتا این 
اشــاره ای به تقویت حضور نظامی چین در دریای جنوبــی چین و اطراف تایوان 
است. این سند می افزاید که پکن تالش می کند همکاری و پیمان های مشترک بین 
آمریکا و کشــورهای جنوب شرقی آســیا را تضعیف کرده و از قدرت نظامی خود 

برای ارعاب کشورهای همسایه بهره برداری می کند.
بخش علنی ســند راهبردی وزارت دفاع آمریکا که در ۸۰ صفحه منتشر شده 
اســت، خاطرنشــان می کند که تهاجم نظامی به اوکراین با توجه به برخورداری 
روســیه از جنگ افزارهای هسته ای، موشــک های دوربرد و عملیات سایبری برای 
آمریکا و متحدانش یک تهدید جدی اســت. در عین حال هشــدار می دهد که به 
دلیل افزایش همکاری های مســکو و پکن و با وجود ادامه تهدیدهای تروریستی 
در داخل، چین و روســیه برای امنیت آمریکا بزرگ ترین تهدید هســتند. یک مقام 
پنتاگون به خبرنگاران گفت ســند راهبردی جدید نشــان می دهد که آمریکا برای 

اولین بار با تهدیدهای دو رقیب صاحب سالح هسته ای مواجه است.
در ارزیابی قبلی وزارت دفاع آمریکا از تهدیدهای راهبردی که در ســال ۲۰۱۸ 
و دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ منتشر شد، واشنگتن اعالم کرد که تمرکز 
اصلی ارتش آمریکا به جای مقابله با تروریســم بین المللی، آمادگی بیشتر برای 
جنگ با یک قدرت بزرگ خواهد بود. در ســند راهبردی امسال به نقش متحدان 

آمریکا در یک اســتراتژی دفاعی توجه بیشــتری شــده اســت که منعکس کننده 
اقدامات دولت جو بایدن برای ترمیم مناســبات با متحدان واشنگتن است که در 
دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ لطمه خورده بود. یکی از محورهای اصلی 
سند راهبردی جدید مفهوم «مهار یکپارچه» است که به معنای استفاده هم زمان 
آمریکا از قدرت نظامــی، اقتصادی و دیپلماتیک و درعین حال همکاری نزدیک با 
متحدان این کشــور، از جمله در زمینه جنگ افزارهای هســته ای آمریکا، با هدف 

منصرف کردن دشمنان از حمله نظامی است.
در این سند نتیجه گیری می شود که چین در دهه های آینده کماکان «مهم ترین 
تهدید» خواهد بود؛ ولی روســیه یک تهدید «حاد» اســت. ســند جدید راهبردی 
وزارت دفاع آمریکا درعین حال بر افزایش تحقیق و توســعه فناوری های پیشرفته 
از جملــه هوش مصنوعی، جنگ ســایبری و جنگ افزارهــای مافوق صوت تأکید 
می کند و با اشــاره به چالش های ســال های اخیر در استخدام نیروی متخصص 
می افزاید که پنتاگون برای جلب این نــوع متخصصان باید فرهنگ خود را تغییر 

دهد.
بازبینی از تهدیدهای هســته ای و اســتراتژی آمریکا در آرایش جنگ افزارهای 
هســته  ای به عنوان ضمیمه جداگانه ای از این ســند منتشــر شــده است. در این 
ضمیمــه تأکید می شــود که تحــت تأثیر تقویــت همکاری های چین و روســیه 
تهدیدهای هسته ای افزایش یافته است و آمریکا عالوه بر نوسازی جنگ افزارهای 
هسته ای خود، ممکن است بخشی از این جنگ افزارها را که متناسب با تهدیدهای 

فعلی نیستند، از رده خارج کند.
این اولین باری اســت که گزارش های راهبردی وزارت دفاع آمریکا در هر سه 
عرصه بازبینی اســتراتژی دفاع ملی، دفاع موشکی و سیاست و آرایش نیروهای 
هســته ای کشور به طور هم زمان تهیه و منتشــر می شود. دولت های آمریکا طبق 
قانون باید هر چهار ســال یک بار بازبینی همه جانبه سیاســت دفاعی کشور را به 
کنگره ارائه دهند. کارشناسان عقیده دارند یکی از اولویت های وزارت دفاع آمریکا 
در سال های آینده نوسازی جنگ افزارها و قابلیت های هسته ای این کشور خواهد 
بــود؛ چون بســیاری از تجهیزات قادر به حمل موشــک های هســته ای از جمله 
بمب افکن هــا و زیردریایی های ویژه این مأموریت ها کهنه شــده و نوســازی آنها 

صدها میلیارد دالر هزینه خواهد داشت.
یکی دیگر از چالش های تســلیحاتی مهم در ســال های آینده، رقابت با چین 
و روســیه در عرصه تولید و نوآوری تسلیحات مافوق صوت خواهد بود. از زمان 
تنظیــم سیاســت های راهبردی قبلی در ســال ۲۰۱۸ هم چین و هم روســیه در 
اســتفاده از قدرت نظامی خود رویه تعرضی تری را در پیش گرفته اند. روسیه به 
اوکرایــن حمله کرده و چین تهدیدهای خود علیه تایوان را با شــعار بازپس گیری 
این جزیره حتی با تکیه بر قدرت نظامی افزایش داده اســت. هم زمان، برنامه ها و 

اقدامات هسته ای روسیه، کره شمالی و ایران نیز افزایش یافته است.
خط و نشان برای کره شمالی

بر اساس سه سند مهم سیاست گذاری با عناوین استراتژی دفاع ملی، بازنگری 
در موضع گیــری هســته ای و بازنگری در دفاع موشــکی، اقداماتــی طرح ریزی 
می شود که آمریکا برای بازداشتن و دفاع در برابر تعدادی از چالش ها از جمله از 

سوی چین، روسیه، ایران و کره شمالی اتخاذ می کند.
در ماه گذشــته میالدی یک سند سیاســت گذاری استراتژی امنیت ملی آمریکا 
اشاره بســیار مختصری به کره شمالی داشــت؛ اما پنتاگون در اسناد جدید بسیار 
عمیق تر به پیونگ یانگ پرداخته و به طور مســتقیم و آشــکار کره شمالی را تهدید 
کرده است. در ســند بازنگری موضوع هسته ای آمده است: ما در استراتژی خود 

در قبال کره شــمالی، خطرات ناشــی از توانایی های هسته ای، شیمیایی، موشکی 
و متعارف این کشــور را در نظر می گیریم؛ به ویژه لزوم تفهیم این مســئله به کیم 
جونگ اون، رهبر کره شــمالی که در صورت استفاده از سالح هسته ای با عواقب 

بسیار شدیدی مواجه خواهد شد.
در این ســند آمده است: هر حمله هســته ای کره شمالی به آمریکا یا متحدان 
و شــرکایش غیر قابل قبول بوده و بــه معنای پایان کار نظــام کنونی پیونگ یانگ 

خواهــد بود. هیچ ســناریویی وجود ندارد کــه در آن کیم جونگ اون از ســالح 
هســته ای اســتفاده کرده و همچنان در قــدرت بماند. آمریکا همچنین هشــدار 
داد که اگر کره شــمالی در آسیای شــرقی حمالت سریع استراتژیک انجام دهد، با 
زرادخانه های هســته ای آمریکا مواجه خواهد بود. پنتاگون همچنین هشدار داد 
که اگر کره شــمالی تخصص، مواد یا فناوری هســته ای خود را در اختیار بازیگران 

دولتی یا غیردولتی قرار دهد، با واکنش آمریکا مواجه خواهد شد.

سند جدید راهبرد دفاعي ایاالت متحده منتشر شد

چین مهم ترین تهدید علیه آمریکا
وزیر دفاع ایاالت متحده معتقد است روسیه در دراز مدت توان و قدرت به  چالش کشیدن واشنگتن را ندارد

انتخابات پارلمانی هفته آینده اســرائیل پنجمین فراینــد انتخاباتی در کمتر از 
چهار سال گذشته است و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق اسرائیل هم امیدوار 
اســت به واســطه آرای رأی دهندگان به حزب تحت رهبری اش، لیکود، بتواند بار 
دیگر فرصت تشکیل کابینه را به دست آورد. نتانیاهو که اتهام فساد علیه او مطرح 
اســت، با وجود موانع  تالش دارد در پایان انتخابات قانون گذاری تازه در این کشور 

با حمایت راست افراطی بار دیگر به قدرت بازگردد.
ایــن انتخابات که برخی رســانه های داخلی اســرائیل آن را رفراندومی درباره 
بنیامین نتانیاهو و بازگشت او به قدرت توصیف کرده اند، بر اساس نظرسنجی های 
اخیر با اقبال رأی دهندگان به جریان راســت افراطی نیز همراه خواهد بود. اگرچه 
نتانیاهو آخرین نبردهای انتخاباتی خود را در قامت «نخســت وزیر» انجام داد، اما 

این  بار در مقام رهبری اپوزیسیون در برابر یائیر الپید، نخست وزیر فعلی وارد کارزار 
انتخاباتی شده اســت. آخرین نظرســنجی ها همچنان حزب لیکود تحت رهبری 
نتانیاهو را با کمی بیش از ۳۰ کرســی از ۱۲۰ کرســی پارلمان باالتر از حزب «یش 

عتیــد» تحت هدایت یائیر الپید قرار داده که با پیشــرفتی اندک انتظار می رود بین 
۲۴ تا ۲۷ کرسی را از آن خود کند.

جدا از دو حزب یاد شده، ده ها حزب و تشکل سیاسی در این انتخابات مشارکت 
دارند که آرا و کرســی های تعلق گرفته به آنها در تشکیل کابینه آینده به ویژه برای 
بنیامین نتانیاهو که با حمایت احزاب افراطی ارتدوکس و راســت افراطی در صدد 

کسب آستانه اکثریت و ۶۱ کرسی است، نقش حیاتی ایفا می کند.
ائتالف جریان راســت افراطی تحت هدایت «بتسالیل ســموتریش» و «ایتمار 
بن غفیر» در انتخابات ســال گذشــته فقط شش کرسی به دســت آورد اما طبق 
نظرســنجی های اخیر این ائتــالف ۱۴ نماینده در پارلمان خواهد داشــت و به این 
ترتیب حزب راســت افراطی «صهیونیسم دینی» به سومین نیروی سیاسی در این 

کارزار تبدیل خواهد شد.
بر اســاس ارزیابی های صورت گرفته، بنیامین نتانیاهو با جمع آوری آرای جریان 
راســت افراطی تقریبا در آستانه کســب اکثریت قرار می گیرد، بدون آنکه دقیقا به 
این حد نصاب آن دســت یابد  یا از آن عبور کند. یائیر الپید در انتخابات سال گذشته 
میالدی با گردهم آوردن طیفی ناهمگون از احزاب مخالف بنیامین نتانیاهو موفق 
شــد او را که با ۱۱ سال سابقه زمامداری، بادوام ترین نخست وزیر اسرائیل محسوب 

می شود، از قدرت کنار بزند. این ائتالف در حال حاضر بر اساس آخرین نظرسنجی ها 
دست کم پنج یا شش کرسی تا رسیدن به آستانه اکثریت فاصله دارد و اگر بخواهد 

در قدرت بماند، باید شبکه خود را گسترده تر کند.
یکی از نزدیکان نخســت وزیر فعلی اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفت: «الپید 
می داند که به طور مستقیم توان کسب ۶۱ کرسی پارلمان را ندارد؛ بنابراین هدف او 

این است که نتانیاهو در کنار متحدانش به این آستانه دست پیدا نکنند».
یک استاد علوم سیاســی در دانشگاه عبری بیت المقدس می گوید: «یائیر الپید 
خود را تنها فردی می داند کــه توان جمع آوری آرا در برابر نتانیاهو را دارد. هدف 
او افزایش حمایت از حزب تحت رهبری خود اســت،  امــا هم زمان باید اطمینان 
حاصل کند که شــرکای بالقــوه اش حداقل مقبولیت را برای واجد شــرایط بودن 

برآورده می کنند».
در نظام انتخاباتی موجود در اســرائیل، احزاب باید حداقل ۲۵٫۳ درصد آرا را 
برای انتخاب نمایندگان به دســت آورند. از سوی دیگر، احزاب عربی که خصومت 
بیشــتری با نتانیاهو دارند، در انتخابات پیش رو به صورت پراکنده و در ســه بلوک 
رقابت می کنند؛ از این رو این خطر وجود دارد که برخی از آنها از آستانه صالحیت 

عبور نکنند.

پنجمین انتخابات پارلمانی اسرائیل در ۴ سال

رفراندومي براي نتانیاهو
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فیلترینگ را به رفراندم بگذاریدتأثیر اعتراضات اخیر بر اقتصاد
با شــنیدن کلمه تجمع اولین تصویری که بــه ذهن خطور می کند، 
صحنه تجمعات اقشــار مختلــف به خصوص طبقه کارگری اســت و 
طبق تعریف این واژه، دست کشیدن از کار با هدف تسلیم کردن کارفرما 
در برابر خواســته بحقشان و رســیدگی به معضالت و خواسته هایشان 
اســت. حال با کمی تحقیق و کندوکاو درمی یابیم که شروع تجمعات 
به همین ســادگی ها رخ نمی دهد و نیاز بــه پیش زمینه هایی دارد. اگر 
از لحــاظ اقتصادی به ایــن مقوله بپردازیــم، مهم ترین موضوع بحث 

دســتمزد و تعدیل نرخ آن توسط کارفرمایان است.
در برخــی از مقاطــع تاریخــی بــه دلیــل ســلطه بیــش از حــد 
ســرمایه داران بر کارگران چنین تجمعاتی رخ می داده است و کارگران 
که به دلیل بی عدالتی حاکم بــر جوامع تنها راه حل منطقی و موجود 
را در اعتصابــات گســترده می دیدنــد، بــه همین دلیل دســت به این 
اجتماعات گســترده می زدنــد و با همدلی و یکپارچگــی بین همدیگر 

این بی عدالتی ها را به نوعی برطرف می کردند. بنابراین طبیعی اســت 
که اولین و تنها ابزاری که کارگران برای احقاق حقوق خود در دســت 

دارند، اعتراضات به روش اعتصاب است.
اعتراضــات اخیر در کشــور تأثیر مســتقیم خود را بــر اقتصاد ایران 
نمایــان کرده اســت، به طــور معین با ادامــه این اعتراضــات جریان 
انتقال مواد اولیه به مبادی تولید با وقفه مواجه می شــود و به ســبب 
آن تولیــد داخلی کاهــش می یابد که درنتیجه، فــروش نیز با کاهش 

روبه رو می شود. محسوس 
در چنیــن شــرایطی نااطمینانی مردم از آینده به شــدت احســاس 
می شــود که همین امر ســبب کاهش هزینه خانوارها می شــود و در 
نتیجــه تمایل به پس انداز بین آنها افزایــش می یابد. همچنین کاهش 
حضور مردم در فضاهای عمومی شــهری تأثیر منفی بر تقاضای آنان 
بــه کاالها و خدمات مرتبط با آن را دارد. به طور مثال با شــدت گرفتن 

اعتراضــات بســیاری از باشــگاه های ورزشــی تعطیــل یا بــا کاهش 
مراجعه کننــده روبه رو می شــوند که بــه همین دلیل ســبب کاهش 
فــروش لوازم و تجهیزات مرتبط با آن می شــود. طــی اظهارنظر اخیر 
رئیــس اتحادیه آجیل و خشــکبار، اعتراضات در ایران به بازار آجیل و 
خشــکبار آسیب بسیاری وارد کرده و همچنین قطع شدن اینترنت سبب 

ازدست رفتن بازار صادرات شده است.
همان گونه که واضح است، اکثر معترضان از نسل جوان و دانشجو 
هســتند و این بدان معناســت کــه این افراد جزء نیــروی کار فعال به 
حســاب نمی آیند و معموال اعتراضات بعدازظهرها انجام می شود که 
باعث بروز مشــکالت کارگری نشــده اند، ولی باتوجه به تجمعات این 
هفته که اکثرا از قشر کارگری هستند و اضافه شدن صنف کامیون داران 
به آنها عمــال اگر در کوتاه مدت دولت فکری به حال حل وفصل کردن 

مشــکالت موجود نکند، اقتصاد دولتی آسیب جدی می بیند.

در خصوص آثــار بلندمدت اعتراضــات به وجودآمده باید یادآوری 
کرد که ادامه دار بودن آن و عدم توجه به خواسته های مردم در بخش 
اقتصادی ســبب ایجاد جو روانی و ناامیدی در بخش ســرمایه گذاری 

داخلی و خارجی و مرددشدن سرمایه گذاران می شود.
به طور طبیعی اتفاقاتی از این قبیل، با گذشت زمان و ادامه دارشدن 
آن ســبب فراری دادن ســرمایه گذاران داخلی و خارجی می  شود، که 
اثــرش نه در روزها و هفته ها، بلکه طی سپری شــدن ماه ها به وضوح 
قابل مشــاهده عینی خواهد بود. درنتیجه برای بهبود شــرایط بحرانی 
حاکــم بر جامعه نیاز به تدابیر ویژه و هوشــمندانه ای اســت و دولت 
بایــد زمینه افزایــش اعتماد عمومــی را فراهم آورد. امــا تصمیمات 
دولت به گونه ای اســت کــه چندان نشــانه ای از تالش بــرای بهبود 
شرایط کنونی مشــاهده نشده است. برای دستیابی به اقتصاد پویا باید 

یابد . افزایش  مشارکت عمومی 

ایــن روزها روند اعتراضات مردم درمورد گشــت ارشــاد، فیلترینــگ یا امکان 
اســتفاده از پلتفرم هایی مثل اینســتاگرام که مستقیما با کســب وکار و شغل افراد 
مرتبط است، همچنان ادامه دارد. مسئوالن مختلف کشوری اعم از ریاست محترم 
قوه قضائیه بارها اعالم کرده اند که فضای بررســی مشــکالت و مذاکرات با مردم 
باید برقرار و جاری باشــد. واکنش های گســترده و شــدید از ســوی آحاد مردم را 
درخصوص اخالل در کسب وکارهای خرد و درشت با فیلترینگ پلتفرم اینستاگرام 
شــاهدیم. از طرفی اغلب دولتمردان سیاســی در فضای این روزهای فیلترشده، 
صفحات خود در توییتر و اینستاگرام را به روز کرده اند، همچنین استقبال روزافزون 
مردم از ایــن مدل فضای مجازی به نظر نگارنده، خود به اندازه یك همه پرســی 
واجد اعتبار است. کارزارهای اجتماعی و اعتراض های مردم در این مدت به نحوه 
برخورد گشــت ارشــاد نیز کامال ملموس است و متأســفانه در این شرایط سخت 
اقتصادی، امورات اقتصادی کشــور در اولویت های عقب تــر از امورات اجتماعی 
مثل برخورد با شــل حجابی و... قرار گرفته اســت که نیازمند واکاوی کارشناسانه 

اســت. تجربه سال های پس از پیروزی انقالب و رویه تقنینی حاکم بر کشور نشان 
داده اســت که قانون گذار باید قانون را همگام بــا تحوالت اجتماعی و برگرفته از 
نیازهای واقعی ســطح اجتماع و مردم وضع کند تا بتواند امورات را ساماندهی و 
تنظیم کند. در غیر این صورت وضع قانون نتیجه عکس خواهد داشــت. در نمونه 
حاضر نیز با توجه به اینکه در پلتفرم هایی مانند اینســتاگرام و واتس اپ که ده ها 
میلیــون نفر از آنها اســتفاده می کنند و هزاران کســب وکار در آنها جریان دارد، از 
اهمیــت زیادی برخوردار اســت و پیچیدگی های فراوانــی دارد، باید درخصوص 
آنهــا متغیرهای زیادی را مدنظــر قرار داد؛ بنابراین طرح  مذکــور باید به  گونه ای 
بررسی شود که تصمیم گیری  نهایی درباره این پلتفرم ها مبتنی بر منطقی عقالنی 
به  صورت مســتقیم از ســوی اهل فن و مردم صورت گیرد. قانون گذار خوب باید 
جامعه شــناس خوبی باشــد؛ چنانچه قانونی نظر مردم را تأمیــن نکند، ضمانت 
اجــرا و قابلیت اســتناد قوی از منظر اجتماعی را ندارد. بــه  طور مثال قانون منع 
به کارگیــری تجهیزات دریافت از ماهواره، مصوبــات فیلترینگ برخی از پلتفرم ها 

مانند توییتر یا مســئله گشت ارشاد و تکرر این حیث قوانین  شأن دستگاه پارلمانی 
کشــور را تحت الشــعاع قرار می دهد. یکی از مهم تریــن و قدیمی ترین ابزارهای 
دموکراسی مســتقیم در نظام های سیاسی دموکراتیک برگزاری همه پرسی است. 
درباره همه پرسی تقنینی که رایج تریِن این ابزارهاست و در اصل ٥۹ قانون اساسی 
ایران نیز به رسمیت شناخته شده است، متأسفانه با وجود ظرفیت های مترقی در 
قانون اساسی دســتگاه های متولی و اجرائی از وجود آنها برای مدیریت و تنظیم 
بهتر روابط اجتماعی بهره ای نمی برند. اصل ۵۹ قانونی اساسی جمهوری اسالمی 
ایران تصریح می کند که در مســائل بســیار مهم اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و 
فرهنگی ممکن اســت اعمال قوه مقننه از راه همه پرســی و مراجعه مستقیم به 
آرای مردم صورت گیرد. این اصل درخواســت مراجعه به آرای عمومی را منوط 
به تصویب دوســوم مجموع نمایندگان مجلس کرده اســت. در اصل ۱۱۰ هم به 
فرمان همه پرســی ذیل وظایف و اختیارات رهبری اشــاره شــده است که درواقع 
به معنای لزوم تأیید مصوبه مجلس و صدور فرمان همه پرســی از سوی رهبری 

اســت. اصل ۹۹ نیز می گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شــورای اسالمی و مراجعه به آرای عمومی و 
همه  پرســی را برعهده دارد. سازوکار اشاره شده مسیری است که در قانون اساسی 
و قوانین پایین دســتی برای مراجعه به آرای عمومی تعبیه و طراحی شده است. 
ذیل اصل ۵۹ و قبل از برگزاری آخرین همه پرســی در مردادماه ســال ۶۸، همان 
سال قانونی مشــتمل بر ۳۹ ماده و ۱۳ تبصره در مجلس شورای اسالمی تصویب 
شــد که مبنای تصویب و برگزاری رفراندم در ایران اســت. مطابق ماده ۳۶ قانون 
همه پرســی در جمهوری اســالمی ایران، رفراندم به پیشــنهاد رئیس جمهوری یا 
صد نفر از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی و تصویب حداقل دو سوم مجموع 
نمایندگان  برگزار می شــود. درخصوص گشت ارشــاد و فیلترینگ فضای مجازی 
نیز از رئیس جمهور، جناب آقای رئیســی، مطابق وعده های انتخاباتی خود انتظار 
می رود برگزاری همه پرسی برای تأمین نظر عموم مردم از حیث این مطلب بسیار 

مهم را پیشنهاد دهد.

یــادداشـت

 ساختارهای سیاسی و نیازهای انسانی

این موجز به هیچ وجه تالش ندارد به ارزش گذاری ســاختارها بپردازد، بلکه فقط 
در تالش اســت نشــان دهد ثبات و پایداری سیاســی و توســعه و امنیت ملی تابع 
«تناسب ساختار مدیریت سیاسی با نیازهای عینی انسان ها و جامعه است». به بیانی 
دیگر، ثبات، پایداری، کارآمدی، توسعه، امنیت و... ملی برآیند (معلول) شکل ساختار 
مدیریت سیاســی (علت) است؛ اینکه تضاد و تناقض میان شکل ساختار مدیریت با 
انواع نیازهای متغیر و عینی انسان ها، بنیادی ترین دلیل و بستر انواع و انبوه چالش ها 
و تنش های مخرب و آســیب زای اجتماعی و ملی است. ساختار مدیریت سیاسی به 
کلی و مختصرترین بیان به سازمان و سازوکار مدیریت، برنامه ریزی، کنترل و هدایت 
«تالش های شــهروندان» تحت حمایت یک نظام سیاســی «به منظور تحقق اهداف 
(امنیت، رفاه، آســایش، آرامــش و...) جمعی و ملی اطالق می شــود». اینکه یکی 
از چالش های اساســی عرصه سیاســی و به ویژه تحلیلگران، بدون توجه و پرداختن 
به شکل ســاختار مدیریت کالن است که منشأ انواع و انبوه چالش های اجتماعی و 
ملی اســت. اینکه پرداختن به چالش های اجتماعی در عرصه های گوناگون، بدون 
پرداختن به ساختار مدیریت کالن، الجرم به پراکنده گویی منجر می شود. برای مثال، 
در چند دهه گذشــته چند ۱۰ هزار تحلیل درباره چالش اقتصادی و چگونگی بهبود 
آن تولید و ارائه شــده است، بدون آنکه به منشــأ چالش های اقتصادی، تجاری و... 
یعنی روابط خارجه ناکارآمد و متشنج پرداخته شود. «چگونه ذهن صادق و آگاهی 
می تواند (بدون داشتن روابط خارجه سالم و ملی) انتظار بهبود اقتصادی یا توسعه 
را داشته باشــد؟».  در دور ه های گوناگون تاریخی، شکل ساختار حکمرانی متناسب 
با الزامات و ضروریات زمان و مکان، تغییر، تکامل و کاربردی شــده اســت. با وجود 
تغییر و تکامل شــکل ســاختار حکمرانی در دوره های گوناگون، می توان دو ویژگی 
برجســته را در فرایند تغییر و تکامل ســاختار حکمرانی در جوامع گوناگون در گذر 
زمان تشخیص و مشاهده کرد؛ یک، اشکال گوناگون ساختار حکمرانی مبتنی بر اراده 
و اهداف افراد یا یک اقلیت (رئیس قبیله، کلیسا، پادشاهی، اریستوکراسی، الیگارشی 
و...) و دو، اشــکال گوناگون ســاختارهای حکمرانی مبتنی بر اراده و اهداف جمعی 
(کمونیســت، لیبرال دمکراسی، سوسیال دمکراســی، جمهوری و...).  با وجود اینکه 
در دوره های گوناگون تاریخی، حکومت ها اشکال یا ساختارهای متفاوتی داشته اند، 
نکتــه حائز اهمیت این اســت که چه عاملی موجب تغییر ســاختار حکومت ها در 
دوره های گوناگون شــده اســت؟ بنا بر داده های فراوان تاریخی و تجربی، می توان 
ادعا کرد شــکل ساختار حکمرانی تابع نیازها، خواسته ها، اهداف و تمایالت جمعی 
(ملی) اســت. به عبارتی دیگر، نیازهای متغیر انسان ها و جوامع، بنیادی ترین عامل، 
موتور یا نیرویی اســت که موجب تغییر شــکل یا ســاختار حکومت ها در دوره های 

گوناگون شده و می شود.
شــاید کلی تریــن تبیین «مفهوم توســعه یافتگی معطوف به تناســب ســاختار 
حکمرانی با انواع نیازهای اجتماعی و انســانی باشد». به عبارتی، ساختار حکمرانی 
برآمــده از نیازهــای عینی انســانی و اجتماعــی، مبنای توســعه در جوامع خرد و 
دانش بنیاد اســت. تناسب شــکل ســاختار حکمرانی با انواع نیازهای عینی انسانی 
و اجتماعــی به شــفاف ترین بیان به این معناســت که ســاختار حکمرانــی، اراده، 
هدف، توان و برنامه کالن (قانون اساســی) برای مدیریت و سازماندهی تالش های 
شــهروندان تحــت حمایت حکومــت به منظور تهیــه و تأمین نیازهــای ابتدایی را 
داشــته باشــد. اینکه میزان و تعدد چالش های اجتماعی و ملی تنها ســنگ محک 
برای ارزیابی اینکه شــکل ساختار حکمرانی نمود انواع نیازهای انسانی و اجتماعی 
اســت یا خیر.اگر تبیین رابطه ســاختار مدیریــت کالن (به عنوان معلــول) با انواع 
نیازهــای عینی (علت) انســانی و اجتماعی، منطقی و کاربردی تلقی شــود، آنگاه 
می توان نتیجه گرفت یا ادعا کرد که چالش های اقتصادی، معیشــت شــهروندان، 
آموزش و پروش، اشتغال، انبوه ناهنجاری های اجتماعی و... که منشأ انواع تنش های 
اجتماعی اســت، حل وفصل نخواهد شد؛ مگر اینکه «ساختار مدیریت کالن سیاسی 
انعکاس نیازها، اهداف، تمایالت و... شهروندان در زمان مکان حال حاضر باشد».بنا 
بر یک قاعده فراانســانی و طبیعی، ملزومات و مقتضیات زیست اجتماعی پیوسته و 
بی وقفه در حال حرکت، تغییر، تحول و کاربردی شدن هستند؛ بنابراین، الجرم نیازها، 
خواســته ها، اهداف، تمایالت و حتی باورها ی ذهنی انســان ها (شهروندان) تغییر 
کرده و متناسب با اقتضائات زمان و مکان کاربردی می شوند. از این رو، حرکت، تغییر، 
تحول، کاربردی و کارآمد شدن ســاختار حکومت ها اجتناب ناپذیر است. دولتمردان، 
سیاســت ورزان و متنفذانــی که به هر دلیل عملکردی مغایر ایــن فرایند دارند، تنها 
روند این فرایند را کند می کنند، اما توقف روند تغییر و کاربردی شدن ساختار مدیریت 
ناممکن، غیرعملی، مخرب و محال اســت. سیاست ورزان و دولتمردانی که توانایی 
درک، تشخیص و پذیرش این قاعده فرازمانی و فرامکانی را نداشته باشند، نه تنها به 
واســطه جبر قاعده فوق مجبور به به حاشیه رفتن می شوند، بلکه موجب صدمات و 

درد و رنج فراوان برای شهروندان کشور خود خواهند شد.
خالف منطق و قواعد حاکم بر روند وقوع پدیده ها در عالم هستی است که امور 
و چالش های انسان ها و جوامع عصر اطالعات و تکنولوژی را با ساختارهای مدیریت 
کالن سیاســی رایج در قرون پیشین که شمشــیر و تیر و کمان ابزار دفاع و چهارپایان 
وســایل حمل ونقل بودند، مدیریت کرد. برای پرهیز از تنش های اجتماعی و سیاسی 
که بدون شک نه تنها بســتر انواع مخاطرات اجتناب ناپذیر و غیرقابل کنترل در آینده، 
بلکه بســتر دخالت بیگانگان در امور ملی است، دولتمردان و سیاست ورزان مشتاق 
به حفظ منافع و جایگاه، «باید» درک کنند و بپذیرند اینکه شکل ساختار مدیریت تابع 

انواع نیازهای متغیر انسان ها و جوامع است، یک قاعده فراارادی است.
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در سال های گذشته، بارها از سوی جامعه شناسان شنیده ایم که درباره وضعیت موجود به مسئوالن هشدار داده بودند. در جلسه مسئوالن و مشاوران حسن روحانی در آستانه گران شدن بنزین، یعنی پیش از آبان ۹۸ هشدارهایی داده شد و مسئوالن 
نظرات جامعه شناسان را جویا شدند. در آن جلسه، سعید مدنی، جامعه شناس ایرانی که هم اکنون زندانی است، حضور داشت و در مصاحبه ای به «شرق» گفت ما درباره اتفاقات احتمالی هشدار داده بودیم و دقیقا می دانستیم این ماجرا نتیجه اش 
آبان ۹۸ خواهد شد، اما کسی هشدارها را جدی نگرفت. در جلسات راهبردی بعد از آن نیز بارها هشدار داده شد که فشارهای اجتماعی رو به افزایش است و مردم دیگر کشش فشارهای اقتصادی و اجتماعی را ندارند، مسئله ای که بازهم کسی به 
آن گوش نســپرد و حاال ایران در شرایطی اســت که هنوز نمی توان درباره آینده اقتصادی و اجتماعی آن پیش بینی مشخصی داشت. سید حسین سراج زاده، جامعه شناس ایرانی و استاد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی است. او همچنین ریاست 
انجمن جامعه شناســی ایران را بر عهده دارد. این اســتاد دانشگاه هم از آن دسته از استادان جامعه شناسی است که می گوید در چند سال گذشته می شــد آینده را متصور بود و حاال هم می شود به خوبی مشخص کرد که چگونه می توان کشور را به 

ساحل آرامش رساند. این گفت وگو درباره بحران است و کشوری که سال هاست در شرایط حساس کنونی به سر می برد.

گفت وگو  با سید حسین سراج زاده، جامعه شناس ایرانی و استاد جامعه شناسی دانشگاه  خوارزمی

مسیر آرامش بسته نیست

 در ابتدای گفت وگو می خواســتم از شــما ســؤال کنم که در حال حاضر وضعیت   .
جامعه ایرانی را چطور می بینید؟ ما به کدام سمت  می رویم؟

در وضعیتی که ما االن در آن هســتیم، جامعه پرالتهاب، پرتنش است و در واقع 
می شود گفت شــرایط بحرانی است. از حدود یک ماه قبل واکنش ها و اعتراضات با 
یــک حادثه ناگوار که همان جان باختن خانم مهســا امینی  بود و به نوعی یک اندوه 
عمومی را ایجاد کرد، شــروع شــد. خب این شروع مجموعه ای از اعتراضات بود که 
به تدریــج باال گرفت  اما ایــن اعتراضات را نباید منحصر بــه جان باختن خانم امینی 
دید؛ مسئله مرگ او فی نفسه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بود  اما یک جرقه بود 
برای اعتراض به موضوع پوشــش زنان و همین طور رفتارهای نامناسبی که بعضا از 
سوی گشت ارشــاد انجام داده اســت و همچنین تبعیض ها و نارضایتی ها. از همه  
مهم تــر اینکه  نوع برخوردی که شــده بود صرف نظر از اینکه خــوِد این جان باختن 
ایشــان ناشی از چه بوده، اینکه این حادثه در راستای اعمال یک قانونی رخ داده که 
آن قانون برای بخشــی از جامعه حتی معتقدان به حجاب، اساســا قانون کارآمدی 
نیســت و در راســتای اعمال آن قانون، این حادثه اتفاق افتاده که خب برای جامعه 

تکان دهنده بود.
خــب! در ایــن زمینه بحــث اینکه قوانیــن و رویکردی که سیســتم نســبت به 
قانون گذاری دارد، با آن چیزی که مردم و مطالبات مردمی اســت چه رابطه ای دارد، 
اهمیت پیدا می کند. انگار اینجا  شکاف و فاصله ای وجود دارد. بحث فقط این نیست 
که مثال پلیس برای اعمال قانون، در اعمال تند رفته یا نه و...  بلکه بحث این اســت 
که اصال اگر آن قانونی که بخشی از جامعه نسبت به آن پرسش دارند و نسبت به آن 
حرف و بحث دارند، شــکل دیگری داشت، اصال بحث اعمال قانون این چنینی پیش 

نمی آمد که در جریان آن، این حادثه غم بار اتفاق بیفتد.
از قبل هم برخی از جامعه شناســان مطرح کرده بودند که جامعه ایران «جامعه 
جنبشــی» اســت و ما با «شــهروندان معترض» روبه رو هســتیم  و مجموعه ای از 
مطالبات مختلف برآورده نشــده در بین اقشار مختلف مردم به  صورت های گوناگون 
وجــود دارد. احســاس اینکه دولت هــا در برآوردن ایــن مطالبات توانمند باشــند، 
به تدریج روزبه روز کمتر شــده و از بین رفته اســت. احســاس اینکــه در مجموعه 
مدیریتی زمینــه ای برای اصالح و تغییر رویه ها و کارآمدکــردن نظام مدیریتی برای 
پاســخ گویی به مطالبات مردم وجود دارد هم روزبه روز کمتر شــده. احساس اینکه 
مردم از طریق یک انتخابات می توانند نمایندگان واقعی خودشــان را در جایگاه های 
مدیریتی قرار بدهند، روزبه روز ضعیف تر شــده و بــه نظر من در انتخابات مجلس و 
ریاســت جمهوری اخیر به نقطه اوج این مسئله رسیدیم. فشارهای اقتصادی زندگی 
مردم را با بحران های واقعا همه جانبه ای روبه رو کرده اســت؛ سال هاست که تورم 
بی کاری دو رقمی داریم و در ســال های اخیر، چندین سال نرخ رشد اقتصادی منفی 
و نزدیک به صفر داشــته ایم، افزایش بی رویــه قیمت ها و مجموعه اینها این نگرش 
را در مردم ایجاد کرد. همه اینها باعث شــده در بخشی از مردم این دیدگاه به  وجود 
بیاید و روزبه روز تقویت شــود که مســئوالن نتوانسته اند نســبت و رابطه درستی با 
مردم و مطالبات مردم برقرار کنند و از طرف دیگر در حل مســائل و مشکالت اصلی 
جامعه ناکارآمد هستند و این دو تا یعنی ناکارآمدی و عدم  مقبولیت همدیگر را هم 
به طــور طبیعی تقویت می کنند؛ یعنی وقتی مقبولیت روزبه روز کاهش پیدا می کند، 

کارآمدی هم کم می شود.
 شما این اعتراضات را گسترده می دانید؟  .

ما آمار روشنی در  این باره نداریم. اصوال تا حاال در مواجهه با این نوع اعتراضات و 
مطالبات مردمی چه بخشــی  از آن که واقعا آشکار در خیابان ابراز و اظهار می شود 
و چه آن بخشــی که درواقع به صورت زمزمه هــا و گفت و گوهایی در درون خانه ها، 
در بین مردم، در کوچه  و بازار و در نوشــته هایی که در فضای مجازی و... است  یا در 
حدی که اجازه و امکان وجود دارد، در رســانه های رسمی ظهور و بروز پیدا می کند، 
اینها همه حاکی از این اســت که مطالبات و اعتراضات گســترده است  اما همواره تا 

امروز مجموعه مدیریتی در برخورد با این اعتراضات یک الگوی واحد داشــته است؛ 
نخســت اینکه اینها را آن چنان به رسمیت نمی شناســد و نشناخته است. آنها را به 
نیروهای خارجی و عوامل خارجی نســبت می دهد. البته من نمی خواهم منکر شوم 
کــه نیروهای خارجی بهره برداری های خاص خودشــان را از این رویدادها نمی کند. 
اینکه خیلی روشن اســت که به هر حال هر جریانی از شرایطی که به وجود می آید و 
دشــمنان بهره برداری های خاص خودشان را می کنند  اما اینکه کل اینها را ساخته و 
پرداختــه خارج بدانیم و به زمینه های اجتماعی و اقتصادی و آن ســرخوردگی های 
سیاســی و اجتماعی بی توجه باشــیم و مطالبات انباشته شــده برآورده نشــده و آن 
احساس ناکارآمدی و عدم مقبولیت را نبینیم، این متأسفانه رویه ای بوده که تا حاال با 
آن روبه رو بوده ایم و به  نظر می رســد که این دفعه هم باز روایت غالب همین باشد 
و همین اســت و همین کار را پیچیده تر و دشوارتر می کند و این گسست ایجادشده را 

به تدریج آشتی ناپذیرتر کرده و می کند.
   خاطرم هســت که یک بار با آقای دکتر مدنی که آرزوی آزادی ایشــان را داریم،    .

درباره اعتراضات  گفت و گویی کردیم. آقای مدنی گفت  در زمان پیش از گرانی بنزین 
و اعتراضات آبان ۹۸ از ما خواستند که به جلسه ای برویم و در آن جلسه هم ما اعالم 
کردیم اگر شــما این کار را بکنید، چنین اتفاقی می افتد. گوش نکردند و نتیجه اش هم 
متأسفانه  دردناک بود. به نظر می رســد جامعه شناسان پیش تر درباره احتماالت این 

اعتراضات همیشه هشدار می دهند. چرا به این هشدارها توجهی نمی شود؟
مــن هم امیدوارم ایشــان و همــه مردم خیراندیش کشــور که در بند هســتند، 
هر چــه زودتر آزاد شــوند. ببینید! من فکــر می کنم جامعه شناســان حداقل از دهه 
۷۰ به این طرف و به طور مشــخص تر از نیمه دوم دهه ۸۰ در نوشــته ها، بحث ها و 
گفت وگوهایشــان مرتب از این صحبت کرد ه اند کــه بی توجهی به مردم و مطالبات 
آنها در امر حکمرانی  و اینکه سیســتم به خصوص در انتخــاب نمایندگان و مدیران 
اجرائی، رابطه خودش را با مردم را قطع کند یا به گونه ای تعریف کند که گروه بزرگی 
احساس کنند نمایندگان واقعی آنها در بین منتخبان حضور و وجود ندارند  و در کنار 
این به دیدگاه های کارشناســی در حوزه های اقتصادی، سیاســت خارجی، اجتماعی 
و... بی توجه باشــند، سیســتم را با بحران روبه رو می کند و آن دو تا موضوعی را که 
گفتم، یعنی ناکارآمدی و عدم  مقبولیت را ایجاد می کند. این مسئله روزبه روز جامعه 
را به شــرایطی می برد که ناامید از اصالح و در واقع متمایل به تغییرات می شــوند. 
این هشــدارها متأســفانه مورد بی توجهی و بی مهری قرار گرفته اســت. به نظر من 
دلیل عمده آن، در فلســفه سیاســی آن اقلیتی است که من اسم آن را «اصولگرایی 
افراطــی» می گــذارم چون اصولگرایــان معتدل را هــم دیدیم کــه به تدریج عمال 
حذف شــدند. این دیدگاه به این هشــدارها بی توجه بوده و انگار فقط همان الگوی 
استفاده از قدرت برای حل مســائل اجتماعی را در پیش گرفته. چرا این طور است؟ 
فکر می کنم ریشــه اش در آن بینش و فلسفه سیاســی و گفتمان سیاسی آنها باشد؛ 
گفتمانی که تصور می کند یک گروه خــاص با ویژگی های فکری و ایدئولوژی خاص 
در واقع شایستگی مدیریت بر مردم و جامعه را دارد و اینها باید براساس الگویی که 
خودشان می پســندند با قدرت جامعه را اداره کنند. برایشان مهم نیست که اکثریت 
مردم همراهشــان هســتند یا خیر. به نظر من این فلسفه سیاســی نمی تواند با این 
پیشنهادهای اصالحی و در واقع تغییر رویه هایی که پیشنهاد می شده، به راحتی کنار 
بیاید چون به نظرش می رسیده که اگر این اتفاقات بیفتد  یا اگر به این توصیه ها گوش 
داده شــود، در واقع باید مدیریت از آن گروه خاصی که تصور می کنند شایســتگی و 
استحقاق حکومت بر مردم را دارند، بیرون بیاید. به نظرم دلیل عمده آن این دیدگاه 
اســت، در اموری که به هر حال اختالفی هســت (مثل برخی سیاست های خارجی و 
داخلــی) که خیلی هم طبیعی اســت اختالف نظرهایی بین مــردم وجود دارد و در 
همه جوامع هم هســت، راه حل همان صندوق رأی و مشخص شدن نظر اکثریت از 
طریق انتخابات آزاد و در مواردی همه پرســی/رفراندوم و ارجاع به کمیته های ملی 
مورد وثوق مردم و ... است. آن دیدگاه سیاسی و آن گفتمانی که عرض کردم که حق 

ویــژه انحصاری را برای خود و همفکران و تابعانش قائل اســت. چون پیشــنهادها 
و راه حل های کارشناســی معموال معطوف به اصــالح رویه ها در نظام مدیریت، در 
عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی به ســمتی اســت که 
بتواند اراده و خواســت اکثریت مردم در آن تبلــور پیدا کند و مطالبات آنها با همین 
روش های مســالمت آمیز برآورده شــود  یا به یک نقطه تعادل برســد، دیدگاه مزبور 
نمی تواند رابطه درستی با این پیشنهادها برقرار کند. در نتیجه و به ناچار، هر حرکت 
و اعتراضی و هر مطالبه ای را فوری در یک الگوی تحلیلی از پیش تعریف شــده قرار 
می دهنــد و با این الگوی تحلیلی اســتفاده از قهر را برای خــود مجاز می دانند. این 
دیــدگاه، چون ســال ها این رویه را دنبال کرده به نظر می رســد در حل دیپلماتیک و 
مســالمت آمیز و اتخاذ رویه ها و روش هایی که بتواند با شرایط کم هزینه تر منتقدان 
را آرام کند و به مطالباتشــان جواب بدهد، اساســا آشنا نیست. پیروان این دیدگاه، به 
شرطی که واقعیت های اجتماعی را بپذیرند و در آن نگاه و فلسفه سیاسی که عرض 
کــردم، تجدید نظر کنند، آن موقع ممکن اســت به تدریــج زمینه هایی برای اینکه به  
صورت های مدنی این مسائل حل شود، فراهم  شود. سال هاست که جامعه شناسان، 
اهل علوم سیاســی و سیاســت مداران خیراندیش و عالقه مند به سرنوشت کشور و 
جامعه هشــدار می دهند که اگر آن اصالح رویه ها به موقــع و  بهنگام اتفاق نیفتد، 

روزبه روز شرایط جامعه ما می تواند بحرانی تر شود.
    اصال در این مدت (حاال یا در یک ســال گذشــته) از سمت مســئوالن از شما یا   .

همکاران تان درمورد شــرایط نظرخواهی  شــده یا در این مدت از طبقه روشنفکر یا 
استادان دانشگاهی از شما کمک و مشورتی خواسته شده است؟

اگر از شخص من می پرسید، در یک سال گذشته و در دولت جدید تقریبا می توانم 
بگویــم خیر. فقط یک بار فردی که خودش را وابســته به یکــی از نهادهای اصلی 
مدیریتــی جامعه معرفی می کــرد،  مصاحبه ای با من داشــت و گفت می خواهیم 
این مصاحبه ها را ادامه دهیم و از نظر صاحب نظران و دانشــگاهیان مطلع شــویم. 
مــن هم تقریبا همین حــرف و بحث ها را در آنجا مطرح کــردم. بعد از آن البته آن 
مصاحبــه ادامه پیدا نکرد و در شــرایط کاری من در دانشــگاه و انجمن های علمی 

محدودیت هایی هم ایجاد کرده اند.
در دولت قبل (دولت آقای روحانی) گاهی جلســاتی گذاشته می شد. البته من در 
آن جلسه نبودم؛ ولی جمعی از دوستان و همکاران از رشته های مختلف بودند و آنجا 
بحث اعتراضات را مطرح کردند. جلســات دیگری هم باز بود؛ یادم هســت سال ۹۶ 
جلساتی در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری برگزار می شد. افراد مختلفی 
از دانشــگاهیان دعوت می شدند، بحث و گفت وگو می شد، تحلیل می شد و داده هایی 
مطرح می شد. گاهی جلسات دیگری را هم وزارت کشور می گذاشت. ممکن است االن 

هم جلساتی باشد یا افرادی دعوت بشوند؛ ولی من خبر نداشته باشم.
با وجود اینکه این جلســات گذاشــته می شــد و افراد هم بحث و تحلیل شان را 
مطرح می کردند؛ چون معموال پیشــنهاد می شــد که باید تغییر رویکرد و رویه های 
بنیادیــن به  وجود بیاید، نهایتا در آن هســته های اصلــی تصمیم گیری خیلی به این 
راه حل ها عنایت و توجهی نمی شــد یا حتی مســیر معکوسی هم طی شد؛ مثال اگر 
شــما به خوِد موضوع انتخابات نــگاه کنید، می بینید با وجود اینکه غالبا پیشــنهاد 
می شــد که سیســتم انتخاباتی بازتر و معنی دارتر بشــود که افراد زمانی که به پای 
صندوق های رأی می روند، احساس کنند گزینه های واقعی برای انتخاب وجود دارند؛ 
ولــی آن چیزی کــه در عمل اتفاق افتاد، در انتخابات مجلس گذشــته و همین طور 
ریاست جمهوری نه تنها آن مسیر اصالح نشد؛ بلکه فرایند معکوسی هم دنبال شد.

مــن عرض کردم بــه نظرم دلیل اینکه به این پیشــنهادها بی توجهی می شــود، 
عمده اش این اســت که باید در آن فلسفه سیاسی و رویکر تغییر نگاه به  وجود بیاید 
و بپذیرند که قاعده یک حکمرانی موفق در جامعه متکثر امروز این اســت که ارتباط 
حکومت با مردم براساس رویه های شناخته شده متعارف در جهان و مردم ساالری و 
توجه به دیدگاه های علمی و کارشناســی باشد. تا این پذیرفته نشود، علی االصول در 

بر همین پاشــنه خواهد چرخید؛ کمااینکه فکر می کنم در برخورد با اعتراضات اخیر 
هم زمانی که به گفتمان غالب توجه می کنید، می بینید از ریشه های داخلی که به آن 
اشاره کردم، کامال غفلت می شود و این اعتراضات وناآرامی ها تمام و کمال به عوامل 

و توطئه های بیرونی نسبت داده می شود.
   االن ما می بینیم بخش عمده ای از معترضان را زنان و جوان ها تشــکیل می دهند.   .

حاال شما از یک طرف مطالبه زنان را و از طرف دیگر جوانان را چطور ارزیابی می کنید؟
همان طورکه گفتم ما هنوز به اندازه کافی داده نداریم که مثال خیلی محکم حرف 
بزنیم. بحث هایی که مطرح می شود، براســاس شواهد و اطالعات پراکنده ای است 
که وجود دارد، بیشتر فرضیه ها و گمانه هایی است و اصوال هم در این وضعیت های 
تحولی و پرتب وتاب، مباحث دانشــگاهی بیشــتر جنبه فرضیه ای دارد که بعدها با 

شواهد و اطالعات بیشتر ممکن است دیدگاه هایی بیشتر تقویت شود یا برعکس.
در اعتراضاتی که االن وجود دارد، به نظر می رســد ابتدا مطالبه گران اصلی زنان 
بودند، بیشــتر به ایــن دلیل که در واقع محرک اصلــی اعتراضات موضوعی بود که 
به زنان و مســائل حقــوق زنان ارتباط پیــدا می کرد و به همین دلیــل زنانگی در آن 
بروز و برجســتگی ویژه ای پیــدا کرد. به همین خاطر در ایــن حرکت اخیر نقش زنان 
و مطالباتشــان و همچنین کنشگری آنان را برجســته تر می بینیم و نتیجه اش هم در 
شــعار نمادین «زن، زندگی، آزادی» که بســیار هم تکرار می شود، هویدا شده است. 
مطالبــات زنان در ایران بعــد از انقالب ســابقه ای دارد و از دهه ۸۰ به خصوص به 
صورت بارزتر و مشخص تر فعالیت ها و دستاوردهایی داشته است که امروز با تراکم 

آن مطالبات حول موضوع مهسا ظاهر شده است.
اما حضور جوانان باز برمی گردد به اینکه اصوال آنها بیشتر فعال و پرانرژی هستند. 
گاهی صحبت می شود که انگار نسل جدید بیشتر بار این مطالبات و اعتراضات را در 
دانشــگاه و در خیابان و اخیرا در بعضی مدارس به دوش می کشد. من فکر می کنم 
ایــن را نباید به این ترتیب تعبیر و تفســیر کرد که انگار ایــن جنبش فقط یک مطالبه 
نسلی اســت و در واقع ما با مثال یک شکاف نسلی مواجه هستیم. با آن توضیحاتی 
که دادم، مطالبات گســترده تر از یک نسل و یک جنسیت و حتی یک طبقه و... است. 
مطالبــات چه جنبه های اقتصــادی اش، چه جنبه های سیاســی اش و فرهنگی اش 
گسترده اســت و جنبه فراطبقاتی، فراجنسیتی و فرانسلی دارد؛ یعنی همه قشرها و 
طبقات را در بر می گیرد؛ ولی در چنین صحنه هایی اصوال همیشه جوان ها بیشتر پای 
کار هستند، انرژی و انگیزه بیشــتری برای ساختن آینده خودشان دارند و معموال در 
همه حرکات یا جنبش های اعتراضی به خصوص در جاهایی که یک مقدار هزینه ها 

باالست، جوان ها حداقل در ابتدا بیشتر در میدان هستند.
من خیلی موافق نیستم که ما به این حرکتی که به  وجود آمده، فقط جنبه نسلی 
بدهیم. اگر آن را صرفا نســلی ببینیم، مقداری تقلیل گرایی است. پوشش و مطالبات 
گســترده تر از یک نســل خاص هســت؛ ولی با آن توضیحاتی که عرض کردم، نسل 
جوان در آن بروز و ظهور بیشــتری دارند و در عین حال مطالبات یا سرخوردگی هایی 
که وجود دارد، خب البته در نســل جوان بیشتر است؛ یعنی آن شکاف بین مسئوالن 
و بخشــی از مردم در نسل جوان بیشتر اســت تا مثال در نسل های قبل تر ولی معنی 
آن این نیســت که این مطالبات صرفا یک مطالبات نســلی اســت. من دیده ام گاهی 
چنین گرایشی از طرف حتی جریان های مربوط به درون حاکمیت هم وجود دارد که 
این حرکت را صرفا یک شــکاف نســلی تعبیر کنند و به آن جنبه آسیب شناسانه هم 
بدهند، به این معنی که ما نتوانسته ایم خوب آنها را آموزش دهیم و توجیه کنیم، نه 
اینکه بگویند در رویه ها و رویکردهای ما اشــکالی بوده که چنین شده است. خالصه 

مطالبات را صرفا نسلی دیدن، به نظر من تقلیل گرایانه است.
   شما فکر می کنید اگر االن راه گفت وگو از ســمت مسئوالن باز شود، می توان این   .

نارضایتی ها را حل کرد؟ اصال االن واکنش های مسئوالن را به این اعتراضات راهگشا 
می دانید؟

گفت وگــو ملزوماتــی دارد. اگر آن تغییری که به آن اشــاره کردم، در آن گفتمان 
حاکم و در آن فلســفه سیاسی ای که اتخاذ کردند، به وجود بیاید و بعد از آن تغییر، 
یک ســری اقدامات عملی بــرای تغییر رویه ها ایجاد شــود؛ خب بــه نظرم بخش 
درخورتوجهی از مردم از آن اســتقبال می کنند و ترجیحشــان این است که مسائل و 
مشــکالت با همین تغییر رویکردها و رویه ها حل و آن تغییرات الزم ایجاد می شود؛ 
اما عرض کردم که این تغییرات به دلیل مطالباتی که ایجاد شــده، باید بنیادین باشد؛ 
یعنی الزم است مســئوالن به این جمع بندی برسند که رویه های قبلی کار نمی کنند 
و مســتلزم تجدیدنظر اساسی هســتند. به این ترتیب باب گفت وگو باز می شود؛ یعنی 
خود آن اقدامات عملی زمینه ســاز گفت وگو می شود؛ اما اگر بدون آمادگی برای آن 
تغییرات بدون نشــان دادن عالمتی که قرار اســت مثال چنین تغییراتی اتفاق بیفتد، 
فقط گفته شــود که خوب بیایید گفت وگو کنیم، بعد بحث این است که گفت وگو بر 
ســر چه و برای چه؟ یعنی آن گفت وگو نمی تواند شــکل بگیرد. الزمه گفت وگو این 
است که از طرف حکومت در وهله اول آن نگاه و آن تفسیر که واقع بینانه به وجود 
بیاید که بپذیرند در درون جامعه مشکالت جدی وجود دارد که این اعتراضات و این 
مطالبات را ایجاد کرده اســت. اگر این اتفاق بیفتد، آن موقع خودبه خود زمینه برای 
گفت وگو و  تعامل و هم اندیشــی برای اصالح روندها شکل می گیرد؛ ولی متأسفانه 
هنوز نشانه هایی از این دیده نمی شود. البته به نظر من اگر از برخی استثناها بگذریم، 

حقوق دانکارشناس ارشد اقتصادی

معین شرقیمحمدمهدی مزروعی

کورش الماسی

در مجموع تا امروز نوع برخوردی که در دانشــگاه ها در مواجهه با همین اعتراضات 
دانشــجویی شــکل گرفته، مقداری واقع بینانه بوده و قدری با الگوهای قبلی فاصله 
دارد و تالش شــده اجازه ندهند نیروهای بیرون دانشــگاه مداخله کنند؛ اما هنوز هم 
با رویکرد به رسمیت شــناختن و با آنها وارد گفت وگوشدن روبه رو نیستیم؛ بلکه انگار 
مقداری مداراکــردن و با روش های اداری و انضباطی برخــورد و مهارکردن روبه رو 
هستیم؛ اما از به رسمیت شناختن و برای برآورده کردن خواسته ها وارد گفت وگو شدن 
هیچ خبری نیســت. من حداقل تا حاال چنین نشــانه هایی را ندیده ام. امیدوار هستم 
این اتفاق بیفتد؛ چــون خیر جامعه ایران و درواقع حفــظ یکپارچگی جامعه ایران، 
جلوگیری از این اســت که این شکاف ها عمیق تر و آشــتی ناپذیرتر شود. این مستلزم 
به رسمیت شناختن مخالفت و اعتراض است و اینها برای جامعه الزم است؛ اما واقعا 
باید تغییر رویکرد و رویه ای در رفتار ها ایجاد شــود تا زمینه چنین گفت وگویی فراهم 
شــود. ببینید! یکی از کارهایی که اگر انجام می شد نشان می داد تغییری در رویکرد و 
رویه ها ایجاد شــده، تشکیل یک کمیته حقیقت یاب مورد وثوق خانواده و مردم برای 
رسیدگی به علت های جان باختن شادروان مهسا امینی بود. خب این هنوز در هاله ای 
از ابهام اســت؛ آیا این اتفاق دارد می افتد؟ خیر. یا در ارتباط با همین موضوع قانون 
حجاب، این آمادگی برای گفت وگوی کارشناســانه از حیث اینکه اعمال این قانون به 
این رویه ها واقعا چه پیامدهایی داشته و حتی چقدر باعث پذیرش حجاب که هدف 
آن بوده، شده است؟ نظر درباره آن چیست؟ آیا حتی همه زنان چادری ما موافق آن 
هســتند یا نه؟ روی همین موضوع می توانســت یک گفت وگوی کارشناسانه با توجه 
به نظر مردم صــورت بگیرد و اگر الزم بود قانون اصالح شــود. آیا چنین آمادگی ای 
در نظام تقنینی و اجرائی هســت؟ فعال دیده نمی شــود. اگر ایــن اتفاقات بیفتد، آن 
موقع می شــود امیدوار بود که بله، انگار رویکرد نظام مدیریتی جامعه برای مواجهه 
با این موضوعــات تغییر کرده و بنابراین امید به اصــالح افزایش می یابد و می تواند 
شــروعی برای یک فرایند مبتنی  بر حل مسائل با توجه به نظرات مردم و دیدگاه های 

کارشناسان باشد و ساماندهی رویه های حکمرانی مبتنی  بر این دو مبنا باشد.
   شــما مطالبات امروز را اجتماعی می دانید؟ و اینکه اصال چرا مطالبات اجتماعی   .

و مدنی ما آن قدر سیاســی می شــود؟ چرا هر رویداد اجتماعی در کشور ما را آن قدر 
دوست دارند که سیاســی شود؟ انگار از ســمت برخی، این میل سوق دادن مسائل 

اجتماعی به سیاسی وجود دارد. شما این را تأیید می کنید؟
اینکه حاکمیت میل داشته باشد که هر موضوع اجتماعی، سیاسی بشود من فکر 
نمی کنم چنین باشد؛ چون به نفعش هم نیست. نه این حاکمیت؛ بلکه هر حاکمیتی 
اصوال مایل نیســت هر موضــوع و مطالبه اقتصادی، اجتماعــی، صنفی و همه چیز 
حتی در حوزه فرهنگ و هنر، مطالبه ای سیاســی شود. این میل آنها نیست؛ اما نتیجه 

رویکرد مسئوالن در برخورد با این نوع مطالبات هست.
ببینیــد! مثال فرض کنید موضوعاتی معمولی مثل مطالبات در حوزه فرهنگ و هنر 
و موســیقی و حتی ورزش هســت و هنرمندان و اهل ورزش و بخش قابل توجهی از 
مــردم مطالباتی دارند؛ اما آن رویکرِد اصولگرایــی افراطی با یک برخورد ایدئولوژیک 
می گویــد ما اینجا حرف های قطعی و مشــخص داریم؛ یعنی اصال بحث این نیســت 
که ما توجه کنیم به اینکه حاال شــما چه می خواهید و مردم چه می خواهند یا حتی 
خیر و صالح جامعه و کشــور در چه هســت. آنها حرف ها و مواضع قطعی غیرقابل 
گفت وگو و غیرقابل تغییر دارند. ســر همین موضوع گشت ارشاد؛ خب یک موضوعی 
در حوزه اجتماعی و حقوقی اســت دیگر. اینکه مثال فــرض کنید قانونی برای اعمال 

شیوه خاصی از پوشش وجود داشته باشد یا نداشته باشد! خب بحث اجتماعی است.
وقتی موضوع به ســمتی می رود که همان دیدگاهی که در جامعه ما بخشــی از 
جامعه هم هســت، فکــر می کند که حرف او و راه حل او قطعی اســت و درباره اش 
حرف و بحثی دارد و باید به همین ترتیب اجرا شود، بی توجه به بحث های کارشناسی 
و گرایش عمومی و غالــب مردم، آن وقت این موضوع اجتماعی خودبه خود به یک 
موضوع سیاســی تبدیل می شود. چرا؟ چون در برابر حل آن و برآورده شدن خواسته 
اکثریت مردم، نهاد سیاست و قانون گذاری که در کنترل اقلیت است مقاومت می کند. 
هــر موضوع دیگری را هم که بگویید، تقریبا همین طور اســت؛ یعنی چون رویکردی 
وجــود دارد که حاضر نیســت از طریق فرایندهای معمــول حل وفصل اختالفات و 
منازعــات و با توجه به مطالبات و نظــر مردم یا اکثریت مردم موضوع را پیش ببرد و 
حل و فصل کند، چنین فضایی ایجاد می شــود که این عامل سیاسی است که همواره 
دارد در برابر این خواســته ها و تمایالت ایســتادگی می کند و موضوع جنبه سیاســی 

پیدا می کند.
اضافه کنم که ما امروز در جامعه ایران با وضعیتی روبه رو هستیم که همان طورکه 
در جای دیگری گفته ام «Political Lag یا پس ُافتادگی سیاسی» است. یعنی در حالی 
که جامعه بسیار تغییر کرده و مطالبات و همچنین ظرفیت هایی پیدا کرده،  متناسب 
با این تغییرات الزم اســت دگرگونی هایی ایجاد شــود که عدم  تعادل هایی که ایجاد 
شــده برطرف شود، بخش سیاسی حاضر نیست یا توانمند نیست که به این تغییرات 
توجه کند و برای مواجهه با مســائل ایجادشــده اقدامــات الزم را انجام دهد، چون 
ایــن آمادگی وجود ندارد، انگار ما یک نوع تأخیر و پس افتادگی در نهاد سیاســت در 
مقایسه با ســایر بخش ها داریم. متناسب با تغییراتی که در بخش های دیگر جامعه 
به خصوص در حوزه فرهنگ، هنر و اجتماع صورت گرفته، نهاد سیاســی و ســاختار 
سیاســی تغییر پیدا نکرده و شــاید به همین دلیل اســت که همه مسائل و مطالبات 
نهایتا جنبه سیاسی پیدا می کنند. هر مطالبه عادی مربوط به حوزه اجتماع، فرهنگ، 
اقتصاد و... خودبه خود تبدیل به یک مسئله سیاسی می شود؛ چراکه سیستم سیاسی 
برای تغییرات الزم برای مواجهه با این مشــکالت و کاهش و حل آنها آمادگی ندارد. 
در نتیجه مشکالت، همه جنبه سیاســی پیدا می کنند. اما عرض کردم؛ فکر نمی کنم 
تمایل حاکمیت این باشد؛ بلکه نتیجه طبیعی رویکردی است که در مدیریت جامعه 

اتخاذ کرده اند.
   شما فکر می کنید راه برون رفتی از این شرایط هست یا ما این را فعال داریم؟  .

راه برون رفت همان چیزی اســت که عرض کردم، یعنی تغییر رویکرد و رویه های 
فعلی و توجه به مطالبات اکثریت مردم و ایجاد مکانیســم هایی برای تحقق آنها. اما 
اگر به من بگویید آیا در شرایط فعلی در مجموعه مدیریتی جامعه این ظرفیت و این 
آمادگی برای اتخاذ آن روش ها و رویه ها وجود دارد؟ باید عرض کنم خیر، متأســفانه 
به نظر نمی رســد چنین آمادگی ای وجود داشــته باشــد و این واقع بینی و این توجه 
به همه هشــدار ها و انذارهای مصلحانه، خیرخواهانه، وطن دوستانه به وجود آمده 
باشــد؛ نتیجه اش هم این است که همان الگوهای سابق یعنی استفاده از قوه قهریه 
برای برخورد با اعتراضات اتخاذ شده که ممکن است نهایتا این حرکت ها و صداهای 
اعتراضی بعد از یک مدتی مهار یا خاموش  شــود اما آتش زیر خاکستری خواهد بود 

که ظهور و بروز بعدی اش پیش بینی  ناپذیرتر خواهد بود.
   شــما در این چند روز با دانشــجوهایتان صحبت کردید؟ اصال در این مورد حرف   .

می زنند؟ حالشان کال چطور است؟

بله کم و بیش در کالس ها در حدی که برگزار شده و گاه انفرادی صحبت کرده ام. 
چون رشته و درس های ما هم اقتضا می کند درباره این موضوعات در کالس صحبت 
کنیم. به نظر من دانشــجوها هم تقریبا مثل بقیه مردم، یکدســت و دارای یک فکر و 

یک نظر نیستند.
جامعه ایران امروز جامعه ای متکثر است و دیدگاه ها و گرایش های واقعا مختلف 
و متفاوتــی بین مردم وجــود دارد. دانشــجویان هم همین طور هســتند. خب اکثرا 
به خاطر شــرایطی که وجود دارد، می شــود گفت حالشان خوب نیست و به هر حال 
این تقریبا عمومیت دارد؛ امــا اینکه مثال فرض کنید در ارتباط با تغییر و تحوالتی که 
دارد اتفاق می افتد یا الزم هســت اتفاق بیفتد یا ُکنشگری هایی که باید صورت بگیرد 
همه  یک دیدگاه داشته باشــند؛ به نظر من یکدستی و یک شکلی صددرصدی وجود 
ندارد. طبیعی هم هست؛ دانشجوها هم مثل بقیه مردم ممکن است بعضی هایشان 
گرایش هــای رادیکال تــر و برخی دیگــر گرایش های میانه روتری داشــته باشــند و 
گروه هایــی دیدگاه های کامــال محافظه کارانه متمایل به حفظ وضع موجود داشــته 
باشند؛ ولی می شــود گفت به صورت غالب، اکثریت خواهان تغییر هستند و به نوعی 
درگیر این ُکنشــگری ها و فعالیت ها هستند اما در عین حال، این خواهان تغییر بودن 
بــه این معنی که در همه رویه ها و روش های تغییر هم یکدســت و یک نظر باشــند، 
این طور هم نیست. مثل بقیه مردم، برخی خیلی actionist و رادیکال و فعال، برخی 
دیگر میانه روتر هســتند، بعضی نسبت به ســرانجام این تحرکات تردید دارند که چه 
بشود، برخی نگران فروپاشی جامعه هستند و اینکه عوارض اعتراضات برای جامعه 
بدتر از وضع فعلی باشد. برخی به خاطر ترس و سایر مالحظات خود را از صحنه های 
سیاســی کنار می کشــند هرچند ممکن اســت به تغییرات متمایل باشند، گروهی به 
سیاســت بدبین هســتند و خود را درگیر آن نمی کنند؛ ولی براســاس شواهد عینی و 
همچنین پژوهش های پیمایشــی پیشــین، برداشــتم این اســت که اکثریت خواهان 
تغییرات هستند هرچند در روش های تغییر ممکن است هم نظر و هم داستان نباشند.

   به عنوان ســؤال آخر؛ شما شــرایط را بحرانی می بینید و اینکه ما (جامعه ایران)   .
االن از نظــر اجتماعی با توجه به این بحرانی که شــما درباره اش صحبت کردید، کجا 

ایستادیم؟
به نظرم ما در شــرایط بحرانی هســتیم. حاال اگر به پارامترهای دیگر مثل اقتصاد 
و سیاســت خارجی هم توجه کنیم، داســتان همین است. از لحاظ اقتصادی با تورم، 
فقر، بی کاری، شــکاف طبقاتی عمیق، نرخ رشد اقتصادی منفی و بحران آب و محیط 
زیســت، درگیر هســتیم. اقتصاددان ها خیلی قبل تر گفته اند کــه ما در یک وضعیت 
بحرانی هســتیم. از جهت اجتماعــی هم در موضوعاتی مثــل مهاجرت و ناامیدی 
از تغییــر وضعیــت و نرخ های رو به رشــد در انواع مســائل اجتماعــی مثل طالق، 
اعتیاد، جــرم، اختالس و فســاد و... زنگ های خطر به صدا درآمده انــد. عبور از این 
بحران هم بســیار بســتگی دارد به دو عامل مهم؛ ۱) در وهله اول واقع بینی و نوعی 
برخــورد خردمندانه در نظــام مدیریتی برای تغییر رویه های مــورد انتقاد ۲) در بین 
ُکنشــگران سیاســی و به خصوص نخبگان فکری این توجه وجود داشته باشد که در 
این فرایند ابراز مطالبات و اعتراضات و کنش های جمعی سیاســی برای تحقق آنها، 
بر روش های مسالمت آمیز خشونت پرهیز تأکید شود تا جامعه ایران دچار گسستگی، 
شکاف، جنگ و نفرت های آشتی ناپذیر نشود و در جهت تغییرات مسالمت آمیز پیش 
برود. این دو تا شــرط الزم اســت تا ما از این بحران بتوانیم عبور کنیم. امیدوارم این 

شرط ها محقق شود.



جامعه
شنبه

۷  آبان ۱۴۰۱
سال بیستم      شماره ۴۴۰۶

www.sharghdaily.com ۶و۷

فیلترینگ را به رفراندم بگذاریدتأثیر اعتراضات اخیر بر اقتصاد
با شــنیدن کلمه تجمع اولین تصویری که بــه ذهن خطور می کند، 
صحنه تجمعات اقشــار مختلــف به خصوص طبقه کارگری اســت و 
طبق تعریف این واژه، دست کشیدن از کار با هدف تسلیم کردن کارفرما 
در برابر خواســته بحقشان و رســیدگی به معضالت و خواسته هایشان 
اســت. حال با کمی تحقیق و کندوکاو درمی یابیم که شروع تجمعات 
به همین ســادگی ها رخ نمی دهد و نیاز بــه پیش زمینه هایی دارد. اگر 
از لحــاظ اقتصادی به ایــن مقوله بپردازیــم، مهم ترین موضوع بحث 

دســتمزد و تعدیل نرخ آن توسط کارفرمایان است.
در برخــی از مقاطــع تاریخــی بــه دلیــل ســلطه بیــش از حــد 
ســرمایه داران بر کارگران چنین تجمعاتی رخ می داده است و کارگران 
که به دلیل بی عدالتی حاکم بــر جوامع تنها راه حل منطقی و موجود 
را در اعتصابــات گســترده می دیدنــد، بــه همین دلیل دســت به این 
اجتماعات گســترده می زدنــد و با همدلی و یکپارچگــی بین همدیگر 

این بی عدالتی ها را به نوعی برطرف می کردند. بنابراین طبیعی اســت 
که اولین و تنها ابزاری که کارگران برای احقاق حقوق خود در دســت 

دارند، اعتراضات به روش اعتصاب است.
اعتراضــات اخیر در کشــور تأثیر مســتقیم خود را بــر اقتصاد ایران 
نمایــان کرده اســت، به طــور معین با ادامــه این اعتراضــات جریان 
انتقال مواد اولیه به مبادی تولید با وقفه مواجه می شــود و به ســبب 
آن تولیــد داخلی کاهــش می یابد که درنتیجه، فــروش نیز با کاهش 

روبه رو می شود. محسوس 
در چنیــن شــرایطی نااطمینانی مردم از آینده به شــدت احســاس 
می شــود که همین امر ســبب کاهش هزینه خانوارها می شــود و در 
نتیجــه تمایل به پس انداز بین آنها افزایــش می یابد. همچنین کاهش 
حضور مردم در فضاهای عمومی شــهری تأثیر منفی بر تقاضای آنان 
بــه کاالها و خدمات مرتبط با آن را دارد. به طور مثال با شــدت گرفتن 

اعتراضــات بســیاری از باشــگاه های ورزشــی تعطیــل یا بــا کاهش 
مراجعه کننــده روبه رو می شــوند که بــه همین دلیل ســبب کاهش 
فــروش لوازم و تجهیزات مرتبط با آن می شــود. طــی اظهارنظر اخیر 
رئیــس اتحادیه آجیل و خشــکبار، اعتراضات در ایران به بازار آجیل و 
خشــکبار آسیب بسیاری وارد کرده و همچنین قطع شدن اینترنت سبب 

ازدست رفتن بازار صادرات شده است.
همان گونه که واضح است، اکثر معترضان از نسل جوان و دانشجو 
هســتند و این بدان معناســت کــه این افراد جزء نیــروی کار فعال به 
حســاب نمی آیند و معموال اعتراضات بعدازظهرها انجام می شود که 
باعث بروز مشــکالت کارگری نشــده اند، ولی باتوجه به تجمعات این 
هفته که اکثرا از قشر کارگری هستند و اضافه شدن صنف کامیون داران 
به آنها عمــال اگر در کوتاه مدت دولت فکری به حال حل وفصل کردن 

مشــکالت موجود نکند، اقتصاد دولتی آسیب جدی می بیند.

در خصوص آثــار بلندمدت اعتراضــات به وجودآمده باید یادآوری 
کرد که ادامه دار بودن آن و عدم توجه به خواسته های مردم در بخش 
اقتصادی ســبب ایجاد جو روانی و ناامیدی در بخش ســرمایه گذاری 

داخلی و خارجی و مرددشدن سرمایه گذاران می شود.
به طور طبیعی اتفاقاتی از این قبیل، با گذشت زمان و ادامه دارشدن 
آن ســبب فراری دادن ســرمایه گذاران داخلی و خارجی می  شود، که 
اثــرش نه در روزها و هفته ها، بلکه طی سپری شــدن ماه ها به وضوح 
قابل مشــاهده عینی خواهد بود. درنتیجه برای بهبود شــرایط بحرانی 
حاکــم بر جامعه نیاز به تدابیر ویژه و هوشــمندانه ای اســت و دولت 
بایــد زمینه افزایــش اعتماد عمومــی را فراهم آورد. امــا تصمیمات 
دولت به گونه ای اســت کــه چندان نشــانه ای از تالش بــرای بهبود 
شرایط کنونی مشــاهده نشده است. برای دستیابی به اقتصاد پویا باید 

یابد . افزایش  مشارکت عمومی 

ایــن روزها روند اعتراضات مردم درمورد گشــت ارشــاد، فیلترینــگ یا امکان 
اســتفاده از پلتفرم هایی مثل اینســتاگرام که مستقیما با کســب وکار و شغل افراد 
مرتبط است، همچنان ادامه دارد. مسئوالن مختلف کشوری اعم از ریاست محترم 
قوه قضائیه بارها اعالم کرده اند که فضای بررســی مشــکالت و مذاکرات با مردم 
باید برقرار و جاری باشــد. واکنش های گســترده و شــدید از ســوی آحاد مردم را 
درخصوص اخالل در کسب وکارهای خرد و درشت با فیلترینگ پلتفرم اینستاگرام 
شــاهدیم. از طرفی اغلب دولتمردان سیاســی در فضای این روزهای فیلترشده، 
صفحات خود در توییتر و اینستاگرام را به روز کرده اند، همچنین استقبال روزافزون 
مردم از ایــن مدل فضای مجازی به نظر نگارنده، خود به اندازه یك همه پرســی 
واجد اعتبار است. کارزارهای اجتماعی و اعتراض های مردم در این مدت به نحوه 
برخورد گشــت ارشــاد نیز کامال ملموس است و متأســفانه در این شرایط سخت 
اقتصادی، امورات اقتصادی کشــور در اولویت های عقب تــر از امورات اجتماعی 
مثل برخورد با شــل حجابی و... قرار گرفته اســت که نیازمند واکاوی کارشناسانه 

اســت. تجربه سال های پس از پیروزی انقالب و رویه تقنینی حاکم بر کشور نشان 
داده اســت که قانون گذار باید قانون را همگام بــا تحوالت اجتماعی و برگرفته از 
نیازهای واقعی ســطح اجتماع و مردم وضع کند تا بتواند امورات را ساماندهی و 
تنظیم کند. در غیر این صورت وضع قانون نتیجه عکس خواهد داشــت. در نمونه 
حاضر نیز با توجه به اینکه در پلتفرم هایی مانند اینســتاگرام و واتس اپ که ده ها 
میلیــون نفر از آنها اســتفاده می کنند و هزاران کســب وکار در آنها جریان دارد، از 
اهمیــت زیادی برخوردار اســت و پیچیدگی های فراوانــی دارد، باید درخصوص 
آنهــا متغیرهای زیادی را مدنظــر قرار داد؛ بنابراین طرح  مذکــور باید به  گونه ای 
بررسی شود که تصمیم گیری  نهایی درباره این پلتفرم ها مبتنی بر منطقی عقالنی 
به  صورت مســتقیم از ســوی اهل فن و مردم صورت گیرد. قانون گذار خوب باید 
جامعه شــناس خوبی باشــد؛ چنانچه قانونی نظر مردم را تأمیــن نکند، ضمانت 
اجــرا و قابلیت اســتناد قوی از منظر اجتماعی را ندارد. بــه  طور مثال قانون منع 
به کارگیــری تجهیزات دریافت از ماهواره، مصوبــات فیلترینگ برخی از پلتفرم ها 

مانند توییتر یا مســئله گشت ارشاد و تکرر این حیث قوانین  شأن دستگاه پارلمانی 
کشــور را تحت الشــعاع قرار می دهد. یکی از مهم تریــن و قدیمی ترین ابزارهای 
دموکراسی مســتقیم در نظام های سیاسی دموکراتیک برگزاری همه پرسی است. 
درباره همه پرسی تقنینی که رایج تریِن این ابزارهاست و در اصل ٥۹ قانون اساسی 
ایران نیز به رسمیت شناخته شده است، متأسفانه با وجود ظرفیت های مترقی در 
قانون اساسی دســتگاه های متولی و اجرائی از وجود آنها برای مدیریت و تنظیم 
بهتر روابط اجتماعی بهره ای نمی برند. اصل ۵۹ قانونی اساسی جمهوری اسالمی 
ایران تصریح می کند که در مســائل بســیار مهم اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و 
فرهنگی ممکن اســت اعمال قوه مقننه از راه همه پرســی و مراجعه مستقیم به 
آرای مردم صورت گیرد. این اصل درخواســت مراجعه به آرای عمومی را منوط 
به تصویب دوســوم مجموع نمایندگان مجلس کرده اســت. در اصل ۱۱۰ هم به 
فرمان همه پرســی ذیل وظایف و اختیارات رهبری اشــاره شــده است که درواقع 
به معنای لزوم تأیید مصوبه مجلس و صدور فرمان همه پرســی از سوی رهبری 

اســت. اصل ۹۹ نیز می گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شــورای اسالمی و مراجعه به آرای عمومی و 
همه  پرســی را برعهده دارد. سازوکار اشاره شده مسیری است که در قانون اساسی 
و قوانین پایین دســتی برای مراجعه به آرای عمومی تعبیه و طراحی شده است. 
ذیل اصل ۵۹ و قبل از برگزاری آخرین همه پرســی در مردادماه ســال ۶۸، همان 
سال قانونی مشــتمل بر ۳۹ ماده و ۱۳ تبصره در مجلس شورای اسالمی تصویب 
شــد که مبنای تصویب و برگزاری رفراندم در ایران اســت. مطابق ماده ۳۶ قانون 
همه پرســی در جمهوری اســالمی ایران، رفراندم به پیشــنهاد رئیس جمهوری یا 
صد نفر از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی و تصویب حداقل دو سوم مجموع 
نمایندگان  برگزار می شــود. درخصوص گشت ارشــاد و فیلترینگ فضای مجازی 
نیز از رئیس جمهور، جناب آقای رئیســی، مطابق وعده های انتخاباتی خود انتظار 
می رود برگزاری همه پرسی برای تأمین نظر عموم مردم از حیث این مطلب بسیار 

مهم را پیشنهاد دهد.

یــادداشـت

 ساختارهای سیاسی و نیازهای انسانی

این موجز به هیچ وجه تالش ندارد به ارزش گذاری ســاختارها بپردازد، بلکه فقط 
در تالش اســت نشــان دهد ثبات و پایداری سیاســی و توســعه و امنیت ملی تابع 
«تناسب ساختار مدیریت سیاسی با نیازهای عینی انسان ها و جامعه است». به بیانی 
دیگر، ثبات، پایداری، کارآمدی، توسعه، امنیت و... ملی برآیند (معلول) شکل ساختار 
مدیریت سیاســی (علت) است؛ اینکه تضاد و تناقض میان شکل ساختار مدیریت با 
انواع نیازهای متغیر و عینی انسان ها، بنیادی ترین دلیل و بستر انواع و انبوه چالش ها 
و تنش های مخرب و آســیب زای اجتماعی و ملی است. ساختار مدیریت سیاسی به 
کلی و مختصرترین بیان به سازمان و سازوکار مدیریت، برنامه ریزی، کنترل و هدایت 
«تالش های شــهروندان» تحت حمایت یک نظام سیاســی «به منظور تحقق اهداف 
(امنیت، رفاه، آســایش، آرامــش و...) جمعی و ملی اطالق می شــود». اینکه یکی 
از چالش های اساســی عرصه سیاســی و به ویژه تحلیلگران، بدون توجه و پرداختن 
به شکل ســاختار مدیریت کالن است که منشأ انواع و انبوه چالش های اجتماعی و 
ملی اســت. اینکه پرداختن به چالش های اجتماعی در عرصه های گوناگون، بدون 
پرداختن به ساختار مدیریت کالن، الجرم به پراکنده گویی منجر می شود. برای مثال، 
در چند دهه گذشــته چند ۱۰ هزار تحلیل درباره چالش اقتصادی و چگونگی بهبود 
آن تولید و ارائه شــده است، بدون آنکه به منشــأ چالش های اقتصادی، تجاری و... 
یعنی روابط خارجه ناکارآمد و متشنج پرداخته شود. «چگونه ذهن صادق و آگاهی 
می تواند (بدون داشتن روابط خارجه سالم و ملی) انتظار بهبود اقتصادی یا توسعه 
را داشته باشــد؟».  در دور ه های گوناگون تاریخی، شکل ساختار حکمرانی متناسب 
با الزامات و ضروریات زمان و مکان، تغییر، تکامل و کاربردی شــده اســت. با وجود 
تغییر و تکامل شــکل ســاختار حکمرانی در دوره های گوناگون، می توان دو ویژگی 
برجســته را در فرایند تغییر و تکامل ســاختار حکمرانی در جوامع گوناگون در گذر 
زمان تشخیص و مشاهده کرد؛ یک، اشکال گوناگون ساختار حکمرانی مبتنی بر اراده 
و اهداف افراد یا یک اقلیت (رئیس قبیله، کلیسا، پادشاهی، اریستوکراسی، الیگارشی 
و...) و دو، اشــکال گوناگون ســاختارهای حکمرانی مبتنی بر اراده و اهداف جمعی 
(کمونیســت، لیبرال دمکراسی، سوسیال دمکراســی، جمهوری و...).  با وجود اینکه 
در دوره های گوناگون تاریخی، حکومت ها اشکال یا ساختارهای متفاوتی داشته اند، 
نکتــه حائز اهمیت این اســت که چه عاملی موجب تغییر ســاختار حکومت ها در 
دوره های گوناگون شــده اســت؟ بنا بر داده های فراوان تاریخی و تجربی، می توان 
ادعا کرد شــکل ساختار حکمرانی تابع نیازها، خواسته ها، اهداف و تمایالت جمعی 
(ملی) اســت. به عبارتی دیگر، نیازهای متغیر انسان ها و جوامع، بنیادی ترین عامل، 
موتور یا نیرویی اســت که موجب تغییر شــکل یا ســاختار حکومت ها در دوره های 

گوناگون شده و می شود.
شــاید کلی تریــن تبیین «مفهوم توســعه یافتگی معطوف به تناســب ســاختار 
حکمرانی با انواع نیازهای اجتماعی و انســانی باشد». به عبارتی، ساختار حکمرانی 
برآمــده از نیازهــای عینی انســانی و اجتماعــی، مبنای توســعه در جوامع خرد و 
دانش بنیاد اســت. تناسب شــکل ســاختار حکمرانی با انواع نیازهای عینی انسانی 
و اجتماعــی به شــفاف ترین بیان به این معناســت که ســاختار حکمرانــی، اراده، 
هدف، توان و برنامه کالن (قانون اساســی) برای مدیریت و سازماندهی تالش های 
شــهروندان تحــت حمایت حکومــت به منظور تهیــه و تأمین نیازهــای ابتدایی را 
داشــته باشــد. اینکه میزان و تعدد چالش های اجتماعی و ملی تنها ســنگ محک 
برای ارزیابی اینکه شــکل ساختار حکمرانی نمود انواع نیازهای انسانی و اجتماعی 
اســت یا خیر.اگر تبیین رابطه ســاختار مدیریــت کالن (به عنوان معلــول) با انواع 
نیازهــای عینی (علت) انســانی و اجتماعی، منطقی و کاربردی تلقی شــود، آنگاه 
می توان نتیجه گرفت یا ادعا کرد که چالش های اقتصادی، معیشــت شــهروندان، 
آموزش و پروش، اشتغال، انبوه ناهنجاری های اجتماعی و... که منشأ انواع تنش های 
اجتماعی اســت، حل وفصل نخواهد شد؛ مگر اینکه «ساختار مدیریت کالن سیاسی 
انعکاس نیازها، اهداف، تمایالت و... شهروندان در زمان مکان حال حاضر باشد».بنا 
بر یک قاعده فراانســانی و طبیعی، ملزومات و مقتضیات زیست اجتماعی پیوسته و 
بی وقفه در حال حرکت، تغییر، تحول و کاربردی شدن هستند؛ بنابراین، الجرم نیازها، 
خواســته ها، اهداف، تمایالت و حتی باورها ی ذهنی انســان ها (شهروندان) تغییر 
کرده و متناسب با اقتضائات زمان و مکان کاربردی می شوند. از این رو، حرکت، تغییر، 
تحول، کاربردی و کارآمد شدن ســاختار حکومت ها اجتناب ناپذیر است. دولتمردان، 
سیاســت ورزان و متنفذانــی که به هر دلیل عملکردی مغایر ایــن فرایند دارند، تنها 
روند این فرایند را کند می کنند، اما توقف روند تغییر و کاربردی شدن ساختار مدیریت 
ناممکن، غیرعملی، مخرب و محال اســت. سیاست ورزان و دولتمردانی که توانایی 
درک، تشخیص و پذیرش این قاعده فرازمانی و فرامکانی را نداشته باشند، نه تنها به 
واســطه جبر قاعده فوق مجبور به به حاشیه رفتن می شوند، بلکه موجب صدمات و 

درد و رنج فراوان برای شهروندان کشور خود خواهند شد.
خالف منطق و قواعد حاکم بر روند وقوع پدیده ها در عالم هستی است که امور 
و چالش های انسان ها و جوامع عصر اطالعات و تکنولوژی را با ساختارهای مدیریت 
کالن سیاســی رایج در قرون پیشین که شمشــیر و تیر و کمان ابزار دفاع و چهارپایان 
وســایل حمل ونقل بودند، مدیریت کرد. برای پرهیز از تنش های اجتماعی و سیاسی 
که بدون شک نه تنها بســتر انواع مخاطرات اجتناب ناپذیر و غیرقابل کنترل در آینده، 
بلکه بســتر دخالت بیگانگان در امور ملی است، دولتمردان و سیاست ورزان مشتاق 
به حفظ منافع و جایگاه، «باید» درک کنند و بپذیرند اینکه شکل ساختار مدیریت تابع 

انواع نیازهای متغیر انسان ها و جوامع است، یک قاعده فراارادی است.

طنا
، ع

ی
در

 قا
ب

یو
 : ا

س
عک

  

در سال های گذشته، بارها از سوی جامعه شناسان شنیده ایم که درباره وضعیت موجود به مسئوالن هشدار داده بودند. در جلسه مسئوالن و مشاوران حسن روحانی در آستانه گران شدن بنزین، یعنی پیش از آبان ۹۸ هشدارهایی داده شد و مسئوالن 
نظرات جامعه شناسان را جویا شدند. در آن جلسه، سعید مدنی، جامعه شناس ایرانی که هم اکنون زندانی است، حضور داشت و در مصاحبه ای به «شرق» گفت ما درباره اتفاقات احتمالی هشدار داده بودیم و دقیقا می دانستیم این ماجرا نتیجه اش 
آبان ۹۸ خواهد شد، اما کسی هشدارها را جدی نگرفت. در جلسات راهبردی بعد از آن نیز بارها هشدار داده شد که فشارهای اجتماعی رو به افزایش است و مردم دیگر کشش فشارهای اقتصادی و اجتماعی را ندارند، مسئله ای که بازهم کسی به 
آن گوش نســپرد و حاال ایران در شرایطی اســت که هنوز نمی توان درباره آینده اقتصادی و اجتماعی آن پیش بینی مشخصی داشت. سید حسین سراج زاده، جامعه شناس ایرانی و استاد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی است. او همچنین ریاست 
انجمن جامعه شناســی ایران را بر عهده دارد. این اســتاد دانشگاه هم از آن دسته از استادان جامعه شناسی است که می گوید در چند سال گذشته می شــد آینده را متصور بود و حاال هم می شود به خوبی مشخص کرد که چگونه می توان کشور را به 

ساحل آرامش رساند. این گفت وگو درباره بحران است و کشوری که سال هاست در شرایط حساس کنونی به سر می برد.

گفت وگو  با سید حسین سراج زاده، جامعه شناس ایرانی و استاد جامعه شناسی دانشگاه  خوارزمی

مسیر آرامش بسته نیست

 در ابتدای گفت وگو می خواســتم از شــما ســؤال کنم که در حال حاضر وضعیت   .
جامعه ایرانی را چطور می بینید؟ ما به کدام سمت  می رویم؟

در وضعیتی که ما االن در آن هســتیم، جامعه پرالتهاب، پرتنش است و در واقع 
می شود گفت شــرایط بحرانی است. از حدود یک ماه قبل واکنش ها و اعتراضات با 
یــک حادثه ناگوار که همان جان باختن خانم مهســا امینی  بود و به نوعی یک اندوه 
عمومی را ایجاد کرد، شــروع شــد. خب این شروع مجموعه ای از اعتراضات بود که 
به تدریــج باال گرفت  اما ایــن اعتراضات را نباید منحصر بــه جان باختن خانم امینی 
دید؛ مسئله مرگ او فی نفسه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بود  اما یک جرقه بود 
برای اعتراض به موضوع پوشــش زنان و همین طور رفتارهای نامناسبی که بعضا از 
سوی گشت ارشــاد انجام داده اســت و همچنین تبعیض ها و نارضایتی ها. از همه  
مهم تــر اینکه  نوع برخوردی که شــده بود صرف نظر از اینکه خــوِد این جان باختن 
ایشــان ناشی از چه بوده، اینکه این حادثه در راستای اعمال یک قانونی رخ داده که 
آن قانون برای بخشــی از جامعه حتی معتقدان به حجاب، اساســا قانون کارآمدی 
نیســت و در راســتای اعمال آن قانون، این حادثه اتفاق افتاده که خب برای جامعه 

تکان دهنده بود.
خــب! در ایــن زمینه بحــث اینکه قوانیــن و رویکردی که سیســتم نســبت به 
قانون گذاری دارد، با آن چیزی که مردم و مطالبات مردمی اســت چه رابطه ای دارد، 
اهمیت پیدا می کند. انگار اینجا  شکاف و فاصله ای وجود دارد. بحث فقط این نیست 
که مثال پلیس برای اعمال قانون، در اعمال تند رفته یا نه و...  بلکه بحث این اســت 
که اصال اگر آن قانونی که بخشی از جامعه نسبت به آن پرسش دارند و نسبت به آن 
حرف و بحث دارند، شــکل دیگری داشت، اصال بحث اعمال قانون این چنینی پیش 

نمی آمد که در جریان آن، این حادثه غم بار اتفاق بیفتد.
از قبل هم برخی از جامعه شناســان مطرح کرده بودند که جامعه ایران «جامعه 
جنبشــی» اســت و ما با «شــهروندان معترض» روبه رو هســتیم  و مجموعه ای از 
مطالبات مختلف برآورده نشــده در بین اقشار مختلف مردم به  صورت های گوناگون 
وجــود دارد. احســاس اینکه دولت هــا در برآوردن ایــن مطالبات توانمند باشــند، 
به تدریج روزبه روز کمتر شــده و از بین رفته اســت. احســاس اینکــه در مجموعه 
مدیریتی زمینــه ای برای اصالح و تغییر رویه ها و کارآمدکــردن نظام مدیریتی برای 
پاســخ گویی به مطالبات مردم وجود دارد هم روزبه روز کمتر شــده. احساس اینکه 
مردم از طریق یک انتخابات می توانند نمایندگان واقعی خودشــان را در جایگاه های 
مدیریتی قرار بدهند، روزبه روز ضعیف تر شــده و بــه نظر من در انتخابات مجلس و 
ریاســت جمهوری اخیر به نقطه اوج این مسئله رسیدیم. فشارهای اقتصادی زندگی 
مردم را با بحران های واقعا همه جانبه ای روبه رو کرده اســت؛ سال هاست که تورم 
بی کاری دو رقمی داریم و در ســال های اخیر، چندین سال نرخ رشد اقتصادی منفی 
و نزدیک به صفر داشــته ایم، افزایش بی رویــه قیمت ها و مجموعه اینها این نگرش 
را در مردم ایجاد کرد. همه اینها باعث شــده در بخشی از مردم این دیدگاه به  وجود 
بیاید و روزبه روز تقویت شــود که مســئوالن نتوانسته اند نســبت و رابطه درستی با 
مردم و مطالبات مردم برقرار کنند و از طرف دیگر در حل مســائل و مشکالت اصلی 
جامعه ناکارآمد هستند و این دو تا یعنی ناکارآمدی و عدم  مقبولیت همدیگر را هم 
به طــور طبیعی تقویت می کنند؛ یعنی وقتی مقبولیت روزبه روز کاهش پیدا می کند، 

کارآمدی هم کم می شود.
 شما این اعتراضات را گسترده می دانید؟  .

ما آمار روشنی در  این باره نداریم. اصوال تا حاال در مواجهه با این نوع اعتراضات و 
مطالبات مردمی چه بخشــی  از آن که واقعا آشکار در خیابان ابراز و اظهار می شود 
و چه آن بخشــی که درواقع به صورت زمزمه هــا و گفت و گوهایی در درون خانه ها، 
در بین مردم، در کوچه  و بازار و در نوشــته هایی که در فضای مجازی و... است  یا در 
حدی که اجازه و امکان وجود دارد، در رســانه های رسمی ظهور و بروز پیدا می کند، 
اینها همه حاکی از این اســت که مطالبات و اعتراضات گســترده است  اما همواره تا 

امروز مجموعه مدیریتی در برخورد با این اعتراضات یک الگوی واحد داشــته است؛ 
نخســت اینکه اینها را آن چنان به رسمیت نمی شناســد و نشناخته است. آنها را به 
نیروهای خارجی و عوامل خارجی نســبت می دهد. البته من نمی خواهم منکر شوم 
کــه نیروهای خارجی بهره برداری های خاص خودشــان را از این رویدادها نمی کند. 
اینکه خیلی روشن اســت که به هر حال هر جریانی از شرایطی که به وجود می آید و 
دشــمنان بهره برداری های خاص خودشان را می کنند  اما اینکه کل اینها را ساخته و 
پرداختــه خارج بدانیم و به زمینه های اجتماعی و اقتصادی و آن ســرخوردگی های 
سیاســی و اجتماعی بی توجه باشــیم و مطالبات انباشته شــده برآورده نشــده و آن 
احساس ناکارآمدی و عدم مقبولیت را نبینیم، این متأسفانه رویه ای بوده که تا حاال با 
آن روبه رو بوده ایم و به  نظر می رســد که این دفعه هم باز روایت غالب همین باشد 
و همین اســت و همین کار را پیچیده تر و دشوارتر می کند و این گسست ایجادشده را 

به تدریج آشتی ناپذیرتر کرده و می کند.
   خاطرم هســت که یک بار با آقای دکتر مدنی که آرزوی آزادی ایشــان را داریم،    .

درباره اعتراضات  گفت و گویی کردیم. آقای مدنی گفت  در زمان پیش از گرانی بنزین 
و اعتراضات آبان ۹۸ از ما خواستند که به جلسه ای برویم و در آن جلسه هم ما اعالم 
کردیم اگر شــما این کار را بکنید، چنین اتفاقی می افتد. گوش نکردند و نتیجه اش هم 
متأسفانه  دردناک بود. به نظر می رســد جامعه شناسان پیش تر درباره احتماالت این 

اعتراضات همیشه هشدار می دهند. چرا به این هشدارها توجهی نمی شود؟
مــن هم امیدوارم ایشــان و همــه مردم خیراندیش کشــور که در بند هســتند، 
هر چــه زودتر آزاد شــوند. ببینید! من فکــر می کنم جامعه شناســان حداقل از دهه 
۷۰ به این طرف و به طور مشــخص تر از نیمه دوم دهه ۸۰ در نوشــته ها، بحث ها و 
گفت وگوهایشــان مرتب از این صحبت کرد ه اند کــه بی توجهی به مردم و مطالبات 
آنها در امر حکمرانی  و اینکه سیســتم به خصوص در انتخــاب نمایندگان و مدیران 
اجرائی، رابطه خودش را با مردم را قطع کند یا به گونه ای تعریف کند که گروه بزرگی 
احساس کنند نمایندگان واقعی آنها در بین منتخبان حضور و وجود ندارند  و در کنار 
این به دیدگاه های کارشناســی در حوزه های اقتصادی، سیاســت خارجی، اجتماعی 
و... بی توجه باشــند، سیســتم را با بحران روبه رو می کند و آن دو تا موضوعی را که 
گفتم، یعنی ناکارآمدی و عدم  مقبولیت را ایجاد می کند. این مسئله روزبه روز جامعه 
را به شــرایطی می برد که ناامید از اصالح و در واقع متمایل به تغییرات می شــوند. 
این هشــدارها متأســفانه مورد بی توجهی و بی مهری قرار گرفته اســت. به نظر من 
دلیل عمده آن، در فلســفه سیاســی آن اقلیتی است که من اسم آن را «اصولگرایی 
افراطــی» می گــذارم چون اصولگرایــان معتدل را هــم دیدیم کــه به تدریج عمال 
حذف شــدند. این دیدگاه به این هشــدارها بی توجه بوده و انگار فقط همان الگوی 
استفاده از قدرت برای حل مســائل اجتماعی را در پیش گرفته. چرا این طور است؟ 
فکر می کنم ریشــه اش در آن بینش و فلسفه سیاســی و گفتمان سیاسی آنها باشد؛ 
گفتمانی که تصور می کند یک گروه خــاص با ویژگی های فکری و ایدئولوژی خاص 
در واقع شایستگی مدیریت بر مردم و جامعه را دارد و اینها باید براساس الگویی که 
خودشان می پســندند با قدرت جامعه را اداره کنند. برایشان مهم نیست که اکثریت 
مردم همراهشــان هســتند یا خیر. به نظر من این فلسفه سیاســی نمی تواند با این 
پیشنهادهای اصالحی و در واقع تغییر رویه هایی که پیشنهاد می شده، به راحتی کنار 
بیاید چون به نظرش می رسیده که اگر این اتفاقات بیفتد  یا اگر به این توصیه ها گوش 
داده شــود، در واقع باید مدیریت از آن گروه خاصی که تصور می کنند شایســتگی و 
استحقاق حکومت بر مردم را دارند، بیرون بیاید. به نظرم دلیل عمده آن این دیدگاه 
اســت، در اموری که به هر حال اختالفی هســت (مثل برخی سیاست های خارجی و 
داخلــی) که خیلی هم طبیعی اســت اختالف نظرهایی بین مــردم وجود دارد و در 
همه جوامع هم هســت، راه حل همان صندوق رأی و مشخص شدن نظر اکثریت از 
طریق انتخابات آزاد و در مواردی همه پرســی/رفراندوم و ارجاع به کمیته های ملی 
مورد وثوق مردم و ... است. آن دیدگاه سیاسی و آن گفتمانی که عرض کردم که حق 

ویــژه انحصاری را برای خود و همفکران و تابعانش قائل اســت. چون پیشــنهادها 
و راه حل های کارشناســی معموال معطوف به اصــالح رویه ها در نظام مدیریت، در 
عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی به ســمتی اســت که 
بتواند اراده و خواســت اکثریت مردم در آن تبلــور پیدا کند و مطالبات آنها با همین 
روش های مســالمت آمیز برآورده شــود  یا به یک نقطه تعادل برســد، دیدگاه مزبور 
نمی تواند رابطه درستی با این پیشنهادها برقرار کند. در نتیجه و به ناچار، هر حرکت 
و اعتراضی و هر مطالبه ای را فوری در یک الگوی تحلیلی از پیش تعریف شــده قرار 
می دهنــد و با این الگوی تحلیلی اســتفاده از قهر را برای خــود مجاز می دانند. این 
دیــدگاه، چون ســال ها این رویه را دنبال کرده به نظر می رســد در حل دیپلماتیک و 
مســالمت آمیز و اتخاذ رویه ها و روش هایی که بتواند با شرایط کم هزینه تر منتقدان 
را آرام کند و به مطالباتشــان جواب بدهد، اساســا آشنا نیست. پیروان این دیدگاه، به 
شرطی که واقعیت های اجتماعی را بپذیرند و در آن نگاه و فلسفه سیاسی که عرض 
کــردم، تجدید نظر کنند، آن موقع ممکن اســت به تدریــج زمینه هایی برای اینکه به  
صورت های مدنی این مسائل حل شود، فراهم  شود. سال هاست که جامعه شناسان، 
اهل علوم سیاســی و سیاســت مداران خیراندیش و عالقه مند به سرنوشت کشور و 
جامعه هشــدار می دهند که اگر آن اصالح رویه ها به موقــع و  بهنگام اتفاق نیفتد، 

روزبه روز شرایط جامعه ما می تواند بحرانی تر شود.
    اصال در این مدت (حاال یا در یک ســال گذشــته) از سمت مســئوالن از شما یا   .

همکاران تان درمورد شــرایط نظرخواهی  شــده یا در این مدت از طبقه روشنفکر یا 
استادان دانشگاهی از شما کمک و مشورتی خواسته شده است؟

اگر از شخص من می پرسید، در یک سال گذشته و در دولت جدید تقریبا می توانم 
بگویــم خیر. فقط یک بار فردی که خودش را وابســته به یکــی از نهادهای اصلی 
مدیریتــی جامعه معرفی می کــرد،  مصاحبه ای با من داشــت و گفت می خواهیم 
این مصاحبه ها را ادامه دهیم و از نظر صاحب نظران و دانشــگاهیان مطلع شــویم. 
مــن هم تقریبا همین حــرف و بحث ها را در آنجا مطرح کــردم. بعد از آن البته آن 
مصاحبــه ادامه پیدا نکرد و در شــرایط کاری من در دانشــگاه و انجمن های علمی 

محدودیت هایی هم ایجاد کرده اند.
در دولت قبل (دولت آقای روحانی) گاهی جلســاتی گذاشته می شد. البته من در 
آن جلسه نبودم؛ ولی جمعی از دوستان و همکاران از رشته های مختلف بودند و آنجا 
بحث اعتراضات را مطرح کردند. جلســات دیگری هم باز بود؛ یادم هســت سال ۹۶ 
جلساتی در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری برگزار می شد. افراد مختلفی 
از دانشــگاهیان دعوت می شدند، بحث و گفت وگو می شد، تحلیل می شد و داده هایی 
مطرح می شد. گاهی جلسات دیگری را هم وزارت کشور می گذاشت. ممکن است االن 

هم جلساتی باشد یا افرادی دعوت بشوند؛ ولی من خبر نداشته باشم.
با وجود اینکه این جلســات گذاشــته می شــد و افراد هم بحث و تحلیل شان را 
مطرح می کردند؛ چون معموال پیشــنهاد می شــد که باید تغییر رویکرد و رویه های 
بنیادیــن به  وجود بیاید، نهایتا در آن هســته های اصلــی تصمیم گیری خیلی به این 
راه حل ها عنایت و توجهی نمی شــد یا حتی مســیر معکوسی هم طی شد؛ مثال اگر 
شــما به خوِد موضوع انتخابات نــگاه کنید، می بینید با وجود اینکه غالبا پیشــنهاد 
می شــد که سیســتم انتخاباتی بازتر و معنی دارتر بشــود که افراد زمانی که به پای 
صندوق های رأی می روند، احساس کنند گزینه های واقعی برای انتخاب وجود دارند؛ 
ولــی آن چیزی کــه در عمل اتفاق افتاد، در انتخابات مجلس گذشــته و همین طور 
ریاست جمهوری نه تنها آن مسیر اصالح نشد؛ بلکه فرایند معکوسی هم دنبال شد.

مــن عرض کردم بــه نظرم دلیل اینکه به این پیشــنهادها بی توجهی می شــود، 
عمده اش این اســت که باید در آن فلسفه سیاسی و رویکر تغییر نگاه به  وجود بیاید 
و بپذیرند که قاعده یک حکمرانی موفق در جامعه متکثر امروز این اســت که ارتباط 
حکومت با مردم براساس رویه های شناخته شده متعارف در جهان و مردم ساالری و 
توجه به دیدگاه های علمی و کارشناســی باشد. تا این پذیرفته نشود، علی االصول در 

بر همین پاشــنه خواهد چرخید؛ کمااینکه فکر می کنم در برخورد با اعتراضات اخیر 
هم زمانی که به گفتمان غالب توجه می کنید، می بینید از ریشه های داخلی که به آن 
اشاره کردم، کامال غفلت می شود و این اعتراضات وناآرامی ها تمام و کمال به عوامل 

و توطئه های بیرونی نسبت داده می شود.
   االن ما می بینیم بخش عمده ای از معترضان را زنان و جوان ها تشــکیل می دهند.   .

حاال شما از یک طرف مطالبه زنان را و از طرف دیگر جوانان را چطور ارزیابی می کنید؟
همان طورکه گفتم ما هنوز به اندازه کافی داده نداریم که مثال خیلی محکم حرف 
بزنیم. بحث هایی که مطرح می شود، براســاس شواهد و اطالعات پراکنده ای است 
که وجود دارد، بیشتر فرضیه ها و گمانه هایی است و اصوال هم در این وضعیت های 
تحولی و پرتب وتاب، مباحث دانشــگاهی بیشــتر جنبه فرضیه ای دارد که بعدها با 

شواهد و اطالعات بیشتر ممکن است دیدگاه هایی بیشتر تقویت شود یا برعکس.
در اعتراضاتی که االن وجود دارد، به نظر می رســد ابتدا مطالبه گران اصلی زنان 
بودند، بیشــتر به ایــن دلیل که در واقع محرک اصلــی اعتراضات موضوعی بود که 
به زنان و مســائل حقــوق زنان ارتباط پیــدا می کرد و به همین دلیــل زنانگی در آن 
بروز و برجســتگی ویژه ای پیــدا کرد. به همین خاطر در ایــن حرکت اخیر نقش زنان 
و مطالباتشــان و همچنین کنشگری آنان را برجســته تر می بینیم و نتیجه اش هم در 
شــعار نمادین «زن، زندگی، آزادی» که بســیار هم تکرار می شود، هویدا شده است. 
مطالبــات زنان در ایران بعــد از انقالب ســابقه ای دارد و از دهه ۸۰ به خصوص به 
صورت بارزتر و مشخص تر فعالیت ها و دستاوردهایی داشته است که امروز با تراکم 

آن مطالبات حول موضوع مهسا ظاهر شده است.
اما حضور جوانان باز برمی گردد به اینکه اصوال آنها بیشتر فعال و پرانرژی هستند. 
گاهی صحبت می شود که انگار نسل جدید بیشتر بار این مطالبات و اعتراضات را در 
دانشــگاه و در خیابان و اخیرا در بعضی مدارس به دوش می کشد. من فکر می کنم 
ایــن را نباید به این ترتیب تعبیر و تفســیر کرد که انگار ایــن جنبش فقط یک مطالبه 
نسلی اســت و در واقع ما با مثال یک شکاف نسلی مواجه هستیم. با آن توضیحاتی 
که دادم، مطالبات گســترده تر از یک نسل و یک جنسیت و حتی یک طبقه و... است. 
مطالبــات چه جنبه های اقتصــادی اش، چه جنبه های سیاســی اش و فرهنگی اش 
گسترده اســت و جنبه فراطبقاتی، فراجنسیتی و فرانسلی دارد؛ یعنی همه قشرها و 
طبقات را در بر می گیرد؛ ولی در چنین صحنه هایی اصوال همیشه جوان ها بیشتر پای 
کار هستند، انرژی و انگیزه بیشــتری برای ساختن آینده خودشان دارند و معموال در 
همه حرکات یا جنبش های اعتراضی به خصوص در جاهایی که یک مقدار هزینه ها 

باالست، جوان ها حداقل در ابتدا بیشتر در میدان هستند.
من خیلی موافق نیستم که ما به این حرکتی که به  وجود آمده، فقط جنبه نسلی 
بدهیم. اگر آن را صرفا نســلی ببینیم، مقداری تقلیل گرایی است. پوشش و مطالبات 
گســترده تر از یک نســل خاص هســت؛ ولی با آن توضیحاتی که عرض کردم، نسل 
جوان در آن بروز و ظهور بیشــتری دارند و در عین حال مطالبات یا سرخوردگی هایی 
که وجود دارد، خب البته در نســل جوان بیشتر است؛ یعنی آن شکاف بین مسئوالن 
و بخشــی از مردم در نسل جوان بیشتر اســت تا مثال در نسل های قبل تر ولی معنی 
آن این نیســت که این مطالبات صرفا یک مطالبات نســلی اســت. من دیده ام گاهی 
چنین گرایشی از طرف حتی جریان های مربوط به درون حاکمیت هم وجود دارد که 
این حرکت را صرفا یک شــکاف نســلی تعبیر کنند و به آن جنبه آسیب شناسانه هم 
بدهند، به این معنی که ما نتوانسته ایم خوب آنها را آموزش دهیم و توجیه کنیم، نه 
اینکه بگویند در رویه ها و رویکردهای ما اشــکالی بوده که چنین شده است. خالصه 

مطالبات را صرفا نسلی دیدن، به نظر من تقلیل گرایانه است.
   شما فکر می کنید اگر االن راه گفت وگو از ســمت مسئوالن باز شود، می توان این   .

نارضایتی ها را حل کرد؟ اصال االن واکنش های مسئوالن را به این اعتراضات راهگشا 
می دانید؟

گفت وگــو ملزوماتــی دارد. اگر آن تغییری که به آن اشــاره کردم، در آن گفتمان 
حاکم و در آن فلســفه سیاسی ای که اتخاذ کردند، به وجود بیاید و بعد از آن تغییر، 
یک ســری اقدامات عملی بــرای تغییر رویه ها ایجاد شــود؛ خب بــه نظرم بخش 
درخورتوجهی از مردم از آن اســتقبال می کنند و ترجیحشــان این است که مسائل و 
مشــکالت با همین تغییر رویکردها و رویه ها حل و آن تغییرات الزم ایجاد می شود؛ 
اما عرض کردم که این تغییرات به دلیل مطالباتی که ایجاد شــده، باید بنیادین باشد؛ 
یعنی الزم است مســئوالن به این جمع بندی برسند که رویه های قبلی کار نمی کنند 
و مســتلزم تجدیدنظر اساسی هســتند. به این ترتیب باب گفت وگو باز می شود؛ یعنی 
خود آن اقدامات عملی زمینه ســاز گفت وگو می شود؛ اما اگر بدون آمادگی برای آن 
تغییرات بدون نشــان دادن عالمتی که قرار اســت مثال چنین تغییراتی اتفاق بیفتد، 
فقط گفته شــود که خوب بیایید گفت وگو کنیم، بعد بحث این است که گفت وگو بر 
ســر چه و برای چه؟ یعنی آن گفت وگو نمی تواند شــکل بگیرد. الزمه گفت وگو این 
است که از طرف حکومت در وهله اول آن نگاه و آن تفسیر که واقع بینانه به وجود 
بیاید که بپذیرند در درون جامعه مشکالت جدی وجود دارد که این اعتراضات و این 
مطالبات را ایجاد کرده اســت. اگر این اتفاق بیفتد، آن موقع خودبه خود زمینه برای 
گفت وگو و  تعامل و هم اندیشــی برای اصالح روندها شکل می گیرد؛ ولی متأسفانه 
هنوز نشانه هایی از این دیده نمی شود. البته به نظر من اگر از برخی استثناها بگذریم، 

حقوق دانکارشناس ارشد اقتصادی

معین شرقیمحمدمهدی مزروعی

کورش الماسی

در مجموع تا امروز نوع برخوردی که در دانشــگاه ها در مواجهه با همین اعتراضات 
دانشــجویی شــکل گرفته، مقداری واقع بینانه بوده و قدری با الگوهای قبلی فاصله 
دارد و تالش شــده اجازه ندهند نیروهای بیرون دانشــگاه مداخله کنند؛ اما هنوز هم 
با رویکرد به رسمیت شــناختن و با آنها وارد گفت وگوشدن روبه رو نیستیم؛ بلکه انگار 
مقداری مداراکــردن و با روش های اداری و انضباطی برخــورد و مهارکردن روبه رو 
هستیم؛ اما از به رسمیت شناختن و برای برآورده کردن خواسته ها وارد گفت وگو شدن 
هیچ خبری نیســت. من حداقل تا حاال چنین نشــانه هایی را ندیده ام. امیدوار هستم 
این اتفاق بیفتد؛ چــون خیر جامعه ایران و درواقع حفــظ یکپارچگی جامعه ایران، 
جلوگیری از این اســت که این شکاف ها عمیق تر و آشــتی ناپذیرتر شود. این مستلزم 
به رسمیت شناختن مخالفت و اعتراض است و اینها برای جامعه الزم است؛ اما واقعا 
باید تغییر رویکرد و رویه ای در رفتار ها ایجاد شــود تا زمینه چنین گفت وگویی فراهم 
شــود. ببینید! یکی از کارهایی که اگر انجام می شد نشان می داد تغییری در رویکرد و 
رویه ها ایجاد شــده، تشکیل یک کمیته حقیقت یاب مورد وثوق خانواده و مردم برای 
رسیدگی به علت های جان باختن شادروان مهسا امینی بود. خب این هنوز در هاله ای 
از ابهام اســت؛ آیا این اتفاق دارد می افتد؟ خیر. یا در ارتباط با همین موضوع قانون 
حجاب، این آمادگی برای گفت وگوی کارشناســانه از حیث اینکه اعمال این قانون به 
این رویه ها واقعا چه پیامدهایی داشته و حتی چقدر باعث پذیرش حجاب که هدف 
آن بوده، شده است؟ نظر درباره آن چیست؟ آیا حتی همه زنان چادری ما موافق آن 
هســتند یا نه؟ روی همین موضوع می توانســت یک گفت وگوی کارشناسانه با توجه 
به نظر مردم صــورت بگیرد و اگر الزم بود قانون اصالح شــود. آیا چنین آمادگی ای 
در نظام تقنینی و اجرائی هســت؟ فعال دیده نمی شــود. اگر ایــن اتفاقات بیفتد، آن 
موقع می شــود امیدوار بود که بله، انگار رویکرد نظام مدیریتی جامعه برای مواجهه 
با این موضوعــات تغییر کرده و بنابراین امید به اصــالح افزایش می یابد و می تواند 
شــروعی برای یک فرایند مبتنی  بر حل مسائل با توجه به نظرات مردم و دیدگاه های 

کارشناسان باشد و ساماندهی رویه های حکمرانی مبتنی  بر این دو مبنا باشد.
   شــما مطالبات امروز را اجتماعی می دانید؟ و اینکه اصال چرا مطالبات اجتماعی   .

و مدنی ما آن قدر سیاســی می شــود؟ چرا هر رویداد اجتماعی در کشور ما را آن قدر 
دوست دارند که سیاســی شود؟ انگار از ســمت برخی، این میل سوق دادن مسائل 

اجتماعی به سیاسی وجود دارد. شما این را تأیید می کنید؟
اینکه حاکمیت میل داشته باشد که هر موضوع اجتماعی، سیاسی بشود من فکر 
نمی کنم چنین باشد؛ چون به نفعش هم نیست. نه این حاکمیت؛ بلکه هر حاکمیتی 
اصوال مایل نیســت هر موضــوع و مطالبه اقتصادی، اجتماعــی، صنفی و همه چیز 
حتی در حوزه فرهنگ و هنر، مطالبه ای سیاســی شود. این میل آنها نیست؛ اما نتیجه 

رویکرد مسئوالن در برخورد با این نوع مطالبات هست.
ببینیــد! مثال فرض کنید موضوعاتی معمولی مثل مطالبات در حوزه فرهنگ و هنر 
و موســیقی و حتی ورزش هســت و هنرمندان و اهل ورزش و بخش قابل توجهی از 
مــردم مطالباتی دارند؛ اما آن رویکرِد اصولگرایــی افراطی با یک برخورد ایدئولوژیک 
می گویــد ما اینجا حرف های قطعی و مشــخص داریم؛ یعنی اصال بحث این نیســت 
که ما توجه کنیم به اینکه حاال شــما چه می خواهید و مردم چه می خواهند یا حتی 
خیر و صالح جامعه و کشــور در چه هســت. آنها حرف ها و مواضع قطعی غیرقابل 
گفت وگو و غیرقابل تغییر دارند. ســر همین موضوع گشت ارشاد؛ خب یک موضوعی 
در حوزه اجتماعی و حقوقی اســت دیگر. اینکه مثال فــرض کنید قانونی برای اعمال 

شیوه خاصی از پوشش وجود داشته باشد یا نداشته باشد! خب بحث اجتماعی است.
وقتی موضوع به ســمتی می رود که همان دیدگاهی که در جامعه ما بخشــی از 
جامعه هم هســت، فکــر می کند که حرف او و راه حل او قطعی اســت و درباره اش 
حرف و بحثی دارد و باید به همین ترتیب اجرا شود، بی توجه به بحث های کارشناسی 
و گرایش عمومی و غالــب مردم، آن وقت این موضوع اجتماعی خودبه خود به یک 
موضوع سیاســی تبدیل می شود. چرا؟ چون در برابر حل آن و برآورده شدن خواسته 
اکثریت مردم، نهاد سیاست و قانون گذاری که در کنترل اقلیت است مقاومت می کند. 
هــر موضوع دیگری را هم که بگویید، تقریبا همین طور اســت؛ یعنی چون رویکردی 
وجــود دارد که حاضر نیســت از طریق فرایندهای معمــول حل وفصل اختالفات و 
منازعــات و با توجه به مطالبات و نظــر مردم یا اکثریت مردم موضوع را پیش ببرد و 
حل و فصل کند، چنین فضایی ایجاد می شــود که این عامل سیاسی است که همواره 
دارد در برابر این خواســته ها و تمایالت ایســتادگی می کند و موضوع جنبه سیاســی 

پیدا می کند.
اضافه کنم که ما امروز در جامعه ایران با وضعیتی روبه رو هستیم که همان طورکه 
در جای دیگری گفته ام «Political Lag یا پس ُافتادگی سیاسی» است. یعنی در حالی 
که جامعه بسیار تغییر کرده و مطالبات و همچنین ظرفیت هایی پیدا کرده،  متناسب 
با این تغییرات الزم اســت دگرگونی هایی ایجاد شــود که عدم  تعادل هایی که ایجاد 
شــده برطرف شود، بخش سیاسی حاضر نیست یا توانمند نیست که به این تغییرات 
توجه کند و برای مواجهه با مســائل ایجادشــده اقدامــات الزم را انجام دهد، چون 
ایــن آمادگی وجود ندارد، انگار ما یک نوع تأخیر و پس افتادگی در نهاد سیاســت در 
مقایسه با ســایر بخش ها داریم. متناسب با تغییراتی که در بخش های دیگر جامعه 
به خصوص در حوزه فرهنگ، هنر و اجتماع صورت گرفته، نهاد سیاســی و ســاختار 
سیاســی تغییر پیدا نکرده و شــاید به همین دلیل اســت که همه مسائل و مطالبات 
نهایتا جنبه سیاسی پیدا می کنند. هر مطالبه عادی مربوط به حوزه اجتماع، فرهنگ، 
اقتصاد و... خودبه خود تبدیل به یک مسئله سیاسی می شود؛ چراکه سیستم سیاسی 
برای تغییرات الزم برای مواجهه با این مشــکالت و کاهش و حل آنها آمادگی ندارد. 
در نتیجه مشکالت، همه جنبه سیاســی پیدا می کنند. اما عرض کردم؛ فکر نمی کنم 
تمایل حاکمیت این باشد؛ بلکه نتیجه طبیعی رویکردی است که در مدیریت جامعه 

اتخاذ کرده اند.
   شما فکر می کنید راه برون رفتی از این شرایط هست یا ما این را فعال داریم؟  .

راه برون رفت همان چیزی اســت که عرض کردم، یعنی تغییر رویکرد و رویه های 
فعلی و توجه به مطالبات اکثریت مردم و ایجاد مکانیســم هایی برای تحقق آنها. اما 
اگر به من بگویید آیا در شرایط فعلی در مجموعه مدیریتی جامعه این ظرفیت و این 
آمادگی برای اتخاذ آن روش ها و رویه ها وجود دارد؟ باید عرض کنم خیر، متأســفانه 
به نظر نمی رســد چنین آمادگی ای وجود داشــته باشــد و این واقع بینی و این توجه 
به همه هشــدار ها و انذارهای مصلحانه، خیرخواهانه، وطن دوستانه به وجود آمده 
باشــد؛ نتیجه اش هم این است که همان الگوهای سابق یعنی استفاده از قوه قهریه 
برای برخورد با اعتراضات اتخاذ شده که ممکن است نهایتا این حرکت ها و صداهای 
اعتراضی بعد از یک مدتی مهار یا خاموش  شــود اما آتش زیر خاکستری خواهد بود 

که ظهور و بروز بعدی اش پیش بینی  ناپذیرتر خواهد بود.
   شــما در این چند روز با دانشــجوهایتان صحبت کردید؟ اصال در این مورد حرف   .

می زنند؟ حالشان کال چطور است؟

بله کم و بیش در کالس ها در حدی که برگزار شده و گاه انفرادی صحبت کرده ام. 
چون رشته و درس های ما هم اقتضا می کند درباره این موضوعات در کالس صحبت 
کنیم. به نظر من دانشــجوها هم تقریبا مثل بقیه مردم، یکدســت و دارای یک فکر و 

یک نظر نیستند.
جامعه ایران امروز جامعه ای متکثر است و دیدگاه ها و گرایش های واقعا مختلف 
و متفاوتــی بین مردم وجــود دارد. دانشــجویان هم همین طور هســتند. خب اکثرا 
به خاطر شــرایطی که وجود دارد، می شــود گفت حالشان خوب نیست و به هر حال 
این تقریبا عمومیت دارد؛ امــا اینکه مثال فرض کنید در ارتباط با تغییر و تحوالتی که 
دارد اتفاق می افتد یا الزم هســت اتفاق بیفتد یا ُکنشگری هایی که باید صورت بگیرد 
همه  یک دیدگاه داشته باشــند؛ به نظر من یکدستی و یک شکلی صددرصدی وجود 
ندارد. طبیعی هم هست؛ دانشجوها هم مثل بقیه مردم ممکن است بعضی هایشان 
گرایش هــای رادیکال تــر و برخی دیگــر گرایش های میانه روتری داشــته باشــند و 
گروه هایــی دیدگاه های کامــال محافظه کارانه متمایل به حفظ وضع موجود داشــته 
باشند؛ ولی می شــود گفت به صورت غالب، اکثریت خواهان تغییر هستند و به نوعی 
درگیر این ُکنشــگری ها و فعالیت ها هستند اما در عین حال، این خواهان تغییر بودن 
بــه این معنی که در همه رویه ها و روش های تغییر هم یکدســت و یک نظر باشــند، 
این طور هم نیست. مثل بقیه مردم، برخی خیلی actionist و رادیکال و فعال، برخی 
دیگر میانه روتر هســتند، بعضی نسبت به ســرانجام این تحرکات تردید دارند که چه 
بشود، برخی نگران فروپاشی جامعه هستند و اینکه عوارض اعتراضات برای جامعه 
بدتر از وضع فعلی باشد. برخی به خاطر ترس و سایر مالحظات خود را از صحنه های 
سیاســی کنار می کشــند هرچند ممکن اســت به تغییرات متمایل باشند، گروهی به 
سیاســت بدبین هســتند و خود را درگیر آن نمی کنند؛ ولی براســاس شواهد عینی و 
همچنین پژوهش های پیمایشــی پیشــین، برداشــتم این اســت که اکثریت خواهان 
تغییرات هستند هرچند در روش های تغییر ممکن است هم نظر و هم داستان نباشند.

   به عنوان ســؤال آخر؛ شما شــرایط را بحرانی می بینید و اینکه ما (جامعه ایران)   .
االن از نظــر اجتماعی با توجه به این بحرانی که شــما درباره اش صحبت کردید، کجا 

ایستادیم؟
به نظرم ما در شــرایط بحرانی هســتیم. حاال اگر به پارامترهای دیگر مثل اقتصاد 
و سیاســت خارجی هم توجه کنیم، داســتان همین است. از لحاظ اقتصادی با تورم، 
فقر، بی کاری، شــکاف طبقاتی عمیق، نرخ رشد اقتصادی منفی و بحران آب و محیط 
زیســت، درگیر هســتیم. اقتصاددان ها خیلی قبل تر گفته اند کــه ما در یک وضعیت 
بحرانی هســتیم. از جهت اجتماعــی هم در موضوعاتی مثــل مهاجرت و ناامیدی 
از تغییــر وضعیــت و نرخ های رو به رشــد در انواع مســائل اجتماعــی مثل طالق، 
اعتیاد، جــرم، اختالس و فســاد و... زنگ های خطر به صدا درآمده انــد. عبور از این 
بحران هم بســیار بســتگی دارد به دو عامل مهم؛ ۱) در وهله اول واقع بینی و نوعی 
برخــورد خردمندانه در نظــام مدیریتی برای تغییر رویه های مــورد انتقاد ۲) در بین 
ُکنشــگران سیاســی و به خصوص نخبگان فکری این توجه وجود داشته باشد که در 
این فرایند ابراز مطالبات و اعتراضات و کنش های جمعی سیاســی برای تحقق آنها، 
بر روش های مسالمت آمیز خشونت پرهیز تأکید شود تا جامعه ایران دچار گسستگی، 
شکاف، جنگ و نفرت های آشتی ناپذیر نشود و در جهت تغییرات مسالمت آمیز پیش 
برود. این دو تا شــرط الزم اســت تا ما از این بحران بتوانیم عبور کنیم. امیدوارم این 

شرط ها محقق شود.
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روایت اعتراض هایی با درهای بسته
نســترن فرخه: در کمتر از یک ماه دو تجمع از وکال در مقابل کانون وکال و پزشــکان در مقابل ســازمان پزشکی 
قانونی تشکیل شــد که طبق اظهارات هر دو گروه هدفشان تجمعی مســالمت آمیز با مطالباتی مشخص بوده 
است، ولی بعد از آنکه به محل تجمع رسیدند وکال با درهای بسته کانون وکال و پزشکان با درهای بسته سازمان 
نظام پزشکی روبه رو شــدند که برخی یکی از علت های دستگیری ها و برخوردهایی در آن روز با این گروه ها را 

درهای بسته  به روی تجمع کنندگان می دانند.

درهای بسته سازمان نظام پزشکی
جمعی از پزشکان در روز چهارشنبه قصد برگزاری تجمعی 
مســالمت آمیز را در مقابل ســازمان پزشــکی قانونی داشــتند 
که طبق آنچه در رســانه ها منتشر شــده این تجمع با برخورد 
نیروهای امنیتی و دســتگیری چند پزشک مواجه شد و در آخر 
هم رئیس و قائم مقام هیئت مدیره نظام پزشــکی تهران بزرگ 
از سمت خود اســتعفا دادند. همچنین تصاویری که همان روز 
منتشر شد از درگیری مأموران با این پزشکان خبر می داد و حتی 
در یکی از این ویدئوها، تصویر پزشــکی به نام شــیرین فرقانی 
دندان پزشک منتشر شــده که با تیر ساچمه ای و پینت بال مورد 
حمله قــرار گرفته بود و صدایی در تصویر می گوید: «ببینید این 
خواهر من اســت، در مناطق محروم کار کرده، پزشک مملکت 
اســت، زدنش». طبق اظهارات محمــد رازی، قائم مقام رئیس 
ســازمان نظام پزشکی، این پزشــکان صبح همان روز با درهای 
بسته ســازمان نظام پزشکی مواجه می شوند و در طول خیابان 
هم نیروهای امنیتی آنجا مستقر بودند. رازی در گفت وگویی که 
با ایلنا داشته، ضمن اعالم استعفای خود از سمت قائم مقامی 
این سازمان، گفته: «نه تنها اجازه برگزاری تجمع را ندادند، بلکه 
درهای سازمان نظام پزشکی را بستند و اجازه ورود به پزشکان 

را هم ندادند».
همچنین در گفت وگویی که با شــبکه «شرق» داشته، گفته: 
«شــاهد صحنه هایــی تلــخ و ازیادنرفتی از برخــورد نیروهای 
امنیتی با خانم های پزشک بودم و هنگامی که درخواست کردم 

یکی از خانم های پزشــک را که به روی زمین کشــیده می شد، 
بــه درون ســازمان راهنمایی کنند، یکــی از فرماندهان نیروها، 
بنــده را نیز هل داد. قرار بود پزشــکان یک اجتماع صلح آمیز و 
آرام را در نظام پزشــکی برگزار کنند و ادعای خاصی نداشــتند 
و فقط خواســتار اجرای قوانین بودند، اما این تجمع صلح آمیز 
هم با برخورد مواجه می شــود». قائم مقام رئیس سازمان نظام 
پزشــکی تهران بزرگ از «حفظ مســائل خصوصی بیمار، عدم 
اســتفاده غیرپزشــکی از آمبوالنس و رعایت امنیت بیماران و 
مصدومان دولتی و غیردولتی، صدور اجازه به تمامی پزشــکان 
برای دسترســی به مصدومان و مداوای همــه آنها» به عنوان 

خواسته های پزشکان یاد کرد.
درهای بسته کانون  وکالی  مرکز

جمعــی از وکال در چهارشــنبه بیســتم مهرمــاه هم طی 
فراخوانــی بــرای نقض حقــوق معترضان و اصــل ۲۷ قانون 
اساسی که از روز قبل آن منتشر شده بود، جلوی در کانون وکال 
تجمع کردند که متوجه در بسته این کانون شدند که البته کمتر 
از یک ســاعت بعد، با این تجمع برخورد شــد و تعدادی وکیل 

هم بازداشت شدند.
چند روز بعد از این ماجــرا، در زمان انتخابات کانون وکالی 
مرکــز، در میان التهابــات مربوط به انتخابات، بســیاری از وکال 
به بســته بودن در کانــون در زمان تجمــع وکال اعتراض کردند 
و علت بازداشــت وکال را بســته بودن در کانــون یا به اصطالح 
خانــه دوم خود عنــوان کردند که به نقــل از وکالپرس، جلیل 

مالکــی رئیس کانــون وکالی دادگســتری مرکز وقــت در آن 
جلســه توضیحاتی برای این کار ارائه داده و در بخشــی از آن 
گفته بود: «ســه هشــدار امنیتی به کانون داده شد، شب با من 
تماســی گرفته شد که فردا این جلســه مورد سوءاستفاده قرار 
خواهــد گرفت، به مــا اطالع دادند که فردا افــرادی غیر وکیل 
خواهند آمد و پروژه کشته ســازی را آنجــا اعمال خواهند کرد، 
بعد مشخص نخواهد شد چه کسی زده و چه کسی نزده است. 
با این تصور که این هشــدار را به مراجع امنیتی دادیم و در طی 
اعالم به همکاران خودمان که شرایط کانون وکالی دادگستری 
را درک کنیــد، دیگــر اتفاق خاصــی نخواهد افتــاد، بنده قبل 

ساعت ۱۲ از کانون خارج شــدم و به مدیر داخلی کانون گفتم 
مراقب باشــید و کنترل کنید تا اتفاق خاصی نیفتد و شــرایط را

 در نظر بگیرید.
اگر اینجا در پارکینگ فضای بســته گاز اشک آور زده می شد 
و خدایــی نکرده تیرانــدازی می شــد، آن وقت مــا مجبور به 
واکنش می شــدیم و حرمت کانون شکســته می شــد و رئیس 
کانون، اعضای هیئت مدیره و دیگر مدیران کانون نمی توانستند 
بی تفاوت باشــند. باید ما از حرمت کانــون و همکارانمان دفاع 
می کردیم و خدای نکرده در این صورت امروز حداقل سه، چهار 

نفر کشته و حداقل ۴۰، ۵۰ نفر بازداشتی می داشتیم».

شنبه

۷ آبان  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۰۶

خـبـر  بـرگـزیـده

بیانیه سازمان نظام پزشکی
 درباره وقایع روز چهارشنبه ۴ آبان

ســازمان نظام پزشــکی جمهوری اســالمی ایران دربــاره وقایع 
چهارشنبه مورخ چهارم آبان ۱۴۰۱ بیانیه ای صادر کرد و درباره وقایع 
آن روز نکاتی را یادآور شــد. به گزارش اداره کل روابط عمومی، متن 
بیانیه ســازمان نظام پزشــکی به شرح زیر اســت: بسم اهللا الرحمن 
الرحیم؛ ضمن اظهار تأســف از مشــکالت به وجودآمده برای برخی 
همکاران شریف جامعه پزشکی کشور، درخصوص مسائل اخیر موارد 

زیر را به استحضار می رسانیم:
۱- همان طور که در اطالعیه های قبلی گفته شــد، ســازمان نظام 
پزشکی کشور و شخص رئیس  کل سازمان در جریان پرونده مرحومه 
مهســا امینی، با پیگیری های متعدد از هیچ گونه تالشــی در راستای 

وظایف خود دریغ نکردند.
۲- تمامی دغدغه های بحق مطرح شــده در این مدت از ســوی 
اعضای محترم جامعه پزشــکی، به صورت رســمی و غیر رسمی در 
جلسات و مکاتبات متعدد با نهادهای مسئول پیگیری شد که تالش ها 

برای حصول نتایج نهایی همچنان ادامه دارد.
۳- درخصوص فراخوان تجمع اخیر در نظام پزشــکی تهران، با 
توجه به حواشــی پیش آمده در تجمع برخــی از همکاران در نظام 
پزشــکی مشهد و شــیراز و گرفتاری های مترتب بر آن برای برخی از 
مســئولین نظام پزشکی آن شهرستان ها، جلســات مختلفی با سایر 
ارکان نظام پزشکی برگزار شد و مالحظات متعددی در نظر گرفته شد.

۴- در روز یکشــنبه اول آبان مــاه بــا برخــی از فعالین صنفی و 
نمایندگان فراخوان تجمع در حضور رئیس  کل ســازمان جلســه ای 
برگزار شد و پس از شــنیدن نظرات آنها، شرایط حضور همکاران در 

سازمان برای آنها تشریح شد.
۵- بــا توجه به اعالم فرا خوان از چندین روز قبل، مجاورت محل 
تجمــع با کوی دانشــگاه، هم زمانی آن با چهلمیــن روز فوت خانم 
امینی و فراخوان گسترده شــبکه های اجتماعی و رسانه های خارج 
کشور برای تجمعات در سطح شهر، تشدید پروژه کشته سازی توسط 
دشــمنان کشــور که نمونه آن را در همان روز در حادثه تأســف بار 
تروریســتی در حرم مطهر شاهچراغ شاهد بودیم، نگرانی از سالمت 
همــکاران و امنیت تجمع دغدغــه ای جــدی و غیرقابل انکار برای 

مسئولین نظام پزشکی کشور بود.
۶- علی رغم همه این تهدیدات، نگرانی پرسنل و نیز توصیه های 
متعدد برای تعطیلی روز چهارشــنبه، مسئولین، سازمان را تعطیل 
نکردند و رئیس  کل به همراه تمامی معاونین از ساعت هفت صبح 
روز چهارشنبه در سازمان حاضر شدند تا در کنار همکاران و پذیرای 

آنان باشند.
۷- شرایط و سالن های سازمان برای پذیرش همکاران کامال آماده 
و تمهیدات الزم برای جلوگیری از ورود افراد غیرعضو و پیشگیری از 
حوادث احتمالی آسیب رســان اندیشیده شد، به طوری که در ساعات 

ابتدایی تعدادی از همکاران نیز در سازمان حضور پیدا کردند.
۸- بنا به تدابیر انتظامی در ســطح اســتان  و به دلیل حساسیت 
محــل و زمان تجمع، کنترل خیابان به طورکامــل در اختیار ناجا قرار 
داشت و رایزنی ها و تالش های مستمر برای امکان ورود همکاران به 

سازمان نتیجه بخش نبود.
۹- در جلســه ابتدایی که با برخی همکاران حاضرشده در سالن 
ســازمان برگزار شد، رئیس  کل ضمن استقبال از حضور همکاران، به 
اعالم فعالیت های انجام شده و رایزنی های متعدد با مقامات قضائی 
و سیاســی و لزوم رعایت شــأن جامعه پزشکی کشور اشاره و سپس 

مشغول ادامه رایزنی جهت امکان حضور اعضا در سازمان شدند.
۱۰- با توجه به شــرایط پیش آمــده، ضمن ابراز تأســف مجدد، 
بــرای آزادی آن دســته از همــکاران جامعه پزشــکی کــه به دلیل 
درخواست های صنفی و حفظ حرمت جایگاه رفیع طبابت در محل 
حاضر بوده اند، پیگیری های جدی از مسئولین ذی ربط در حال انجام 

است که با قول مساعدت همراه بوده است.
۱۱- در پایــان از همه همکاران معزز شــاغلین حرف پزشــکی و 
اعضای محترم ســازمان درخواســت می نماید بــا عنایت به فضای 
مستعد جهت هرگونه سوءاستفاده احتمالی دشمنان از رفتار مدنی 
گروه های صنفی، با سعه صدر و خویشتن داری کمافی السابق در کنار 
مردم به ارائه خدمات استمرار بخشیده تا در اولویت نخست رسیدگی 

به امور همکاران از مسیر صحیح مجدانه پیگیری گردد.
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران، پنجم آبان ماه ۱۴۰۱

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
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است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
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دســت نخورده ۹- حبس مادام العمر- قســمتی از 
جمله که درباره آن خبــر می دهیم- ادامه هر چیز 
۱۰- بســیار بی رحــم- پرجمعیت ترین شــهر ایالت 
نوادا و مشــهور بــه پایتخت ســرگرمی جهان ۱۱- 
ضرباهنگ- از پرســنل کادر درمانی- اسب سرکش 
۱۲- ایشان- جدا- قوم آتیال ۱۳- رهبر سیاه جامگان- 
قله- جوی خون ۱۴- بــرف آذری- بداخالق- جار 

می زند ۱۵- طراح آرامگاه حافظ- آزمون 
عمودی: 

۱- صعب- کلرید آمونیــوم- خطاب محترمانه 
مردانه ۲- پرنده شــکاری با منقار کوتاه- ورزشــگاه 
مشــهور لنــدن- درختــی بــا دانه هــای روغــن 
۳- رطوبــت- زندانبــان- نتیجــه و حاصل چیزی 
۴- پیش مقدمه مکالمه تلفنی- سمیع- قطره های 
ریز بــاران ۵- هنــگام- گوشــه ای در آواز ابوعطا- 
بخش مرکزی اتم ۶- وســایل ساخته شــده از آهن 
با طرح هنری- ترنج ۷- نخســتین سفر زن و شوهر 
بالفاصلــه پــس از ازدواج- آوای حزیــن- یاری و 

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  ۴۳۴۹      طراح: بیژن گورانی
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  سودوکو سخت  ۳۳۴۵   

   سودوکو ساده  ۳۳۴۵   

بازداشــت های انفرادی برای معترضان کــه پرونده های 
پیچیــده ای هم ندارند، چقدر قانونی اســت و با وجود اینکه 
طبــق اظهــارات وکال در قانــون، مقوله بازداشــت انفرادی 
غیرقانونــی ذکر شــده، حال حتی اگر این شــکل بازداشــت 
مشــروعیت قانونی هم داشته باشــد، چقدر امکان این نوع 
بازداشت را در زندان های کشــور داریم؟ موضوعی که ابوذر 

نصرالهی در گفت وگو با «شرق» به آن می پردازد.
بازداشت انفرادی قانونی است؟

ابوذر نصرالهی، وکیل پایه یک دادگســتری و عضو کانون 
وکالی مرکز، با اشــاره به دســتگیری های اخیر و بازداشــت 
بســیاری به «شــرق» می گوید: ببینید ما اینجا مســئله بسیار 
مهمی داریم و به عقیده من آن ریشه ای تر است. ما اصلی به 
اســم اصل قانونی بودن داریم که در آن می گوید هیچ عملی 
جرم نیست، مگر به حکم قانون. مجازاتی وجود زندارد، مگر 
بــه حکم قانون. البته ما آیین دادرســی هــم داریم که آیین 
دادرســی در رســیدگی به جرائم مطابق قانون است؛ یعنی 
قانون چارچوب را تعیین می کند که بازداشــت موقت که به 
انفرادی هم می انجامد، به گونه ای مجازات است و از طرفی 
این را باید جزء موارد محدود کننده آزادی برشــمرد و ممکن 
نیســت مگر به حکم قانون، بنابراین اگر بخواهیم شخصی را 
بازداشت کنیم، تنها زمانی می توانیم آن شخص را بازداشت 
کنیــم که قانون چنین تجویزی کرده باشــد. این وکیل اضافه 
می کند: حاال فروعاتی که برای این بازداشــت وجود دارد، بنا 
به اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، این فروعات هم باید به 

موجب قانون باشــد و قانون عبارت است از مصوبه مجلس 
شــورای اسالمی که یا از فیلتر شــورای نگهبان می گذرد یا از 
فیلتر تشــخیص مصلحت نظام و در روزنامه رســمی چاپ 
می شــود و بعد الزم االجرا می شود و باید این شرایط را قانون 
داشته باشد؛ بنابراین آیین  نامه این قابلیت را ندارد که بخواهد 
چیز جدیدی بــر قانون بیفزاید که خودش هم جنبه مجازات 
داشته باشد و هم آزادی را به صورت بیشتری محدود کند. ما 
هیچ قانونی در معنای خاص نداریم که اجازه دهد شخصی 
را در بازداشــت موقت نگهداری کننــد، در واقع هیچ قانونی 
وجود ندارد. اگر آیین دادرســی کیفری را هم مالحظه کنید، 
هیچ تجویزی نکرده که شما می توانید متهمی را در بازداشت 
انفرادی نگهداری کنید. بازداشــت موقت را تحت شــرایطی 

اجازه داده؛ اما انفرادی را اجازه نداده است.
نصرالهی اشــاره می کند: در آیین  نامه ســازمان زندان ها 
که برخالف قانون اســت، قبال هم به این آیین  نامه شــکایت 
شــد و در دیوان عدالت اداری آن زمان بازداشت انفرادی را 
غیرقانونی اعالم کرده، که البته اینها آیین  نامه جدید را آوردند 
تــا رأی دیوان را به گونه ای بی اثر کنند. هر آیین نامه ای که در 
ایــن زمینه وجود دارد، با توجه به اختیاری که قضات دارند و 
همان طورکه مستحضر هستید، این قضات موظف به رعایت 

آیین نامه هایی که خالف قانون باشد، نیستند.
در  قانون  بازداشت  انفرادی  نداریم

این وکیل می گویــد: در قانون هم چیزی برای بازداشــت 
انفرادی پیش بینی نشــده؛ اما اگر برای قانون گذار تجویز شده 

بود که بازداشــت انفرادی داشته باشد، او می تواند این کار را 
انجام دهد. این وکیل ادامه می دهد: حال اگر قانون گذار چنین 
چیزی را تجویز کند، شــرایط آن را هم بیان می کند. قانون گذار 
می گوید؛ مثال در جرائم درجه ۳ به باال که متهم این شــرایط 
را داشته باشد چنین مجازاتی خواهد داشت که بعد هم برای 
آن زمانی عنوان می کند که حداکثر یک هفته فرد در انفرادی 
نگهداری شــود تا دوره مجازات تکمیل شود؛ اما وقتی برای 
این قضیه قانون نداریم، بازداشــت انفرادی تبدیل می شود به 
درخواســت ضابط و پذیرش قاضی که باز می بینیم متأسفانه 
بــرای برخی افراد که محدودیت هایــی دارند، با انفرادی هم 
مواجه می شــوند که مثال ۲۰ روز یا یک ماه هم در بازداشــت 
انفرادی می مانند. همچنین معموال در دســتوری که قضات 
صادر می کنند، کلمه انفــرادی را به کار نمی برند و می گویند 
دور از ســایر زندانی ها نگهداری شــود که من فکر می کنم از 
کلمه انفرادی استفاده نمی کنند؛ ولی عمال نتیجه آن انفرادی 
اســت و این خــودش می تواند دلیل مضاعفی باشــد که این 

بازداشت انفرادی مسئله ای است که قانونی نیست.
شرایط  زندان ها   خوب   نیست

این وکیل پایه یک دادگســتری می گوید: باوجود این باید به 
این قضیه ریشــه ای تر نظر کنیم، وقتی قانون اجازه نداده که 
شخصی در بازداشت انفرادی در مراحل تحقیقات مقدماتی 
به ســر ببرد؛ بنابراین اصال راجع به هر شخصی چه معترض 
یا چه غیر معترض ما این حق را نداریم که فرد را در بازداشت 
انفــرادی نگه داریم و هیچ مصلحتی هم نمی تواند موجبات 

ایــن را فراهم کند کــه ما بخواهیم از قانــون تخطی کنیم و 
بزرگ ترین مصلحت، رعایت قانون است.

نصرالهــی در پاســخ بــه اینکه از شــرایط حــال حاضر 
زندان هــای کشــور خبــر دارید؟ اضافــه می کنــد: من هم 
اطالعاتی کــه این روزهــا دارم، از تماس هایی اســت که از 
جانب بازداشــتی ها با خانواده های شــان گرفته می شود که 
وضعیت خوشــایندی را تعریــف نمی کنند؛ چون در هر حال 
افرادی کــه در بندهای خــاص هســتند، محدودیت تماس 
تلفنی دارند که این من را به شــدت متأثــر می کند. این افراد 
از آن حداقل هایی هم که دارند، محدودیت بیشــتری دارند، 
فقط می تواننــد با خانواده درجه یک صحبت کنند که همان 
هم در حــد یکی، دو دقیقه اســت تا خبر ســالمتی خود را 
بدهند. همچنین متأســفانه هنوز برخی مســئوالن ما نگاهی 
کــه به مجازات دارند، نگاه تنبیهی اســت. حاال حتی اگر این 
نــگاه غلط را هم در نظــر بگیریم و بخواهیم افــراد را تنبیه 
کنیم، ما مالک روح مردم نیســتیم و اجــازه این را نداریم که 
افراد را آزار روحی بدهیم. ما فقط می توانیم از مجازات هایی 
استفاده کنیم که جســم را در یک سری از محدودیت ها قرار 
دهد و باید مراقب ســالمت روح و روان شهروندان باشیم و 
از لحاظ سیاســت کلی هم اگر این موضوع را در نظر بگیریم، 
این روش برخورد با معترضان روش صحیحی نیست؛ چرا که 
وقتی فردی اعتراض دارد، اعتراضش شــنیده نمی شود و در 
بازداشــت به سر می برد، این دیگر نمی تواند قلبی و روحی با 

بازداشت کنندگان کنار بیاید.

بزرگ ترین مصلحت، رعایت قانون است
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استقالل در دوقدمی پرسپولیس، گل گهر  میهمان ناخوانده مهدی طارمی متفاوت در جام جهانی

هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران در شــرایطی عصر روز گذشــته به 

پایان رســید که پرسپولیس با ۲۴ امتیاز، صدرنشــینی اش در لیگ برتر را قطعی کرد. 

این به آن معناســت که قریب به یک ماه ونیم دیگر، سرخ پوشان تهرانی می توانند به 

یکه تازی شــان در لیگ برتر دلخوش باشــند. شــاگردان یحیی گل محمدی در آخرین 

تقابل لیگ برتری موفق شــدند در ورزشگاه خالی از تماشــاگر آزادی با یک گل از سد 

تیم ســختکوش مس کرمان عبور کنند. میانگین کسب شــده امتیاز برای پرسپولیس 

هم امیدوار کننده اســت؛ یعنی آن قدری اســت که با توجه به مرور ســابقه قهرمان 

در لیگ برتر ایران، بشــود امیدوار بود این تیم قهرمان می شود یا اینکه دست کم یکی 

از بخت های اصلی قهرمانی اســت. خبر خوب برای پرسپولیســی ها اینکه آنها برای 

هشتمین بار در این فصل کلین شــیت کرده و دروازه شان را در یک ۹۰ دقیقه دیگر نیز 

بســته نگه داشــتند. این یکی از همان مواردی بود که پرسپولیســی ها نیاز مبرمی به 

آن داشــتند. این تیم فصل پیش به واسطه ضعف مشهود در خط دفاعی نتوانست از 

عنوان قهرمانی اش دفاع کند و جام را به رقیب دیرینه یعنی اســتقالل واگذار کرد. با 

مرور همین یازدهم هفته، به نظر می رســد همه چیز باید به کام یحیی و شاگردانش 

باشــد؛ آنها صدرنشین هستند، میانگین امتیازی الزم برای کسب قهرمانی را به دست 

آورده اند و بیشترین تعداد بسته نگه  داشتن دروازه را هم در اختیار دارند. با وجود این، 

پرسپولیس نمایشی در حدواندازه های اسمش در طول هفته های گذشته، شاید منهای 

یک بازی، نداشته اســت. این موضوع وقتی در کنار هزینه هنگفتی که این تیم در این 

فصل برای خرید بازیکن، خاصه مهاجم انجام داده، قرار بگیرد، بیشتر متبلور می شود. 

تیم یحیی نه تنها چشم نواز بازی نمی کند بلکه به طرز آزاردهنده ای در گشودن دروازه 

رقبا هم مشــکل دارد. با آنکه این تیم به خواســت و اصرار یحیی باالخره مهاجمان 

خارجی خوشــنامی را در اختیار گرفته، اوضــاع خط حمله اش، برخالف خط دفاعی، 

چنگی به دل نمی زند. ۱۱ بازی و فقط زدن ۱۱ گل، نشــان می دهد که صدرنشین لیگ 

برتــر ایران حتی در بین پنج خط حمله برتر لیگ برتــر ایران هم قرار نمی گیرد. از این 

موارد گذشــته، احتیاط بیش از اندازه یحیی گل محمدی در این فصل هم نگران کننده 

شده است. او آن قدری در این فصل با نتیجه یک بر صفر یا اختالف یک گل برنده شده 

که پرســپولیس را تمام وکمال برازنده عنوان بردهای اقتصادی کرده است؛ مسئله ای 

که با مرور آمار به دست می آید، جا برای نگرانی را بیشتر هم می کند؛ به طوری که این 

پرســش مطرح می شود که آیا یحیی بیش از اندازه به اقتصادی بردن تیمش اهمیت 

نمی دهد؟ پرســپولیس در همین فصل با یحیی گل محمــدی چهار پیروزی با نتیجه 

مشابه یک بر صفر دارد و یک بازی را هم با نتیجه اقتصادی ۲ بر یک به سود خودش 

خاتمه داده است. کسب پنج برد از هفت برد این فصل با حداقل گل زده، وضعیت و 

نگرش سرمربی پرسپولیس در این فصل را به خوبی تداعی می کند. البته این مورد به 

تنهایی نمی تواند بیانگر نگرش مربیگری یحیی گل محمدی باشــد؛ چون مرور آمار به 

خوبی نشان داده که یحیی در بین مربیان تاریخ لیگ برتر که نگرش بردهای اقتصادی 

دارند، برای ایســتادن در جایگاه نخست می جنگد. مطابق با آماری که «فوتبال ۳۶۰» 

ارائه کرده، در نگاه به بردهای یک بر صفر در تاریخ لیگ برتر، امیر قلعه نویی با ۷۶ برد 

صدرنشــین و یحیی گل محمدی با ۵۱ برد دوم است. مجید جاللی ۴۵ برد در کارنامه 

خود دارد و علی دایی هم با ۴۲ برد، چهارم اســت. شاید در نگاه اول وضعیت یحیی 

در مقایســه با امیر قلعه نویی مساعدتر باشد ولی مسئله اینجاست که امیرقلعه نویی 

سابقه مربیگری به مراتب بیشتری در مقایسه با یحیی دارد. این موضوع را می توان از 

زاویه دیگری زیر ذره بین برد تا مشخص شود که با در نظر گرفتن حداقل ۱۵۰ بازی برای 

مربیانی که روی نیمکت نشسته اند، یحیی گل محمدی با ۱۸ درصد کسب نتیجه یک 

بر صفر رکورددار مربیان تاریخ لیگ برتر اســت. پس فارغ از ابزار و تیم هایی که یحیی 

گل محمدی به عنوان سرمربی داشته یا هدایتشان را بر عهده گرفته، تفکرات یحیی در 

فوتبال اقتصادی اســت و اوج چنین تفکراتی در این فصل از بازی های پرسپولیس به 

خوبی نمایان شده است. پرسپولیس حاال هر سه بازی اخیرش در لیگ برتر ایران را با 

نتیجه مشابه یک بر صفر به اتمام رسانده و همین امر کافی است تا در ادامه مسیر و 

با توجه به فشردگی باالی جدول، زنگ خطر را حس کند. در این بین البته یک تناقض 

بزرگ هم به چشم می خورد؛ اینکه یحیی اصرار به ارائه بازی با مالکیت توپ باال دارد 

ولی نتایجی که تیمش به دست می آورد یا تعداد گل هایی که پرسپولیس می زند، اصال 

با چنین ســبکی همخوانی ندارد؛ گو اینکه بیان چنین مواردی به این معنی نیست که 

گل محمدی مربی قابلی نباشد. او فصل گذشته قهرمانی را از دست داده و احتماال به 

خوبی به این نکته پی برده که با همین ســبک می توان کار ارزشمنِد بزرگ تر را انجام 

داد؛ یعنی کسب جام کرد. اگر چنین شود، احتماال کسی در انتهای فصل به یاد نیاورد 

که پرســپولیس زیبا بازی نکرد یا اینکه اقتصادی برنده شــد. ضمن اینکه بیان چنین 

مطالبی برگرفته از آمار است و کسی دقیقا نمی داند در تمرینات این تیم چه می گذرد یا 

اینکه واقعا یحیی از چنین سبکی رضایت صددرصدی دارد یا خیر. فعال آنچه اهمیت 

دارد کسب برد و گرفتن سه امتیاز برای پرسپولیس است؛ بحثی که پرسپولیس و یحیی 

را دوباره در صدر قرار می دهد.

پرونده لیگ برتر فوتبال ایران فعال بســته شد. این بازی ها 

که عصر روز گذشــته هفتــه یازدهم خود را تجربــه کرد، به 

دلیل برپایی زودهنــگام اردوی تیم ملی برای حضور بهتر در 

جام جهانی قطر تعطیل شــد. پیش از این عنوان شده بود که 

قرار اســت هفته دوازدهم هم برگزار شــود و بعد بازی های 

لیگ تعطیل شــود که با نظر کارلوس کی روش این اتفاق یک 

هفته زودتــر رخ داد. به این ترتیب، هفته دوازدهم رقابت های 

لیگ برتر به بعد از جام جهانی موکول شــده است. عصر روز 

گذشته ولی با برگزاری بازی های باقی مانده که تعدادی از آنها 

مهم بودند، فعل و انفعــاالت خاصی در باالی جدول رخ داد. 

اســتقالل، مدافع عنوان قهرمانی که در این فصل هم یکی از 

مدعیان جدی اســت، در دیداری خارج از خانه با یک گل برابر 

هوادار به برتری رسید. هوادار در هر دو تقابلی که پیش از این 

با اســتقالل داشته، شکست خورده بود و بازی سوم هم برای 

این تیم سرنوشــتی مشابه در پی داشت. شاگردان ریکاردو سا 

پینتو با یک گل به برتری رســیدند و موفق شدند جایگاه دوم 

جــدول رده بندی را به خود اختصــاص دهند. این تیم حاال از 

۱۱ بازی با ۲۲ امتیاز، پشت سر پرسپولیس ۲۴ امتیازی قرار گرفته 

است. این به آن معناســت که جدال هفته دوازدهم بین این 

دو تیم که قرار اســت در  تهران برگزار شــود، جدالی شبیه به 

مرگ و زندگی برای ایســتادن در صدر جدول رده بندی است. 

در بازی های روز گذشــته و در بین تیم های باالنشین، سپاهان 

موقتا ســکته کرد. این تیم که فرصت داشت جای استقالل در 

رده دوم بایستد، با تساوی برابر مس رفسنجان ۲۰ امتیازی شد 

و به رتبه چهارم جدول ســقوط کرد. اتفاق مهم هفته را ولی 

گل گهر و امیر قلعه نویی رقم زدنــد؛ آنها در دیداری خارج از 

خانه با دو گل تیم مدعی فوالد را شکست دادند تا قلعه نویی 

برنده حســاس ترین تقابل هفته شود. همین برتری کافی بود 

تــا گل گهر،  قبل از جام جهانی به عنوان یک میهمان ناخوانده 

در باالی جدول لیگ قرار بگیرد. آنها با ۲۱ امتیاز و فقط با ســه 

امتیاز اختالف در مقایسه با پرسپولیس صدرنشین در رده سوم 

ایســتاده اند. اگر برنده هفته گل گهر باشد، قاعدتا بازنده هفته 

فوالد و جواد نکونام بودند. فوالدی ها که در شــش بازی اخیر 

خود فرصت داشتند با کسب ۱۸ امتیاز خود را به صدر جدول 

لیگ بیست ودوم برسانند و در کورس مدعیان در کنار تیم هایی 

مثل پرسپولیس، گل گهر، سپاهان و استقالل قرار بگیرند، روند 

نتیجه گیری شــان برخالف انتظارات شد و قرمزپوشان اهوازی 

شــش دیدار قبلی خــود را بــا کارنامه ای ضعیف بــه پایان 

رساندند. شاگردان نکونام از ۱۸ امتیاز ممکن، فقط چهار امتیاز 

به دســت آورده اند تا در فاصله ۱۲ امتیازی با صدر جدول قرار 

گیرند و دور از صف مدعیان در رتبه نهم بایســتند. آخرین برد 

فوالد در لیگ بیســت ودوم به هفته چهارم باز می گردد؛ جایی 

که قرمزپوشــان اهوازی در واپســین لحظات موفق شدند با 

گل زنی آیاندا پاتوســی در اصفهان از سد ســپاهان بگذرند و 

بعد از آن پیروزی، شش ناکامی پیاپی در کارنامه فوالدی ها به 

چشم می خورد. البته فوالد خوزستان با وجود انجام مسابقه 

خود در هفته یازدهم، فعال به استقبال تعطیالت فیفادی ماه 

نوامبر نخواهد رفت؛ چون شــاگردان جواد نکونام باید دیدار 

معوقه خود از هفته ششم لیگ برتر را مقابل ملوان بندرانزلی 

برگزار کنند.

مهدی طارمی، بازیکن بوشــهری 

تیــم ملی ایــران، در تالش اســت تا 

همین امشب به صدر جدول برترین 

گل زنان لیگ برتر پرتغال برسد. او که 

این روزها با پنج گل زده، پشــت سر 

چنــد بازیکن شــش گله، در رده دوم 

گل زنان برتر لیگ پرتغال حضور دارد، 

فرصتی نصیبش می شود تا در تقابل 

با تیم ســانتاکالرا به گل های زده اش 

در این لیــگ بیفزاید. طارمی که ابتدا 

در ریوآوه تبدیل به ماشین گل زنی در 

لیگ پرتغال شــد، از زمان پیوستنش 

به پورتو هم همواره در کورس آقای 

گلی حضور داشــته است. این مورد 

درباره فصل جاری هم صادق است و 

او تالش می کند با دستاوردی ایدئال 

به اردوی تیم ملی بــرای حضور در 

جام جهانی اضافه شــود. البته درخشش در لیگ پرتغال، 

تنها نکته ای نیســت که کار مهدی طارمی را برجسته کرده 

اســت؛ او چند روز قبل در لیگ قهرمانان اروپا و در تقابل با 

بروخه هم درخشــید و در برتری ۴ بــر صفر تیمش، نقش 

اصلی را ایفا کرد؛ دو گل زد و روی گل دیگر تیمش هم تأثیر 

مستقیم گذاشت. چنین شد که او باالتر از ستاره های مشهور 

دنیای فوتبال، تبدیل به برترین بازیکن هفته لیگ قهرمانان 

اروپا شد. موضوع مهم تر برای مهدی طارمی تبدیل شدنش 

به برترین گل زن ایرانی لیگ قهرمانان اروپاست. عنوانی که 

پیش از این با شش گل در اختیار سردار آزمون قرار داشت، 

حاال به مهدی طارمی رســیده اســت. مهاجم ایرانی پورتو 

در آخریــن دیداری که در لیگ قهرمانان اروپا برگزار کرده با 

زدن دو گل در یــک بازی، شــمار گل های زده اش را به عدد 

هفت رسانده است. این به آن معناست که او باالتر از سردار 

آزمون فعال این عنوان را در اختیار خواهد داشت. نفر سوم 

این رده بندی علی دایی اســت که با سه گل زده همچنان با 

وجود آنکه سال ها از حضورش در میادین فوتبال می گذرد، 

نامش دیده می شــود. طارمی توانسته در این دو سال آمار 

هفت گل و چهار پاس گل در ۱۶ بازی از لیگ قهرمانان اروپا 

را به جا بگذارد. البته اگر در ۱۶ بازی به عنوان بازیکن فیکس 

به میدان می رفت، شاید این آمار برایش به مراتب بهتر هم 

می شد. به هر روی، با توجه به مصدومیتی که گریبان سردار 

آزمــون را گرفته و بازی های ضعیف تیم لورکوزن، ســردار 

در این فصل شانســی برای گرفتن مهــدی طارمی در لیگ 

قهرمانان اروپا به دســت نخواهــد آورد. در عوض، طارمی 

و پورتو به مرحله یک شــانزدهم نهایی رسیده اند و حاال این 

مهاجم ایرانی در ادامه مســیر باز هم فرصت دارد به شمار 

گل هایش در لیگ قهرمانان بیفزاید. اینها همه اخبار خوبی 

برای کارلوس کی روش در تیم ملی ایران است. تیم او باید 

چند هفته دیگر در قطر در اولین جدال به مصاف انگلیس 

پرآوازه برود و داشــتن یــک مهاجم بین المللــی می تواند 

بهترین هدیه ای باشــد که نصیبش می شود. این طارمی با 

مهدی ای که چهار سال پیش در روسیه برای تیم ملی ایران 

در جام جهانی به میدان رفتــه، تفاوت های زیادی دارد. او 

حــاال با ۲۰ میلیون یــورو، گران قیمت ترین بازیکن ایرانی در 

اخـبـار  بـرگـزیـده

سوریان راضی به بازگشت نشد
با توجه به اصرار حمید ســوریان مبنی بر کناره گیری از نایب رئیسی فدراسیون کشتی، 

مسئوالن فدراسیون به دنبال معرفی جانشین او هستند. به گزارش ایسنا، حمید سوریان 

دارنــده هفت مدال طالی جهــان و المپیک چند روز پیش از ســمت خــود به عنوان 

نایب رئیس فدراســیون کشتی اســتعفا داد. سوریان در گفت وگو با ایســنا، درباره دالیل 

اســتعفای خود گفت: «در این مدت تا آنجا که می توانستم به فدراسیون و ورزش کشتی 

کمــک کــردم اما االن فکر می کنم دیگر لزومی ندارد در فدراســیون باشــم. با توجه به 

اینکه بودنم در کشــتی دیگر ضرورت ندارد، فکر می کنم بهتر اســت یک آدم تازه نفس 

بیاید». هرچند پس از این اتفاق، ســخنگوی فدراســیون کشتی از مخالفت فدراسیون با 

اســتعفای سوریان خبر داد و حتی عنوان شد او به کار خود ادامه می دهد، اما مذاکرات 

برای بازگشت سوریان به فدراسیون فایده ای نداشته و فدراسیون کشتی به دنبال انتخاب 

جانشین سوریان است. بر همین اساس نیز قرار است در روزهای آتی گزینه مدنظر رئیس 

فدراســیون کشتی به عنوان سرپرست نایب رئیســی فدراسیون کشتی معرفی شود تا به 

 ایــن  ترتیب حمید ســوریان که رابطه نزدیکی با علیرضا دبیر داشــته، پس از ۳۹ ماه به 

همکاری خود با رئیس فدراســیون کشتی پایان دهد. سوریان پیش از این نیز چند مرتبه 

خواســتار کناره گیری از سمت خود شده بود، اما هر بار استعفای او مورد قبول دبیر قرار 

نگرفته بود. سوریان پنج مرداد ۹۸ از سوی علیرضا دبیر به  عنوان نایب رئیس فدراسیون 

کشتی انتخاب شد.

انصراف هاشمی و بیرانوند 
از وزنه برداری قهرمانی جهان

دو وزنه بردار از حضور در اردوی تیم ملی برای شــرکت در مسابقات قهرمانی جهان 

انصراف دادند. رضا بیرانوند و علی هاشــمی از حضــور در اردوی تیم ملی وزنه برداری 

برای رقابت هــای جهانی کلمبیا انصراف دادند. با نظــر کادر فنی میرمصطفی جوادی 

هم به دلیل کاهش وزن در زمان تعطیلی اردو در زمان برگزاری رقابت های وزنه برداری 

قهرمانی آسیا، موقتا به وزن ۸۱ کیلوگرم رفت و در جهانی در این وزن رقابت خواهد کرد. 

حاضران در اردوی جهانی این نفرات هستند: دسته ۶۷ کیلوگرم: حافظ قشقایی / دسته 

۸۱ کیلوگرم: میرمصطفی جوادی، حسین سلطانی / دسته ۸۹ کیلوگرم: کیانوش رستمی/ 

دســته ۱۰۲ کیلوگرم: رسول معتمدی، رضا دهدار / دســته ۱۰۹ کیلوگرم: مهدی کرمی / 

دسته مثبت ۱۰۹ کیلوگرم: علی داودی، علیرضا یوسفی، آیت شریفی.

خطر مصدومیت جهانبخش رفع شد
علیرضــا جهانبخش، هافبک فاینورد و بازیکن تیم ملی فوتبال ایران مشــکلی برای 

حضور در تمرینات تیمش ندارد و با وجود زدن دو بخیه روی دست خود، می تواند تیمش 

را همراهی کند. علیرضا جهانبخش در چارچوب مرحله گروهی لیگ اروپا از ابتدا برای 

فاینورد به میدان رفت اما تالش او برای کنترل توپ در نیمه دوم منجر به مصدومیت و 

تعویض شدن این بازیکن در دقیقه ۶۰ شد. او در حالی زمین را ترک کرد که از ناحیه دست 

دچار مصدومیت شــده بود، اما بعد از زدن چند بخیه می تواند بدون مشکل خاصی در 

تمرینات فاینورد شــرکت کند. کادر پزشکی تیم ملی ایران بالفاصله وضعیت این بازیکن 

را جویا شــده بود و درحال حاضر خطری جهانبخش را تهدید نمی کند. مصدومیت این 

بازیکن در فاصله ۲۳ روز تا بازی ایران و انگلیس در جام جهانی نگرانی هایی را به دنبال 

داشت که با حضور او در تمرینات فاینورد، این خطر رفع شده است.

دستمزد یک میلیون دالری در انتظار «اسکوچیچ»؟
یک رســانه ویتنامی اعالم کرد قرارداد دراگان اســکوچیچ در صــورت حضور در تیم 

ملی این کشور، یک میلیون دالر خواهد بود. به گزارش مهر، سایت vietnamnet با اشاره 

به مربیانی که برای حضور در تیم ملــی فوتبال ویتنام اعالم آمادگی کرده اند، نام دراگان 

اســکوچیچ سرمربی ســابق تیم ملی ایران را هم به میان آورده است. این رسانه نوشت: 

«بســیاری از مربیان خارجی خواهان گرفتن جای پارک هانگ سئو، سرمربی کره ای سابق 

تیم ملی ویتنام هســتند. دراگان اسکوچیچ، سرمربی کروات اولین کسی بود که برای این 

پست درخواست داد. او در سال ۲۰۲۱ جزء ۲۵ مربی برتر جهان بود و دو سال هدایت تیم 

ملی ایران را بر عهده داشــت. از ۱۸ بازی رسمی با هدایت دراگان اسکوچیچ، این تیم ۱۵ 

برد، یک تســاوی و تنها دو باخت به ثبت رساند. با این حال، این مربی در ماه ژوئن از سوی 

فدراسیون فوتبال ایران برکنار شد؛ زیرا نتوانست به تیم کمک کند تا مدار شکست ناپذیری 

را در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ حفظ کند». این رسانه ویتنامی ادامه داد: «اگر 

دراگان اسکوچیچ در ویتنام مشغول به کار شود، حقوقش بیش از یک میلیون دالر در سال 

خواهد بود (شــامل دو دستیار) که دو برابر حقوق آقای پارک است». این در حالی است 

که گفته می شد قرارداد اسکوچیچ با تیم ملی ایران در حدود ۲۰۰ هزار دالر بوده است.

فـوتـبـال در امـروز

لسترسیتی – منچسترسیتی ۱۵:۰۰

بورنموث – تاتنهام ۱۷:۳۰

برنتفورد – ولورهمپتون ۱۷:۳۰

برایتون – چلسی ۱۷:۳۰

لیورپول – لیدز ۲۲:۱۵

کادیز – اتلتیکومادرید ۱۷:۴۵

والنسیا – بارسلونا ۲۲:۳۰

بایرن مونیخ – ماینتس ۱۷:۰۰

الیپزیش – لورکوزن ۱۷:۰۰

اینتراخت – دورتموند ۲۰:۰۰

ناپولی – ساسولو ۱۶:۳۰

لچه – یوونتوس ۱۹:۳۰

اینتر – سمپدوریا ۲۲:۱۵

پاری سن ژرمن – تروا ۱۸:۳۰

سانتاکالرا – پورتو ۱۸:۰۰

دنیا ارزش گذاری شــده، در کورس عنوان آقای گلی در لیگ 

پرتغال اســت و عنوان دهان پرکنی همچون برترین گل زن 

ایرانی تاریخ لیگ قهرمانان اروپا را هم یدک می کشــد. شاید 

برای پربارترشدن کارنامه او، عالوه بر باالبردن شمار گل های 

زده اش بــا پیراهن ملی، گل زنی در جام جهانی کم باشــد. 

موضوعــی که با توجه به میزان آمادگی این مهاجم، انتظار 

مــی رود چند هفته دیگر در قطــر و در جریان جام جهانی 

۲۰۲۲ حاصل شود.

یحیی

اقتصاددان بزرگ؟

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
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ایران پاییز کم آبی را پشت  سر می گذارد و تهران فقط ۱۰۰ روز آب دارد

۱۰۰ روز حساس برای تهران

شناخت میراث  فرهنگی ناملموس

وضعیت نگران کننده سدهای ایران
آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشــور نشان می دهد با سپری شدن ۳۰ روز 

از ســال آبی (۱۴۰۱-۱۴۰۲) میزان حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ۱۸.۱۲ 

میلیارد مترمکعب بوده و شــاهد کاهش ۱۴درصدی ورودی به مخازن نســبت به 

ســال گذشته هستیم. کشور در ســال آبی ۹۹ - ۱۴۰۰ رتبه سوم خشک سالی را در 

طول ۵۰ ســال گذشته و ســال آبی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ که شهریورماهش به پایان رسید، 

رتبه یازدهم خشک ســالی را داشته اســت. این در حالی است که طبق پیش بینی 

سازمان هواشناسی بارندگی های امسال نسبت به شرایط نرمال ۷۰ درصد کاهش 

داشــته و میزان بارش هــای پاییز ۵۰ درصد کمتر از شــرایط نرمــال خواهد بود.

وضعیت بارندگی مهرماه نشان می دهد که پیش بینی ها تقریبا درست بوده است. 

آمارها نشــان می دهد از ابتدای ســال آبی جدید تا ۲۴ مهرمــاه میزان بارندگی در 

کشــور ایران به طور میانگین در حدود ۰.۸ میلی متر بوده، این در حالی اســت که 

میزان بارندگی بلندمدت در همین تاریخ در حدود ۴.۸ میلی متر بوده است. عالوه 

بر کاهش بارندگی در سال های اخیر و سال آبی جاری، اطالعات آب و هوایی نشان 

می دهــد که میانگین دما در مهرماه جاری در اکثر اســتان های کشــور از میانگین 

بلندمدت بیشــتر بود و در کل کشور در حدود دو درجه سانتی گراد دمای میانگین 

در روز ۲۴ مهرماه از میانگین بلندمدت مشــابه بیشتر بوده است. بررسی وضعیت 

ورودی سدهای کشور نشان می دهد ورودی به مخازن در سال آبی جاری به ۸۳۰ 

میلیون مترمکعب رســیده که نسبت به مدت مشابه ســال آبی گذشته ۱۴ درصد 

کاهش دارد. همچنین میزان پرشــدگی سد زاینده رود در استان اصفهان، سدهای 

اســتان تهران، سدهای اســتان خوزستان و ســدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه 

در شــرایط فعلی به ترتیب حــدود ۱۱ درصد، ۱۹ درصــد، ۴۳ درصد و ۲۹ درصد 

اســت. ذخایر مخازن ســدهای تهران نیز در حدود ۳۶۱ میلیون مترمکعب است، 

درحالی که در سال گذشــته در همین تاریخ حجم ذخایر سدهای تهران در حدود 

۴۴۱ میلیون مترمکعب بوده که نشــان دهنده کاهش حدود ۱۸درصدی نسبت به 

مدت مشابه سال قبل است.

۱۰۰ روز حساس برای تهران
تهرن تنها صد روز آب دارد. این خبری اســت که هفته گذشــته منتشــر شده و 

بسیاری را نگران کرده است. محمد بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران 

اول آبان امســال گفت که تهران فقط برای صد روز آب دارد. مدیرعامل شرکت آب 

و فاضالب تهران در برنامه تلویزیونی با بیان اینکه مصرف آب شــرب روزانه تهران 

سه میلیون مترمکعب است، گفت: اگر تمهیدات الزم و صرفه جویی صورت نگیرد، 

اوایل زمستان به مشکل خواهیم خورد.

علی رغم حرف های نگران کننده مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران اما هنوز 

خبری از اتخاذ سیاست های انقباضی در مصرف آب نیست. آمارها نشان می دهد که 

مصرف آب در تهران همچنان زیاد اســت و این مصرف زیاد در کنار وضعیت ذخیره 

آب پشت سدها می تواند وضعیتی چون شهرکرد یا همدان در تابستان امسال را برای 

پایتخت رقم بزند. بر اســاس آخرین آمار میزان مصرف آب در تهران روز جمعه ۲۲ 

مهرماه ۱۴۰۱، ۴۶ هزار لیتر در هر ثانیه ثبت شــده که معادل مصرف ۳۰ هزار بطری 

آب معدنی یک ونیم لیتری در هر ثانیه است. میانگین مصرف آب پایتخت در روزهای 

اخیر در هر روز حدود ســه میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر اســت و با توجه به ذخایر آبی 

موجود، تهران، شــهری مقاوم در مقابل تنش آبی نیست. بر اساس بند «ی» تبصره 

۸ قانون بودجه و همچنین ضرورت حفاظت از منابع آب که در ســال های اخیر به 

علت تداوم خشک سالی با محدودیت مواجه شده است، آب مشترکان بدمصرف در 

ساعاتی از روز قطع می شــود. این اقدام تا زمان اصالح رفتار و مصرف آنان مطابق 

با الگو ادامه خواهد داشــت. محمدرضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب  و فاضالب 

تهران در این رابطه می گوید: از نیمه مهرماه امسال با رصد میزان مصرف آب، برنامه 

قطع موقت آب مشــترکان بدمصرف تهرانی در دســتور کار قرار گرفت و تاکنون نیز 

آب تعدادی از این مشــترکان در ساعاتی از روز قطع شده است و اجرای این برنامه 

تا تغییر رفتار در مصرف آب این دســته از مشــترکان ادامه دارد. بر اساس این آمار 

۵۹ درصد مشترکان پرمصرف اند و مصرف ۱۴ تا ۲۸ مترمکعب یعنی تا دو برابر الگو 

داشــته اند و چهار درصد مشترکان نیز اساســا بدمصرف به شمار می روند و مصرف 

آب شرب آنها از ۲۸ مترمکعب در ماه نیز فراتر رفته است و بنا بر آمارها، این دسته 

از مشــترکان به تنهایی ۱۰ درصد از کل آب شــرب بخــش خانگی تهران را مصرف 

می کنند.

پاییز کم آب تهران
علی رغــم گذر از پیک تابســتان اما همچنان بحران آب در کشــور وجود دارد و 

پاییز نیز تاکنون نتوانســته مرهمی بر شرایط فعلی شود. در برخی استان ها همچون 

ایالم، کرمانشــاه، ســمنان، همدان، زنجان و خوزستان شــاهد کاهش ۳۰درصدی 

بارش ها هســتیم، در این بین پایتخت نیز ۲۶ درصد کاهش بارندگی داشته و تنها در 

سه استان سیستان و بلوچســتان، کرمان و هرمزگان بارندگی مثبت ثبت شده است. 

امســال هم مانند سال گذشــته خشک ســالی تداوم دارد و همین امر سبب شده با 

کاهش ســطح منابع آب های زیرزمینــی و آبخوان ها روبه رو شــویم. بارندگی های 

امســال با وجود آنکه نســبت به ســال گذشــته ۳۰ درصد رشد داشــته است، اما 

نســبت به شرایط نرمال ۱۸ درصد کاهش نشــان می دهد. ۳۰ درصد رشد بارندگی 

تنهــا پنج درصد حجم ورودی به ســدها را افزایش داده اســت. اکنون ســدها ۴۱ 

درصد پرشــدگی دارند، درحالی که باید ۵۰ درصد پرشــدگی داشــته باشند که این 

کاهش ناشــی از شــرایط خشک ســالی اســت. اکنون میزان ورودی آب به مخازن 

ســدهای پنج گانه تهران با کاهش ۱۶درصدی نســبت به ســال آبی گذشته روبه رو 

اســت و در آستانه فصل پاییز و شــروع ســال آبی جدید با ۴۱۱ میلیون مترمکعب 

ذخیره آبی و کســری ۸۹ میلیون مترمکعبی نسبت به ســال گذشته وارد سال آبی 

۱۴۰۱-۱۴۰۲ شــده ایم. همچنیــن آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشــور نشــان 

می دهد با سپری شــدن ۱۶ روز از ســال آبی (۱۴۰۱-۱۴۰۲)، میزان کل حجم آب در 

مخازن ســدهای کشــور حدود ۱۸.۵۷ میلیارد مترمکعب است که نسبت به مدت 

مشابه سال آبی گذشــته تغییر نکرده است. میزان پرشدگی سد زاینده رود در استان 

اصفهان، ســدهای استان تهران، سدهای استان خوزســتان و سدهای حوضه آبریز 

دریاچه ارومیه در شــرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۲ درصد، ۲۰ درصد، ۴۴ درصد و 

۳۱ درصد است.

شرق: تنها یک ماه ســال آبی جدید گذشته است و در چنین وضعیتی همه از روزهای بحرانی و کم آب در ایران سخن 

می گویند. آنچنان که از خبرها برمی آید وضعیت در تهران بحرانی تر از جاهای دیگر است. در تابستانی که گذشت بحران 

آب در ایران کار را به جایی رساند که به شهروندان دو استان با تانکر آبرسانی شد. با این توصیف و تصویری که آمارها 

از شرایط آب این روزهای تهران نشان می دهد آیا باید منتظر چنین وضعیتی در تهران هم باشیم؟ این البته تنها تهران 

نیست که در مرز خطر قرار دارد؛ آمارهای منتشره از میزان آب ذخیره شده پشت سدها نشان می دهد که سال سختی در 

پیش داریم. با گذشت یک ماه از سال آبی (۱۴۰۱-۱۴۰۲) میزان حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ۱۸.۱۲ میلیارد 

مترمکعب اســت و می توان گفت که میزان آب ورودی به مخازن سدها حدود ۱۴ درصد کاهش یافته و ذخایر مخازن 

ســدهای تهران نیز حدود ۳۶۱ میلیون مترمکعب است و این یعنی نسبت به ســال گذشته و در همین بازه زمانی که 

حدود ۴۴۱ میلیون مترمکعب بود، میزان ذخایر سدها ۱۸ درصد کاهش داشته است. ایران در سال آبی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ که 

شهریورماهش به پایان رسید، رتبه یازدهم خشک سالی را داشت. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشک سالی 

هم در واکنش به وضعیت آبی کشــور گفته که بارندگی های امســال نسبت به شــرایط نرمال در برخی استان ها بین 

۸۰ تا ۹۰ درصد کاهش داشته است و بارش های پاییزی نیز از دهه سوم آبان ماه تا حد نسبتا نرمالی آغاز خواهند شد.

شنبه
۷ آبان  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۰۶

ســمیه حقوقی فرد، مدرس دانشــگاه و پژوهشــگر حوزه میراث  فرهنگی: میراث  

فرهنگی اعم از مادی و غیرمادی، آثاری باقی مانده از گذشتگان و محصول دست 

و اندیشــه بشــر و نمایانگر نوع زندگی، آداب و سنن، تحوالت اجتماعی، فرهنگی، 

توانایی های فکری، هنری و علمی مردم ساکن در محل آفرینش آثار است. شناسایی 

و معرفــی این آثار موجب غنای فرهنگی جامعه، ایجاد شــرایط برای بقای اثر و انتقال 

آن به نســل آینده شده اســت و با توجه به ویژگی های خاص فرهنگی، هنری، مذهبی، 

تاریخــی و ماهیت ویــژه  آنها باید با تکیه  بر روش های علمی طراحی، استانداردســازی 

و اجرا شــوند. سازمان بین المللی یونسکو در ســال ۱۹۷۲ میالدی کنوانسیونی با عنوان 

«حفظ میراث فرهنگی و طبیعی جهان» تصویب کرد و این آغاز توجه به اهمیت حفظ 

میراث  فرهنگی معنوی است. این سازمان بین المللی در دهه ۱۹۸۰ میالدی نیز فهرست 

راهنمای «بین المللی میراث غیرمادی» را تدوین و مطابق استاندارد و ایجاد نظام جهانی 

طبقه بندی شــده تصویب کرده اســت. توصیه نامه «حفظ فولکلور و فرهنگ سنتی» در 

ســال ۱۹۸۹ میالدی تصویب شد که در این توصیه نامه با الهام از ماده چهار کنوانسیون 

حفظ میراث فرهنگی و طبیعی جهان بر شش اقدام اساسی شناسایی، صیانت، حفاظت، 

اشــاعه، حمایت و همکاری بین المللی تأکید شــد و تدوین فهرست ملی در دستور کار 

دولت ها قرار گرفت. اعالم برنامه «سرمایه ها یا گنجینه های زنده انسانی» در سال ۱۹۹۴ 

میالدی و برنامه بین المللی «شــاهکارهای میراث شــفاهی و معنوی بشــر» در ۱۹۹۷ 

میالدی راه را برای تصویب کنوانسیون «حفظ میراث معنوی» در سال ۲۰۰۳ هموار کرد.

بر  اساس تعریف یونسکو، میراث فرهنگی به دو دسته «میراث ملموس و ناملموس» 

تقســیم می شــود. میراث ناملموس (معنوی) برای نخســتین بــار در ادبیات حقوقی 

بین المللی در قالب کنوانســیون ۲۰۰۳ مطرح شــد. با تصویب این کنوانســیون جامعه  

بین المللی گام مهمی برای صیانت از میراث معنوی برداشت. میراث معنوی به اقدام ها، 

نمایش ها، ابزارها، دانش، مهارت ها و مصنوعات ســنتی و دســتی و فضاهای فرهنگی 

مرتبط با آنها گفته می شــود که جوامع، گروه هــا و در برخی موارد افراد، آنها را به مثابه 

بخشــی از میراث فرهنگی خود می شناســند. این میراث از نسلی به نسل دیگر منتقل و 

به طور مداوم توســط جوامع و گروه ها در پاســخ به محیط، طبیعــت و تاریخ بازآفرینی 

شــده و حــس هویت و اســتمرار را به ارمغــان آورده و به  این  ترتیب احتــرام به تنوع 

فرهنگی و خالقیت بشــری را ترویج می دهند. ایران در ۲۲ آذر ۱۳۸۴ هجری خورشیدی 

کنوانســیون فوق را در مجلس شورای اســالمی به تصویب رساند و شورای نگهبان در 

۱۵ دی همان ســال آن را تأیید کرد و به عنوان چهلمین کشور عضو به کنوانسیون ۲۰۰۳ 

پیوست (صمدی، ۱۳۸۲). عضویت در این شورا راه را برای ثبت میراث معنوی کشورمان 

از ســوی ســازمان میراث فرهنگی، صنایع  دستی و گردشــگری به عنوان متولی این امر 

از ابتدای مهرماه ۱۳۸۵ هجری خورشــیدی هموار کرد. غیر از صدها پرونده ثبت شــده 

ملی، تاکنون میراث معنوی از قبیل نوروز، موســیقی ایرانی، تعزیه، موسیقی بخش های 

خراسان، مهارت بافت فرش عشایری قشقایی، مهارت بافت فرش کاشان، مهارت سنتی 

دریانوردی، آیین پهلوانی و زورخانه ای و... را به ثبت جهانی رسانده است.

صیانت از میراث فرهنگی معنوی
از نظر کنوانســیون ۲۰۰۳ صیانت به معنای اقدام هایی با هدف تضمین دوام میراث 

فرهنگــی غیرمادی و شــامل مطالعاتی مربوط به شناســایی، مستندســازی، تحقیق و 

پژوهــش، حفظ وضعیت موجــود، حمایت، ترویج، ارتقا و انتقــال آن از طریق آموزش 

رســمی و غیررســمی و نیز احیای بخش های مختلف آن میراث است. بدیهی است که 

انجام اقدام هایی که در مفهوم صیانت تعیین  شــده، منوط به طراحی و اجرای معیار و 

اســتانداردهای علمی و ایجاد مؤسســات دولتی و مدنی خاصی است که از سوی آنها، 

مطالعاتی برای ادامه بقای مصادیق میراث فرهنگی معنوی انجام  شــده است. با توجه 

به مطالب عنوان شــده، کنوانسیون صیانت سعی دارد نخست کشورها را نسبت به لزوم 

حفظ و حمایت از جنبه های گوناگون میراث فرهنگی معنوی موجود در ســرزمین های 

تحت حاکمیت آنها که در معرض تهدیدهای جدی نابودی و زوال هستند، آگاه کرده و در 

اخـبـار  بـرگـزیـده

محموله ۴۹ تنی آنتی بیوتیک وارد کشور شد
رئیس جمعیــت هالل احمر  روز گذشــته گفت: محموله ۴۹ تنــی حاوی داروی 

آنتی بیوتیک خریداری شــده، امشب وارد کشور می شــود. پیرحسین کولیوند گفت: در 

پی دریافت گزارش کمبــود داروی آنتی بیوتیک کودکان در داروخانه های کشــور، این 

جمعیت بالفاصله و بر اســاس وظیفه ذاتی خود در جهت کمک به زندگی و سالمت 

افــراد، برای خریــد دارو اقدام کرد. کولیونــد با تأکید بر اینکه این نهــاد همواره آماده 

کمک به وزارت بهداشت در جهت تأمین داروی مورد نیاز کشور است، افزود: محموله   

داروی خریداری شده شــامل هفت قلم آنتی بیوتیک سوسپانسیون مناسب گروه سنی 

کودکان به تعداد ۹۴۲ هزار و ۵۵۰ بطری امشب وارد کشور شده و برای توزیع در سراسر 

کشور به وزارت بهداشــت تحویل داده می شود. رئیس جمعیت هالل احمر فهرست 

داروهای وارد شــده را شــامل موارد زیر عنوان کرد: سوسپانسیون آموکسی سیلین ۱۲۵ 

به تعداد ۱۰۰ هزار و ۹۵۰ بطری، سوسپانسیون آزیترومایسین ۱۰۰ به تعداد ۶۱ هزار و ۶۰۰، 

سوسپانسیون آزیترومایسین ۲۰۰ به تعداد ۹۰ هزار بطری، سوسپانسیون سفکسیم ۵۰ (۲ 

برند) به تعداد ۱۰۰ هزار بطری، سوسپانسیون سفالکسین ۱۲۵به تعداد ۸۰ هزار بطری، 

سوسپانسیون کوآموکسی کالو ۴۵۷ به تعداد ۱۵۰ هزار و سوسپانسیون کوآموکسی کالو 

۲۲۸،۵ (۳ برند) به تعداد ۳۶۰ هزار. یادآور می شود در پی کمبود انواع آنتی     بیوتیک  در 

داروخانه های کشور، جمعیت هالل احمر بعد از هماهنگی با سازمان غذا  و  دارو، اقدام 

به واردات آنتی بیوتیک کرده است.

دانشگاه تهران در کدام زمینه های علمی
 در جمع برترین های جهان قرار دارد؟

ایلنا: تحلیل وضعیت ملی و جهانی دانشــگاه های ایران در یک  ســال اخیر بر اســاس 

ویرایش ۲۰۲۳ رتبه بندی بهترین دانشــگاه های جهان «یو اس نیوز» نشــان می دهد که 

دانشگاه تهران در  حالی جایگاه نخست ملی خود را حفظ کرده که با فاصله ۲۶۹ پله ای 

از دومین دانشــگاه برتر وزارت علوم، در جایگاه نخســت ملی ایســتاده است. دانشگاه 

تهران بر پایه ویرایش ۲۰۲۳ رتبه بندی بهترین دانشــگاه های جهان «یو اس نیوز» که در 

ســال ۲۰۲۲ میالدی منتشر شــده اســت، با امتیاز ۵۷.۱ در جایگاه نخست ملی و ۳۲۹ 

جهانی جای گرفته اســت. در ویرایش پیشــین رتبه بندی بهترین دانشــگاه های جهان 

«یو اس نیوز»، دانشــگاه تهران در جایگاه نخست ملی و ۳۵۳ جهانی جای گرفته بود. 

دانشــگاه تهران در یک  ســال اخیر در حالی موفق به حفظ جایگاه نخست ملی و رشد 

۲۴ پله ای در رتبه جهانی شده است که با فاصله چشمگیر ۲۶۹ پله ای از دومین دانشگاه 

دولتی برتر زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر سکوی اولی نشسته است. 

نظــام رتبه بندی «یو اس نیوز» (رتبه بندی بهترین دانشــگاه های جهان) برای فهم بهتر 

مقایسه مؤسســه ها در جهان پدید آمده است. با افزایش دانشجویانی که در پی ادامه 

تحصیل در کشورهای خارجی هســتند، رتبه بندی بهترین دانشگاه های جهان که آوازه 

و پژوهش های علمی مؤسســه ها را در بر دارد، می تواند به آنها در گزینش مؤسسه ها 

یاری رســاند. این نظام به رتبه بندی دو هزار مؤسســه برتر بیش از ۹۰ کشــور پرداخته 

است. مؤسسه «یو اس نیوز» از ۱۳ سنجه کلیدی (آوازه جهانی پژوهشی، آوازه منطقه ای 

پژوهشی، شمار انتشــارات، کتاب ها، همایش ها، تأثیر استنادی تعدیل شده، شمار همه 

استنادها، شمار انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات باکیفیت، نسبت انتشارات در میان 

۱۰ درصد انتشــارات باکیفیت، شمار همکاری جهانی [نسبت به کشور]، شمار همکاری 

جهانی، شــمار مقاله های پراســتناد در میان یک  درصد انتشــارات باکیفیت  و نســبت 

مقاله های پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت) برای ارزیابی مؤسسه ها بهره 

می گیرد. داده های ارزیابی این سنجه ها با همکاری شرکت «کالریویت آنالیتیکس» (ناشر 

پایگاه های «وب آو ســاینس» و «اینســایتس») گردآوری می شوند. بررسی رتبه جهانی 

دانشــگاه تهران در ســنجه های گوناگون نظام رتبه بندی «یو اس نیوز» ویرایش ۲۰۲۳ 
میالدی حاکی از آن است که این دانشگاه از نظر آوازه جهانی پژوهشی در جایگاه ۱۳۲ 

دنیا قرار گرفته و در بیشــتر ســنجه های این نظام رتبه بندی نسبت به یک  سال اخیر به 

حفــظ رتبه در کانال ویرایش پیشــین پرداخته یا روند بهبــود را در جایگاه جهانی خود 

تجربه کرده اســت. افزون بــر رتبه بندی فراگیر، «یو اس نیوز» بــه رتبه بندی موضوعی 

مؤسسه ها نیز می پردازد. این نظام رتبه بندی مؤسسه های جهان را در ۴۷ زمینه علمی 

ارزیابــی می کند. ســنجه هایی که برای ارزیابی مؤسســه ها در زمینه های علمی به کار 

گرفته می شوند، همان هایی هســتند که در رتبه بندی فراگیر کاربرد دارند، با این تفاوت 

که سنجه «کتاب ها» و «همایش ها» برای برخی از زمینه ها بدون وزن هستند. دانشگاه 

تهران در ۲۶ زمینه علمی در میان مؤسســه های برتر جهان جای گرفته اســت، این در 

حالی اســت که در ویرایش پیشین این رتبه بندی، دانشگاه تهران در ۲۳ زمینه علمی در 

جمع مؤسســه های برتر جهان قرار گرفته بود؛ بنابراین نماد آموزش عالی ایران در یک  

سال اخیر توانسته است قرارگیری در جمع برترین های سه حوزه علم را به موفقیت های 

گذشته خود بیفزاید. بهترین رتبه دانشگاه تهران در «علوم پلیمر» به دست آمده که در 

این حوزه علم در جایگاه ســیزدهم جهان ایستاده است. رتبه جهانی دانشگاه تهران در 

نظام رتبه بندی موضوعی «یو اس= نیوز» ویرایش ۲۰۲۳ میالدی حاکی از آن است که این 

دانشگاه در علوم پلیمر، علوم مهندسی، مهندسی مکانیک، منابع آبی، انرژی و سوخت، 

مهندسی عمران، علوم کشاورزی، علوم و صنایع غذایی، هوش مصنوعی، علوم رایانه و 

مهندسی شیمی جزء صد دانشگاه برتر دنیا قرار دارد. همچنین دانشگاه تهران در علوم 

گیاهی و جانوری، مهندسی برق و الکترونیک، زیست فناوری و میکروب شناسی کاربردی، 

علوم مواد، شــیمی و داروشناسی و سم شناسی جزء ۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا و در شیمی 

فیزیک، علوم و فناوری نانو، محیط زیست / بوم شناسی، فیزیک ماده چگال، علوم زمین و 

زیست شناسی و بیوشیمی در بین ۳۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است. فیزیک، علوم 

اجتماعی و بهداشت عمومی و پزشکی کلینیکی زمینه های دیگری هستند که دانشگاه 

تهران در آنها در میان مؤسسه های برتر جهان جای گرفته است.

مرحله بعد، تالش آنان را در این زمینه سازمان دهی و در مسیری صحیح و مفید هدایت 

کند. بنابراین صیانت شامل این مراحل بنیادین است: شناسایی و مستندسازی، معرفی و 

ترویج، احیا و انتقال میراث  فرهنگی.

ثبت آثار معنوی
تفکــر ثبت میراث ملی در ایران پیش از تدوین قانون حفظ آثار ملی وجود داشــته و 

نخســتین بار در اساس نامه اولیه انجمن آثار ملی در سال ۱۳۰۱ هـ. ش به لزوم ثبت آثار 

ملی اشــاره  شده است. با توجه به قوانین لحاظ شده، قانونی برای صیانت و حفاظت از 

میراث معنوی قبل از سال ۲۰۰۳ میالدی موجود نبود و پس از تصویب کنوانسیون ۲۰۰۳ 

دولت ها موظف شــدند میراث معنوی جوامع خود را شناسایی و به ثبت رسانده و برای 

صیانت و حفاظت از آن میراث در خطر اقداماتی را پیش بینی کرده و به یونسکو گزارش 

دهند. ســازمان میراث فرهنگی کشــور در حال حاضر متولی این امر به شمار می رود که 

غیر از ثبت آثار معنوی در ســطح ملی و بین المللی، دستورالعمل حفظ و احیای میراث 

معنوی را نیز تدوین کرده است.

وندالیسم و میراث  فرهنگی ناملموس
در جوامــع مدرن، تخریب گرایی یا وندالیســم به مفهــوم هرج ومرج طلبی و روحیه 

تخریب گری عنوان می شود و اکثر جامعه شناسان آن را به مثابه بیماری انسان در جامعه 

مــدرن و معضلی اجتماعی مطرح می کنند. مدرن گرایی جوامع و به دنبال آن توســعه 

شهرهای صنعتی، می تواند تغییر در شیوه زندگی، درآمیختگی سنت های گذشته و حال، 

تضعیف انســجام و عدم همبستگی اجتماعی را به همراه داشته باشد. یکی از عواملی 

که به وندالیســم فرهنگی منجر می شود، شکاف های فکری و فرهنگی در نسل ها است 

که خود ســبب بروز رفتارهای وندالی می شــود و به آن وندالیســم نسلی می گویند. با 

توجه به شیوه انتقال میراث معنوی که به  صورت شفاهی و سینه  به  سینه است، پدیده 

وندالیسم نســلی یکی از تهدیدهای مهم در به فراموشی ســپردن این میراث  فرهنگی 

اســت. با توجه به وندالیســم در میراث فرهنگی معنوی باید پدیده های وندالی در این 

حوزه را به  طور کلی مورد شناســایی قــرار داده و روش های صیانت از آن را بســط داد 

تــا بتوان با برنامه ریزی های صحیح به طور غیرمســتقیم و با بهره گیری از تخصص های 

ویژه ای نظیر روان شناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی و... بر آن فائق آمد. البته شناسایی 

وضعیت موجود وندالیسم در میراث فرهنگی معنوی نیازمند تمهیدات ویژه ای ازجمله 

اطالع رسانی، آموزش و برنامه ریزی های مدیریتی است.

نتیجه گیری
میراث معنوی به مثابه گنجینه ای از روح بشــر اســت که به طور هم زمان در سراسر 

دنیا به  صورت ســنتی و گروهی انجام می شود. عدم گرایش جوانان به یادگیری و انجام 

این گونــه از فعالیت ها، این میراث ارزشــمند را در خطر نابودی قرار می دهد. ســازمان 

یونسکو با تدوین کنوانسیون ها و فعالیت های مختلف درون سازمانی و برون سازمانی در 

این عرصه به  منظور پیشــگیری از هرگونه تخریب گام های محکمی را برداشته است که 

از آن جمله می توان به شناســایی، مستندســازی، ارتقا و انتقال میراث معنوی از طریق 

آموزش رسمی و غیررسمی اشاره کرد. بدیهی است که انجام مجموعه اقداماتی که در 

مفهوم صیانت، منوط به طراحی و اجرای معیار و استانداردهای علمی و ایجاد مؤسسات 

دولتی و غیردولتی اســت، منجر به ادامه بقای اقــدام مصادیق خاص میراث فرهنگی

 ناملموس می شود.
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سال بیستم      شماره ۴۴۰۶

دوبلور، گوینده، مدیر دوبالژ و بازیگر نام آشنای ایرانی در ۸۱سالگی درگذشت

سکوت صدای «مقامی»

گفت وگو با هادی حیدری، کارتونیست مطبوعاتی و بهرنگ صمدزادگان، نقاش و منتقد هنری درباره هنر انتقادی

هنر اعتراضی وقتی رشد می کند که زمینه پذیرش آن وجود داشته باشد

بهناز شیربانی: وقتی از تلویزیون آن هم در سال هایی که سایه جنگ بر سر کشورمان بود و برنامه هایی که تنها از دو شبکه 
روی آنتن می رفتند حرف می زنیم، به یقین می توان شــرایط دشــواری را برای برنامه سازی در این مدیوم متصور بود. 
برنامه «دیدنی ها» در این شــرایط روی آنتن رفت و ســال ها مخاطبان بی شماری داشت و بخش زیادی از شهرت این 
برنامه بی تردید متعلق به اجرای بی نظیر زنده یاد جالل مقامی اســت. نام او به این برنامه گره خورده است؛ او که بدون 
شک در برقراری ارتباط با مخاطبانش تبحر داشت و می دانســت در شرایط پرالتهاب جنگ چطور باید با مردم ارتباط 
گرفت. دوبله ایران ماه های تلخی را پشــت سر گذاشته و این بار سیاه پوش یکی دیگر از تکرارناشدنی ترین هنرمندانش 
اســت. جالل مقامی، یکی دیگر از ستاره های دوبله ایران را از دست دادیم. مراسم تشییع پیکر این هنرمند روز یکشنبه 

هشتم آبان از خانه هنرمندان برگزار و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) خاکسپاری خواهد شد.

جالل مقامی و  منوچهر اسماعیلی از سرآمدان نسل طالیی دوبله 
بودند که به فاصله دو ماه از دنیا رفتند. خانواده پدری مرحوم جالل 
مقامی اهل کاشــان بودند اما او ۸۱ سال پیش در تهران به دنیا آمد. 
در نوجوانی عاشق تئاتر شــد و گاهی نمایش نامه می نوشت. روزی 
در اجــرای یکی از تئاترهای دوران دبیرســتان حیدر صارمی (گوینده 
معروف آن زمان رادیو) تماشــاچی تئاتر آنها می شــود. مقامی از او 
می خواهد که او را برای بازی به دیگران معرفی کند اما صارمی به او 
پیشــنهاد می دهد به دوبله برود و مقامی را به استودیو عصر طالیی 
معرفی می کند و در ســال ۱۳۳۷ رســما دوبلور می شــود. اولین بار 
صدای جالل مقامی در فیلم «ننه زی زی در آفریقا» شنیده می شود، 
او در آن زمان به جای پســری که در ایــن فیلم کارگر هتل بود اولین 
جمله خود در دوبله را گفت: «بفرمایید خواهش می کنم». چندماهی 
از حضور مقامی در دوبله نگذشــته بود که یک نقش چندخطی به 
او رســید و به جای یک پیرمرد صحبت کــرد و بعد از مدتی در فیلم 

فرانسوی «عروس» به جای بازیگری صحبت کرد که مجبور بود چند 
بار صدای خود را تغییر دهد و این گونه مقامی نشان داد در صداسازی 
نیز اســتعداد دارد. او درباره دورانی که دوبله را آغاز کرد به سالنامه 
مجله فیلم که در سال ۱۳۸۴ به تاریخ دوبله پرداخته بود، چنین گفته: 
«اولین گروه دوبلورها که واقعا ســعی کرد حس خود هنرپیشه ها را 
از روی پرده بگیرد و به زبان فارســی انتقال دهد نسل ما بود. ما زیاد 
پیشینه تئاتری نداشتیم و سعی کردیم همان لحن حرف زدن روزمره 
را به فیلم ببخشــیم. گاهی وقت ها از من می پرســند که استادان تو 
در کار دوبله چه کســانی بوده اند و من جواب می دهم ضمن احترام 
بسیار به کســانی که دســتم را گرفتند و وارد این کار کردند، استادان 
اصلی و بالفصل ما خود بازیگرانی بودند که جایشان حرف می زدیم». 
صدای مقامی به جای بازیگران معروف چنان نشســته بود که او را 
به شــخصیتی محبوب در بین طرفداران سینما تبدیل کرد. او خاطره 
محبوبیت خود را این گونه تعریف کرده اســت: «یادم هست یک روز 

تابستان رفته بودم سینما رادیوسیتی تماشای «شکوه علفزار» که در 
آن جای «وارن بیتی» حرف می زدم و جمشــید مهرداد (از بازیگران 
پیــش از انقالب) هم با ما آمده بود. من هــم که جوان بودم، حدود 
۲۲ یا ۲۳ ســاله. یکدفعه مهرداد توی سالن ســینما داد زد که: «آی 
مردم وارن بیتی را دوســت دارید؟» دخترها جیغ زدند و جواب دادند 
بله. بعد به من اشــاره کرد و گفت: «دوبلورش این است». آقا، مردم 
ریختند ســر ما. یک پیراهن زرشکی داشتم و یک شلوار سفید. مردم 
چنــگ زدند و لباس را پاره پاره کردنــد و از این کارها. خیلی عصبانی 
شــدم و به مهرداد گفتم انگار دیوانه ای که چنین گرفتاری برای آدم 
درســت می کنی. خودم هم باورم نمی شــد که مردم چنین واکنشی 

نشان دهند».
 تجربه ناموفق بازیگری

مرحوم مقامی مانند برخی از دوبلورهای معروف و نامی سابقه 
بازیگری در ســینما را نیز داشت اما تجربه های موفقی نبودند. او در 
هفت فیلم سینمایی به ایفای نقش پرداخت؛ در سال ۱۳۴۴ در فیلم 
«من مادرم» به کارگردانی فرج اهللا نســیمیان بازی کرد، یک سال بعد 
در «ایستگاه ترن» به کارگرانی ماردوک الخاص جلوی دوربین رفت و 
دو سال بعد در فیلم دیگری از این کارگردان با نام «آلونک» به ایفای 
نقــش پرداخت. مقامی در همان ســال در فیلم «گردباد زندگی» اثر 
نظام فاطمی نیز بازی کرد، او بعد از انقالب نیز در ســه فیلم حضور 
داشت: ســال ۱۳۶۳ در «زنگ اول» به کارگردانی نظام فاطمی، سال 
۱۳۶۹ در فیلم «گاالن» امیر قوی دل و سال ۱۳۷۲ در «راز گل شب بو» 
به کارگردانی ســعید خورشــیدیان در کنار «نیکــو خردمند» از دیگر 
دوبلورهایی که بــازی نیز می کردند به ایفای نقش پرداخت، هرچند 
جالل مقامی هیچ کدام از این تجربه ها را دوســت نداشت. او درباره 
بازی های خود در سینما به کتاب سال مجله فیلم گفته بود: «درباره 
خودم بگویم که اصال اشــتباه کردم. با توجه به کشــیدگی صورتم و 
نوع بینی، نباید ســراغ این کار می رفتم. ضمن اینکه با کارگردان هایی 
کار کردم کــه نه تنها کمکی به من نکردند تازه یک چیزی هم خودم 
باید یادشــان می دادم! از طرف دیگر گاهی احترامی که الزم است در 
سینما وجود ندارد. سر یکی از فیلم هایی که بعد انقالب بازی کردم، 
خانم جوان بازیگری بود که موقع گریمش توقع داشــت روی سطل 
کنار اتاق منتظر بنشــینیم. بهش گفتم هنوز دنیا نیامده بودی که من 
توی کار نمایش بودم. گول این جایزه های فلزی و شیشه ای را نخورید. 
در همین فیلم آقای بازیگری که کنارم بازی می کرد همیشــه موقع 
راه رفتن عمدا چند قدم تندتر می کرد که خودش توی کار باشــد و نه 
کنــار دیگران. گفتم فالنی، ایــن کار را نکن. بهت گفتم که فکر نکنی 

نمی فهمم چرا این کارها را می کنی».
 تجربه موفق  اجرا

ســال ۱۳۶۲ برای تلویزیون و جالل مقامی ســال خاصی بود؛ در 
این سال، ساعت ۲۱ یکشنبه شب ها، شبکه دوم سیما به جای سریال 
برنامه ای با عنــوان «دیدنی ها» با اجرای این دوبلــور روی آنتن برد. 
دیدنی هــا، چنان مورد اســتقبال مردم قرار گرفت کــه پخش آن تا 
اوایــل دهه ۷۰ نیز ادامه پیدا کــرد. بخش های مختلف این برنامه از 
آرشــیوهای تلویزیون های کشــورهای اروپایی و پشــت صحنه های 
فیلم های خارجی تشــکیل شــده بود که به همراه موســیقی تیتراژ 
ابتدایی آن با عنوان «عشــق گل ها» که سازنده آن یک فرانسوی بود، 
برای نسل دهه های ۵۰ و ۶۰ بســیار خاطره انگیز شده است. او البته 
پیش تر و در ســال ۱۳۵۹ سابقه اجرای یک برنامه با موضوع ادبیات 
را در شــبکه اول تلویزیون داشــت، هر چند بیشتر از سه برنامه ادامه 
پیدا نکرد. مقامی در گفت وگو با ســالنامه مجله فیلم درباره برنامه 
«دیدنی ها» این گونه گفته بود: «یک روز یکی از دوستانم تماس گرفت 

کــه آقای میرزاده یکی از تهیه کننده های باســابقه تلویزیون با تو کار 
دارد. آمدند نشستیم و با هم صحبت کردیم و گفتند چنین برنامه ای 
داریم که می خواهیم تو مجری اش باشی. من هم با اجرا غریبه نبودم 
امــا برنامه هایم متوالی و دنباله دار نبودند. حتــی در تلویزیون ثابت 
پاســال تئاتر هم بازی کرده ام. به هرحــال رفتیم و کار کردیم و برنامه 
هم بازتاب خوبی داشت، اما مشهور شدم و مردم چهره ام را شناختند 
و همین شد که صدایم به خصوص در فیلم های ایرانی لو برود. یادم 
هست در «جدال در تاســوکی» جای فرامرز قریبیان حرف زده بودم 
و پســرش وقتی فیلم را دیــد به پدرش گفت: «بابــا آقای دیدنی ها 
داره جــات حرف می زنه». از همان موقع فهمیدم که لو رفته ام. باور 
می کنید که هنوز مردم در خیابان به من می رسند و می گویند: «برنامه 
این هفته تان خیلی خوب بود آقای مقامی!» فکر می کنند هنوز روی 
آنتن هستم». هرچند این برنامه در دوبله به زیان او تمام شد، مقامی 
که زمانی در بیشــتر فیلم های جنگی در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه 
۷۰ به جای جوانان فیلم صحبت می کرد با این تذکر مواجه شــد که 
شناخته شده ای و مردم با شنیدن صدای تو در فیلم ها به یاد دیدنی ها 
می افتند، همین شد که حضور صدای جالل مقامی در فیلم ها کمتر 

شد.
 چهره هایی که با صدای او  ماندگار شدند

هرچند نســل جدید عالقه مند به ســینما صدای مرحوم مقامی 
را بــا چهره «رابین ویلیامز» به ویژه در فیلم «انجمن شــاعران مرده» 
به یاد دارند، اما او به جای بســیاری از بازیگران معروف تاریخ سینما 
صحبت و چهره و فیلم های آنان را برای ایرانیان ماندگار کرده است. 
معروف ترین این بازیگران «رابرت ردفورد» اســت که مقامی دوبلور 
ثابت او بود و بازی ردفورد در «بوچ کسیدی و ساندنس کید» و «همه 
مردان رئیس جمهور» با صدای جالل مقامی دیدنی تر شــده اســت. 
«وارن بیتی» در شکوه علفزار، «داستین هافمن» در کابوی نیمه شب، 
«آرتور کندی» در باغ وحش شیشــه ای، «ریچارد هریس» درتوپ های 
ناوارون، «مایکل کین» در مردی که می خواست سلطان باشد، «عمر 
شــریف» در دکتر ژیواگو و لورنس عربستان، «جورج سیگال» در چه 
کســی از ویرجینیا وولف می ترســد؟، «جورج چاکریس» در داستان 
وست ساید، «کلینت ایستوود» در دو قاطر برای خواهر سارا، «اسپنسر 
تریســی» در شهر پســران و «تیم رابینز» در رستگاری در شاوشنگ از 

یادگارهای با ارزش مرحوم جاللی مقامی است. 
 جایگاه رفیع جالل مقامی بر کسی پوشیده نیست

شراره حضرتی خواهرزاده زنده یاد جالل مقامی درباره عارضه ای 
که منجر به مرگ این هنرمند شــد به «شــرق» گفــت: «مدت زمان 
بدحال شدن اســتاد تا زمان مرگ فقط شش، هفت ساعت زمان برد 
و با افت اکسیژن و فشار خون و ازکارافتادن کلیه ها، متأسفانه امیدی 
به ادامــه حیات نبود». او ادامه داد: «جایــگاه رفیع جالل مقامی بر 
کسی پوشیده نیست و صدای ملکوتی و عزیز او یکی از پرطرفدارترین 
صداها بود. نه به عنوان خواهرزاده او، بلکه به عنوان شــاگردی که 
ســال ها از او یــاد گرفتم و مخاطب کارهایش بــودم می گویم که در 
دل مردم جا داشــتند و این حس متقابل بود و اســتاد مقامی بسیار 
مردم دوســت بود و همواره با تواضع و صمیمانــه با مردم برخورد 
می کــرد و با دل و جان برای مــردم کار می کرد». این هنرمند عرصه 
دوبله گفت: «استاد مقامی به دلیل عارضه ای که سکته مغزی برای 
او ایجاد کرد و به حنجره او آسیب زد، کار نمی کرد. دشواری در تکلم 
باعث شد تا از دوبله فاصله بگیرد و خانه نشین شده بود. اما او در این 
دوران تنها نبود و همکارانش مدام پیگیر احوالش بودند و فراموش 
نشده بود. یقین دارم او هرگز از یاد مردم نخواهد رفت و با کارهایش 

در دل و ذهن مردم باقی خواهد ماند».

جالل بی تردید گوینده و  رل  اول  گوی بی نظیری بود
خســرو خسروشاهی از پیش کســوتان عرصه دوبله هم درباره 
همکاری ســالیان با زنده یاد جالل مقامی به «شرق» گفت: «تقریبا 
دو، ســه ســال دیرتر از جالل به دوبله آمدم. همکاری زیادی با هم 
داشتیم و رفاقتمان طوالنی شد. سال ها من، جالل، فریبرز و کاووس 
دوســتدار رفقای خوبی برای هم بودیم. جــالل بی تردید گوینده و 
رل اول گوی بی نظیری بود». او ادامه داد: «جالل بیشتر در تلویزیون 
کار می کرد. برخالف من که با تلویزیون خیلی میانه خوبی نداشتم و 
انگشت شمار کار در تلویزیون انجام دادم. بعدها جالل دچار بیماری 
شــد و از دوبله فاصله گرفت. طبیعی اســت که مردم نباید نگران 
مشکالت زندگی من و جالل باشند. هر زندگی خصوصی مشکالت 
خاص خودش را دارد. اما این اواخر بیماری، مشکالت زیادی برایش 
ایجاد کرد و تنها زندگی می کرد. ۱۲ روز پیش بود که شرایط جسمی 
خوبی نداشتم، با این حال جالل مدام پیگیر احوالم بود. در صورتی 
که می دانســتم حال خودش هم خوب نیست. با این حال هر وقت 
با هم حرف می زدیــم دردها فراموش می شــد و کلی حرف برای 
گفتن داشتیم». خسروشاهی ادامه داد: «وضعیت دوبله با گذشته 
بســیار متفاوت شده است و انگار عده ای این هنر را تصرف کرده اند. 
در چنین شرایطی ترجیح جالل هم کارنکردن بود. او همیشه مدیر 
دوبالژ و گوینده خوبی بود و وســواس زیادی در کارش داشت». او 
در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «ســفرهای زیادی با هم 
رفتیم و معموال با هم ســوئیت می گرفتیم؛ چراکه هر دو بی خواب 
بودیــم و تــا نیمه های شــب از هــر دری حرف می زدیــم و کوتاه 
استراحت می کردیم و بعد راهی استودیو برای کار می شدیم. آن قدر 
غم ازدست دادن جالل بزرگ است که نمی دانم چه بگویم، اما این 
خصلت طبیعت اســت و کاری نمی توان کرد. متأسفم که دیگر او 

در کنارمان نیست».
صورت مهربان و  زیبای او هیچ وقت از خاطرم نمی رود

ناهید امیریان از دوبلورهای باسابقه به اشاره به سابقه همکاری با 
زنده یاد جالل مقامی به «شرق» گفت: «از چهار، پنج سالگی با استاد 
همکار شــدم. او همیشــه برایم پدری کرد و به استاد مقامی و خانم 
رفعت هاشــم پور بابت زحماتی که برایم کشــیدند مدیونم. نزدیک 
هفت، هشت سال در استودیوی دماوند کار می کردیم و بیشتر اوقاتم 

را با زنده یاد مقامی و زنده یاد خانم هاشم پور می گذراندم».
او در بخش دیگــری از صحبت هایش گفت: «بــه غیر از پدری، 
مهربانی، محبت و دوســتی چیز دیگری از آنها ندیدم. خوشــحالم 
از ابتــدا بــا هنرمنــدان و بزرگانی کار کــردم که تمام مــدت از آنها 
درس بزرگ بــودن گرفتم؛ بــه این معنا که باید درســت زندگی کرد، 
باید طــوری کار کرد که کار به ســراغم بیاید نه بر عکس. همیشــه 
شــأن خودم را حفــظ کنم و باید امانتی را که دســت من در این هنر 
هســت، به دوش بکشم و نامشــان را حفظ کنم و سعی کنم تا نام 
خوب از خــودم به جا بگذارم». امیریان ادامــه داد: «به جز خوبی از 
اســتاد چیزی ندیدم. صورت مهربــان و زیبای او هیچ وقت از خاطرم 
نمی رود. آخرین کاری که با هم انجام دادیم، «انجمن شاعران مرده» 
بــود. لطف کردند برای دومین کاری کــه من مدیریت دوبالژ بودم در 
اســتودیو حاضر شــدند. از او خواهش کردم ایراد کار من را بگیرند و 
در کنارشان شاگردی کردم. متأسفم که آدم های خوبی را که اطرافم 
بودند، از دســت دادم و چقدر بد که به حکــم کوچک ترین فرد یک 
خانواده بزرگ بودن باید شــاهد ازدست دادن آنها باشم». او در پایان 
گفت: «کالم برای توصیف استاد مقامی کم است. مثل او دیگر به این 
دنیا نخواهد آمد و متأســفم که آواهای دوبله را یکی پس از دیگری

 از دست می دهیم».

فرانک کالنتری: هنر ظرفیت قدرتمنــدی دارد برای بیان دیدگاه ها. 
هرچند همیشــه تأکید می شود هنرمند فیلســوف یا معلم اخالق 
نیست، اما با ابزار و ارتباطاتی که دارد، می تواند ذره بین بر مشکالت 
بگــذارد و حرف مــردم را ســریع تر منعکس کند؛ گاهــی با هنر 
تفســیرپذیر، گاهی تند و مســتقیم. در طول تاریخ اغلب هنرمندان 
در برابر نابرابری ها واکنش نشــان داده اند و هنرشــان را در دفاع از 
افراد بی صدا و به حاشیه رانده شــده به کار بسته اند. هنر انتقادی 
یا اعتراضی، مرزها، سلســله مراتب و قوانین ســنتی را به چالش 
می کشــد و از این رو کارکردش بسیار اهمیت دارد. می تواند بر تفکر 
عموم مردم و همچنین دولتمردان و سیاســت مداران تأثیر بگذارد. 
اغلب، تصاویر صدای بلندتری نسبت به کلمات دارند و می توانند 
یک پیام را قابل دسترس و جهانی کنند و از حصار زبان فراتر بروند. 
برای درک بیشتر هنر اعتراضی شاید بهتر باشد به یک تعریف از این 
عبارت دســت پیدا کنیم. هنر اعتراضی چیســت و به چه چیز هنر 
اعتراضی می گوییم؟ هادی حیدری، نقاش و کارتونیست مطبوعاتی 
که آثار چالش برانگیــزش در مقاطع مختلف مورد توجه بوده، در 
گفت وگو با «شــرق»، هنر اعتراضــی را این طور توصیف کرد: «هنر 
ظرف است و این تصمیم هنرمند است که چه خوراکی در آن بریزد. 
هــر هنری می تواند فقط انتقال حس یا ثبت یک  لحظه باشــد اما 
وقتــی معنای اعتراضی واردش می شــود، تبدیل به هنر اعتراضی 
می شــود. ما هنرمندانی مثل دومیــه را داریم که در کارهایشــان 
جنبه هــای اعتراضی می بینیــم که بخش عمــده ای از کارهایش 
اعتراضی اســت و تجربه زیسته و برداشــتش از مسائل را تصویر 
می کند. امــا کارتون با هنرهای دیگر کمی متفاوت اســت؛ چراکه 
به خودی خــود، ماهیت انتقادی دارد». بهرنگ صمدزادگان، منتقد 
هنری اما هنر اعتراضی را یک عبــارت توصیفی می داند و معتقد 
اســت: «نمی توانیم آغاز و تاریخ معینی برای شروع هنر اعتراضی 
قائل شــویم. این عبارت را بیشــتر می توان مورد تحلیل قرار داد تا 
در طبقه بندی تاریخ هنری. بی تردید بــا مرور تاریخ هنر می توانیم 
رگ و ریشــه هایی از هنر اعتراضی پیدا کنیم؛ مثال در نگارگری ایرانی 
به خصوص مکتب هرات و تبریز. به همان نسبت اگر به تاریخ غرب 
نگاه کنیم، می توانیم ببینم در چه مقاطعی این هنر برجسته تر شده؛ 
مثال هنر اعتراضی در اروپای قرن شانزدهم قابل ریشه یابی است یا 
در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم که همسو با انقالب ها 
بوده اســت. اما از دیدگاه من هنر سیاسی با هنر اعتراضی متفاوت 
اســت. هنر سیاسی را بیشتر هنری می دانم که در خدمت سیاست 
است. من این دو مفهوم را تفکیک می کنم. اگر بخواهم مثالی بزنم، 
تابلوی معروفی از ژان لویی داوید داریم به نام مرگ مارا. این تابلوی 
بسیار مشهور، همپای انقالب کبیر فرانسه نقاشی شده است. از نظر 
من این تابلو سیاســی ترین تابلوی تاریخ هنر اســت. در آن زمان به 
قاتــل مارا لقب قهرمان و ناجی دادنــد؛ چون زمانی که داوید قتل 
مارا را به تصویر کشــید، او در حال تدوین قوانین و محدودیت های 

زندان هــا و اعدام های کنوانســیون پاریس بــود. درحالی که داوید 
مارا را یک چهره قهرمان و روحانی ترســیم کرده است. این مثالی 
است از هنر سیاسی، اما هنر اعتراضی متفاوت است. معموال هنر 
بر حسب شرایط سیاســی  و اجتماعی که در برابرش قرار می گیرد، 
در هر جغرافیای سیاسی عمل می کند. بعضی وقت ها حتی نفس 
بودن هنر، یک اعتراض اســت و کنش منــدی هنر بنا بر اقتضائات 
زمانه می تواند متفاوت باشد. به همین جهت نمی توانیم یک دوره 
فراز و فرود برای هنر اعتراضی قائل شــویم اما نقطه های درخشان 

زیادی در تاریخ هنر می بینم».
نقش هنر انتقادی در  پیشبرد  یک حرکت اجتماعی

پس از رســیدن بــه تعریفی از هنر اعتراضــی و نگاهی به فراز و 
فرودهایش در مقاطع مختلف تاریخی، مسئله نقش و شکل ارائه هنر 
اعتراضی مطرح می شود. هادی حیدری شکل بیان هنر اعتراضی را 
در دو دسته جای می دهد و معتقد است: «اعتراض در دو شکل بیان 
می شود؛ یا می تواند کاســتی ها و کجی ها را نشانه بگیرد  یا در شکل 
دیگر، طرح مسئله و سؤال کند و این طرح سؤال، گامی باشد برای حل 
یک مسئله و آسیب شناسی موقعیت. بخش عمده ای از تصاویری را 
که در اتفاقات سال های اخیر منتشر شد، کارتونیست ها خلق کردند. 
کارتونیست ها به شــیوه های مختلف دغدغه شان را بیان می کنند؛ یا 
اتفاقات تلخ را عینا بازتاب می دهند  یا عواقب اتفاق را در غالب تصاویر 
کارتونی بیان می کنند. یکی از مهم ترین ویژگی های کارتون، موجزبودن 
و گویابودن است؛ به سرعت می تواند  پیام را منتقل کند. شاید به همین 
دلیل دولت ها با کارتونیســت ها میانه ای ندارند. انتقال پیام، ماهیت 
رسانه اســت و این یعنی کارتون به خودی خود یک رسانه است. این 
تعریف به این معنی اســت که اگر مخاطب در مواجهه با اثر پیام را 

دریافت نکند، به راحتی از آن می گذرد».
بهرنگ صمدزادگان هنرمند را تحت تأثیر شرایط زیستی می داند 
و دراین باره به «شرق» این طور توضیح می دهد: «به همان نسبت که 
ممکن است پاندمی بر هنر تأثیر بگذارد، به همان نسبت روابط سیاسی 
و اجتماعی نیز می تواند اثرگذار باشــد. اگر قائل باشیم که هنرمند در 
هر تاریخی و عصری که زندگی می کند بخشــی از روح زمانه است، 
پس هنرمند تأثیرپذیر است.  اما اینکه آیا هنرهای تجسمی می توانند 
بر جریان های سیاسی تأثیرگذار باشند، باید بگویم این تأثیر خیلی اندک 
اســت؛ به ویژه در عصر رسانه نمی توانیم ادعا کنیم که هنر تجسمی 
می تواند بر جریان ها تأثیرگذار باشد. ولی تصور می کنم این جریان ها 
بر خود هنرها تأثیر می گذارند. وقتی تاریخ هنر را بررسی می کنیم، در 
بزنگاه های تاریخی متوجه یک جور تغییر جهت و تغییر رویه در هنرها 
می شــویم. اگر به تاریخ دو قرن گذشــته نگاه کنیم، می بینیم مکاتب 
مختلفی ریشه در تحوالت تاریخی دارند؛ از رئالیسم فرانسه در میانه 
قرن نوزدهم که مشــخصا ریشــه در اعتراضات اجتماعی و طبقاتی 
دارد، گرفته تا مکاتبی مانند سورئالیسم، دادائیسم و اکسپرسیونیسم 
که در فاصله بین جنــگ اول و دوم جهانی و ظهور دیکتاتوری هایی 

مثل فرانکو، موسلینی و هیتلر متولد شدند و مسیر تاریخ هنر را تغییر 
دادند. برای مثال دادا ۱۹۲۰ عمال حرفش این است که هنرمند باید از 
ساختارهایی که به او دیکته می شود، خارج شود؛ چون جامعه از این 

ساختارها آسیب می بیند». 
ارزیابــی کیفی آثار هنری اخیر و  ارتباطش با پیدایش شــبکه های 

اجتماعی
بهرنگ صمدزادگان درباره پیدایش و کیفیت هنرهای تجســمی 
خیابانی که یکی از پررنگ ترین شاخه های هنر اعتراضی است، این طور 
توضیح می دهد: «هنر خیابانی تا ســال های سال در هیچ کجای دنیا 
به رســمیت شناخته نمی شــد. هنر خیابانی هنر شتاب است. آثاری 
که خلق می شــوند تأثیر خود را می گذارند و می روند؛ بنابراین خیلی 
نمی توان درباره کیفیت آنها صحبت کرد. در دهه ۹۰ میالدی بعضی 
شــهرهای دنیا تصمیم گرفتند با این هنــر مقابله نکنند. در این دهه 
که مقاومت ها شکسته شد، هنر گرافیتی اوج گرفت و گرافیتی از یک 
نقش و کلمه خارج و به نقاشــی های بزرگ تبدیل شد. اما چیزی که 
مهم است، این اســت که هنر خیابانی هنر خروج از ساختارهاست. 
نه فقط در یک جامعه معترض، بلکه حتی در جوامع آرام که اقتصاد 
هنری ثابتی دارنــد نیز هنرمند خیابانی تمایل دارد از آن چارچوب ها 
خارج شود. در مقیاس گسترده تر، وقتی ساختارهای حاکم هنرمندان 
را محــدود و کنترل می کننــد، هنرمند در اعتراض به ســاختارهای 
اجتماعی دست به هنر خیابانی می زند. آنچه در هنر خیابانی شایان 
بررسی است و ارزش دارد، ایده است نه کیفیت تصویر. تمام هنرهای 

خیابانی به ایده ختم می شوند».
هادی حیدری تأثیر شبکه های اجتماعی بر هنر اعتراضی را یکی 
از مزایای این فضا می داند و معتقد اســت: «اینکه هر فردی صاحب 
رسانه است و رسانه به  واسطه شبکه های اجتماعی از انحصار خارج  
شده، بسیار تأثیرگذار است. اما از مضراتش هم این است که هر  کسی 
با هر اســتانداردی می تواند اثرش را انتشار بدهد و آثار پیش از انتشار 
به لحاظ حرفه ای ارزیابی نمی شــوند؛ بنابرایــن مخاطب با انبوهی 
از تصویــر که بخشــی از آنها کیفیت باالیی ندارند روبه رو می شــود. 
بااین حال، از طرفی آثار زیادی منتشــر شده اند که کیفیت باالیی دارند 

و اتفاقا خالق آنها هنرمندانی هستند که چندان شناخته شده نیستند. 
اصوال جریان های سیاســی و اجتماعی محمل مناسبی برای معرفی 
هنرمندهای جدید به مخاطب اســت؛ کما اینکه در اتفاقات اخیر در 
موســیقی دیدیم کارهای کسانی دیده و شــنیده  شده که پیش  از این 
شناخته  شــده نبودند، ولی چون حرف مردم را زدند، به شــدت مورد 
اســتقبال قرار گرفتند. اما اینکه این هنرمندان در ادامه مســیر و بعد 
از فروکش کــردن بحران ها می توانند ســرپا بمانند یا نــه و در ادامه 
چطور در آینده از ســرمایه های اجتماعی شان استفاده خواهند کرد، 
به شــخصیت حرفــه ای و پختگی شــان بســتگی دارد. نکته ای که 
می تواند در شــرایط بحران آسیب زننده باشد و شبکه های اجتماعی 
هم به آن دامن می زنند، این است که هر چقدر هنرمندان در آثارشان 
حرف تندتری بزنند، خریدار بیشتری پیدا می کنند؛ درحالی که این  یک 
خطر اســت. هنرمند باید میزان تندی اثرش را مدیریت کند. بعضی 
هنرمندان پشت سر مخاطب راه می افتند و آنچه مخاطب می پسندد، 
تولید می کنند؛ درحالی که هنرمند به عنوان فردی حساس تر و پیشرو 
باید اثری را خلق کند که مخاطب را دنبال خودش بکشــاند. اساسا 
آنچه باعث می شود یک هنرمند به عنوان مؤلف شناخته شده و اثرش 
از دیگران متمایز شــود، ســطح آگاهی ، قدرت تحلیل و تشخیص او 
است. هرقدر عمق شناخت یک هنرمند از دنیای اطرافش بیشتر باشد، 

اثرش تأثیرگذارتر می شود».
صمدزادگان تأثیر شــبکه های اجتماعی بر هنر اعتراضی را مثبت 
ارزیابــی می کنــد و در این زمینــه می گوید: «خصیصه شــبکه های 
اجتماعی، به ویژه در شــرایط التهابی، این است که بیشتر پذیرای آثار 
ســمبلیک باشند. ماهیت این مدیوم همین اســت. اما در کنارش نیز 
ایده های جذاب و شــایان توجهی می بینیم که مشــخص اســت از 
ذهن آگاه تری تولید شــده است. شبکه های اجتماعی در حال حاضر 
تا حدودی توانســته اند جایگزین اماکن فیزیکی هنری بشــوند که در 
بسیاری از مواقع حتی اگر خودشــان بخواهند، نمی توانند به خیلی 
از مسائل بپردازند. اینجا رسانه های مجازی جایگزین مکان می شوند 
نه جایگزین رسانه های رســمی و مطبوعات. این جایگزینی، عدالت 
دسترســی ایجاد می کند و معتقدم نسل قدیمی تر هم برای اینکه از 

زمان جا نماند، باید به آن توجه کند. سوای شرایط سیاسی و اجتماعی، 
این جهان جدید ماســت و باید بقا در آن را تمرین کرد. بسیاری گمان 
می کنند وقتی از فضای مجازی حرف می زنیم، از هنر کامال دیجیتال 
حرف می زنیم و منظور این است که باید قلم مو و رنگ را کنار بگذاریم 
و کار دیجیتالی کنیم. دوران پاندمی تمرینی بود برای محک این فضا 
و نشــان داد هنرمنــد می تواند کار خودش را انجام دهــد و آن را در 
این فضا برای سراسر دنیا نمایش دهد. نسل پیشین، ذهنیت ترسوتری 
دارد که گمان می کند پذیرش فضای مجازی به معنای شروع کردن از 
صفر است؛ درحالی که نباید فراموش کنیم در هنر با انقطاع تاریخی 

طرف نیستیم، بلکه با مطابقت های تدریجی طرف هستیم».
مقایسه آثار  هنرمندان ایران و جهان

صمدزادگان جایگاه هنر تجسمی خیابانی را هم تراز با دنیا می داند 
و در این  باره می گوید: «در دوره ای با موجی از گرافیتی ها مواجه شدیم 
که شتاب گیری جالبی داشت و توانست سر از مکان های رسمی مانند 
گالری ها دربیاورد. هنر تجســمی خیابانی، هنر نسل جدید است. هنر 
متولدین دهه ۷۰ به بعد. فکر می کنم آنها توانســته اند پا به پای دنیا 
پیش بروند و رشــد کنند؛ طوری که امــروز ایده های جالبی بین آنها 
می بینیم که هر روز تعدادشان بیشتر می شود». اما هادی حیدری در 
این زمینه نظر متفاوتی دارد و معتقد اســت: «چون به هنر خیابانی 
مثل دیوارنگاره ها و گرافیتی ها در کشور ما میدان داده نشده، این هنر 
شخصیت الزم را پیدا نکرده است؛ درحالی که پتانسیل آن وجود دارد 
و درباره آثاری که قرائت رسمی حامی شان بوده، پیشرفت های زیادی 
داشــته ایم. مثال در روزهای جنگ و اوایل انقالب آثار خوبی داریم اما 
در زمینه دیوارنگاری دوره های بعد چون فرصت بروز وجود نداشته، 
چنین اتفاقی نیفتاده است». او درباره هنرهای تصویری دیگر می گوید: 
«در مورد هنرهای دیگر هم مســئله همین طور اســت. در بازه های 
زمانی که سانســور کمتر و فضای اجتماعی و سیاسی بازتر بوده، آثار 
باکیفیت فراوانی در روزنامه ها و مجله ها تولید شد. مشخصا از دوم 
خرداد ۷۶ تا اوایل بهار ۷۹ که توقیف مطبوعات را شــاهد بودیم، آثار 
کارتونی بی شماری در مجله ها و روزنامه منتشر شد. اما خارج از این 
مقاطع هنرمندان عموما با سانسور مواجه بودند و فرصتی برای اینکه 
کارهایشــان را به صورت رسمی منتشر کنند، نداشــتند. امروز شبکه 
اجتماعی انحصار را از رســانه ها گرفته است. در صفحات هنرمندان 
آثــاری می بینیم که محتوای اعتراضی دارد و پیــش  از این جایی در 
مجله هــا یا روزنامه ها پیــدا نمی کردند. در مجمــوع هنر اعتراضی 
زمانی می تواند رشــد کند که زمینه پذیرش آن وجود داشــته باشد؛ 
هم توسط سیستم و هم از سمت مخاطب. لزوما همیشه اعتراض و 
انتقاد متوجه سیستم نیست؛ در زمان هایی اعتراض ما برای مثال به 
رفتار شهروندی است. آیا شهروندان ما این پذیرش را دارند که آثاری 
در انتقاد به رفتار آنها تولید شــود؟ بنابراین اگر سیستم های حاکم و 
شــهروندان پذیرش خود را از هنر اعتراضی باال ببرند، هنر اعتراضی 
هم می تواند رشــد کند و پیش برود و گاهی عصاره چندین مقاله را 
به شکلی موجز انتقال دهد. در مجموع در جایی که خیلی مستقیم 
نمی توانید حرفتان را بزنید و باید همه  چیز را در لفافه بپیچید، تعبیر 
و تفســیر از هنر بیشتر خواهد بود و البته این خاصیت هر اثری است 
و وقتی هم از هنرمند جدا می شــود، شخصیت مستقل پیدا می کند. 
بنابراین به تعداد آدم هایی که کار را می بینند، تعبیر و تفســیر وجود 

خواهد داشت». 
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  ۶ رأس گوزن زرد برای انتقال و نگهداری در جزیره اشک ارومیه طبق پروتکل های سازمان دامپزشکی و حفاظت محیط  زیست از سوی کارکنان پناهگاه دشت ناز ساری زنده گیری شد.
عکس: احسان فضلی اصانلو ، ایرنا

گزارش خوانى

 توییتر ماسک قابل اعتمادتر یا ترسناک تر؟
ایالن ماســک، ثروتمندترین فرد جهان توانســت بر اســاس یک توافق ۴۴ میلیارد دالری 
توییتر را خریداری کند. رسانه ها هم زمان با اعالم خبر اخراج هیئت مدیره قبلی توییتر از تیتر 
«پرنده در قفس آزاد شد» برای آغاز حکومت ایالن ماسک بر توییتر استفاده کرده اند. هرچند 
نمایش «ماسک» از روز چهارشنبه آغاز شده بود که با یک کاسه توالت وارد ساختمان توییتر 
شــد، رفتاری که در فرهنگ عامه این معنی را داشــت که هرگز فکرش را نمی کردید و البته 
مدیر عامل تســال از این اقدام عجیب خود که بســیار در شبکه های اجتماعی توانست مورد 
توجه رسانه ها قرار گیرد، ویدئویی در توییتر به اشتراک گذاشت که در آن ضمن اعالم ورود  به 
دفتر مرکزی توییتر برای توضیح نوشته شده بود: «بگذارید (در این ماجرا) غرق شود!» و البته 
در ادامه نوشت: «امروز با افراد باحال زیادی در توییتر مالقات می کنم!». ایالن ماسک که ۱۱۰ 
میلیون نفر در توییتر دنبال کننده دارد و اخبار و اطالعاتی را که گاه دولت آمریکا را به دردسر 
سیاسی دچار می کند، در آن منتشر می کند، چندماهی درگیر خرید این شبکه اجتماعی بود و 
ابتدا سعی کرد با پیش کشیدن ضعف های امنیتی پلتفرم و برجسته کردن تعداد حساب های 
کاربری جعلی از خرید آن عقب نشــینی کند. اما طبــق رأی دادگاهی در ایالت دالِور مهلت 
نهایی برای مشخص شدن سرنوشت این معامله دیروز بود و ماسک کمتر از ۴۸ ساعت مانده 
به پایان فرصت قانونی با یک نمایش پرسروصدا وارد ساختمان توییتر شد، همان روز، پروفایل 
خود را با اضافه کردن عبارتی با مضمون «رئیس توییت» تغییر داد و سانفراسیسکو را که دفتر 
مرکزی توییتر در آن قرار دارد، به عنوان مکان اســتقرار خود معرفی کرد. ایالن ماسک دیروز 
جمعه کنترل کامل و اداره شبکه اجتماعی توییتر را به دست گرفت و در اولین اقدام اعضای 
هیئت مدیره این شرکت را اخراج کرد. واشنگتن پست و سی ان بی سی به نقل از منابع ناشناس 
گزارش دادند که ماسک، «پاراگ آگراوال» مدیر اجرائی و همچنین مدیر مالی  و رئیس ایمنی 
توییتر را برکنار کرده اســت. بر اســاس گزارش بلومبرگ به نظر می رسد او قصد دارد مدتی 
نقش مدیرعاملی شــرکت را بر عهده بگیرد و ممنوعیت های دائمی کاربران را لغو کند؛ زیرا 

به ممنوعیت های همیشــگی اعتقادی ندارد. از دیگر اخراجی های توییتر «ند سگال»، مدیر 
مالی شــرکت است که سال ۲۰۱۷ به آن پیوست. «شان اجت» مشاور عمومی از سال ۲۰۱۲ 
در این شرکت بوده و «ویجایا گاد»، مدیر سیاست گذاری و «سارا پرسونت»، مدیر ارشد بخش 
مشــتریان نیز جزء اخراجی ها هستند. هرچند مدیرعامل توییتر در این معامله ۳۸.۷ میلیون 
دالر کسب کرده و ۲۵.۴ میلیون دالر هم مدیر مالی و مدیر بخش مشتریان هم ۱۱.۲ میلیون 
دالر پولدارتر شــده اند. اگرچه حدود هفت هزارو ۵۰۰ کارمند «توییتر» به اندازه مدیران ارشد 
آن خوش شــانس نیستند؛ در این چند روز شایعه شــده که قرار است ۷۵ درصد آنان اخراج 
شوند. هرچند این درصد را ایالن ماسک تکذیب کرده است اما به نظر می رسد با اجباری شدن 
فعالیت حضوری در شرکت توییتر حدود ۲۰ درصد از کارکنان استعفا دهند. ایالن ماسک قرار 
اســت به سهامداران توییتر ۵۴٫۲۰ دالر به ازای هر سهم پرداخت کند و عرضه سهام توییتر 
فعال متوقف شود. ماسک که با فروش سهام تسال، دریافت وام از بانک ها و تأمین سرمایه از 
شــرکت های سرمایه گذاری مبلغ ۴۴٫۵ میلیارد دالری را تأمین مالی کرده، هنوز ثروتمندترین 
فرد جهان اســت. بااین حال، این معامله سؤاالت زیادی را درباره تصمیمات پیش روی ایالن 
ماسک مطرح کرده است؛  از جمله او بارها اعالم کرده که تصاحب توییتر برای کسب درآمد 
نیســت  اما از سوی دیگر ایده های مختلفی را برای کاهش هزینه ها و افزایش درآمد مطرح 
کرده اســت. حتی تعدادی از کارمندهای فعلی توییتر به برنامه های او انتقاد کرده اند. البته 
به گزارش واشنگتن پســت زمانی که ماســک برای اولین بار اقدام به خرید توییتر کرد، گفت 
که می خواهد این شــرکت اقدامات بهتری برای گســترش آزادی بیان انجام دهد. حتی در 
مصاحبه ای که در آوریل با شبکه «TED» داشت، گفت: «توییتر به نوعی به میدان شهر تبدیل 
شده است، بنابراین واقعا مهم است که مردم هم واقعیت را بگویند و هم این تصور را داشته 
باشند که می توانند آزادانه در چارچوب قانون صحبت کنند». او روز پنجشنبه، نامه ای ارسال 
کرد و به آنها گفت که می خواهد این ســایت مکانی باشد که «می توان در آن طیف وسیعی 
از باورها را به شیوه ای سالم و بدون توسل به خشونت مورد بحث قرار داد» . البته همچنین 
گفت: «بدیهی است که توییتر نمی تواند به یک منظره جهنمی رایگان برای همه تبدیل شود؛ 
جایی که می توان هر چیزی را بدون عواقب گفت!».  البته دیدگاه های عمومی او بســیاری را 
به این فکر واداشته که آیا او درصدد است تا اعتدال دستورالعمل های توییتر مبنی بر حذف 
خشونت، سخنان نفرت انگیز و سایر محتوای توهین آمیز را کاهش دهد؟  یا این سؤال مطرح 
است که آیا توییتر ماسک کمتر در تسلط بات ها و کاربران فیک خواهد بود؟ اما اینکه او با لغو 
عضویت دائم مخالف است، به این معناست که توییتر بار دیگر پذیرای تروریست ها، آزارگران 
و  حامیانشان خواهد بود؟ با حضور دونالد ترامپ که بسیاری را برای حمله به کنگره تشویق 
کرد، چطور؟ هرچند «ماسک» در بهار اعالم کرد «ممنوعیت فعالیت دونالد ترامپ در توییتر 
را لغو می کنم» ولی برای ترامپ مهم نبود و گفت قرار نیست دوباره به این شبکه اجتماعی 
بازگردد.   همچنین ماسک می خواهد از توییتر به عنوان یک اپ همه کاره استفاده کند؛ از جمله 
وادارکردن حســاب های تجاری و دولتی برای پرداخت های مالی .  در زمان کمی مشــخص 

خواهد شد که رویکرد «ثروتمندترین فرد جهان» چه خواهد بود.

 ســاعت ۱۱ وقتی به تقاطع کارگــر و خیابان نظام 
پزشکی رسیدم اوضاع عادی نبود. گروهی از نیروهای 
ویژه جمعی را که معلوم بود پزشــك هستند تعقیب 
می کردند با وسیله ای که به انتهای آن دوربین نصب 
شــده بود. یك خانم دکتر چند قدم آن طرف تر نزدیك 
بود زیر ماشــین بــرود. مأموران با همــان لباس های 
معروف یا با لباس شخصی البه الی ماشین ها به افراد 
نگاهی می انداختند! ســر به زیــر انداختم که خدای 
نکرده در تالقی نگاه ها ســوءتفاهمی پیش نیاید. اینها 
پیاده ها بودند. گروهی موتورسوار هم از باال می آمدند. 
دوربین اینها مخصوص ماشــین ها بــود و یك مأمور 
وظیفه شناس با دقت از تك تك سرنشینان یك اتوبوس 
عکس می گرفت. به چهارراه که رســیدم چند مأمور 
در حال بازدید دقیق کیف قهوه ای رنگ پزشك جوانی 
بودند که بی تردید حاوی گوشــی پزشکی و مهر نظام 

پزشکی و سرنسخه بود.
فراخــوان همایش نظام پزشــکی را دیــده بودم اما 
گرفتاری های مختلــف و کندی بی حد نــت مانع از آن 

شــده بود که وقایع قبل از همایــش را به تمامی دنبال 
کنم بنابراین راند آموزشی خود در بیمارستان را نیمه تمام 
گذاشــتم و مثل یك پزشك وظیفه شــناس به فراخوان 
ســازمان صنفی -علمی خود پاســخ داده و به سمت 
ساختمانی که از ۴۰ ســال پیش خانه خود می دانستم، 
شتافتم. همان ســاختمانی که چند بار رئیس و محل و 
ساختمانش عوض شده بود، اما روح حاکم بر آن همانی 
بود که بر آســتانه اش سوگند خورده ام از موازین تخطی 
نکنــم و وظایف فــردی و اجتماعی خود را به یکســان 
بنگرم. درخواســت بی طرفی در بحران های اجتماعی، 
عدم اســتفاده از محمل های پزشــکی برای مقاصدی 
غیــر از آن، رعایت بی طرفی پزشــکان در درمان بیماران 
از هر ســو و به رسمیت شــناختن حق پزشکان در عدم 
افشــای اســرار بیماران خود همه و همه مصداق هایی 
از ســوگندی هســتند که همه ما خورده ایم، اصولی که 
حتی اگر ســابقه ای از خدشه دارشــدن آنهــا هم وجود 
نداشــته باشــد، دغدغه بزرگ جامعه پزشکی در همه 
بحران های اجتماعی در سراســر دنیاست چه برسد به 
آنکه مصداق هــای تخطی از این اصول در پیشــخوان 
ذهن پزشکان با هر سن و سابقه ای آشکارا باشد. و وقتی 
هیچ پاسخ روشنی جز انکار و اغماض از تمام نهادهای 
مســئول به خصوص ســازمان نظام پزشــکی شــنیده 
نمی شود، پزشکان در قانونی ترین شکل خود حق دارند 
ســازمانی را که وظیفه حفاظت از آنها بر عهده اوست 

مورد ســؤال قرار دهند. پزشکانی که در همه این سال ها 
علی رغــم جفای بی پایان بــرای تعرفه های غیرواقعی، 
نبود امکانات و هزار مشــکل دیگر هیچ گاه تجمعی به 
این وســعت اعالم نکردند، پزشکانی که سال هاست در 
تصمیم گیری برای سالمت یکسره نادیده گرفته می شوند، 
حاال تنها و تنها در جهت حفظ ســوگند خود و بیمناك 
جوانان و آینده کشور، خود را آماج خطر می بینند. جامعه 
پزشــکی علی رغم همه این مشکالت و موانع از وظایف 
اجتماعــی خود کوتاه نخواهد آمد. از رو نخواهیم رفت. 
کار ما فقط با صرع و بواســیر و زگیــل، قرص و آمپول و 
چاقوی جراحی نیست. اگر حساسیت اجتماعی پزشکان 
و سازمان ها و سخنگویانشان نبود، اکنون سالمت عمومی 
جامعه دســتخوش تفکرات خرافی و ضد واکسن شده 
بود و نمی توانســت از بحران هایی مثل کووید ســر بلند 
کند. استعفای ر ؤسای نظام پزشکی تهران از سر انفعال 
و بی مسئولیتی نبود، رفتاری مسئوالنه و اجتناب ناپذیر بود 
در اعتراض به خشــونت اعمال شده بر پزشکانی که جز 
رجوع به خانه خود جرم دیگری نداشتند. گونه پروفسور 
علویان، گونه جامعه پزشــکی اســت. جامعه پزشکی 
خواهان جبران توهین رواداشته بر گونه خود است. با این 
همه تجمع چهارشنبه به این دلیل وسعت نداشت که 
پروفسور علویان خواسته بود تا زمانی دیگر و تا تضمین 
امنیــت و حفظ مجوز به تعویــق بیفتد. همچنان همه 

منتظر آن روز هستیم.

آن چهارشنبه

 مخمصه - مایکل مان - ۱۹۹۵

 نیک مک کالی (رابرت دنیرو با صدای زنده یاد جالل مقامی): 

هیچ وقت آن قدر به چیزی وابســته نشــو که اگر حس کردی دردسری در راه اســت، نتوانی در عرض ۳۰ ثانیه از آن دل بکنی و 

رهایش کنی

دیـالـوگ روز

خبرخوانى

 «امید» بازگشت
هر ســال همین روزها، وقتی «امید» درنای ساکن سیبری به تاالب فریدونکنار 
بازمی گردد، بســیاری از ایرانیان این حضور را نشانه یک اتفاق خوب، حس رهایی 
و امید به آینده می دانند و خبر آن در رسانه ها منتشر می شود. هر بار تیتر می زنیم 
که «ُامید»، تک درنای سیبری، در کمال حیرت و ناباوری، بازهم به ایران بازگشت. 
هر سال شــماره می کنیم تعداد ســال های تنهایی او را که امسال به ۱۵ رسید و 
پس از ۱۵ ســال تنهایی! همچنان به این نقطه ایــران بازمی گردد. یک بار پنجم 
آبان، یک بار هشــت آبان، یک بار ۱۰ آبان تا به ما و بســیاری دیگر نشان دهد که 
«امید» هنوز هم تســلیم نشده است. امید آخرین درنای سیبری است. زوجش را 
۱۵ ســال پیش شکارچیان در شــکارگاه «ازباران» با گلوله کشتند اما او همچنان 
به تنهایی این ســفر سخت را طی می کند. او ۱۵ سال است که به عنوان تنهاترین 
پرنــده دنیا، هزاران کیلومتر را از صحراهای ســیبری تا آبگیرهای مازندران، پرواز 
می کند. او از منظر بسیاری از ایرانیان نماد مقاومت است؛ نمادی است برای زنده 
نگه داشتن امید است. به گزارش عرشه آنالین کوروس ربیعی، رئیس اداره نظارت 
بــر امور حیات وحش محیط زیســت مازندران گفت: «درنای امید ســاعت ۹:۰۰ 
صبح پنجشــنبه پنج آبان در تاالب فریدونکنار مشاهده شده و امسال پانزدهمین 
ســال اســت که امید بدون جفت خود آرزو به تاالب فریدونکنار آمد. درنای امید 
هفتم آبان ماه پارســال در تاالب فریدونکنار فرود آمده بود و ۱۷ اســفندماه نیز به 
ســیبری بازگشت».  این مســئول گفت: «امید یکی از پرندگانی است که مهاجرت 
منظم دارد و حرکت خود را از سیبری آغاز می کند و پس از اقامتی کوتاه در ولگا 
روسیه و قزاقســتان وارد تاالب فریدونکنار می شــود».  این پرنده وفادار به اقلیم 
مازندران از ۱۴ ســال پیش تاکنون با وجود از دست دادن جفتش «آرزو» همچنان 
برای زمســتان گذرانی به مازندران می آید. این درنا سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۴ برای 
زمستان گذرانی به مازندران نیامد که باعث نگرانی دوستداران محیط زیست شده 
بود. درنا ها پرندگانی تک همســری هستند و اگر جفت ماده به دالیلی جان خود 
را از دســت بدهد، پرنده نر برای همیشه تنها خواهند ماند؛ سرنوشتی که امید به 

آن دچار شده است.

 دفتر در  برج خلیفه
 در چند روز گذشــته آگهی مزایده یک دفتر در برج الخلیفه باعث شد تا بسیاری 

درباره دارایی های بانک ملی پرسش هایی را در شبکه های اجتماعی مطرح کنند.
بــه گزارش گروه اقتصادی انصاف نیوز این آگهی به صورت کادر یک هشــتم در 
روز دو آبان در روزنامه دولتی ایران منتشــر شــده بوده اســت. در این آگهی آمده 
است «دفتر کار خود را به مجلل ترین و رکورددارترین برج کره زمین منتقل کنید».

طبق این آگهی، یک واحد آپارتمانی به مساحت حدود ۱۰۵۴ مترمربع در طبقه 
۱۱۶ برج خلیفه امارات توســط بانک ملی به فروش گذاشــته شده است. در متن 

آگهی تأکید شده که فروش به درهم امارات و از طریق مزایده انجام می شود.
شــرکت در این مزایده تنها با دریافت اسناد میســر است که البته روشن نیست 
اسناد باید خریداری شوند یا رایگان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. نکته دیگری 
کــه آگهی بانک ملی را جالب می کند این اســت که قیمت پایه مزایده مشــخص 
نیســت. بانک ملی به خریدار این واحد آپارتمانی، در صورتی که نقدا تســویه کند، 

پنج درصد از قیمت پایه تخفیف خواهد داد!
حاال این ســؤاالت مطرح شده است: آیا فروش این واحد در جهت عملی کردن 
گفته های وزیــر اقتصاد و دارایی برای یافتن منابع جدیــد مالی برای اقتصاد ایران 
اســت؟ آیا با توجه به عملی نشدن برجام و کمبود منابع مالی قرار است با فروش 
امــوال مازاد دولت، منابــع مالی تازه ای برای اداره اقتصاد ایران فراهم شــود؟ آیا 
فروش این اموال نشــانه ای از بی ارزش نشان دادن دارایی های ملی نیست؟ آیا این 
روند در بقیه دستگاه ها نیز اجرائی خواهد شد؟ به گزارش انصاف نیوز در طول این 
۱۳ ماه از استقرار دولت سیزدهم هنوز هیچ گزارش مستندی از عملکرد دستگاه ها، 
میــزان دارایی های شناسایی شــده، میزان دارایی های واگذارشــده و خریداران این 
اموال اضافی! منتشر نشده است، آیا قرار نبود در ابتدا گزارش این اموال ارائه شود، 
بعد به فروش و عرضه آنها اقدام شود؟ آیا ضروری نیست که اطالعات درباره این 
اموال به طور دقیق اعالم شــود و پیشــینه و نحوه تملک آنان اعالم شود و بعد به 
فروش برســد؟ در حال حاضر بانک ملی هیچ اطالعی در پاسخ به پرسش بسیاری 
در شــبکه های اجتماعی درباره اینکه چگونه ایــن واحد هزارمتری در برج خلیفه 
دوبی به تملک بانک ملی درآمده و چرا قرار است به فروش برسد، نداده و درباره 

آن سکوت کرده است.

نورولوژیست

بابک زمانی

سوء استفاده جنسی از کودکان یکی از مهم ترین معضالت جهان مسیحیت در دهه های 
اخیر بوده است. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان نیز از موارد آزارها و تعرض های 
جنســی به کودکان و زنان راهبه از جانب متولیان معابد و روحانیون مسیحی با خبر است 

و در این رابطه حتی مجبور شده برخی از انجمن های مذهبی کاتولیک ها را منحل کند.
قربانیان کلیسای کاتولیک بریتانیا  و  نیوزیلند

در جدیدترین رسوایی، هفت هزار قربانی سوءاستفاده جنسی در کلیسای کاتولیک بریتانیا 
از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۵ به ثبت رســیده اســت. نتایج تحقیقاتی که از سوی دولت بریتانیا درباره 
سوءاستفاده های جنسی در کلیسای کاتولیک این کشور توسط کارگروه مستقلی در این زمینه 
صورت گرفت، حاکی از ســه هزار مورد گزارش سوءاســتفاده جنسی از سال های ۱۹۷۰ تا 
۲۰۱۵ میالدی اســت. تحقیقات فوق که هفت ســال طول کشید، ۱۸۶ میلیون پوند (۲۱۳ 
میلیون یورو) هزینه داشت. در این تحقیقات ۷۲۵ شاهد درگیر و ۳۲۵ جلسه دادگاه علنی 
جهت اســتماع قربانیان مربوطه برگزار شد. نتایج حاکی از هفت هزار قربانی سوءاستفاده 

جنسی در کلیسای کاتولیک در بازه زمانی ۴۵ ساله است.
اخیرا شعبه نیوزیلند شــبکه بازماندگان قربانیان آزار و اذیت کشیشان به نمایندگی از 
بازماندگان سوءاستفاده جنسی از کودکان در کلیسای کاتولیک، از پاپ فرانسیس خواست 
در روند جبران خسارت مداخله کند. بازماندگان مدعی اند که مقامات کلیسا با آنها برخورد 
نادرســت کرده و به قربانیان آسیب می رســانند. این گروه، مقامات کلیسای نیوزیلند را به 
نقض رویه ها برای مدیریت پرونده های شــکایت سوءاستفاده متهم می کنند. «کریستوفر 
النگهرست»، رئیس مرکز قربانیان آزار جنسی کشیشان نیوزیلند معتقد است: «در حالی که 
رهبران کلیسای کاتولیک محلی به طور علنی «دستی باز به امید شفا» دراز می کنند، آنها در 
پشت درهای بسته با زیر پا گذاشتن رویه های خود، به بازماندگان آسیب وارد کردند». نامه به 
پاپ در بحبوحه تحقیقات عمومی مداوم درباره سوءاستفاده فیزیکی و جنسی در مؤسسات 
مراقبت مذهبی و دولتی در نیوزیلند منتشــر شــده است که در سال ۲۰۲۰ انتشار یافت. بر 
اساس این گزارش، دست کم ۲۵۰ هزار کودک، جوان و بزرگسال در چند دهه گذشته مورد 
آزار و اذیت جنسی کشیشان در نیوزیلند قرار گرفته اند. رهبران کلیسا در نیوزیلند مدعی اند 
به طور مســتمر در حال به روز رســانی و بهبود فرایندهای شــکایت و افشا برای کمک به 
بازماندگان سوء استفاده هستند. این یکی از طوالنی ترین و پیچیده ترین کمیسیون های تحقیق 

مربوط به آزار و اذیت جنسی از سوی کشیشان کاتولیک در نیوزیلند به  شمار می آید.
آمریکا و هزاران سند برای اثبات سوء استفاده جنسی از  کودکان

در مرداد ســال جاری، دادستان های ایالتی آمریکا اعالم کردند در حال بررسی بیش از 
صد هزار سند مربوط به سوء استفاده جنسی از کودکان هستند که توسط یکی از اسقف های 
کاتولیک تحویل داده شده است. کلیسای کاتولیک این کشور یک مجرم اصلی در رسوایی 
سراســری آزار جنسی کودکان است؛ کشیش ها از اختیارات خود برای آزار جنسی کودکان 

سوءاســتفاده کردنــد و مقامات عالی رتبه کلیســا اغلب این حوادث وحشــتناک را پنهان 
می کردند. آزار جنسی از سوی اعضای کلیسا در همه ایالت های آمریکا ثبت شده و هزاران 
قربانی را دربر می گیرد. عالوه بر این، بســیاری از مقامات بلندپایه کلیســا پوشش هایی را 
سازماندهی کرده اند؛ بسیاری از اسقف ها و مقامات کلیسا به جای محافظت از کودکان، آزار 
و اذیت را پنهان و از سوء استفاده کنندگان محافظت کرده یا کشیش های متهم را به مناطق 
مختلف منتقل می کنند. سال گذشته ژان مارک سووه، رئیس کمیسیون مستقل سوء استفاده 
جنســی در کلیسای کاتولیک فرانسه، پس از دو سال و نیم کار بر روی سوء استفاده جنسی 
در کلیسای کاتولیک فرانسه، یافته های خود را در یک گزارش دوهزارو ۵۰۰صفحه ای منتشر 
کرد. نتایج این تحقیق بر اســاس اسناد کلیسا، دادگســتری، پلیس و گفت وگو با شاهدان 
تنظیم شده و تالش کرد آمار دقیق آزارگران و قربانیان را ارائه دهد. ۸۰ درصد قربانیان این 
خشونت های جنســی را کودکان بین ۱۰ تا ۱۳ سال تشکیل می دهند و حدود ۸۰ درصد از 
قربانیان سوء استفاده جنسی پسر بوده و ۲۰ درصد از قربانیان نیز دختران در رده های سنی 
متفاوت بوده اند. حدود ۱۳ هزار کشیش و تعداد نامشخصی از افراد دیگری که در کلیسا کار 
یا رفت و آمد می کردند، کودکان را مورد سوء استفاده جنسی قرار داده و کلیسای کاتولیک در 

دهه های گذشته به  شکل سیستماتیک این موارد را پنهان کرده است.
بی تفاوتی ظالمانه کلیسای کاتولیک

رئیس کمیســیون مستقل اعتراف کرد از دهه ۱۹۵۰ دست کم سه هزار کشیش و مقام 
مسئول در این کلیســا در ماجرای آزار جنسی کودکان درگیر بوده اند. بر اساس سرشماری 
و بررســی بایگانی های کلیســا، دادگســتری، پلیس قضائی و مطبوعات و شــهادت های 
دریافت شــده از ســوی این نهاد، این رقمی است که در این مدت ۷۰ سال با جمعیت کلی 
۱۱۵ هزار کشیش یا مذهبی اعالم می شــود.  به گفته او از سال ۱۹۵۰ تا کنون، بین دوهزارو 
۹۰۰ تا سه هزارو ۲۰۰ مورد کودک آزاری توسط کشیش ها یا افراد مذهبی شاغل در کلیسای 
کاتولیک در فرانســه وجود داشــته اســت. رئیس کمیسیون مســتقل این تحقیق اعالم 
کرده است: «تحقیقات انجام شــده از بی تفاوتی عمیق و حتی ظالمانه کلیسای کاتولیک 
نســبت به قربانیان سوءاستفاده جنســی حکایت دارد؛ چنان که تا اوایل دهه ۲۰۰۰، نه تنها 
ادعای قربانیان باور نمی شــد بلکه گوش شنوایی هم برای آن نبود. طبق آمار، در ازای هر 
۷۰ قربانی، یک متجاوز وجود داشته و این برای کلیسای کاتولیک فرانسه وحشتناک است. 
اگر قربانیان سوءاستفاده جنسی و سایر افرادی را که به طور غیرمستقیم با کلیسای کاتولیک 
همکاری داشته اند، به این فهرست اضافه کنیم، مجموع قربانیان به ۳۳۰ هزار نفر خواهد 
رسید. کلیسای کاتولیک ساختاری به غایت سخت گیرانه و مبتنی بر سلسله مراتب دارد. در 
این ساختار، هر اسقفی مسئولیت منطقه خود و هر کشیشی مسئولیت کلیسای خود را بر 
عهده دارد و امکانات نظارت بر عملکرد آنها کمبودهای جدی دارد. این وضعیتی اســت 
که امکان سوءاستفاده و پنهان کاری درباره آن را تسهیل می کند. اگرچه پاپ در گذشته آزار 
جنسی کودکان و پنهان کاری اسقف ها در این زمینه را به عنوان یک رشته «فجایع» محکوم 
کرده بود و فقدان قدرت نظارتی بر عملکرد کشیش ها در سراسر کلیسای کاتولیک را عامل 
چنین جنایتی می داند و هم زمان بر این باور اســت که «این یک مشکل است و به اقدامات 
بیشتری نیاز است. دیگر نیازی به محکومیت های سبک و تخفیف مجازات ها نیست، بلکه 
نیاز به وجود قوانین مؤثری است» و از آن به عنوان «زخم های عمیق» یاد می کند، اما «اتحاد 

همگانی، جرئت و شفافیت در بیان حقایق» را نوید می دهد.
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