
از ادامه انتشار  روزنامه 
«جهان  صنعت» جلوگیری شد

گیتــی صفــرزاده: ایــن روزها بــه دالیل سیاســی زیاد اســم 
سیستان و بلوچستان و مردمانش را می شنویم؛ اما سال ها پیش 
مــردی بود که زیاد از سیستان و بلوچســتان می گفت، با نگاهی 
انســانی. البته اگر حرف او را همان زمان می شــنیدیم و تالشی 
را که برای نشــان دادن تصویر زندگــی این مردم ثبت کرد، درک 

می کردیم، این روزها نیازی نبود...

حکایت یک عمر عاشقانه زیستن 
با بلوچ ها
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در «شرق» امروز  می خوانید:  ایران بدون یزدانی در آمریکا به دنبال چیست؟ گزارش «شرق» از واکنش مقامات داخلی کشور در قبال موضع گیری چین در سفر به عربستان سعودی و یادداشت هایی از  ناصر ذاکری، مهدی علیخانی

شرق: فعالیت روزنامه «جهان  صنعت» پس از انتشار سه 
شماره از زمان رفع توقیف موقت، مجددا متوقف شد. بنا بر 

گزارش رسانه ها، این توقف فعالیت بابت «عدول سرپرست 
مجتمع قضائی شهید بهشتی از موافقت» و «اظهار نظر 

ریاست محاکم عمومی و انقالب تهران مبنی بر مخالفت با 
اجرای دستور موقت» بوده است.

بررسی کتاب «توهم فراآتالنتیک» نوشته یوزف برمل

چرا آلمان توان تسلیحاتي خود را تقویت مي کند؟

آگهی های خبرساز دیوار

دفاع از اتوبوس خوابی برای دیده نشدن خبر 
یخ زدگی در خیابان

دلیلی برای استعفای 
کی روش وجود ندارد

دست خالي اروپا

معامله لوازم شخصی 
با غذا

گزارشی از مشکالت   
موجود در بیمارستان ها

سیاه نمایی یا تلنگر؟
۱۰

۹

۴

۱۱

۱۰

اگر چین و روســیه به واســطه اســتراتژیک ایران با جهان 
تبدیل شــوند، مــا کامال به بازیگر منفعــل و بی بهره در روابط 
بین الملل تبدیل می شــویم؛ ابتکار عمل و بلکه استقالل خود 
را از دســت می دهیــم. پیش ازاین هم گفته بــودم خاصیت 
واســطه اســتراتژیک این است که دســت ما را در برابر رقبای 
منطقه ای مان یعنی عربســتان و اسرائیل می بندد. در واقع این 
دو را قــادر می کند کــه برای امنیت خویش به دشــمن ایران 
وابسته نباشند؛ بلکه به «دوســت» ایران وابسته باشند. هفته 
گذشــته چین و عربســتان ۳۴ قرارداد همکاری امضا کردند و 
در بیانیــه پایانی خود بر این امور تأکید کرده اند: «پایبندی گروه 
انصــاراهللا به آتش بــس، تضمین مســالمت آمیز بودن برنامه 
هســته ای ایران، تأکید بــر ضرورت همکاری ایــران با آژانس 
بین المللــی انرژی هســته ای، تأکید بر عــدم دخالت ایران در 
امور داخلی کشــور ها و...». ما نمی توانیــم از درون حصاری 
خودســاخته از سیاســت داخلی و خارجی بــا دیگران ارتباط 
برقرار کنیم؛ حتی با چین و روسیه. چون ظرفیت آن را نداریم. 
خــوب دقت کنید! برای اینکه بتوانیــد روابط اقتصادی با دنیا
(و ازجمله با چین و روســیه) را توســعه دهید، باید ظرفیت 
پایــدار بین المللــی ایجاد کنید. درســت اســت کــه با نوعی 
محاصره غرب ســاخته مواجهیم؛ اما این محاصره یک راه حل 
تاریخی دارد. یعنی باید یــک فرایند تاریخی برای ورود به این 

عرصه را پی ریزی کنید؛ واال در همه زمینه ها می بازید.
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چین؛ واسطه استراتژیک

سـرمـقـالـه

کیومرث اشتریان

۱- چندی پیش آقای رئیس قؤه قضائیه در پاســخ به نمایندگانی 
که خواستار برخورد غلیظ و شدید قوه قضائیه با کسانی که اغتشاشگر 
نامیده اند، شــده بودند، گفــت: «از من اجرای قانــون را بخواهید». 
محسنی اژه ای در میان اغلب کسانی که تاکنون ریاست قوه قضائیه را 
داشته اند، کسی است که همه سابقه طوالنی کاری اش را در دستگاه 
قضا گذرانده و در دادسراها و دادگاه ها فعالیت قضائی داشته است. 
به واســطه این تجربه طوالنی حرفه ای، نگاه، بیان، ادبیات و شــیوه 
برخورد ایشــان با مسائل مختلف بســیار بیش از اسالفش قضائی، 
حقوقی و دقیق است. به همین دلیل آن جمله کوتاه وی خطاب به 
نمایندگانی که خواستار شدت عمل نسبت به معترضان بودند، از این 
جهات جای تأمل دارد که ایشــان تأکید بــر اجرای قانون دارد، نه هر 

شدت عمل و هر نوع حکم سنگین.
۲- اعدام محسن شکاری از یک ســو انتقادهای حقوقی، قضائی و 
سیاسی متعددی را برانگیخت، اما از سوی دیگر عده ای نیز به طرفداری 
از رأی و ســپس اعدام شکاری زبان گشــودند و گاه با تعابیری همچون 
«قاطعیت دستگاه قضا» از این اعدام استقبال کرده و از آن تمجید کردند. 
حتی برخی پا را فراتر گذاشــته و از «پررنگ تر»  شــدن روند آرا و مجازات 
مشابه سخن گفتند و مستقیم و غیرمستقیم وعده اعدام های بیشتر دادند.
۳- واژه قاطعیت هر جا معنی داشــته باشد، در کار قضائی معنا 
و مفهومی ندارد؛ اگر هم مفهوم داشــته باشــد، این مفهوم منحصر 
اســت در قاطعیت در اجرای دقیق و درســت قانــون. مثال اگر افراد 
بانفوذی از یک متهم حمایت می کنند یــا می خواهند علیه او اقدام 
کنند، مقام قضا با اتکا بر قانون در برابر آنها بایستد، نفوذ نپذیرد و در 
اجرای قانون قاطع و مصمم باشد. کار قضائی مشمول قوانین امری 
متعددی است که مرجع قضائی ملزم به رعایت آنهاست و نمی تواند 
از آنها سرپیچی کند. یک بازپرس یا یک قاضی اگر متهمی را گناهکار 
تشــخیص ندهد،  باید او را مبرا از اتهام اعالم کنــد. یا اگر او را مجرم 
دانســت، طبق قانون، نه بیشــتر، درباره او تصمیم بگیرد، قرار صادر 
کنــد یا رأی بدهد. اگر مقصــود از واژه قاطعیت تعیین مجازات هایی 
ســنگین تر از مجازات قانونی، عدم رعایــت مهلت های قانونی برای 
متهــم یا عدم رعایت حقوقی مانند حــق انتخاب وکیل و مانند اینها 

باشد، طبعا کار از حدود کار قضائی بیرون خواهد رفت.
۴- برخالف تصور غیرتخصصی، طوالنی شــدن ســیر یک پرونده 
نشــان دهنده جدیت و اســتواری در امر قضاست. شاید نتیجه نهایی 
یک محاکمه صدور رأی به محکومیت و مجازات متهم باشــد، ولی 
مأموریت و وظیفــه دادگاه، مجازات افراد نیســت. وظیفه دادگاه ها 
اجرای قانون و محاکمه عادالنه است؛ حال نتیجه محاکمه برائت یا 
محکومیت متهم باشد. وظیفه دادگاه ها شدت عمل نسبت به متهم 
نیست. دادگاه باید اگر متهم را گناهکار دانست، همان مقدار مجازات 
بدهد که قانون تعیین کرده است. وظیفه دادگاه این نیست که ظرف 

مدتی کوتاه، محاکمه را تمام کند و رأی بدهد. 
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لطفا اجرای قانون

یـادداشـت

با ناســزا و بدوبیراه گفتن به سلبریتی ها دنبال چه منفعتی 
هستیم؟ اینکه از صبح تا شب بوق دست بگیریم که سلبریتی ها 
بی ســوادند، هنجارشــکن اند، مفت خورند، نمک نشــناس اند، 
خودپســند و خودپرســت اند، چــه ســودی می بریــم؟ چنان 
می گوییم آنها بی سوادند که انگار خودمان حکیم کامل و عقل 
کل هستیم! وانگهی مگر از سلبریتی ها چه توقعی داشته ایم؟ 
قرار بوده آنها امام جماعت باشــند؟ مصلح اجتماعی و ناصح 
مردم باشــند؟ نجات بخش مردم باشــند؟ حالل مشــکالت و 
مرهم زخم های جامعه باشــند؟ اگر چنین توقعاتی داشته ایم، 
خودمان را ســر کار گذاشته بودیم. سلبریتی ها خودشان چنین 
ادعایــی ندارند و ایــن کارکردها را در خــود نمی بینند. این ما 
بوده ایم که انتظارات بی جا درســت کرده ایــم و چون برآورده 
نشــده، خود را مجاز می دانیم که هرچــه از دهنمان درآمد به 

آنها بگوییم.
مــا نه تنها نباید طلبکار ســلبریتی ها باشــیم، بلکه به آنها 
بدهکاریم! بله. بدهکار. چرا؟ چون هر وقت دلمان خواســت 
از آنها اســتفاده ابــزاری کردیم و وقتی به هدفمان رســیدیم، 
بی خیالشــان شــدیم. ســلبریتی ها عالم خودشــان را دارند. 
فالوورداشتن جذاب است، همین که وقتی چیزی می نویسند یا 
عکسی منتشر می کنند و هزاران نفر آن را الیک می کنند برایشان 
دلپذیر اســت. اگر مثال فالن سیاســت مدار یا وزیر یا وکیل یک 
هزارم بهمان سلبریتی فالوور ندارد، باید کار به حسادت ورزیدن 
بکشــد؟ باید آنها را درک کرد و با ســبک زندگی شان آشنا شد. 
آنها مثل خودشان زندگی می کنند، فرهنگ و آداب خودشان را 

دارند و چه بسا با ما تفاوت های زیاد داشته باشد.
واقعا چه اصراری اســت که از آنها اپوزیســیون بسازیم؟ و 
هلشــان بدیم به ســمت مخالفان نظام؟ و بعدش کاسه «چه 
کنم» دست بگیریم و دنبال عالج بگردیم؟ فرض کنیم که آنها 
به سرعت تحت  تأثیر جو قرار می گیرند و احساساتی می شوند. 
ُخب این ویژگی که نباید تنمان را بلرزاند. اتفاقا این خصوصیت 
ســلبریتی ها از آنها میزان الحراره ای ســاخته که می توان آن را 

به مثابه سیگنال های بخشی از جامعه مورد توجه قرار داد.
سلبریتی ها هرچه باشند فرزندان ایران  هستند، در این کشور 
زیســت کرده انــد و از امکانات آن بهره برده انــد و به هر دلیل 
از جملــه قابلیت های شخصی شــان توانســته اند وجاهتی به  
دســت آورند. حتی اگر از رانت اســتفاده کرده باشند، بیش از 
بقیه نبوده اســت. اینکه دائما توی ســر آنها بکوبیم که آنچه 
درآمد داشــته اید کوفتتان بشــود، پولی ازش درمی آید؟ آنها را 
در جامعه بی حیثیت و کم آبرو می کنــد؟ گیریم که بی حیثیت 

شدند، حیثیت آنها به حساب ما واریز می شود؟
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سلبریتی ها همین اند که می نمایند

یـادداشـت

محمد مهاجری

حکایت نخبگان و مشــفقان کشــور حکایــت رنج ها و بی مهری هــا و هم زمان تالش هــا و خون دل 
خوردن هاست. یکی از این نخبگان که شوربختانه هفته پیش درگذشت، زنده یاد محمود زندمقدم است. در 
روزگاری که شمار کوشندگان و اندیشمندان ایران دوست و ایران شناس که رنج مطالعه کتابخانه ای و پژوهش 
میدانی را بر خود آسان کنند و با گذشت از راحتی و آرامش پای در وادی عشق نهند، روز به روز کمتر می شد، 
محمود زندمقدم راه خود را برگزید. او متولد ۱۳۱۷ بود و در اوایل دهه ۴۰ رفتن به چابهار و بلوچســتان را 
بر ماندن در پشت میز کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه ترجیح داد. سفری که دهه ها استمرار داشت. 
در سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ رئیس دفتری برنامه و بودجه در زاهدان و مسئولیت مرکز مطالعات و پژوهش های 
خلیج فارس و دریای عمان در اســتان سیستان وبلوچستان موجب شــد از این فرصت برای بسط دانش و 
مطالعات خود در آن منطقه استفاده کند. بی گمان محمود زندمقدم یکی از مهم ترین بلوچ شناسان ایران در 
دوره بی توجهی عمومی کشور به جای جای ایران به ویژه به بلوچستان است. حضوری همدالنه با مردمانی 
رنج دیده و استانی کمتر مورد بررسی قرارگرفته یعنی استان سیستان وبلوچستان برای زندمقدم درس بزرگی 
از عشق و وطن  خواهد داشت و برای مردمان سیستان وبلوچستان نیز دستاوردهایی چون هفت جلد کتاب 
بســیار خواندنی و ارزنده به نام «حکایت بلوچ»، اثری درخشان و بی نظیر در مطالعات ایران شناسی درباره 
مردمان بلوچ که اطالعات و آگاهی عمیق مبتنی بر دانش میدانی و مطالعات عمیق دکتر زندمقدم را درباره 
بلوچستان در اختیار خوانندگان عالقه مند می گذارد. آدم های سه قران و صناری و قلعه و آفاق جزیره قشم: 
مردمان روستاها، بندرها، روستابندرها، بندها، کشت و کار، دریانوردی و صید و صیادی، از دیگر آثار قلمی دکتر 
محمود زندمقدم است. حکایت بلوچ با قلمی استثنائی که به قول زنده یاد شاهرخ مسکوب شیوه جدیدی 
در نثرنویســی فارسی اســت. افزون بر زیبایی هنرمندانه قلمی و نثر ویژه و ممتاز زندمقدم حاوی اطالعات 
مردم شناسی، تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی درباره مردمان بلوچستان است. این رویکرد موجب 
شده کتاب حکایت بلوچ به عنوان اثری ممتاز درباره بلوچستان، اطالعات عمیق و تازه و نادیده و جذابی به 
خوانندگان ارائه کند. محمود زندمقدم افزون بر مطالعه و پژوهش درباره استان سیستان وبلوچستان و انتشار 
آثار قلمی متعددی درا ین باره، بخشــی از ایده های انسانی و ملی اندیشانه و توسعه گرایانه خود درباره این 
بخش از ایران را در اختیار مسئوالن وقت در سازمان برنامه و بودجه قرار می داد که ماحصل آن در طراحی 
و آغاز به کار دانشگاه سیستان وبلوچستان در زاهدان، تأسیسات و فعالیت های دریایی و علمی در دریای عمان 
در شهر چابهار و خدمات دیگری از این دست موجب شد به تدریج بنیان هایی از توجه به آمایش این منطقه 

شکل بگیرد و اقدامات توسعه ای مهمی در دستور کار قرار گیرد.
ادامه در صفحه ۵

 وزیر جوان انقالبی در زمان اخذ رأی اعتماد و در پاســخ به سؤال نمایندگان مبنی بر برنامه ساخت چهار 
میلیون مسکن، پاسخ داده اند که این کار به منابعی به اندازه دو برابر بودجه نیاز دارد. با این جمله، به نوعی بر 
امکان ناپذیری ساخت یک میلیون مسکن در سال و چهار میلیون مسکن در چهار سال اذعان کرده اند. گروهی 
از کارشناســان و متخصصان از این موضوع به بازگشــت به عقالنیت یاد کرده و نشان از درایت سیاست گذار 
تعبیر کرده اند؛ اما آنچه کارشناسان اقتصاد شهری و مسکن درباره ضرورت و چند و چون ساخت یک میلیون 
مســکن می گویند، با آنچه سیاست گذاران فهمیده و گفته اند، تفاوتی از زمین تا آسمان دارد. در تحلیل آنان، 
اگر به هر طریقی، منابع ســاخت مسکن تأمین شود، ســاخت یک میلیون واحد آغاز می شود؛ اما در تحلیل 

کارشناسان، اصال موضوع اصلی تأمین بودجه آن هم از نوع دولتی نیست!
تا قبل از مســکن مهر، مگر کســی مسکن نمی ساخت؟ مگر برای ســاخت صدها هزار مسکن در 
سال، در دهه ۷۰ و دهه ۸۰، بودجه صرف می شد؟ کشور در دوره هایی تجربه ساخت ۵۰۰ هزار واحد 
مســکونی در سال را داشته است. اگر ساخت یک میلیون واحد مسکونی، نصف بودجه کشور را نیاز 
داشته باشد (چهار میلیون واحد مسکونی، دو برابر بودجه کل کشور منابع نیاز دارد!)، در این صورت، 
۵۰۰ هــزار واحــد هم ۲۵ درصد بودجه را نیاز خواهد داشــت! با توجه به اینکــه کمتر از ۲۰ درصد 
بودجه، عمرانی است که در عمل با تخصیص پایین به ۱۰ درصد هم نمی رسد، همین ۲۵ درصد هم 
بســیار باالست و قاعدتا نباید امکان ساخت وجود می داشت! اما با کمترین دخالت دولت این حجم 
ســاخته می شد. حتی در دوره هشت ســاله احمدی نژاد هم، که بیش از پنج میلیون واحد مسکونی 
ســاخته شد، تنها اندکی بیش از یک میلیون واحد آن مســکن مهر بود (کل مسکن مهر ۲٫۲ میلیون 
واحد بود که بخش زیادی از آن در دوره روحانی ســاخته شــد. ضمن اینکه نزدیک به نصف مسکن 
مهــر هم، خودمالکی و ســاخت از طرف مالکان بود)؛ اما چطور این میزان ساخت وســاز، با کمترین 
منابع دولتی ساخته می شد؟ پاسخ این است که تأمین مالی سرمایه گذاری از طرف بخش خصوصی 
در فضایی که رشــد اقتصادی و چشم انداز مثبت برای تداوم آن وجود داشت و ریسک سرمایه گذاری 
بســیار پایین بود، چنین امکانی را فراهم می کرد. حتی در دوره احمدی نژاد، با وجود شروع تحریم ها، 
به دلیل قیمت باالی انرژی و نیز امیدواری مردم به امکان پذیری برگشت به عقالنیت و رفع تحریم ها 
و نیز فضای رانتی ســرمایه گذاری در مسکن که به واســطه جریان حاکم بر مدیریت شهری در سایه 
منابع نفتی ایجاد شــده بود، جریان ســرمایه گذاری استمرار داشت. از ســوی تقاضا نیز، قدرت خرید 

کافی برای خانوارها برای ایجاد تقاضای مؤثر وجود داشت. 
ادامه در صفحه ۵

یـادداشـتیـادداشـت

مسکن ملی از دیدگاه کارشناس و سیاست مداربرای بلوچ شناس شهیر دکتر «محمود زندمقدم»

اقتصادداناحسان هوشمند

محمود اوالد

حقوق دان

کامبیز نوروزی

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانیدگزارش تیتر یک را در صفحه  ۶ بخوانید

بررسی سیر تاریخی محدودیت های ساخت فیلم سیاسی 
در گفت و گو با جواد طوسی، منتقد سینما 

فالحت پیشه، رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس: 
دیدار  خاتمی با «فرمانده ناتو» دروغ است

چرا نمی توانیم از زندگی 
 مصدق فیلم بسازیم

«اتهام زنی» به افراد
 پیگرد ندار د!

ترفندهای سعودی
نگاهی به سیاست های عربستان برای شکل دادن به رویکردهای تقابلی علیه ایران و هم زمان فضاسازی های مثبت دیپلماتیک

بهناز شــیربانی: اینکه دقیقا به چه فیلمی می توان عنوان سیاسی اطالق 
کرد و آیا اساســا زمینه ظهور و بروز چنین فیلم هایی در ســینمای ایران 
وجود دارد یا خیر؟ محل بحث و نظر بســیاری اســت. جواد طوســی از 
منتقدان باسابقه سینمای ایران معتقد اســت در تمام سال های گذشته 
عمدتا از بســیاری از فیلم های اجتماعی، خوانش های سیاســی صورت 
گرفته و مثال وقتی داریوش مهرجویی برای ساخت فیلم «گاو» (براساس 
دغدغه های فلسفی اش) به ســراغ «عزاداران بیل» غالمحسین ساعدی 
می رود، در وهله اول قرار است نگاهی نقادانه و روان کاوانه داشته باشد. 
یا مهم ترین فیلمی که با نگرش اجتماعی ســاخته شده و از آن برداشت و 
داوری سیاسی شده، «گوزن ها»ی مسعود کیمیایی است، ولی نمی توانیم 
از آن به عنوان فیلمی سیاســی نام ببریم. اینکه مرز بین سینمای سیاسی 
و اجتماعی در ایران چطور تعریف می شــود و کدام یک از فیلم سازان در 
بیان مفاهیم سیاسی در آثارشان موفق بوده اند، محوریت گفت وگوی ما 

با جواد طوسی است.

   «مرحوم فیروزآبادی در سال ۸۸ در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت سیدمحمد 
خاتمی در حوادث ۸۸ با فرمانده ناتو دیدار داشــت و از آنها خواســت کار ما در 
داخل که جلو رفت، شما وارد شوید»؛ این جدیدترین ادعای جواد کریمی قدوسی 
عضو کمیســیون امنیت ملی اســت. البته اظهارنظرهایی از این دســت از سوی 
تندروها کم نیســت که اصوال هم تکذیب می شــوند؛ اما این تکذیب ها منجر به 
واقع گویی نشــده اند. برای نمونه اتهامات مکرر شــریعتمداری که با تکذیب های 
مکرر همچنان بیان می شــود. «آقای خاتمی دو بار با جورج سوروس (سرمایه دار 
صهیونیست آمریکایی و پشتیبان و تأمین کننده مالی فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸) 
مالقات داشته اســت»؛ این اظهارات تکراری حسین شریعتمداری، مدیرمسئول 
روزنامه کیهان، در رابطه با جنجال قدیمی اش با محمد خاتمی اســت. ادعایی که 
بارها از ســوی سید محمد خاتمی و وکیل شان بی اساس خوانده شده، ولی حسین 
شــریعتمداری همچنان روی این ادعا استوار اســت، هرچند نه مدرک و سندی 
تاکنون در این زمینه منتشر کرده و نه شکایت از او به جایی رسیده است. اکنون نیز 

ادعای کریمی قدوسی تکذیب شده است . 
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۱۹ آذر  ۱۴۰۱
سال بیستم      شماره ۴۴۴۳

نگاهی به سیاست های مرموز عربستان برای شکل دادن به رویکردهای 
تقابلی علیه ایران   و هم زمان ایجاد بازی های دیپلماتیک

«روباه» سعودی
 بــا در نظرگرفتن شــرایط کنونی در منطقه غرب آســیا و نیز اقتضائــات داخلی ایران 
بدون شک عربســتان ســعودی «یک پروژه چند جانبه» را در قبال ایران پی گرفته است؛ 
مبنی بر اینکه از یک سو ذیل تجربه جنگ یمن و تداوم هزینه های آن از رودررویی مستقیم 
با تهران حذر دارد و در سایه آن به دنبال دادن پالس مثبت دیپلماتیک است، هم چنانی 
که فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربســتان ســعودی جمعه شــب (۱۸ آذر) طی 
نشســت خبری با «احمد ابوالغیط»، دبیرکل اتحادیــه عرب و «نایف الحجرف»، دبیرکل 
شــورای همکاری خلیج در پایان اجالس ســران عرب و چین در ریاض تأکید کرد: «ایران 
بخشــی از منطقه و یک همسایه است. ریاض همچنان دســت خود را برای رسیدن به 
یک رابطه مثبت که در خدمت ثبات منطقه و رفاه مردم ما باشد، دراز خواهد کرد». وی 
افزود: «حرف های مثبتی از ایران می شــنویم و امیدواریم که این حرف ها به روابط مثبت 
تبدیل شــود». به موازات این لفاظی های دیپلماتیک هم یک بازی سیاســی فرسایشی از 
جانب عربســتان در قبال نشست بغداد با هدف احیای روابط با تهران در دستور کار قرار 
گرفته است  اما نکته اینجا ست که ریاض در این با توجه به مسائل مربوط به تعلیق دوباره 
برجام و همچنین ذهنیتی که برای خود نسبت به مسائل داخلی ایران پرداخته اند ظاهرا 
به هیچ وجه تمایلی به احیای روابط با تهران ندارد؛ چرا که ســعودی ها گمان می برند با 
با توجه به مســائلی داخلی و خارجی ایران، تهران در موضع ضعف قرار گرفته اســت 
و نبایــد با احیای روابط فرصت و فضایی را برای تنفــس منطقه ای تهران ایجاد کرد. بر 
همین اســاس ریاض در خفا با ادامه کمک های مالی به شبکه های رسانه ای ضدایرانی 
و فاقد هویت مشــخص ر ســانه ای و نیز تقویت جریان های تجریه طلب و ناسیونالیستی 
شرایط را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ به امید بازگشت ترامپ یا 
رئیس جمهوری از حزب جموری خواه به صورت کج دار و مریز ادامه می دهد. در عین حال 
عربستان اجماع سازی منطقه ای با کمک شورای همکاری خلیح فارس و نیز آماده شدن 
برای ایجاد ائتالف عربی – اســرائیلی در ســایه بازگشت نتانیاهو به قدرت را علیه تهران 
پــی خواهد گرفت. در این بین تالش ریاض برای بر هم زدن توارن دیپلماتیک پکن هم در 
همین راستا قابل ارزیابی اســت. در این خصوص چاینا دیلی، روزنامه حزب حاکم چین 
نوشت: «گوخان ارلی، مسئول بخش مطالعات خلیج  فارس در مرکز مطالعات خاورمیانه 
در ترکیه، به چاینا دیلی گفت که اجالس ســران بین چین و کشور های شورای همکاری 
خلیج فارس به عنوان یکی از «جامع ترین» اجالس های دوره اخیر بوده است». ارلی تأکید 
دارد: «اتخاذ موضع مشــترک در مورد مسائل فعلی و گذشــته، مانند مسئله جزایر بین 
امارات و ایران، نشان می دهد که روابط شورای همکاری خلیج فارس با چین بر پایه های 
دائمی تری اســتوار است». این کارشــناس اضافه کرد: «در عین حال گفته شده است که 
امنیت شــورای همکاری خلیج فارس، امنیت چین اســت، این هم در اجالس مشــترک 
بیان شــد، هم بیانیه پس از آن. بنابراین، بعد شراکت استراتژیک روابط شورای همکاری 
خلیج فارس و چین در اینجا دیده می شــود ». بدون شک پالس های دیپلماتیک سعودی 
و مرموزی مشــخصی که در سیاســت خارجی خود در پیش گرفته اند، بیش از هر زمان 
دیگر باید مؤید این نکته باشــد که مواجهه با عربســتان و فعالیت هایش به هوشمندی 

دیپلماتیک نیاز دارد.

اخـبـار  بـرگـزیـده

وکیل پرونده ماهان صدرات:   

رئیس قوه قضائیه 
به عنوان قاضی القضات جلوی 

اجرای حکم را بگیرد
شــبکه شــرق:  وکیل پرونده ماهان صــدرات، یکی 

از بازداشت شــدگان اعتراضــات اخیر ایــران که به 
اعدام محکوم و حکمش بــه اجرای احکام ارجاع 
شــد، ابراز امیدواری کرد که رئیــس قوه قضائیه در 
قامت قاضی القضات جلوی اجرای حکم را بگیرد. 
سید عباس موســوی، وکیل پرونده ماهان صدرات، 
بازداشتی اعتراضات اخیر ایران که حکم اعدامش در 
دیوان عالی کشور تأیید شده، در گفت وگو با «شبکه 
شرق» درباره آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: 
«از پیامک ارسال شده این گونه برداشت می  شود که 
پرونده ماهــان صدرات به شــعبه ۲ اجرای احکام 
ارجاع داده شــده اما از آنجا کــه رأی در اختیار من 
قرار نگرفته اســت و دسترسی به آن نداریم، به نحو 
خیلی روشن و دقیق نمی توانم بگویم که سرنوشت 
و فرجام رسیدگی چه شده، اما پیامک ارسالی مقید 
این پندار اســت که رأی شعبه ۲۶ دادگاه انقالب در 
دیوان عالی کشور ابرام و درخواست فرجام خواهی 
رد شــده اســت». او ادامه داد: «رأی صادره توسط 
شــعبه ۲۶ دادگاه انقالب براســاس شکایت دو نفر 
بود کــه هر دو آنــان به صراحت از شــکایت خود 
انصراف داده و رضایتشــان را اعــالم کرده اند». این 
قاضی بازنشســته دیوان عالی کشــور با اشــاره به 
جزئیــات پرونده ماهان صــدرات، تأکید کرد: «ما در 
الیحه دفاعیه هم مستدل، مستند و مفصل توضیح 
داده ایــم که ماهان صــدرات به هیچ عنوان محارب 
نیســت، چراکه سالحی در اختیار نداشته است. تازه 
حتی اگر به لحاظ داشــتن سالح، محارب هم تلقی 
شــود، با توجه به اینکه با کســی درگیری نداشته و 
رفتار او منجر به قتل کسی نشده است، بنا بر فتوای 
امــام خمینی (ره) و بســیاری از فقهــا، مجازات او 
تبعید خواهد بود نه اعدام». موســوی درباره آنچه 
در دیوان عالی کشــور درباره پرونده ماهان صدرات 
گذشــته، گفت: «دیوان بررســی های خود را از قرار 
معلوم انجام داده و رأی صادر کرده است. می دانم 
که در شــعبه ۳۹ دیوان عالی کشــور، ســه قاضی 
محترم حضور دارند و بعید می دانم آنها اتفاق نظر 
بر تأیید رأی فرجام خواســته داشــته باشند». وکیل 
پرونده ماهان صدرات همچنین ابراز امیدواری کرد 
کــه «در فرصت باقی مانده مراجــع محترم قضائی 
تدبیری بیندیشند تا این جوان اعدام نشود». موسوی 
تصریــح کرد: «مــا همین امروز دوباره درخواســت 
اعاده دادرســی را ثبت خواهیم کــرد، البته با توجه 
به اینکه دسترســی به رأی نداریم و مفاد رأی دیوان 
عالی کشــور را نمی دانیم، تنظیم اعاده دادرسی کار 
بســیار دشواری اســت اما امیدواریم شخص رئیس 
قوه قضائیه به عنوان قاضی القضات مداخله کرده و 
جلوی اجرای حکم اعدام ماهان صدرات را بگیرد».

«سوخو»یی در کار است؟
شــرق: بعــد از مدت ها ســکون، ســکوت و رکورد خبــری درباره تحویــل جنگنده 

ســوخو – ۳۵ روســی به ایران، دوباره ایــن موضوع از زبــان آمریکایی ها به محافل 
رسانه ای بازگشــته است. دولت بایدن با هشــدار درباره همکارهای گسترده نظامی 
میان ایران و روســیه مدعی شد مسکو قرار اســت به زودی جنگنده های سوخو را به 
تهران تحویل دهد. به گزارش فرانس ۲۴، جان کربی، ســخنگوی شورای امنیت ملی 
کاخ سفید، در یک نشســت خبری با تکیه بر ارزیابی های اطالعاتی واشنگتن درمورد 
گســترش همکاری های نظامی ایران و روســیه گفت: «مســکو به دنبال همکاری با 
تهران در زمینه هایی مانند توســعه تســلیحات و آموزش است. ما نگران هستیم که 
روســیه قصــد دارد قطعات نظامی پیشــرفته ای را در اختیار ایران قــرار دهد، مانند 
هلی کوپتر و ســامانه های پدافند هوایــی؛ طبق گزارش ها، از بهار امســال، خلبانان 
ایرانی در روســیه برای یادگیری نحــوه پرواز با ســوخو (Su-35) آموزش می بینند. 
این نشان می دهد که ایران ممکن اســت ظرف یک سال آینده جنگنده دریافت کند. 
این جنگنده ها نیروی هوایی ایران را نســبت به همســایگان منطقه ای خود به طور 

قابل توجهــی تقویــت می کنند. این یک مشــارکت دفاعی تمام عیار اســت که برای 
اوکراین و همســایگان ایران مضر است. ما از ابزارهایی که در اختیار داریم برای افشا 
و مختل کردن این فعالیت ها اســتفاده خواهیم کرد و آماده انجام کارهای بیشــتری 
هستیم». البته قبل تر از ادعای کربی و به موازات موضع گیری اخیر سردار حاجی زاده، 
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاسداران انقالب اســالمی، درباره دستیابی ایران به 
موشــک های پیشرفته هایپرســونیک، انتشــار اخباری دال بر تحویل گرفتِن ۶۰ فروند 
جنگنده ســوخو -۳۵ روســی توســط ایران، باعث شده اســت تحلیل و تفسیر های 
مختلفی درمورد پیام های طرح این قبیل اخبار در شــرایط کنونی و تبعات آنها برای 
کشورمان مطرح  شــود. فارغ از این نکته باید صحت این ادعا را هم مدنظر قرار داد. 
به ویژه آنکه هم زمان با داغ شــدن مسئله استفاده روســیه از پهپادهای ایرانی که به 
کاهش ســطح روابط دیپلماتیک کی یف با تهران منجر شد، این احتمال مطرح است 
که شاید فروش پهپادها از سوی ایران به روسیه ناظر به تالش های جمهوری اسالمی 
برای خرید جنگنده سوخو – ۳۵ است. اما تا چه اندازه می توان این ادعاها را نزدیک 

به واقعیت دانســت؟ با توجه به تجربه تلخ فروش ســامانه موشکی اس - ۳۰۰ از 
طرف روس ها به ایران آیا می توان به خرید ســوخو - ۳۵ از مســکو امید داشت؟ آیا 
روســیه با دراختیارگرفتن پهپادهای ایرانی حاضر به دادن جنگنده ســوخو - ۳۵ به 
تهران خواهد شــد؟ محسن جلیلوند در گفت وگویی که با «شرق» داشت، درباره این 
سؤال ها به «مسئله توازن بین دو جنگ افزار پهپاد ایرانی و جنگنده سوخو -۳۵ اشاره 
کرد». این اســتاد روابط بین الملل اساســا «پهپاد را یک ابزار جنگی تاکتیکی می داند 
و در مقابــل جنگنده ها، هواپیماهای شــکاری و بمب افکن ها ســالح های راهبردی 
ارتش در قوای دفاعی هر کشوری قلمداد می کند». از این منظر، جلیلوند «وزن دهی 
به این دو مســئله کامال اشــتباه دانســته» و تأکیــد دارد که «بعید به نظر می رســد 
روســیه به دلیل اســتفاده از پهپادهای جنگی ایران خود را موظف بداند که جنگنده 
ســوخو - ۳۵ را به ایران بفروشــد یا حتی اگر مقامات ایران چنین تصوری دارند که 
می توانند با فروش و ارســال پهپاد، روسیه را متقاعد به دادن جنگنده به ایران کنند، 
کامال در اشــتباه هســتند». این تحلیلگر در بخش دیگری از نکات خود به ســابقه و 

تجربه فروش ســامانه موشکی اس - ۳۰۰ توسط روسیه به ایران اشاره می کند و به 
«شرق» می گوید: «ما دیدیم که مسکو چه بازی های سیاسی و منتهایی را برای فروش 
این سامانه موشکی بر سر ایران پیاده کرد. با استناد به همین تجربه بعید است، تأکید 
دارم بعید است از اساسا ســوخویی در کار باشد». این کارشناس حوزه بین الملل در 
ادامه روی نکته مهم تری دســت می گذارد و یادآور می شــود که «فروش و ارســال 
پهپاد یک قرارداد راهبردی و اســتراتژیک در معادالت جنگی نیســت، در صورتی که 
فــروش جنگنده یک قرارداد راهبردی تســلیحاتی تلقی می شــود». با ذکر این گزاره 
تحلیلــی، جلیلوند اعتقاد دارد که «روســیه برآورد، تلقی و خوانش اســتراتژیکی از 
روابط و مناســبات خود با جمهوری اســالمی ایران، حتی در حوزه نظامی و با وجود 
همکاری های میدانی در ســوریه ندارد؛ یعنی برخالف ارزیابی مقامات ایران که خود 
را متحد راهبردی روسیه و چین می دانند، مسکو به هیچ عنوان چنین نگاهی به تهران 
نــدارد. به همین دلیل هم اساســا بنایی برای فروش جنگنده ها و دیگر ســالح های 

راهبردی مانند سوخو -۳۵ به ایران ندارد».

 «مرحــوم فیروزآبــادی در ســال ۸۸ در کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس 
گفت ســیدمحمد خاتمی در حوادث ۸۸ بــا فرمانده ناتو دیدار داشــت و از آنها 
خواســت کار ما در داخل که جلو رفت، شما وارد شــوید»؛ این جدیدترین ادعای 
جواد کریمی قدوســی عضو کمیسیون امنیت ملی اســت. البته اظهارنظرهایی از 
این دســت از سوی تندروها کم نیســت که اصوال هم تکذیب می شــوند؛ اما این 
تکذیب ها منجر به واقع گویی نشــده اند. برای نمونه اتهامات مکرر شریعتمداری 
کــه با تکذیب های مکرر همچنان بیان می شــود. «آقای خاتمــی دو بار با جورج 
سوروس (ســرمایه دار صهیونیست آمریکایی و پشــتیبان و تأمین کننده مالی فتنه 
آمریکایی- اســرائیلی ۸۸) مالقات داشــته اســت»؛ این اظهارات تکراری حسین 
شــریعتمداری، مدیرمســئول روزنامه کیهــان، در رابطه با جنجــال قدیمی اش با 
محمد خاتمی اســت. ادعایی که بارها از ســوی ســید محمد خاتمی و وکیل شان 
بی اســاس خوانده شده، ولی حسین شــریعتمداری همچنان روی این ادعا استوار 
اســت، هرچند نه مدرک و ســندی تاکنون در این زمینه منتشــر کرده و نه شکایت 
از او به جایی رســیده اســت. اکنون نیز ادعای کریمی قدوسی تکذیب شده است . 

به گزارش رویداد ۲۴، فالحت پیشــه، نماینده سابق مجلس که سال ۸۸ نیز عضو 
کمیسیون امنیت ملی مجلس بوده است، درباره این موضوع صحبت کرده که آیا 

فیروزآبادی در کمیسیون چنین چیزی مطرح کرده است یا خیر.
فالحت پیشــه در این رابطه می گوید: بنده ســال ۸۸ عضو کمیســیون امنیت 
ملی بودم و چنین اتفاقی هم اصال ســابقه نداشــته اســت که آقای فیروزآبادی 
بــه کمیســیون بیاید و چنین مســائلی مطــرح کنــد. بنابراین باید از خــود آقای 
کریمی قدوسی بپرســید که شاید خودشان چنین جلســه ای گذاشته باشند؛ چون 
شخصا این سخنان را نشنیدم و به شما می گویم هیچ گاه از سوی هیچ کسی مطرح 
نشــده و دروغ است و به طور مشــخص این اتهامات را اساسا قبول ندارم. یکی از 
مشکالت کشــور ما این اســت که برخی افراد به راحتی اتهاماتی را وارد می کنند، 
در صورتی که معتقدم به هر حال سیاست مداران بزرگ ما از ذخایر کشور هستند و 

در شرایط  حساس می توانند به کشور کمک کنند.
فالحت پیشــه می گوید: کمیســیون امنیت ملی یک مثلث ســه ضلعی شامل 
وزارت خارجه و سیاست خارجی است، ضلع دیگر دستگاه های امنیتی و انتظامی 

و ضلع ســوم امور دفاعی است. این کمیسیون از مهم ترین کمیسیون های مجلس 
است و همه افراد در این حوزه هایی که ذکر کردم، گذرشان به کمیسیون می خورد. 
حتی دســتگاه هایی که ارتباط چندانی با پارلمان ندارند، زمان بررسی بودجه وقت 
می گیرند برای حضور در جلسات. اما شیوه اینکه چه سخنانی مطرح می شود، این 
اســت که همان زمان بعد از جلسه، سخنگوی کمیسیون، متنی از خالصه جلسه 
را با هماهنگی رئیس کمیســیون در اختیار رســانه ها قرار می دهد. این سخنان را 
من در آن زمان اصال نشــنیده ام. یک مقام مســئول به ویژه وقتی به خارج از کشور 
مــی رود، پروتکل کاملی برای دیدارهــا و گفت وگوها دارد و اصال موضوع دیدار با 
ناتو و موارد مشابه این گونه نیست که کسی سر خود برود و نهادهای دیگر نفهمند.
او ادامــه داد: این ســخنان نه تنها دردی را دوا نمی کند، بلکه مسئله ســاز هم 
هست. امیدوارم روزی در کشور بیاید که هیچ فردی نتواند به راحتی افراد را متهم 
کند. این سخنان به حدی زیاد شده است که افراد حتی دیگر پاسخ هم نمی دهند. 
این ســخنان تأثیــر منفی در جامعه دارد. معتقدم بســیاری از افــرادی که چنین 
اتهاماتی به آنها وارد می شــود، از بســیاری افراد که ادعای حمایت از منافع ملی 
را دارند، ســالم تر هســتند. فقط دعا می کنم زمانی برسد که نتوان به راحتی اتهام 
زد و ذخیره های نظام پای کار بیایند و ســامانی به جامعه بدهند. در جامعه ای که 
دروغ و اتهام زنی زیاد می شود، اعتماد عمومی از بین می رود و در نهایت به کشور 

ضربه می زند.
در این بین، روز گذشــته کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی 
مجلــس، در گفت وگــو با تســنیم از تدوین طرحی بــرای مقابله با نشــر اکاذیب 

گفته اســت: «کمیســیون قضائی مجلس طرحی را تهیه و تدوین کرده است که 
هرکســی در فضای مجازی اخبار نادرســتی را نشــر دهد یا آن را بزرگ نمایی کند، 
باید پاســخ گوی عملکرد خود در دادگاه باشد و این موضوع برای فرد یا رسانه ای 

تفکیک قائل نیست و همه را در بر می گیرد».
او ادامــه داد: «در این طرح، برای افراد و رســانه هایی که اخبار کذب منتشــر 
یا شایعه ســازی می کنند و باعث تشــویش اذهان عمومی می شوند، مجازات های 
سنگین در نظر گرفته شده است که دیگر مرتکب این عمل نشوند؛ زیرا این درست 
نیست که هرکسی با خبرسازی کاذب فضای جامعه را ملتهب کند و سپس بدون 

پرداخت تاوان پای خود را از ماجرا بیرون بکشد».
حال که نمایندگان مجلس با این طرح به دنبال جلوگیری از انتشار هر نوع خبر 
نادرست در فضای مجازی هستند، شاید نیم نگاهی نیز به سخنان برخی مسئوالن 
و مدیران و حتی خود نمایندگان مجلس داشــته باشــند؛ زیرا افکار عمومی دیگر 
چشم پوشــی بر ادعاهای کذب تــا اتهام زنی هایی را که یک رویــه عادی در میان 
تندروهای اصولگرا شــده است، نمی پذیرد. هر سخن، خبر و ادعای کذبی بدون در 
نظر گرفتن جایگاه و موقعیت گوینده آن، نیاز به رســیدگی و برخورد دارد تا شاهد 

تبعیض در برقراری عدالت نباشیم.
از ایــن رو انتظار می رود قوه مقننــه در تدوین و قانون گــذاری نگاهی جامع تر 
داشــته باشــد و بر اجرای قوانین فعلی هم نظارت کند؛ زیــرا قانون برای برخورد 
با اتهام زنی و ادعاهای کذب کم نیســت، اما در مقــام اجرا در مواردی به وضوح 

نادیده گرفته می شوند.

شــرق: جمعه گذشته عربستان سعودی و چین بیانیه ای مشترک صادر کردند که عالوه بر مسائل 

دوجانبه، در بخشــی از آن به موضوع ایران اشــاره شده  بود. در بخشــی از بیانیه مشترک چین و 
عربســتان ســعودی آمده اســت: «درباره ایران، دو طرف بر ضرورت تقویــت همکاری های برای 
تضمین صلح آمیز بودن ماهیت برنامه هســته ای ایران توافق کردند. دو طرف د رعین حال از ایران 
خواســتند که با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند، نظام عدم اشــاعه را رعایت کند و بر 
احترام به اصول حسن هم جواری و عدم دخالت در امور داخلی دیگر دولت ها تأکید کردند». بعد 
از انتشار بیانیه مشترک عربستان سعودی و چین که در آن انتقادهایی نسبت به ایران مطرح شده 
است، رئیس جمهور چین در جلسه مشترک با سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم 
حضور داشــت؛ نشســتی که در نهایت به بیانیه  ضدایرانی دیگری منجر شد، هر چند با رصد بیانیه 
دوم به نظر نمی رســد، پای چین به آن باز شده باشــد. در بخش هایی از بیانیه غیر اصولی شورای 
همکاری خلیج فارس مرتبط با ایران آمده  اســت: « حاضران بر مواضع ثابت و مصوبات گذشــته 
درباره محکومیت تداوم اشــغال ســه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی توسط ایران که 
ادعا می شود متعلق به امارات است، تأکید دارند». شورای عالی کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس در ادامه این بیانیه روی نکته مهم تری دست گذاشت و لحنی تندتر را علیه تهران به 
کار برد؛ چرا که این بیانیه با تکرار ادعاهایی درباره ایران، تداوم حمایت ایران از گروه های تروریستی 
و گروه های شــبه نظامی در عراق، لبنان، ســوریه، یمن و سایر کشــورها که امنیت ملی کشورهای 
عربی را تهدید و منطقه را بی ثبات می کند، محکوم کرد. شــورای همکاری، ضمن تأکید بر مواضع 
و مصوبــات ثابت خــود درباره روابط با ایران، بر لزوم پایبندی ایران به اســاس و اصول اساســی 
مبتنی بر منشــور سازمان ملل و قوانین بین المللی، اصول حسن هم جواری و احترام به حاکمیت 
کشــورها و عدم مداخله در امور داخلی آنها تأکید کرد. در این بیانیه ادعا شــده اســت مذاکرات 
هســته ای ایران و هرگونه مذاکره آتی بــا ایران باید با حل رفتار بی ثبات کننــده ایران در منطقه و 
حمایت آن از گروه های شــبه نظامی و برنامه موشکی و امنیت دریانوردی بین المللی و تأسیسات 
نفتی همراه شــود. شورای همکاری بر لزوم مشارکت کشورهای عضو در مذاکرات هسته ای ایران 
و همه مذاکرات و نشست های منطقه ای و بین المللی در این زمینه تأکید کرد. شورای همکاری با 
تکرار ادعاهای تقابلی خود با اظهارات برخی مســئوالن در دولت ایران و اهانت و اتهامات علیه 
عربســتان و کشورهای عضو شــورای همکاری، مخالفت کامل خود را اعالم و نسبت به اقدامات 
ایران در منطقه ابراز نگرانی کرد. مضافا شــورای همکاری بر آمادگی کشــورهای عضو شورا برای 
همکاری و تعامل جدی و مؤثر با پرونده هسته ای ایران در راستای تحقق اهداف و منافع مشترک 
در چارچوب احترام به حاکمیت و سیاست های حسن هم جواری و احترام به مصوبات بین المللی 
تأکید کرد. این شورا، تداوم عدم پایبندی ایران به تعهدات خود و افزایش نسبت غنی سازی اورانیوم 
را که از حد اســتفاده مسالمت آمیز فراتر رفته اســت، محکوم کرد و از ایران خواست از این اقدام 
خود عقب نشینی کند و با سازمان بین المللی انرژی هسته ای همکاری کامل داشته باشد. شورای 
عالی شــورای همــکاری بر اهمیت حفظ امنیت دریایی و گذرگاه های آبــی در منطقه و مقابله با 
فعالیت هایی که امنیت و ثبات منطقه و جهان را تهدید می کند، تأکید کرد که به نحوی غیرمستقیم 

دوباره ایران ر خطاب قرار می دهد.
واکنش تهران

هم موضع گیری شــی جین پینگ در بیانیه مشترک با ریاض و هم سکوت رئیس جمهور چین 
در شورای همکاری، موضع گیری تهران را به دنبال داشت؛ آن هم در شرایطی که جریان اصولگرا 
در این سال ها با مانور سیاسی و رسانه ای تمام عیار همواره روی کلیدواژه «دوست و متحدی به 
نام چین» اصرار داشته است. بنابراین جریان راست هیچ گاه این تصور را نداشت که پکن این گونه 
به جمهوری اســالمی ایران جفا کند. با این حال ادعاهای رئیس جمهور چین به فاصله ساعاتی، 
با واکنش های مقامات جمهوری اسالمی ایران مواجه شد تا جایی که هم دولت و هم مجلس 
در این موضوع ورود کردند. در این راســتا، قرار اســت امروز (یکشنبه) کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در جلسه ای بیانیه ضدایرانی چین و عربستان را بررسی 
کند. یعقوب رضازاده، عضو این کمیسیون، در گفت وگویی با ایسنا اظهار کرد: «بعد از یک هفته 
برگزار نشــدن جلسات کمیسیون ها به دلیل برگزاری جلسات مجلس شورای اسالمی به صورت 
دو شیفت، یکشنبه جلسه کمیسیون امنیت ملی تشکیل خواهد شد. در این جلسه تحوالت اخیر 
در کشور بررسی می شــود که از جمله آن بیانیه اخیر چین و عربستان سعودی است». رضازاده 

با محکوم کردن بیانیه مشــترک اخیر چین و عربستان به ایسنا گفت: «دستگاه دیپلماسی باید با 
قدرت و قاطعیت جواب این بیانیه را بدهد که دیکته شــده اســرائیل و آمریکا به نوکرشان یعنی 
عربســتان اســت». این عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس یازدهم در واکنش به بیانیه اخیر 
چین و عربســتان سعودی اظهار کرد: «کشور ما در منطقه خاورمیانه به ویژه غرب آسیا به عنوان 
کشوری قدرتمند از نظر علمی، موشکی، دفاعی و موارد دیگر شناخته شده است. ما هیچ وقت 
به جز صلح، دوستی، آرامش و امنیت برای منطقه و همسایگان چیز دیگری نخواستیم و انتظار 
نداشته ایم. موضوعی که همه همسایگان از آن اطالع دارند». وی تأکید کرد: «ما تاکنون در امور 
داخلی کشوری دخالت نکردیم و اگر اظهارنظری هم بوده در راستای حفظ آرامش منطقه بیان 
شــده است. درباره بیانیه مشترک تکلیف عربستان مشخص اســت؛ عربستان هیچ گاه حامی ما 
نبوده و همواره در روابط با کشــورمان تنش را دنبال کرده که آخرین نمونه آن اغتشاشات اخیر 
اســت که یک پای ثابت عربســتان سعودی بوده و به ویژه رســانه ضد انقالب اینترنشنال دنبال 
می کند. از عربستان بیش از این انتظار نمی رفت. آنها همیشه در شوراهای خود ایران را محکوم 
به مداخله جویی در کشــورهای همسایه کرده، حال اینکه کشورهای همسایه به هیچ وجه چنین 
نظری ندارند». این عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اســالمی ادامه داد: «موضوع چین فرق دارد. ما با چین روابطی سیاسی و اقتصادی داریم. چین 
بــه بازار نفت و اقتصاد ما نیاز داشــته و ما هم با چین تبادالتــی داریم. بنابراین به هیچ وجه این 
بیانیه مشترک از طرف چین مورد انتظار و قبول کشور ما نیست. باید دستگاه دیپلماسی و وزارت 
خارجــه با قدرت و قاطعانه جواب این بیانیه را بدهد».  عالوه بر مجلســی ها، دولت هم مجبور 
به واکنش شــد؛ چنان که معاون سیاسی رئیسی به اظهارات شــی جین پینگ در جریان سفر به 
عربســتان پاسخ داد. محمد جمشیدی در توییترش نوشت: «همکاران چینی به یاد داشته باشند 
که وقتی ســعودی و آمریکا از گروه های تروریستی داعش و القاعده در سوریه حمایت کردند و 
با تجاوز نظامی وحشــیانه یمن را ویران کردند، این ایران بود که با تروریست ها جنگید تا ثبات و 
امنیت در منطقه مستقر شود و تروریسم به شرق و غرب تسری نیابد». البته قبل تر از واکنش های 
مقامات دولت ســیزدهم و مجلس یازدهم، این حمید ابوطالبی، مشاور سیاسی حسن روحانی، 
رئیس جمهوری ســابق بود در تازه ترین رشــته توییت خود به بیانیه مشترک عربستان سعودی 
و چین علیه ایران واکنش نشــان داد. در این زمینه حمید ابوطالبی نوشــت: « آن گونه که بیانیه 
مشترک امروز چین و عربستان نشان می دهد و بیانگر تصویری روشن از مواضع یکپارچه آمریکا 
و غرب اســت، چین هم به دیپلماســی جهانی علیه ایران پیوسته است. اینکه چین و عربستان:

 ۱) بر ضرورت تحکیم همکاری مشترک برای اطمینان از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران 
توافــق دارند، ۲) از ایران می خواهند با آژانس انرژی اتمی همکاری کند و بر رژیم عدم اشــاعه 
متعهد بماند، ۳) از ایران می خواهند به اصول حسن  هم جواری و عدم  دخالت در امور داخلی 
کشــورها احترام بگذارد، ۴) در مســائلی همچون امنیــت منطقه ای، یمن، ســوریه، لبنان، و... 
مواضع مشترک ـ مغایر با ایران ـ داشته و در بیانیه شان قید کرده اند، ۵) در مورد فلسطین، هر دو 
کشــور بر راه حل تشکیل دو دولت اسرائیلـ  فلســطین تأکید کرده و چین و عربستان با واگذاری 
بیت المقدس غربی به اسرائیل موافقت کرده اند! آیا سردرگمی استراتژیک در سیاست خارجی و 
ناکارآمدی دیپلماتیک در استراتژیک خواندن روابط ایران و چین معنایی جز این دارد؟». پیش تر از 
معاون روحانی، محمد مهاجری، فعال سیاسی رسانه های اصولگرا در توییترش نوشت: «آقای 
 شــی از پکن رفته ریاض و با بزرگ ترین متحد  آمریکا در منطقــه و جدی ترین رقیب اقتصادی و 
سیاسی ایران، قرارداد استراتژیک بسته و برای هم کلی نوشابه باز کرده اند و در همین حال ما سر 

کاریم و روی  دیوار چین یادگاری می نویسیم و به پیمان  شانگهای می نازیم».
یک سفر معنادار

در اثنای واکنش تهران به موضع گیری شی جین پینگ، دولت چین از سفر قریب الوقوع معاون 
نخســت وزیر این کشــور به ایران و امارات متحده عربی خبر داد. به گزارش خبرگزای شینهوا، هو 
چون هوا، معاون نخست وزیر چین قرار است به دعوت دولت های ایران و امارات متحده عربی از 
۱۰ تا ۱۴ دسامبر (۱۹ تا ۲۲ آذر) به این دو کشور سفر کند. اگر چه جزئیات بیشتری درباره دستور کار 
سفر این مقام چینی اعالم نشده است اما بدون شک پکن سعی دارد با استفاده از فرصت این سفر، 
به نحوی ذیل یک موازنه سیاســی و دیپلماتیک بین ریاض و تهران، مانع از ایجاد شــکاف با ایران 

شود؛ هر چند تا لحظه تنظیم این گزارش هم خبری درباره انجام این سفر رسانه ای نشده است.

نگاهی به سیاست های عربستان برای شکل دادن به رویکردهای تقابلی علیه ایران و همزمان فضاسازی های مثبت دیپلماتیک

ترفندهای سعودی

ف;حت پیشه : دیدار خاتمی با «فرمانده ناتو» دروغ است

«اتهام زنی» پیگرد ندارد
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LOOKS MAGICAL. WORKS BEAUTIFULLY.

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

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

tiny universe of components. Each working so wonderfully together, 

our precision timepieces have earned the trust of athletes, deep 

sea adventurers - and even astronauts.
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آگهی های خبرساز دیوار حاکی از افزایش فقر غذایی در ایران است

معامله لوازم شخصی با غذا

مبارزه با فساد و ضرورت حضور نهادهای مردمی

مهفام سلیمان بیگی: آگهی تعویض لوازم شخصی با غذا 

در سایت دیوار این روزها به چشم می خورد. آگهی هایی 

که حاال با تورم افسارگســیخته غذا در ایران و ســقوط 

سرانه مصرف بســیاری از اقالم غذایی، حاکی از تشدید 

فقر غذایی خانواده های ایرانی است.

آگهی تعویض لوازم شخصی با غذا
کتانی کهنه یا به نوشــته خــودش کارکرده اش را که البتــه رد رفو و تعمیر روی 
آن به چشــم می خورد، با برنج و روغن تعویض می کند. ســاکن اصفهان است و در 

توضیحات آگهی اش تنها نوشته این کار را به علت نیاز مالی انجام می دهد.
آن دیگــری پیراهن  های نخی چهارخانه اش را بــا برنج یا روغن تعویض می کند. 
صاحــب آگهی در ارومیه زندگی می کند و پنج پیراهن دســت دوم تابســتانی اش را 
مجموعــا ۲۶۰ هزار تومان قیمت گذاری کرده و آن را بــا همین مقدار مواد خوراکی 

تعویض می کند.
شــخص دیگری که پدر یک خانواده ســاکن در نازی آباد تهران است، کتاب های 
درســی فرزندش را در قبال برنج، روغن، مرغ یــا هر کاالی خوراکی دیگری می دهد. 
وقتی به شماره آگهی زنگ می زنی، مردی با صدایی گرفته پاسخ می دهد و می گوید 
این کتاب ها شــامل کتب ســال های مختلف دبیرســتان اســت و قیمتی برای آن در 
نظــر ندارد و به همین دلیل کتاب ها را فقــط در قبال مواد خوراکی تحویل می دهد. 
با این حال، او به این ســؤال که کتاب ها را با چه مقدار برنج یا روغن تعویض می کند، 

پاسخ می دهد: «هر مقدار که شما بدهید، خودتان ارزش گذاری کنید».
مــرد دیگری هم کفش های زمســتانی و قدیمی  خود و همســرش را با حبوبات 
یــا مرغ تعویض می کند؛ چرا که به قول خودش چیزی جز این ندارند تا با آن شــکم 
بچه هایشان را سیر و امروزشان را به فردا برسانند. شمار آگهی های معاوضه وسایل 
منزل با اقالم خوراکی که از چند هفته قبل و در مواردی انگشت شــمار دیده می شد، 
حاال بیشتر شــده و به کفش و لباس رسیده است. در واقع اگر روزهای اول تنها چند 
آگهــی برای معاوضه کتری برقــی یا بخاری با روغن و برنج در ســایت دیوار وجود 
داشــت، حاال ماجرا جدی تر و تعداد آگهی ها زیادتر شــده اســت؛ گویی همان چند 

آگهی اول توانسته ایده تأمین غذا برای بسیاری از خانواده های فقیر شود.

حــاال دیگر می توانید بخاری، دوربین شــکاری، کامپیوتر قدیمی، لباس محلی، 
کیــف، کفش، پارچه، مبل قدیمی یا تقریبا هر کاالی دیگری را در ازای روغن، مرغ، 
گوشــت یا حبوبات در دیوار یا سایت های مشابه آن پیدا کنید. وجه مشترکشان هم 
این است که محدودیتی در حجم اقالم خوراکی مورد معاوضه با کاالیشان وجود 

ندارد؛ چه در قبال یک جفت کفش باشد و چه در قبال مبلمان قدیمی!
نمونــه آن صاحــب یک جاروبرقی ناســیونال ۴۴۰۰ در مشــهد اســت که در 
آگهــی اش اعالم کرده آن را با برنج، روغن و مــرغ عوض می کند. او درباره ارزش 
جاروبرقی اش می گوید: «سالم اســت و کار می کند اما نمی دانم ارزش چه حجم 
خوراکی را دارد؟ راســتش اصال نمی دانم یک مرغ می شــود، دو مرغ می شــود یا 
هرچه، فرقی ندارد. خریدار شما هستید هر مقداری که شما بدهید. ولی پولش را 

نمی خواهم چون با آن پول هم قرار است همین خوراکی ها را بخرم».
سیاست های اقتصادی تولیدکننده فقر است

تجربه تعویض لوازم ضروری با غذا پدیده ای است که در اقتصادهای خاصی تجربه 
شده است. این نکته ای است که جعفر خیرخواهان، کارشناس فقر، به «شرق» می گوید 
و توضیح می دهد: مشــابه چنین وضعیتی در دنیا فقط در یــک بازه زمانی در ونزوئال 
و یونان دیده شــده است. این کارشــناس می گوید: این آگهی ها اصال عجیب نیست و 
واقعیات و مقتضیات زمانه و شــرایط فعلی اقتصاد ایران و تورم ســنگینی است که از 
ســوی مراجع رسمی آماری گزارش می شود. خیرخواهان ادامه می دهد: این آگهی ها 
عجیب نیســت و وضعیتی مشابه آگهی های فروش اعضای بدن دارد. در مجموع این  
پدیده ها نشــان می دهد جمعیت فقرا و دهک هــای درآمدی ضعیف در حال افزایش 
اســت و گروه های فقیرتر برای ادامه حیات و تأمین غذا ناچار به فروش وسایل زندگی 
خود شده اند. خیرخواهان تأکید می کند: چهره فقر در ایران به حدی دلخراش شده که 
محتمل است شمار افراد مبتال به سوءتغذیه بیشتر شده و این افراد در مراحل بعد ناچار 
شوند برای تأمین کالری مورد نیاز خود به خوراک غیر متعارف روی آورند. وضعیتی که 

ونزوئال و یونان در زمان بحران اقتصادی تجربه کرده اند.
این کارشــناس فقر همچنین توضیح می دهد: سیاست های اقتصادی در ایران 
به جای فقرزدایی مدام در حال تولید فقر بوده اســت؛ به طوری که در حال حاضر 
درآمد سرانه بنگالدش که از نظر منابع و زمین بسیار فقیر و دائم گرفتار بحران های 
پرهزینه مانند ســیل اســت، به درآمد ســرانه ایران رســیده که سرشــار از منابع 

و امکانات است.

امروزه در مقایسه با دهه های گذشته ضرورت مبارزه با فساد و ارتقای شاخص سالمت 
جامعه، توجه جمع گسترده تری از صاحب نظران و حتی مدیران ارشد و سیاست مداران 
جوامع مختلف را به خود جلب کرده  اســت. اســتناد و ارجاعات مکرر به شاخص هایی 
که میزان موفقیت جوامع را در میدان مبارزه با فســاد می سنجند، نشان دهنده این توجه 
روزافزون اســت. مروری بر تجربه جوامعی که بهترین عملکرد را در این میانه داشته و 
توانســته اند در رتبه بندی کشورهای عاری از فساد در پله های نخست قرار بگیرند، نشان 
می دهد  نهادهای مدنی هم در مرحله کســب موفقیــت و ارتقای رتبه و هم در مرحله 
تثبیت و حفظ دســتاوردها حضور و نقش پررنگی دارند. به بیان دقیق تر، مبارزه با فساد 
یک امر صرف حکومتی نیست و بدون حضور مردم و تشکل های مردمی در میدان مبارزه 

با فســاد، حتی اگر توفیقات نســبی هم حاصل بشــود، نمی توان به حفظ دستاوردهای 
مبارزه و تثبیت شرایط سالمت جامعه اطمینان داشت.

دقیقا به همین دلیل اســت که ماده ۱۳ کنوانســیون ملل متحد برای مبارزه با فساد 
تأکید ویژه ای بر مشــارکت مردم در جریان فسادزدایی دارد: «هریک از کشورهای عضو ... 
تدابیر شایسته را در جهت تقویت مشارکت فعال افراد و گروه های خارج از بخش دولتی، 
از قبیل نهادهای جامعه مدنی، ســازمان های غیردولتی و ارگان های برخاســته از متن 

مردم ... اتخاذ خواهند کرد».
چند ســال اســت که مبحث مبارزه با فســاد و ضرورت ارتقای جایگاه کشورمان در 
رتبه بندی کشورهای عاری از فســاد مرکز توجه متولیان امر قرار گرفته  است. بااین حال، 
به نظر می رســد هنوز ضرورت همراهی و مشــارکت نهادهای مدنی در این مبارزه برای 
آنان اثبات نشــده  اســت و از این رو هنوز مبارزه با فساد در جامعه ما یک امر حکومتی و 
وظیفه ای بر عهده دستگاه های نظارتی و مدیران ارشد دستگاه های دولتی تلقی می شود.
در سال های گذشته بارها و بارها مواردی از پرونده های فساد مالی در رسانه ها مطرح 
شــده و حتی خبر ورود نهادهای نظارتی و طی مراحل رسیدگی قضائی منتشر شده ، اما 
لزومًا اطالعات مکفی درباره فرایند دادرســی و نتیجه آن در اختیار جامعه قرار نگرفته  

تورم هشداردهنده غذا در ایران
طبــق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم غــذا در ایران از نرخ تورم عمومی عبور 
کرده و در آبان امسال نرخ تورم نقطه ای خوراکی ها و آشامیدنی ها به حدود ۶۸ درصد 
و نرخ تورم ســاالنه به ۶۱.۳ درصد رســیده است. تورم ســنگین غذا در ایران موجب 
کاهش شدید سرانه مصرف انواع اقالم غذایی در کشور شده است؛ به طوری که مراجع 

مختلف در آمارهایی پراکنده این موضوع را اعالم کرده اند.
افشــین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام ســبک کشور، سال گذشته از 
نصف شدن سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران خبر داد و به ایلنا گفت سرانه مصرف 
گوشــت در کشــور از ۱۲ کیلوگرم در سال به شش کیلوگرم رســیده و به عبارتی با ۵۰ 
درصد کاهش مصرف مواجه شــده است. تسنیم هم در دی سال ۹۹ به نقل از موسی 
شــهبازی، مدیر کل وقت دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، نوشت 
سرانه مصرف گوشت قرمز فقیرترین مردم ایران یعنی دهک اول تا سوم تنها به ۲۵ گرم 
در ماه می رســد! همچنین وزارت بهداشت از سقوط سرانه مصرف لبنیات در ایران به 
۶۰ تا ۷۰ کیلوگرم در ســال خبر داده است. این در حالی است که سرانه مصرف لبنیات 

در دهه ۸۰ به ۹۰ تا صد کیلوگرم می رسید.
آرش نبی زاده، مدیرعامل اتحادیه ماهیان ســردآبی هم ســال گذشــته از کاهش 
۶۰ درصدی مصرف آبزیان در ایران خبر داد و گفت برخالف آمار ســازمان شــیالت که 
ســرانه مصرف آبزیان را ۱۳ کیلوگرم در سال قید می کند، سرانه مصرف آبزیان در ایران 
تنها هفت کیلوگرم در ســال است. حســن تقی زاده، رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل 
نیــز در گفت وگو با همین خبرگزاری از کاهــش ۵۰ تا ۶۰ درصدی خرید برنج ایرانی به 
دلیل گرانی خبر داده است. کاهش سرانه مصرف اقالم غذایی در ایران در شرایطی رخ 
می دهد که ایرانیان بسیاری از اقالم اصلی هرم غذایی مانند آبزیان، گوشت، تخم مرغ و 
لبنیات را بسیار کمتر از میانگین سرانه مردم جهان مصرف می کنند و مصرف برخی از 

این اقالم گاهی کمتر از نصف سرانه جهانی است.
سقوط فروش مواد غذایی

حســین فرهادی، ســخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، به «شرق» می گوید: 
با افزایش قیمت ها، تقاضای مواد غذایی به شــدت کاهش داشته است؛ به طوری که 
اگــر پیش از این یک فروشــگاه یک کامیــون روغن را می خرید و هزینــه آن ۷۰ ، ۸۰ 
میلیون تومان می شــد، حاال همان حجم روغن ۳۰۰، ۴۰۰ میلیون تومان قیمت دارد 
و با کاهش تقاضا، فروشــگاه ها بــه جای یک کامیون روغن فرضــا صد یا ۵۰ کارتن 
خریــد می کنند. بالطبع برای خانوار هم این اتفاق افتاده اســت. حتی خانواده ای که 
می توانســته از یک کاال دو یا چند عدد تهیه کند، حاال مجبور اســت به یکی بســنده 
کنــد یا مثال چنــد کیلوگرم را به نیم کیلوگرم برســاند. به گفتــه او، در کاالهایی مثل 
روغن، تن  ماهی و قند و شــکر که در چند ماه اخیر گران تر شــده اند، این مسئله بسیار 
دیده می شود. فرهادی می گوید: افرادی که توانایی مالی کمی دارند، احتماال تاکنون 
بسیاری از مواد خوراکی را از سبد غذایی شان حذف کرده اند. حاال فقط طبقه متوسط 

در حال مدیریت و صرفه جویی اوضاع است.
در همیــن زمینه زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشــت، 
تاکنون بارها نسبت به افزایش ناامنی غذایی به ویژه درباره طبقات محروم هشدار 
داده اســت. او در مصاحبه هایی که با ایلنا و ایسنا داشت، تأکید کرده بود افزایش 
ناامنی غذایی که به ویژه در مناطق محروم کشــور مشــاهده شــده اســت، منجر 
به افزایش شــیوع ســوءتغذیه کودکان زیر پنج ســال و دیگر گروه های آسیب پذیر 
تغذیــه ای مانند مادران باردار و نوجوانان و کمبود ریزمغذی ها مانند کمبود آهن، 
روی، ویتامین آ و کمبود دریافت مواد پروتئینی که شــواهد کمبود آن همیشــه در 

کشور وجود داشته است، خواهد شد.
۷۶ درصد فقرا تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند

در چنین شــرایطی، ظاهرا درصد درخور توجهی از اقشار سه  دهک پایین درآمدی 
جامعــه، تحت  پوشــش نهادهــای حمایتی نیز قــرار ندارند؛ به طوری که بر اســاس 
داده های پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، در ســال ۱۳۹۸ (گزارش آن سال گذشته منتشر 
شــد) ۷۶ درصد یا معادل پنج میلیون و ۷۰۸ هزار خانوار واقع در این دهک ها خارج از 
حمایت های مادی و معنوی دو نهاد کمیته امداد و بهزیستی قرار داشته اند. بدتر اینکه 
در میان خانوارهای دهک یک تا سه که خارج از چتر حمایتی دو نهاد کمیته و بهزیستی 
قرار داشته اند، در کمال تعجب یک میلیون و ۵۴ هزار خانوار حتی یارانه هم نمی گرفتند!

یکشنبه
۲۰ آذر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۴۳

اخـبـار  بـرگـزیـده

لغو ۸۵ درصد سفرهای خارجی به ایران
رئیــس جامعه هتــل داران گفت: بیــش از ۸۵ درصد از گردشــگران خارجی 
از کشــورهای اروپایی، آمریکایی و آســیایی ســفر خود را به ایران کنســل کردند؛ 
تعــداد قابل توجهی از آنها در نظر داشــتند بعد از اقامــت در قطر چند روزی را 
در ایــران بگذرانند که حوادث اخیر باعث شــد از اقامت در ایران منصرف شــوند 
و رزروهــای خود را لغو کنند. جمشــید حمزه زاده با بیان اینکــه میانگین ضریب 
اشــغال هتل ها به زیر ۲۰ درصد رسیده اســت، به ایلنا گفت: گزارش های رسیده 
به جامعــه هتل داران حاکی از این مهم اســت کــه اکثر هتــل داران توان تأمین 
هزینه هــای خود را ندارند و به عبارتی از جیب خرج می کنند؛ حتی برخی واحدها 
برای پرداخت دســتمزد کارمندان با چالش مواجه شــده اند. این شرایط اگر ادامه 
داشته باشــد احتماال هتل داران اقدام به تعدیل نیرو کنند؛ یعنی همان اقدامی را 
که در دوران کرونا کردند، دوباره تکرار کنند. همچنین شــاهرخ محمدزاده، رئیس 
اتحادیــه مهمان پذیران هم از کاهش ۵۰ درصدی مســافران در تهران خبر داد و 
افزود: شــرایط اقتصادی مردم به ســمتی رفته که تمایل مردم برای سفر کاهش 

پیدا کرده است.

یک سوم واردات کشور، قاچاق است
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یک ســوم واردات کشــور از طریق 
قاچاق انجام می شــود، گفت: در این ســال ها تنها چیزی که رقابت در آن صورت 

گرفته، گرفتن رانت بیشتر به خاطر مقررات موجود بوده است.
به گزارش مهر، حســین سالح ورزی در همایش مبارزه با فساد گفت: مهم ترین 
مشــکل ما در حوزه مبارزه با فســاد این اســت که در کشــور ما از یک جایی یک 
سیاســت گذاری با لنگرکردن نرخ ارز بــرای کنترل تورم همه مصیبت ها را تا امروز 
ادامه داده اســت؛ بــه عنوان مثال در زمینــه واردات با وجــود قوانین و مقررات 
متعددی که برای ممنوعیت های غیرتعرفــه ای وجود دارد، اما برای حدود ۲۰۰۰ 
قلم کاال ممنوعیت واردات اعمال شده که این مسئله موجب توسعه قاچاق شده 
اســت که این موضوع یکی از مصادیق فســاد اســت و آمارها نشان می دهد که 

یک سوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام می شود.
ســالح ورزی ادامه داد: در یک جایی سیاســت گذار ارزی بقیه را متقاعد کرده 
اســت که برای کنترل قیمت ارز تنها باید ممنوعیت واردات را انجام داد، بنابراین 
از آن طرف هم مشــاهده می کنیم با قیمت هــای مختلفی که برای نرخ ارز وجود 
دارد، امضاهای طالیی، رانت و توزیع فساد ایجاد شده است. وی به اعمال مقررات 
دســت و پاگیر هم اشاره کرد و گفت: هم زمان با همه تالش هایی که در بخش های 
جامعــه برای کاهــش مقررات صورت می گیرد، ماشــین و موتــور تولید مقررات 
همچنان فعال اســت و شاید با سرعت بیشــتری هم حرکت می کند. نایب رئیس 
اتاق بازرگانی ایران به رشــد هشــت درصدی اقتصاد اشاره کرد و افزود: در شش 
برنامه توســعه ای که در ســال های گذشته تدوین شده، همیشــه یک بند مبنی بر 
دســتیابی به رشد هشــت درصدی اقتصادی ثابت بوده که قرار هم بوده یک سوم 
این رشد از محل افزایش بهره وری باشد، اما هم کیفیت محیط نهادی ما به شکلی 
بــوده و هم در بخش خصوصی به گونه ای عمل کرده ایم که تنها چیزی که رقابت 
در آن صورت گرفته اســت، گرفتن رانت بیشــتر به خاطر مقررات موجود در کشور 

بوده است.

ثروت حاکمان امارات چقدر است؟
ثروت خاندان حاکم در امارات ۳۰۰ میلیارد دالر برآورد شــده اســت که توسط 
شــیخ طحون بن زاید، برادر رئیس  امارات و مشــاور امنیت ملی این کشــور اداره 
می شــود. به گزارش ایلنا از بلومبرگ، این رقم از تجزیه و تحلیل اموال متعلق به 
خانواده حاکم و براساس شاخص میلیاردرهای بلومبرگ شامل ارسال پرونده های 

مرتب، سوابق امالک و اعالم سهام شرکت ها به دست آمده است.
ایــن گزارش می افزاید: روند تعیین ثروت خاندان های حاکم در امارات با توجه 
به فقدان خطوط مشــخص بین مالکیت خانــواده و آنچه متعلق به دولت بوده، 
همچنان دشــوار اســت. درباره خانواده آل نهیان که از نیم قــرن پیش بر امارات 
حکومــت می کنند، برخی از این صندوق ها خصوصی هســتند، درحالی که ســایر 
سرمایه ها با بودجه دولت هم پوشانی داشــتند. در میان وجوه متعلق به خاندان 
حاکم در امارات، یک شــرکت ســرمایه گذاری در پنج ســال گذشته ۲۸۰۰۰ درصد 
ارزش خود را افزایش داده اســت. دارایی های آل نهیان همچنین شــامل باشگاه 
بریتانیایی منچسترسیتی و تعدادی کاخ از جمله «Chateau de Bellon» در شمال 
پاریس و بیشــتر میدان معتبر برکلی در لندن اســت. براساس گزارش USAID، با 
رشــد ثروت آل نهیان، نفوذ آنها در منطقه و در سطح جهانی افزایش یافت. شیخ 
طحنون با سرمایه گذاری در کشورهایی مانند ترکیه و مصر و حمایت از تالش های 
برادرش، رئیس جمهور شیخ محمد بن زاید، در ایجاد نفوذ ملی، محور رشد ثروت 

و به عنوان یک فرستاده سیاسی حضور دارد.

مشکل صادرات کیوی حل نشد
رئیس هیئت مدیره انجمن ملی گلخانه سازان کشور اعالم کرد: مشکل صادرات 
کیوی به هندوســتان هنوز رفع نشده و وزارت کشــاورزی رایزنی های خود را برای 
حل این مشــکل پیش گرفته اســت. همچنین در آمار رسمی گزارشی از صادرات 

محصوالت گلخانه ای به هند ارائه نشده است.
عبدالرحمن حسینی فرد به ایلنا گفت: بعد از مرجوع کردن فلفل دلمه ای ایران 
از روســیه، برای محصوالت گلخانه ای QR کد صادر شــد؛ این کد برای خریداران 
خارجــی نوعی شناســنامه محصوالت تلقی می شــود و خریــدار می داند که این 
محصول در کدام منطقه تولید و برای رشد آن از چه نوع سم و کودهایی استفاده 
شــده است. او با بیان اینکه بسیاری از کشورها از محصوالت تولیدی ایران QR کد 
می خواهند، افزود: وزارت کشــاورزی با همکاری نظام صنفی کشــاورزی در حال 
گســترش اســت و این گونه میزان مصرف ســم و کودهای غیرمجاز در گلخانه ها 
کاهش پیدا کرده است. بعد از اخذ این کد تمام فرایند تولید از کشت و نشاکاری تا 
زمان برداشت ثبت می شود و هر روز فعاالن این حوزه تالش دارند که محصوالت 

بیشتری موفق به دریافت این کد شود.

اقبال بازار به قطعات کوچک تر سکه طال
بــا وجود افت چند دالری قیمت طال در بازارهای جهانی اما در هفته گذشــته 
بازار ســکه و طالی داخلی به سبب نوسان افزایشی نرخ ارز، روندی صعودی طی 

کرد و قطعات کوچک تر سکه مانند ربع سکه و نیم سکه با رشد همراه بود.
به گزارش ایســنا، طبق اطالعات کسب شــده از اتحادیه طال و جواهر تهران از 
وضعیــت یک هفته اخیر بازار ســکه و طالی داخلی، در ایــن هفته، قیمت ها در 
بازار طال و ســکه با تقویت نرخ ارز، با افزایش نسبی همراه شده است؛ به گونه ای 
که قطعات کوچک تر ســکه (ربع  سکه و نیم  سکه) بیشترین رشد قیمت را در پایان 
هفته نســبت به ابتدای هفتــه، تجربه کرده اند. این در حالی اســت که هر اونس 
طــال در یک هفته اخیر، گرچه در مقاطعی به کانال ۱۸۰۰ دالر هم صعود کرد؛ اما 
این رشــد بهای طالی جهانی، مقطعی بود و در نهایــت به افت در مجموع پنج 
دالری در پایان هفته بســنده کرد. در حال حاضر (ظهــر جمعه) قیمت هر اونس 
طال ۱۷۹۴ دالر و ۲۴ ســنت ثبت شده است. در هفته گذشته هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید به ۱۷ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و سکه تمام طرح قدیم به 
۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رســید. همچنین نیم سکه ۱۰ میلیون تومان و ربع سکه 

هفت میلیون و ۱۵۰ هزار تومان دادوستد شدند.

کارشناس اقتصادی

ناصر ذاکری

است. این شــیوه خاص اطالع رسانی گاه به این شائبه در سطح افکار عمومی دامن زده 
که گویی برخی پرونده ها بدون بررسی و تفحص الزم بایگانی می شوند؛ درحالی که طبعًا 
چنین نیســت. بی توجهی به ضرورت اطالع رسانی درست و کامل و اقناع افکار عمومی 
درباره چنین پرونده هایی را می توان مصداق همین بی اعتنایی به نقش مردم و ضرورت 

حضور نهادهای مردمی در میدان مبارزه با فساد دانست.
گفتنی اســت ماده ۱۰ کنوانسیون نیز ارائه گزارش های ادواری و دقیق به مردم درباره 
عملکرد دســتگاه های دولتی و لغزش های مالی را جزء برنامه ها و تعهدات دولت های 

عضو دانسته  و درواقع بر «حق دانستن» شهروندان تأکید کرده  است.
مصداق های متعــدد دیگری را نیز می توان برای اثبات این ادعا که متولیان امر هنوز 
به ضرورت همراهی نهادهای مردمی پی  نبرده اند، ارائه کرد؛ اما یک مورد مهم و شایان 
مطالعه، نبود حمایت مالی الزم از ســازمان های مردم نهاد حوزه مبارزه با فســاد است. 
همه ســاله در قالب بودجه ساالنه، دولت متعهد می شــود مبالغ هنگفتی را در اختیار 
برخی مؤسسات غیردولتی بگذارد و از فعالیت  های آنها حمایت مالی کند. در سال های 
گذشــته حتی با وجود دشــواری های مالی و خطر بروز کسری بودجه، دولت هیچ گاه از 
این تعهد خود شانه خالی نکرده و سهم این مؤسسات را بدون اعمال سخت گیری های 
مرسوم بودجه ای پرداخت کرده  است. بااین حال، نه در مرحله تدوین و تنظیم بودجه در 
دولت و نه در مرحله بررسی و تصویب آن در مجلس، توجهی به این نکته بنیادین نشده 
که دولت باید از فعاالن حوزه مبارزه با فساد نیز حمایت بکند و بخشی از این حمایت باید 
به صورت تخصیص اعتبار انجام شود. ممکن است بسیاری از دست اندرکاران تشکل های 
مردمی رغبتی به دریافت کمک مالی از ســوی دولت نداشته  باشند و آن را نقطه شروع 
وابستگی به دولت و در نهایت از دست دادن استقالل رأی خود تلقی کنند. عالوه  بر این، 
نگارنده به  خوبی به خطر تشــدید فساد ناشــی از تخصیص بودجه برای مبارزه با فساد 
واقف است! زیرا تجربه نشان داده به  دنبال تخصیص منابع بودجه ای برای هدفی معین، 
به ســرعت مدعیانی از راه رسیده و آن بودجه اندک را با لطایف الحیل به خود تخصیص 
داده و در مســیری متفاوت با هــدف قانون بودجه به  کار می گیرنــد. بااین حال، این امر 
نمی تواند توجیهی برای نادیده گرفتن وظیفه دولت باشد. به بیان دیگر، نباید از ترس بروز 

چنین مفاسدی، به اصطالح صورت مسئله را پاک کرد.
درواقع، همان گونه که ســمن ها در امر مبارزه با فســاد در مقام مطالبه گر ظاهر شده 
و تالش دارند دولت و دولتمردان را وادار به پاســخ گویی و رعایت اصل شفافیت بکنند، 
دولت هم باید از تشکل های مردمی حضور بیشتر و همراهی مقتدرانه را در میدان مبارزه 
با فساد مطالبه کند و از آنها بخواهد با اقدامات روشنگرانه خود، مردم را آماده همراهی 
با این مبارزه بزرگ ملی بکنند و اگر ســمن ها مثال به دلیل ضعف بنیه مالی خود امکان 
حضــور پررنگ تر را در میدان عمل ندارند، دولت باید با تخصیص اعتبار، آمادگی خود را 
برای حل این مشکل اعالم کرده و به اصطالح توپ را به زمین تشکل های مردمی بفرستد.
تشــکل های مردمی می توانند و باید نقشی جدی تر و تعیین کننده تر در تحقق هدف 
واالی رســیدن به جامعه ای عاری از فســاد داشته  باشــند. این مهم در قدم اول در گرو 
باورمنــدی متولیــان امر به ضرورت همراهــی مردم در امر مبارزه با فســاد و حکومتی 
تلقی نکردن این مبارزه است؛ اما این باورمندی فقط نقطه آغازین است. دولت همان گونه 
که در بسیاری از حوزه های دیگر خود را ملزم به حمایت از نهادهای غیردولتی می داند و 
از طریق تخصیص بودجه این حمایت را انجام می دهد، می بایست عالوه  بر حمایت هایی 
از نوع تصویب قوانین تسهیل کننده و ایجاد حاشیه امن برای رسانه ها و فعاالن مبارزه با 
فساد، حمایت بودجه ای را در قبال تشکل های مردمی فعال در عرصه مبارزه با فساد که 
هدفی بسیار مهم تر از هدف مؤسسات برخوردار از مالطفت بودجه ای را دنبال می کنند، 

اعمال کند.
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ادامه از صفحه اول

چین؛ واسطه استراتژیک

 به ویژه آنکه دیگر ظرفیت دیپلماســی عمومی و بهره برداری از بســیج توده اِی 
خارجی نیز برای ایران تمام شده است؛ مگر بخش هایی اندک از چند کشور آفریقایی. 
چرا درک این نکته برای تصمیم گیران سیاســت خارجی ایران دشوار است که روابط 
بین الملل یک بازی چندجانبه با ظاهری دیپلماتیک و رقابت شدید است؟ چندین و 
چند زمین بازی وجود دارد که به هم پیوســته اســت. بازی در زمین غرب و شرق از 
یکدیگر ناگسستنی است. این مهم در قالب موازنه مثبت و موازنه منفی در سیاست 
خارجی کشــورهایی مانند ایران که از موقعیت خاصی برخوردارند، ســابقه داشته 
اســت. در مثالی ساده، روابط بین الملل مانند یک مسابقه جام جهانی فوتبال است 
کــه در چند زمین جریان دارد. اگر قرار اســت در بازی بمانید، بایــد در چند زمین و 
بــه تناوب بازی کنید؛ یعنی ارتباطات عمیقی با طرفین داشــته باشــید؛ یعنی چرخ 
دندانه استراتژیک و اقتصادی شما و بازی های معامالت شما با این دو جبهه متصل 
باشــد. حیرت آور است که درک ســاده لوحانه ای درباره ارتباط با شرق گریبان برخی 
را در ایران گرفته اســت. شکست و پیروزی در این «بازار سیاسی جهانی» بستگی به 
حضور بین المللی و ســپس بســته به قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
شماست. برخی تئوریسین های ژورنالیست که نقش پدرخوانده را برای دیپلمات های 
ما بــازی می کنند، منافع ملــی را به بازی جهالــت گرفته اند و با اعتمادبه نفســی 
مثال زدنی مخالفان خود را غرب زده و واداده می خوانند. آن تئوریســین ژورنالیست 
به درســتی می گوید که: «این ایران نیست که روابط تجاری (آن چنان که منافع کشور 
در آن حاصل شــود) با اروپا و آمریکا را قطع کرده؛ بلکه این آمریکا و اروپا هســتند 
که با تحریم ها و عدم همکاری راه را مســدود کرده اند». این ســخن البته بهره ای از 
واقعیت دارد؛ اما اگر «ظرفیت تاریخی» ایجاد شده بود، وضعیت این گونه نبود. تالش 
چند ساله دیپلماتیک ایران در دولت یازدهم دقیقا کارکردی برای فائق آمدن بر همین 
بن بست داشــت تا راه حلی تدریجی برای این معضل جست وجو کند و جایی برای 
ایران در موازنه جهانی بیابد. در این میان «برجام» اساســا موضوعیتی فرعی داشت. 
راه گشــایی تاریخی و تدریجی و دیپلماتیک هیــچ ربطی به غرب زدگی و غرب باوری 
ندارد که بهانه ای برای هوچی گری ژورنالیستی پدید آورد. نیازی نیست که همه چیز 
را از منظــر تنــگ رقابت های جناحی ببینیم. ایجاد این ظرفیــت تاریخی ما را از تله 
واسطه استراتژیک می رهاند و سبب می شود تا از افتادن به دام وابستگی به روسیه 
و چیــن ِبَرهیم و بتوانیم منافع ملی خــود را دنبال کنیم. ایجاد ظرفیت تاریخی یک 

استراتژی مرحله ای  است که به  ترتیب ذیل باید دنبال شود:
۱- این استراتژی با قدرت ملی، با توسعه سیاسی و با استفاده از نیروهای خوشنام 
ملی در دیپلماســی و با مهار نیروهای خودســر داخلی آغاز می شود. وفاق ملی را 
قربانی شمار معدودی ژورنالیست «خود پدرخوانده» یا سیاسیون بی مسئولیت نکنید. 
تردیدی نیست که سیاست داخلی کنونی راهی خسارت آمیز و برخالف این استراتژی 
را دنبــال می کند. ما نیاز به «جراحــی فکری» داریم تا بتوانیم از همه نیروهای ملی 

استفاده کنیم.
۲- در گام بعدی باید هّم خود را بر غلبه بر ایران هراســی مصروف کنید و سعی 
کنید تا بهانه ها و نگرانی های غرب را یک به  یک و در گفت وگویی مبتکرانه، انتقادی، 
باز و بین المللی رفع و رجوع کنید. پرونده هســته ای و گوام (FATF) را به سرانجام 
برسانید. واضح است که در این دو پرونده زمان به نفع ایران نیست. البته کاری  است 
دشوار و حتما با سنگ اندازی های غربیان و اسرائیلیان و اعراب مواجه خواهیم شد؛ 

اما راهی  است که باید صبورانه پیموده شود.
۳- چند پروژه مشــترک بزرگ اقتصادی با غرب و شــرق را در قالب قراردادهای 

متقن دنبال کنید و خود و مردم را با تفاهم نامه های صوری نفریبیم.

 سلبریتی ها همین اند که می نمایند

همین که به ســلبریتی ها حملــه می کنیم یعنی قبول داریم کــه تأثیرگذارند. 
ُخــب وقتی آنهــا و تأثیرشــان را از بین بردیم، ســلبریتی های  جدیــدی داریم که 
مورد پذیرش بخش هایی از جامعه باشــند؟ اگر عاقالنه و مدبرانه از ســلبریتی ها 
صیانت می کردیم، به جای ناســزاگفتن تحویلشــان می گرفتیم و از احساساتشان 
برای منطقی شــدن جامعه کمک می گرفتیم، خیلی کارها را می شــد توســط آنها 
با هزینه  کمتر انجام داد. ســلبریتی مثل هر فرد دیگری در معرض خطاســت. این 
هــم قبول که به دلیل شــهرت و محبوبیتی کــه دارد، خطایش ضریب می خورد. 
ما می توانســتیم با رفتار درســت، خطاهای آنها را کاهش دهیم و در همان حال 
کارهای خوبشان را ضریب بدهیم. ســلبریتی ها در زیست معمولی و متعادلشان، 
همان گونه که در سه ، چهار دهه گذشــته شاهد بوده ایم، پرخطا نبوده اند، هرچند 
همفکری و همســویی کامل نداشته اند. آنها همین اند که می نمایند، آیا ما آن گونه 
که می نماییم، هستیم؟ تردید دارم آنها که به سلبریتی ها حمله می کنند، نیت خیر 
داشته باشند. اگر هم داشته باشند خروجی شان جز زیان برای کشور و بدبین کردن 

بخش هایی از جامعه به نظام نیست.

هرچند این روند رشــدهای منفی اقتصادی از نیمه دهه ۸۰ شــروع شد؛ اما هنوز به 
فقر شــدید مردم منجر نشده بود یا دســت کم در حد کاهش تقاضای کاالهای لوکس و 
غیرضروری اثرگذار بود. در نتیجه، حتی زمانی که ســهم وام از قیمت مسکن بسیار پایین 
بود، سرمایه گذار، نگران برگشت سرمایه نبود؛ چون مردم با منابع مالی خود، امکان تأمین 
خرید مسکن را داشتند. درواقع شاخص دسترسی به مسکن که امروزه به باالی ۶۰ رسیده 
اســت، زیر ۲۰ و در بســیاری دهک ها زیر ۱۰ بود؛ بنابراین اصوال هیچ ارتباطی بین منابع 
مالی الزم برای ســرمایه گذاری در بخش مســکن، با بودجه دولت وجود نداشت؛ بلکه 
این توان اقتصادی مردم در ایجاد تقاضای مؤثر و ریســک پایین سرمایه گذاری بود که کار 

را پیش می برد.
درواقع کارشناســان نیز مانند سیاســت گذاران دولتی معتقدند نیاز به ساخت ساالنه 
یک میلیون واحد مســکونی (و حتی بیشتر با توجه به انباشــت های قبلی) وجود دارد؛ 
امــا این نیاز فعال به دلیل یک دهه رشــد منفی اقتصادی و کاهش شــدید قدرت خرید 
مردم و گســترش فقر، قابل تبدیل به تقاضای مؤثر نیســت و با ســاخت مسکن هم این 
قدرت خرید ایجاد نمی شود. به همین دلیل است که میزان استقبال واقعی (واریز وجوه 

اولیه)، بســیار کم بود. با این حال این نگرانی وجود دارد که اگر این مسیر رشدهای منفی 
اقتصاد و کاهش قدرت خرید و فقیرشــدن جامعه اســتمرار یابد، در آینده با خطر بسیار 
بزرگ تری مواجه خواهیم بود. چه در آینده، با مثبت شدن چشم انداز اقتصادی و رشدهای 
پایدار به واسطه رفع تحریم و بهبود روابط بین الملل، این نیاز انباشته شروع به تبدیل به 
تقاضــای مؤثر خواهد کرد. در آن صورت در نبود عرضــه کافی و با توجه به زمان بربودن 
دوره ســاخت، جهش های پرهزینه ای را شاهد خواهیم بود. با این حال این به آن معنی 
نیست که مانند سیاست گذاران توصیه کنیم بروید و بدون توجه به تبدیل نیاز به تقاضای 
مؤثر سالی یک میلیون مسکن بســازید؛ آنان همچنان در توهم ساخت دولتی و متمرکز 
هســتند. در مقابل ما توصیه می کنیم با رفع موانع بین المللی و داخلی، هرچه زودتر به 
رشدهای پایدار اقتصادی برگردید و بگذارید این ته مانده بخش خصوصی سرمایه  گذار هم 
تا نابود نشــده، بتواند با واکنش مناســب و با کمترین خسارت (هرچند هم اکنون هم دیر 

شده)، شروع به سرمایه گذاری و تولید کند.
بدترین قسمت ماجرا این است که در طرح مسکن مهر، سرمایه گذاران مسکن را تبدیل 
به پیمانکار کردند! پیمانکارانی که دیگر نیازی به نگرانی از ریسک بازار نداشتند؛ چون قرار 

بود واحدهای ساخته شده مسکن مهر را دولت بخرد! این توافق یا قول، ضربه بسیار بدی 
بر بدنه سرمایه گذاری این کشــور بود. امروزه، سرمایه گذاران هرچند با ریسک های بسیار 
باالیی مواجه هســتند؛ اما حتی ریسک های کوچک را تحمل نخواهند کرد، وقتی دولتی 
باشــد که هرچه و با هر کیفیتی تولید کردنــد را بخرد، دیگر نیازی برای بهبود کیفیت در 
فضای رقابتی نیست و نیازی به خالقیت و نوآوری برای تنوع بخشی، زیباسازی یا کاهش 

هزینه ساخت نیست.
مسئله این است که سیاست گذاران با همین تصورات نادرست انتظار دارند کارشناسان 
همان ایده ها و دستورات آنها را با زبان و قلمی کارشناسی بازگویند و چشم و گوش بسته از 
این سیاست های دستوری پشتیبانی کنند و خود را از شنیدن دیدگاه های درست کارشناسی 
بی نیاز می دانند. درواقع، آنان به چنان توهم دانایی دچار هستند که حتی در همایش ها، 
صرفا با یک حضور نیم ســاعته یا حتی بدون حضور و با ارســال پیام صوتی! منویات به 
کارشناســان می فرمایند و می خواهند که کارشناســان برای ادعاهای آنها پوشینه علمی 
بپوشانند! و بعد از نیم ساعت حضور آنها، کارشناسان به خودگویی و همدیگر را تأیید کردن 

بپردازند!

سفر اخیر شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، به عربستان 
سعودی، با هدف پیگیری و ارتقای سطح روابط استراتژیك میان 
دو کشور که با امضاى موافقت نامه جامع شراکت «راهبردى» 
همراه شــد، در کنار دو نشست با سران کشورهای حوزه خلیج 
فارس و ســران برخی کشورهای عربی، موجب توجه مجدد به 
انگیزه هــای متقابل طرفین به ویژه ســعودی ها به عنوان متحد 

تاریخی ایاالت متحده آمریکا در منطقه شد.
در تحلیل رویکرد ریاض در قبال پکن باید به مهم ترین عامل 
یعنی «اهمیت ذاتی چین» و همچنین «نقش ایاالت متحده» و 
«مسئله ایران» و بر اســاس ابعاد سه گانه اقتصادی، سیاسی و 

نظامی عنایت داشت.
از منظــر «نقش ایــاالت متحده»، آغاز توجــه ویژه به چین 
(و روســیه) متأثر از «بی اعتمادی» شکل گرفته نزد سعودی ها 
نســبت بــه دولــت اوبامــا و نارضایتــی از او بود. ریشــه این 
بی اعتمادی نیز سیاست های دولت آمریکا در قبال ناآرامی های 
ســال ۲۰۱۱ جهان عرب، ازجمله عدم حمایت از حسنی  مبارک 
متحد ســنتی واشــنگتن و محافظه کاران منطقه  و خروج او از 

قدرت در مصر بود. این موضوع موجب شــد تــا ریاض در پی 
کاهش وابســتگی صرف به آمریکا برآید و برای توسعه روابط 
با چین (و روسیه) تالش بیشــتری کند. توافق برجام نیز بر این 
بی اعتمادی و خشم حکام ســعودی نسبت به آمریکای اوباما 
افزود. هرچنــد در دوره ترامپ، روابط دیرینه و راهبردی آمریکا 
و عربســتان بازسازی شد، اما به قدرت رسیدن جو بایدن و نگاه 
منفی او به ســعودی ها، به ویژه محمد بن سلمان، سبب شد تا 
رویکرد نزدیکی به سایر قدرت های بین المللی از سوی عربستان 
با جدیت ادامه یابد؛ چراکه سعودی می توانست هنگام ضرورت 
از روابــط با قدرت هــای غیرغربی برای افزایش قــدرت مانور 
سیاســی بین المللی و منطقه ای خود اســتفاده کند و استقالل 
بیشــتری از آمریکا هنگام اختالف داشــته باشد؛ مانند تحوالت 
مرتبط با بحران اوکراین که این کشور به درخواست های آمریکا 
در بحــث نفت بی توجهی کرد. عالوه بر این، در ُبعد نظامی نیز 
چین می توانست جایگزینی برای تأمین تسلیحات راهبردی مورد 
نیازی باشــد که آمریکا از عربستان دریغ کرده بود. ضمن اینکه 
این همکاری در بخش هایی همچون ســامانه های موشکی و 
بالستیک از منظر سعودی می توانست  نوعی چالش نسبت به 

توان نظامی و دفاعی ایران نیز محسوب  شود.
عامــل دوم و در حال حاضر مهم تــر از زمان روی کار آمدن 
ملک سلمان و محمد بن سلمان، توجه به «اهمیت ذاتی چین» 
است. این امر با توجه به دکترین سلمان و چشم انداز سعودی، 
در راســتای انطباق ریاض با شــرایط توزیع قدرت حال و آینده 

در ســطح بین المللی و چندجانبه گرایی در روابط با قدرت هاى 
بزرگ بوده اســت. چین یک قدرت سیاســی دارای حق وتو در 
شــورای امنیت، یک قدرت نسبی نظامی و دارای امکان صدور 
برخی تســلیحات راهبردی و قدرت اقتصــادی اول محتمل و 
قریب الوقوع جهان اســت که می تواند فرصت های بی شماری 
را برای تحقق چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی در حوزه های مختلف 
ازجمله پروژه های زیرساختی و بلندمدت تدارک ببیند. نیاز چین 
بــه انرژی و لــزوم تثبیت موقعیت خود در منطقه غرب آســیا 
و جهان اســالم نیز توســعه این روابط را از جانب پکن ایجاب 
می کرد. به این دلیل، مقامات عربســتان، چین را شریکی «قابل 
اعتماد» برای ریاض و خود را شریکی «قابل اعتماد» برای پکن 
خواندند؛ مانند تعبیرى که شــی در این ســفر به  کار برد و چین 
را «دوستی خالص و شریکی راهبردى» براى عربستان دانست.

عامل دیگر، «مســئله ایران» اســت. سیاست سنتی چین تا 
پیــش از این عدم جانب داری و صرفا افزایش حضور اقتصادی 
از طریق توســعه متوازن روابط با همه بازیگران منطقه  ای بود. 
از این رو، ســفرهای رئیس جمهور و وزیــر امور خارجه چین به 
منطقه، هم زمان شــامل ریاض و تهران می شد. در بحران های 
منطقه ای نیز این موازنه برقرار بود؛ مانند حمایت از بقای اســِد 
نزدیک به ایران در سوریه و حمایت از رویکرد عربستان در یمن. 
از منظر عربستان، توســعه روابط با چین می توانست اگر منجر 
به توقف همراهی پکن با سیاســت هاى تهران نشــود، حداقل 
آن  را تعدیــل کند یا به جانب لحاظ کــردن دغدغه های ریاض 

در زمینــه بحران های منطقه ای، متحــدان غیردولتی و برنامه 
هســته ای ایران برود؛ مانند بیانیه مشترک عربستان سعودی و 
چین در جریان ســفر اخیر شــی که از ایران می خواهد در امور 
داخلی کشــورهای منطقه دخالت نکند، به همکاری با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بپردازد و عالوه بر آن تأکید می شود که 
همکاری طرفین برای تضمین صلح آمیز بودن برنامه هسته ای 

ایران ادامه خواهد یافت.
نکتــه مهم این اســت که طرح روابط «راهبــردی» چین با 
ایران در جریان ســفر ســال ۱۳۹۴ شــی به تهران، تنها پس از 
اجرائی شــدن توافــق برجام و اطمینان چیــن از رفع تحریم ها 
اعالم شــد. در نتیجه با بازگشــت تحریم ها، چیــن در عمل به 
احتیــاط در روابط اقتصادی بــا ایران پرداخت و از مشــارکت 
در پروژه های زیرســاختی اجتناب کرد. اکنون این ســفر نشــان 
می دهد پکن در مســیر تعریف شــده خود برای منطقه، دلیلی 
برای انتظار بیشتر برای رفع تحریم های ایران ندارد و از این پس 
نیز هر نوع همراهی اقتصادی با ایران، تنها در ســطح تبادالت 
تجاری مرســوم و نــه پروژه های بلندمدت خواهــد بود. نکات 
مورد اشــاره به  معنای مسیر کامال هموار شراکت ریاض و پکن 
یا جایگزین شــدن آن با روابط ریاض و واشنگتن یا پایان اهمیت 
روابط پکن با تهران نیست؛ چراکه نیاز متقابل چین و عربستان 
و شــرایط بین المللی کنونی ایران، اقتضــای چنین رویکردی را 
برای پکن یعنی توجه به منافع خود داشــته است. هر بازیگرى 
به منافع خود می اندیشــد و ایران نیز باید بر این اســاس عمل 
کند و براى جلوگیرى از ازدســت رفتن فرصت هــا، با تغییر در 
شــرایط تحریمی و بین المللی خود، مانع کاهش بیشتر منزلت 
ژئوپلیتیکش شــده و به متوازن و متنوع ســازى روابط خارجی 
خــود بپردازد. باید توجه کرد کــه همکاری های راهبردی میان 
کشورها با «موافقت نامه »های کمی و زمان بندی شده دوجانبه 
که «عملیاتی»اند، به منصه ظهور می رسد، نه عضویت صرف 
در سازمان های مشترک منطقه ای یا انعقاد «تفاهم نامه»هایی 
کــه صرفا مبین تمایل طرفین برای همکاری اند ولی در عمل تا 
بهبود شرایط بین المللی و رفع تحریم ها جنبه «نمادین» دارند.

چین، عربستان و ایران
روابط «راهبردی» عملیاتی و نمادین

مدرس دانشگاه

مهدی علیخانی

ادامه از صفحه اول

مسکن ملی از دیدگاه کارشناس و سیاست مدار

لطفا اجرای قانونبرای بلوچ شناس شهیر دکتر «محمود زندمقدم»
شــوربختانه پس از انقالب بی مهری هایی ناگوار به محمود زندمقدم شــد. وی از ســازمان برنامه و بودجه اخراج شــد. زندمقدم همیشه از 
بی مهری بزرگ و ناحقی که به وی شــده بود، گالیه داشــت. از اینکه چرا مســئوالن وقت سازمان برنامه و بودجه چنین حکم به اخراج وی داده 
بودند همیشــه در رنج بود. اگرچه دکتر محمود زندمقدم از ســازمان برنامه و بودجه اخراج شد، اما این شرایط موجب نشد تا ارتباطش با استان 
سیستان وبلوچستان قطع شود و در ادامه فعالیت های علمی و پژوهشی و با خرج و هزینه کرِد شخصی، عاشقانه همچنان به تکمیل مطالعات 
خود در سیستان وبلوچســتان همت گماشت. سال های ســال رفت وآمد به چابهار و سیستان وبلوچستان موجب شده بود افزون بر لباس و دیگر 
نمادهای فرهنگ محلی چابهار و جنوب اســتان، خلقیات دکتر زندمقدم نیز رنگ و بویی شــبیه به ایرانیان ارجمند بلوچ به خود گیرد. منزل دکتر 
زندمقدم هم به صورت معمول محلی بود برای حضور شخصیت های فرهنگی و اجتماعی بلوچ که خانه زندمقدم را خانه خود می دانستند. در 
ســال های ابتدایی دهه ۸۰ خورشیدی به واسطه معرفی دکتر حمید احمدی جلسات صمیمانه و مستمری با دکتر محمود زندمقدم داشتیم که 
در این جلســات شــماری از استادان و محققان مطالعات قومی در ایران مانند استاد کاوه بیات و دکتر حمید احمدی نیز حضور داشتند. جلساتی 
هفتگی که در آن زندمقدم همواره جمع را از تجارب و دانش وسیع و عمیق خود درباره جنوب شرق کشور بهره مند می کرد. این ارتباط بعدها نیز 
اســتمرار داشت و برای انتشار شماره ۵۷ فصلنامه گفت وگو در بهار ۱۳۹۰ ویژه سیستان وبلوچستان افزون بر بهره گرفتن از راهنمایی ها و تجارب 
دکتر زندمقدم، فرصتی هم دست داد و مصاحبه ای تحت عنوان «حکایت های بلوچ» از ایشان در زمستان ۱۳۸۹ گرفته شد و در مجله گفت وگو 
منتشــر شــد. زندمقدم آثار درخوری خلق کرد. خدمات برجســته ای به ایران و ایرانی کرد و تا عمر داشت نگران سرنوشت هم میهنان خود بود. 
آخرین  باری که ماه های پیش تلفنی جویای احوال وی بودم، این نگرانی از بیان و کالمش دور نمی شــد. آرزو داشــت روزی که روی در نقاب خاک 
می کشد، چابهار میزبانش باشد، آرزویی که تحققش ممکن نشد. اما چابهار و سیستان وبلوچستان همچون دیگر نقاط ایران عزیز همچنان نام و 
یاد بزرگانی وطن خواه و مشفق را که مسئوالنه زندگی خود را وقف دانش و تحقیق و آبادانی و توسعه ایران و به  ویژه سیستان وبلوچستان کردند، 

گرامی می دارد. یاد محمود زندمقدم، بلوچ شناس شهیر و برجسته، گرامی باد.

دادگاه باید همه شواهد، دالیل و مدارک را بررسی کند، فرصت دفاع به متهم بدهد، مهلت های قانونی برای تدارک دفاع و اعتراض متهم به 
قرارها و آرای صادرشده و مانند اینها را رعایت کند و باالخره خیلی چیزهای دیگر. وظیفه دادگاه اجماال کشف حقیقت و اجرای قانون و عدالت 
است. اگر در همه دنیا، ازجمله کشور خودمان ایران، محاکمه های کیفری زمان زیادی طول می کشد، به خاطر این نیست که دادگاه «قاطعیت» 
ندارد، بلکه به این دلیل است که سعی می کند «در اجرای قانون و عدالت» قاطعیت داشته باشد. بدون رعایت همه این نکات، محاکمه به 

سرعت به پایان می رسد و رأی هم صادر می شود، ولی آیا این سرعت می تواند به معنای اجرای قانون باشد؟
 ۵- دادگاه محیطی برای انتقام نیست. اصال محکمه و قضاوت پدید آمده اند که حق و عدالت جانشین انتقام شود. کسی خبط و خطایی 
کرده و متهم به ارتکاب جرمی شده و شخصی یا جامعه ای از عمل او زیان دیده است؛ دادگاه باید حق را به موجب قانون در مورد او اجرا کند، 
نه آنکه از او انتقام بگیرد. یکی از مصادیق مبارزه با بزه، جلوگیری از فرهنگ انتقام و انتقام جویی اســت. اگر دادگاهی بخواهد خود در مسیر 

انتقام جویی گام بردارد، از دیگران چه انتظار می شود داشت.
۶- هیچ قاضی و دادگاهی نمی تواند پیش از مطالعه دقیق پرونده و برگزاری محاکمه تشخیص قضائی بدهد که سرنوشت آن پرونده و آن 

متهم چیست، چه رسد به کسانی که یا قاضی نیستند یا اگر هم قاضی اند ربطی به آن پرونده و متهمش ندارند.
۷- یکی از اهداف مجازات ها، تنبه جامعه است؛ یعنی مردم ببینند و بدانند که اگر جرمی مرتکب شوند، عاقبت بدی در انتظار آنهاست. اما 
این به آن معنا نیست که برای ارعاب و ترساندن مردم، مجازاتی بیش از مجازات قانونی به متهم داده شود و نام آن قاطعیت گذاشته شود. 
جامعه زمانی از دیدن رأی مجرم و اجرای آن متنبه می شــود و عبرت می گیرد که آن را با قانون و عدالت نیز منطبق بداند. اگر تصور جامعه 

از یک حکم این باشد که عادالنه نیست، درس بی عدالتی می آموزد. بر بستر فضای بی عدالتی هر خشم، خشونت و کینه ای رشد می کند.
۸- بازگردیم به جمله کوتاه آقای رئیس قوه قضائیه که اگرچه در آن ضمیر من آمده است، اما ناظر است بر تمام دستگاه قضا و دادسراها 

و محاکم و مخاطبی عمومی دارد: «از من اجرای قانون را بخواهید». لطفا قانون را اجرا کنید.

برگ سبز خودرو  موتور  سیکلت  هیلدا  تیپ  
CLICK VARIO 150  رنگ قرمز مدل ۱۳۹۶ 

به شماره پالک ایران ۱۳۹ _ ۱۲۹۹۶ و شماره موتور 
WH162FML1*17A64565 و شماره تنه 

N1WEDXGELKAF16603 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

 کارت دانشجویی  
  نام پدر حسین با شماره دانشجویی ۹۸۱۱۳۵۶۰۰۸
  از دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده توانبخشی

  رشته کاردرمانی در مقطع کارشناسی مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز ، سند کمپانی ، بنچاق و تسلسل اسناد خودرو   پژو  ۲۰۶  

 رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۰ به شماره پالک ایران

 ۶۵ _ ۵۹۳ د ۵۵ و شماره موتور ۱۴۱۹۰۰۲۴۹۲۴ و شماره 

شاسی NAAP03ED4BJ519216 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  mc شناسنامه مالکیت خودرو پژو  ۲۰۷  ا توماتیک
 مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ۲۵۷ ل ۸۷ ایران  ۲۵ 

و شماره شاسی ۲۴۶۸۰۰ و شماره موتور ۰۰۰۰۳۸۳ 
بنام  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

 برگ سبز ، کارت ماشین ، سند کمپانی و تسلسل اسناد 

  خودرو  سمند  ایکس ۷  مدل ۱۳۸۱ به شماره پالک ایران

  ۱۰ _ ۵۷۸ ط ۲۱  و شماره موتور ۳۲۹۰۸۱۱۷۰۷۰ 

 و شماره شاسی ۸۱۲۱۵۹۷۴ به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



یکشنبههنر
۲۰ آذر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۴۳
www.sharghdaily.com ۶و۷

 تحلیل شما از ساخت فیلم سیاسی در سینمای ایران چیست؟  .
نســبت به این جنس ســینما و شیوه فیلم ســازی، نگاه های متفاوتی، چه در 
جامعــه منتقــدان خودمان و چه در جوامــع معتبر و حرفــه ای جهانی وجود 
داشــته اســت. اما قدر مســلم نمی توان از آن به عنوان ژانر سیاســی نام برد، 
زیرا «ژانر» نشــانه ها و ریشــه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعــی و قالب و فرم 
بصری خودش را دارد و این فرم باید جایگاه تثبیت شــده تاریخی اش را از طریق 
عناصر تکرارشــونده و مضامین مختص به خود پیدا کند. طبیعی اســت که باید 
دست مایه هایی در فیلم وجود داشــته باشد که آن را به عنوان یك ژانر مستقل 
و برخــوردار از الگو و ســبک خاص بپذیریــم. مثل ژانر موزیــکال، کمدی، نوآر، 
وحشــت، جنگ و وســترن که این آخری با اینکه در یــک دوره تاریخی متوقف 
شــد، اما هرازچندگاهی در برخی فیلم ها نمود پیدا می کند، چراکه هنوز ظرفیت 
پرداختن به آن وجود دارد و بازی با آن فرم، مضمون، فردگرایی و شمایل نگاری 
قهرمان همچنان جذاب اســت. یا مثال در «فیلم نوآر» شــمایل یک ضد قهرمان 
خاکســتری را داریم که می خواهد فردیت خودش را در یک تالش مذبوحانه که 
عمدتــا به تراژدی منتهی می شــود، به نمایش بگذارد. یا فیلــم «موزیکال» که 
ســازوکار خودش را دارد و این ســؤال همچنان باقی اســت که چرا در سینمای 
ایران نتوانســتیم تجربه های مداوم و جریان ســاز موزیکال داشته باشیم؟ پاسخ 
این اســت که بخشی از آن ریشه فرهنگی دارد و به جامعه سنتی ما برمی گردد. 
مثال بارز آن ســاخت فیلم هایی چون «حسن کچل» و «بابا شمل» ساخته علی 
حاتمی است که در همان دوران شکل گیری «موج نو» در اواخر دهه ۴۰ و نیمه 
اول دهه ۵۰ با شکست مواجه شد و ادامه پیدا نکرد. بعد از سال ۵۷ نیز این نوع 
سینما اساسا قادر به شکل گیری و احیا نبود، زیرا یکی از مهم ترین ارکان و عناصر 
فیلم موزیکال، حضور موســیقایی و تجمع یافته آدم ها (اعم از زن و مرد) است 
که در این هم ُســرایی و موقعیت های فانتزی خودشــان را به نمایش بگذارند و 
این عمال امکان پذیر نبود. پس با نگاهی گذرا می توان متوجه شد که در سینمای 
ما مســئله «ژانر» و شــکل یابی حرفه ای و قاعده مند آن (به جز یک استثنا یعنی 
ژانر جنگی) عمال منتفی است. ما در زمینه «سینمای سیاسی» یا «فیلم سیاسی» 
هم نتوانســتیم مرحله به مرحله براســاس التهابات اجتماعی و سیاسی که در 
دوران مشــروطه و دهه های ۲۰ و ۳۰ تجربه کردیم، نمونه ها و مصادیق عینی و 
تاریخی اجتماعی اش را به شــکل عمیق و بــا نگاهی منصفانه و جامع االطراف 

به نمایش بگذاریم.
 به نظر شما دلیلش چیست؟  .

بخشــی از آن به تداوم یک آزمون و خطا برمی گردد. اگر خودمان را به اوایل 
ســال های دهه ۳۰ محــدود کنیم، می بینیم کــه به دنبــال بحران های داخلی 
کودتایــی انجــام می پذیرد و در ایــن دوران فترت، یک نوع تلخ اندیشــی و نگاه 
تراژیک در حوزه ادبیات و شعر و ُرمان حاکم می شود. اتفاقا در سینما تالش هایی 
صورت می گیرد تا جامعه منفعل و به ســکون کشــیده شده و سر به تو از طریق 
یک ســری مضامین خانوادگی که عمدتا در سطح باقی می مانند، دیده شود. اما 
این نمایِش از هم  پاشیده شــدن کانون خانواده در فیلم های ســینمایی، بیشتر با 
پایان های خوش و باسمه ای همراه است و چنین فیلم هایی نمی توانند قصه شان 

را به درستی تعریف کنند تا به آثار مطرح و ماندگار زمانه خود تبدیل شوند.
 چه فیلم هایی در آن مقطع با چنین نگاهی ساخته شدند؟  .

در ســال های نیمه اول دهه ۳۰ فیلم های «افســونگر» اســماعیل کوشــان، 
«گرداب» حســن خردمند، «بی پناه» گرجی عبادیا، «غفلت» علی کسمایی و چند 
اثر مهــدی رئیس فیروز مثل «ولگــرد»، «لغزش» و «پایان رنج هــا» به این نوع 
مضامین و دســت مایه ها (عمدتا با نگاه و قصه های کلیشــه ای) پرداختند. جدا 
از آنکه از طریق این فیلم ها می توانیم به یک خوانش تاریخی برســیم، متأسفانه 
آرشیو کامل و کنترل شده خوبی نداشــتیم تا از فیلم های علی دریابیگی، مهدی 
رئیس فیروز، اسماعیل کوشان، علی کسمایی و سیامک یاسمی به خوبی مراقبت 
کنیــم تا بعدها بتوانیم آنها را در ســینماِتک یا فیلمخانــه به نمایش بگذاریم و 
نگاهــی تاریخی - اجتماعی و در عین حال ســاختاری به این گونه آثار داشــته 
باشــیم. به عنــوان مثال می بینیم که ایــن نوع ملودرام هــای خانوادگی، گاهی 
در یــک قالب و نمایش اتراکســیونی برگزار می شــوند. ُکالژی که در آن رقص و 
آواز و نمایش اخالق گرایی و شــادی و غم و... و ســر به سنگ خوردن آدم ها را 
می بینیــم. از جایی به بعد، فیلم های ســاموئل خاچکیــان را داریم که گاهی با 
قصه های خانوادگی شــهری اش (بازگشت، دختری از شیراز و چهارراه حوادث) 
و گاهی با مضامین پلیســی و جنایی که ســنخیت چندانی با روابط و مناســبات 

فرهنگی - اجتماعِی مبتنی بر رئالیسم زمانه خود ندارند (فیلم هایی چون «فریاد 
نیمه شــب»، «یك قدم تا مــرگ»، «دلهره»، «ضربت»، «سرســام» و «عصیان») 
تماشــاگر خودش را سرگرم می کند. به همین خاطر اگر گاهی فیلم هایی ساخته 
شــده که در بســتر روایت اجتماعی به حوزه های سیاســی هــم طعنه می زند، 
آن قــدر کم رنگ و محدود اســت که نمی توان از آنها یاد کــرد. مثال فرخ غفاری 
بر اســاس پیشــینه اولیه چپ خود فیلمــی مثل «جنوب شــهر» را در تعامل و 
همفکری با جالل مقدم می ســازد. فیلم سال ۱۳۳۷ ســاخته می شود، اما سه، 
چهار ســال توقیف می شود و در نهایت اداره سانسور اجازه می دهد با یك پایان 
خوش به نمایش درآید و آن نگاه رئالیســتِی تلخ اندیشانه  که مدنظر جالل مقدِم 
فیلم نامه نویس و فرخ غفاری کارگردان بود، عمال به چیز دیگری تبدیل می شود. 
این نخســتین فیلمی بود که یک طبقه اجتماعی را انتخاب کرده بود و مصائب 
و واخوردگِی آنها در زندگی روزمره شــان را به نمایش می گذاشت و قصد داشت 
به نوعی نگاه نقادانه اجتماعی برســد، اما ممیزی شــاکله اصلی این فیلم را به 
هم ریخت. همین موضوع باعث شــد افراد دیگری هم که قصد داشتند از امثال 
فرخ غفاری تبعیت کنند و چنین فیلم هایی بســازند، منصرف شوند و عطای آن 

را به لقایش ببخشند.
یا ابراهیم گلستان در فیلم «خشت و آیینه» (۱۳۴۴) کم و بیش سعی می کند 
در کنــار نگاه کامال شــخصی و متکی بر فرم خود، نیم نگاهــی نیز به حوزه های 
اجتماعی داشــته باشد. اما تکلیف کارگردان با خود و مخاطبش و شکل روایتی 
که انتخاب کرده، مشخص نیســت. از سویی می خواهد به دنیای شخصی، بیان 
تغزلی و شــاعرانه خودش پایبند باشــد و از ســوی دیگر بدش نمی آید خود را 
به عنوان یک فیلم ساز معترضِِ اجتماعی نگر معرفی کند که به نظرم به هیچ کدام 
از این دو هدف نمی رســد و نهایتا فیلم (با وجود برخی ارزش های ســاختاری و 
بصری اش) مخاطب شناسی گسترده ای پیدا نمی کند. در ادامه و در دوره ای بعد 
از «انقالب ســفید» یا (یا به قول معروف) «انقالب شــاه و ملت» که قرار است 
امید و خوش بینی هایی به جامعه تزریق شود، از سمت فیلم سازانی مثل سیامک 
یاســمی سنگ بنای «ســینمای رؤیاپرداز» گذاشته می شــود. در فیلم هایی مثل 
«قهرمان قهرمانان»، «آقای قرن بیســتم»، «گنج قــارون» و «حاتم طائی» کامال 
این آشــتی پذیری طبقاتی را شاهد هستیم. در این فیلم ها قشر فرودست جامعه 
شــهری را می بینیم که همچنان در بطن ســنت و نوعــی اخالق گرایی عوامانه 
جا خوش کرده و به مرور با یک ســری نشــانه های روبنایــی مدرنیته نیز روبه رو 
می شود. علی بی غِم فیلم «گنج قارون» در آن شمایل نگاری محمدعلی فردین، 
الگو و نمونه تمام عیار چنین قهرمان محبوب و ســمپاتیکی است و تا مدتی این 
تیپ، ارتباط خوبی (در جهت همذات پنداری) با مجموعه ای از اقشار فرودست 
و عامی و طبقه متوسط رشدنیافته جامعه شهری (خصوصا قشر کارگر و افرادی 

که از نظر بنیه اقتصادی شرایط خوبی ندارند) برقرار می کند.
اما همین فیلم ها و این گونه مضامین، ظرفیت کوتاه تاریخی ســه، چهار ساله 
دارند و از اواخر دهه۴۰ با شکل گیری جریانی به اسم «موج نو»، نگاهی متفاوت 
و ُکنش مند را شــاهد هستیم که از دل آن می توانیم نمونه هایی از یک «سینمای 
معترض» را ببینیم؛ ســینمایی که یک لحــن کامال اجتماعی دارد و گاهی اوقات 
پــا را فراتر می گذارد و به یک نگرش سیاســی هم می رســد، امــا در هر صورت 
نمی توانیم از این فیلم ها مثل «قیصر»، «آرامش در حضور دیگران»، «تنگســیر»، 
«بلوچ»، «کندو»، «دایره مینا»، «گوزن ها» و«ســفر ســنگ» بــه عنوان فیلم های 

سیاسی نام ببریم.
 چرا از این فیلم ها خوانش سیاسی شد؟  .

بضاعت «فیلم سیاســی» آن قدر در ســینمای ما در این ســیر تاریخی اندک 
بوده اســت که گاهی افرادی حتی به عنوان منتقد، برخــی از فیلم ها را به نفع 
تلقــی غلط خود مصــادره به مطلوب می کننــد. آنها وقتی ســوژه یک فیلم را 
تحلیــل و آنالیز می کنند، گاهی از آن واقعیت عینی و تحلیل درســت تاریخی- 
فرهنگی-اجتماعــی پــا فراتر می گذارند و بــا نگاهی افراطی با ایــن فیلم ها و 
مضامین و جهان بینی سازندگانشــان روبه رو می شــوند. مثال می گویند این فیلم 
پتانســیل اینکه از آن برداشــت و تحلیل سیاسی نیز داشته باشــم، وجود دارد، 
در صورتی کــه در واقعیت امر، نگاه خالق اثر مثل مســعود کیمیایی، امیر نادری 
یا داریوش مهرجویی این گونه نبوده که با خودشــان فکر کنند می خواهند با یک 
هدف از پیش تعیین شده فیلمی سیاسی بسازند. وقتی داریوش مهرجویی برای 
ساخت فیلم «گاو» (براساس دغدغه های فلسفی اش) به سراغ «عزاداران بیل» 
غالمحسین ساعدی می رود، در وهله اول قرار است نگاهی نقادانه و روان کاوانه 

بهناز شیربانی: اینکه دقیقا به چه فیلمی می توان عنوان سیاسی اطالق کرد و آیا اساسا زمینه ظهور و بروز چنین فیلم هایی در سینمای ایران وجود دارد یا خیر؟ محل بحث و نظر بسیاری است. جواد طوسی از منتقدان باسابقه سینمای ایران معتقد 
اســت در تمام سال های گذشته عمدتا از بسیاری از فیلم های اجتماعی، خوانش های سیاســی صورت گرفته و مثال وقتی داریوش مهرجویی برای ساخت فیلم «گاو» (براساس دغدغه های فلسفی اش) به سراغ «عزاداران بیل» غالمحسین ساعدی 
می رود، در وهله اول قرار است نگاهی نقادانه و روان کاوانه داشته باشد. یا مهم ترین فیلمی که با نگرش اجتماعی ساخته شده و از آن برداشت و داوری سیاسی شده، «گوزن ها»ی مسعود کیمیایی است، ولی نمی توانیم از آن به عنوان فیلمی سیاسی 

نام ببریم. اینکه مرز بین سینمای سیاسی و اجتماعی در ایران چطور تعریف می شود و کدام یک از فیلم سازان در بیان مفاهیم سیاسی در آثارشان موفق بوده اند، محوریت گفت وگوی ما با جواد طوسی است.

بررسی سیر تاریخی محدودیت های ساخت فیلم سیاسی در گفت و گو با جواد طوسی، منتقد سینما

چرا نمی توانیم از زندگی مصدق فیلم بسازیم

متأســفانه در چرخه تولید داخلــی ما فیلم های 
سیاسی (به جز چند مورد استثنا) نتوانسته اند از 
نظر فرم، مضمون و ســاختار، آثار تاریخ ساز و ماندگاری 
باشــند، این به نگاه کنترل شونده در ســینمای ما و حوزه 
مدیریــت دولتــی آن و غیبت آشــکار بخش خصوصی 
توانمنــد و حرفه ای و صاحب هویــت برمی گردد. وقتی 
دســت مِن خالق اثــر و فیلم ســاز و فیلم نامه نویس باز 

نیست، نمی توان شق القمر کرد.

بضاعت «فیلم سیاسی» آن قدر در سینمای ما در 
این ســیر تاریخــی اندک بوده اســت که گاهی 
افرادی حتی به عنوان منتقــد، برخی از فیلم ها را به نفع 
تلقی غلط خود مصادره به مطلــوب می کنند. آنها وقتی 
ســوژه یک فیلم را تحلیل و آنالیز می کننــد، گاهی از آن 
واقعیــت عینی و تحلیل درســت تاریخــی- فرهنگی-
اجتماعی پــا فراتر می گذارند و با نگاهــی افراطی با این 
فیلم هــا و مضامین و جهان بینی سازندگانشــان روبه رو 

می شوند. 

دیدگاه ها و نحله های فکری و مناســبت ها و ضرورت های تاریخی معاصرشــان 
محشــور نبودی، نمی توانی صرفــا به اتکای بعضی منابع بــا این موضوعات و 
رویدادها روبه رو شوی. اگر به اواخر دهه ۴۰ یا دهه حساس ۵۰ می پردازیم، باید 
با اتفاقات آن زمان واقع بینانه و مبتنی بر نگرش عمیق جامعه شناســانه مواجه 
شــد. نمی توانیم از یک سیستم حکومتی و مدرنیســِم عاریتی آن تعریف کنیم و 
متقابال بــدون ارائه دالیل متقن، «جنبش چپ» را در آن شــرایط تاریخی (فارغ 
از تــب تنِد گرایش های چــپ در جامعه جهانی) مخــرب و ضربه زننده بدانیم 
و آن را بی رحمانــه داوری کنیــم و با زبان بی زبانی بگوییــم که هر بدبختی که 
اکنون بر ســر ما می آید، از ذوق زدگی احساســی یک گروه انسان چپ مثل جالل 
آل احمد و شــریعتی و گلسرخی و... بوده اســت. چه بسا اگر همکار عزیز منتقد 
من حسن حسینی با رخدادها و مناسبات تاریخی، اجتماعی و سیاسی دهه های 
۳۰ و ۴۰ رودررو شــده بود و در کوران گســترش آرمان خواهــی قرار می گرفت، 
مقداری تحلیل و ارزیابی اش را نسبت به آثار اجتماعی آن دوران و حرکت «موج  
نو» درســت  تر و عمیق تر ارائه می داد. من هیچ گاردی در برابر «مدرنیته» ندارم؛ 
ولی وقتی این مدرنتیه نســخه ای دست  ســاز و روبنایی باشد و از دل این جامعه 
اخذ نشــود، دســتاورد نهایی آن را در نیمه دوم دهه ۵۰ و آن وضعیت ملتهب 
آنارشیســتی می بینیم. در واقع، سیســتم حکومتی وقت، دِر باغ ســبزی نشــان 
می دهد و روی آن عنوانی رفرمیســتی (از زاویه دیــد خود) می گذارد. اما توجه 
داشــته باشــیم که این سیســتمی که آ ن قدر در فردیت خود سنگ اسطوره های 
باستانی و ارزش های متقدم تاریخی را به سینه می زد و می خواست دروازه های 
«تمــدن بزرگ» را بگشــاید، چگونــه از اعتبار می افتد. حاال مــن در مقام منتقد 
بگویــم، همه این مصائب و مشــکالت به خاطر یک ســری احســاس گرایی ها و 
روبنایی عده ای آدم چپ بود که نه تحلیل داشــتند و نه زمینه مطالعاتی درست 
و فقط تئوری های شــعاری خودشــان را اجرا می کردند. آیا ایــن کلی بافی ها و 
نســخه پیچیدن ها با واقعیت عینــی آن دوران در چنین جابه جایی های تاریخی، 
همخوانی دارد؟ آیا این یک نوع دهن کجی عامدانه نیست، وقتی مِن منتقد دارم 
دهه ۵۰ را تحلیل می کنم، به جای اینکه از فیلم هایی مانند «بلوچ» و «گوزن ها» 
و «دایره مینا» و «کندو» و «مرثیه» (امیر نادری) که وضعیت اجتماعی و سیاسی 
آن دوران و جمعی از اقشــار فرو دست و از عدالت جامانده را توصیف می کنند، 
یاد کنم و قضاوت منصفانه ای نســبت به این آثار داشــته باشم، بیایم از افرادی 
مثل عزیز رفیعی، نصرت اهللا وحدت و ســاموئل خاچیکیان و... نام ببرم و آنها را 
مهم تر جلوه بدهم؟ شــما به کتاب «شناخت نامه سینمای ایران» ایشان نگاهی 
بیندازیــد. اغلب آثار «موج نو» از دید این عزیز گرانمایه به لعنت خدا نمی ارزند؛ 

اما متقابال َدم رضا فاضلی، رضا صفایی، صابر رهبر و... گرم!
اگــر در حال حاضر نگاهی نقادانه به طیف منتقدان داشــته باشــم، می توان 
جامعه ای پراکنده و جدا افتاده را شــاهد بود که هرکسی محفل خودش را دارد. 
متأســفانه پاتوق فرهنگی هم نداریم که به یک شــرایط متقاعدکننده برسیم، تا 
ببینم من ســوراخ دعا را گم کرده ام یا دوست مان حســن حسینی. متأسفانه در 
این وضعیت، فقط به تاریخ جفا می شــود و مــورد داوری یک جانبه، نامنعطف 
و تحریف شــده قرار می گیرد. در این بین، تکلیف نسل های بعد چه می شود که با 
این داوری های اغلب غلط نســبت به برخی دوره هــای تاریخی و رخدادهایش 
(به عنوان یک منبع آرشــیوی) روبه رو شده اند و ناآگاهانه ممکن است بر کلیت 

آن صحه بگذارند؟
 برگردیم به سینمای دهه ۶۰.  .

در شــرایطی کــه جامعه به دنبــال پیدا کردن خود اســت، ســینما از ناحیه 
تریبون هــای مختلف در معرض اتهام قرار دارد و در امتدادش جامعه روحانیت 
هــم اغلب نگاه بدبینانه خــودش را به این نوع و شــکل از فرهنگ و هنر دارد. 
آنها معتقد بودند ســینما همان چیزی اســت که در زمان شــاه در سردر اغلب 
سینماهای شهر در فیلم هایی مثل «مهدی مشکی و شلوارک داغ»، «نقص فنی» 

و «کلک نزن خوشگله» و «کج کاله خان» و... نمونه های خارجی اش در فیلم های 
«الندابوزانکا»، «دوســتان» و «مادام کاملیا ۲۰۰۰» می دیدیم و نباید به این سینما 
اعتماد کــرد. روی همین اصل، وقتی چنین نگاه بدبینانــه ای در آن دوره وجود 
دارد، خیلی دشــوار اســت که مدیران فرهنگی ما بتوانند برای ســینمایی با این 
تصویر ُپرکنتراســت، حقانیت و ارزش گذاری دوباره ای قائل شوند. شما می بینید 
که در اوایــل دهه ۶۰، همچنان با آزمون و خطا روبه رو هســتیم و فیلم هایی با 
نگاه ایدئولوژیک این زمانه به آسیب شناســی یک دوره سپری شــده می پردازند و 
فئودالیسم و ظلم و ســتِم ارباب و کارفرمای استثمارگر را به نمایش می گذارند 
یا خشونت ساواک را به نقد می کشــند. البته از دل این موضوعات، فیلم سازانی 
مثل زنده یاد خســرو ســینایی در فیلم «هیوالی درون» و زنده یاد رضا میرلوحی 
در «اشــباح» نگاه متفاوتی به مأموران ساواک دارند؛ ولی بخش درخور توجهی 
از این فیلم ها بســیار بد و کلیشــه ای با این مضامین روبه رو می شوند. یک سری 
از فیلم ها هم در ســال ۵۹ ساخته می شــود که در محاق توقیف قرار می گیرند؛ 
ازجمله «گفت هر سه نفرشــان» و «آقای هیروگلیف» ساخته غالمعلی عرفان 
که نه به نمایــش درمی آیند و نه خود ســازنده اش می تواند به حیات فرهنگی 
و فیلم ســازی اش ادامه دهد. چنین فیلم هایی، دســتمایه خود را در آن شــکل 
سیاسی و لحن اجتماعی به گونه ای پرسوءتفاهم روایت می کنند و به همین خاطر 
از سوی بخش ممیزی، در یک حذف نامنعطف قرار می گیرند و توقیف می شوند 
یا فیلمی مثل «حیاط پشــتی مدرســه عدل آفاق» داریــوش مهرجویی که برای 
کانون پرورش کودکان و نوجوانان ســاخته شد، به لحاظ مضمون نمادین خود و 
حضور آدم هایی با خلق و خو و روحیات و عملکرد متفاوت (اعم از مدیر و ناظم 
و معلم و...) در یک محیط آموزشــی، زمینه تفسیرپذیری موسع را در حوزه های 
اجتماعی و سیاســی ایجاد می کند و توقیف می شود و بعد از حدود هشت سال 
با یک ســری تغییرات و جرح و تعدیل ها به نمایش عمومی درمی آید . در همان 
ســال های ۵۹ و ۶۰ فیلم مهم «خط قرمز» مسعود کیمیایی ساخته می شود که 
تفســیر سیاسی مشــخصی دارد و تمام مونولوگ های شخصیت مرکزی (َامانی 
با بازی چشــمگیر ســعید راد) در مقام یک بازجوی رده باالی امنیتی ســاواک، 
مانند مانیفســت و بیانیه ای کنایه آمیز اســت. در واقع، دلیل اصلی توقیف شدن 
این فیلم را (پس از نمایش در اولین دوره جشــنواره فیلم  فجر)، جدا از مســئله 
حجــاب، باید در همین تک گویی هــای تنِد َامانی و گفت وگو های ردوبدل شــده 
میان او و همســرش الله (فریمــاه فرجامی) و برادر همســرش (به عنوان یک 
زندانی سیاســی) دانســت که به حوزه های اجتماعی و سیاســی و ایدئولوژیک 
سرک می کشــد. می توان گفت که آقایان بهشــتی و انوار، دِر باغ سبز به بعضی 
فیلم ســازان نشان دادند و فیلم هایی در این دوره ساخته شد؛ اما بعد نمی توانند 
به عنوان رایزن فرهنگی و یک سیاست گذار، شرایط متقاعدکننده ای برای نمایش 
عمومــی این فیلم ها ایجاد کنند که «مرگ یزدگــرد» بهرام بیضایی یکی دیگر از 
آنهاســت که در همان مقطع ســاخته شــد و فراتر از خوانش تاریخی متفاوت 
خود، بیانی تأویل گر و بدبینانه دارد و همان سرنوشت «خط قرمز»، شامل حالش 
شــد. در نتیجه، برای این مدیران سینمایی دو گزاره ایجاد می شود؛ یا بیش از حد 
دچار خودسانسوری و محافظه کاری شــدند یا نتوانستند از َپس برخی جریانات 
برآیند. در همین دوره فیلمی به نام «خانه عنکبوت» علیرضا داوودنژاد ســاخته 
می شــود که دستمایه های سیاســی- اجتماعی دارد. در این فیلم افرادی از یک 
دوره سپری شــده تاریخی به دلیل شــرایط ملتهب ناشی از انقالب به یک مکان 
امن پناه آورده اند و حاال خودشــان به جان همدیگر افتاده اند. این فیلم به اتکای 
هوشــمندی فیلم نامه نویس خود، نوعی آسیب شناســی تاریخی هم می کند. از 
طرفی، پایان بندی فیلم هایی مثل «خانه عنکبوت» یا «اشــباح» به شکلی برگزار 
می شــود که گویی به دنبال این وضعیت تلخ، نمی توان به آینده خوش بین بود. 
فیلم «حاجی واشــنگتن» علــی حاتمی نیز به دنبال نمایش در نخســتین دوره 
جشنواره فیلم فجر مورد داوری پرسوء تفاهم در گستره نگاه تاریخی علی حاتمی 

داشــته باشــد. یا وام گیری او از قصه «آشــغالدونی» مجموعه «گور و گهواره» 
ســاعدی در فیلم «دایره مینا»، بیشتر در جهت دســتیابی به بیانی معترضانه و 
افشــاگرانه بوده است که قاعدتا پرسه  زنی خودش را از بطن جامعه اخذ می کند  
اما قصد ندارد به فیلمش برچســب سیاسی بزند. مهم ترین فیلمی که با نگرش 
اجتماعی ســاخته شــده و از آن برداشت و داوری سیاسی شــده، «گوزن ها»ی 

مسعود کیمیایی است  ولی نمی توانیم از آن به عنوان فیلمی سیاسی نام ببریم.
فیلم با یك النگ شــات از شهر تهران شروع می شــود، بعد در نمایی بسته تر 
یک ماشــین گلوله خورده می بینیم که از داخل آن مردی با عینک ذره بینی پیاده 
می شــود که ُاورکتــی آمریکایی به تن دارد و ظاهرش شــبیه به آدم های چپ و 
چریک آن دوران اســت که عقیده و خط مشــی مسلحانه داشتند. به مرور با این 
شــخصیت آشــنا و متوجه می شــویم که در حین ســرقت از یک بانك به اتفاق 
هم فکرانش، زخمی شده و گلوله خورده و به خانه محقر دوست قدیمی اش پناه 
آورده اســت. با خانه پر جمعیتی روبه رو می شویم که ساکنیاش با فقر و بدبختی 
دســت به گریبان اند و می توان آن را تصویر نمادینی از یــک جامعه به هم ریخته 
و ناکارآمــد و دور از مدار عدالت فردی و اجتماعی دانســت. در اینجا یکی از دو 
آدم اصلی و منتخب کیمیایی، یعنی قدرت، از پشــت پنجره به آن محیط بالزده 
و آدم های شــوربختش می نگرد و هرازگاه مونولوگ های خودش را به عنوان یک 
مانیفســت اجتماعی بیان می کند. همه این تک گویی ها و بیان و لحن معترضانه، 
متوجه جامعه ای اســت که در آن زیست می کنند ولی ما به طور هم زمان برخی 
از مناســبات اخالقی، حسی و انسانی را نیز بین دو رفیق قدیمی می بینیم. در زیر 
ســقف همین اتاقی که قدرت در آن مخفی شــده، زن زجرکشیده ای را می بینیم 
کــه انگار عاشــقانه های خودش را فراموش کرده و حاال فقــط در این روزمرگی 
کســالت بارش «رفاقت» می کند؛ زنی که در دوران به هرز رفتن عشق قدیمی اش 
ســید همچنان کنارش اســت ولی گالیه های بحق خود را نیز دارد و این ســؤال 
معترضانــه را مطــرح می کند که جایــگاه من به عنوان یک زن کجاســت؟ ولی 
در  نهایــت تحلیلی در فیلم می بینیم که فراتر از وجــوه اجتماعی اش، می تواند 
به مثابه نوعی داوری و ســمت گیری سیاســی هم باشد. در آن صف آرایی نهایی 
بین آدم های عدالتخواه مســعود کیمیایی و مأموران نظامی و امنیتی وابسته به 
حکومتی ناکارآمد، برخورد و ســتیز خشــونت باری صورت می گیرد که به مرگ 
سرخوشــانه انســان های ُکنشــمند و عدالتخواه کیمیایی می انجامــد. در پایان 
«گوزن ها» یک انفجار رخ می دهد کــه پیامد آن در کارنامه کارگردانش در فیلم 
«ســفر سنگ»، نابودی آن خانه ظلم اســت. در اینجا آدم های منتخب کیمیایی، 
در یک حضور تجمع یافته  تر موجودیت فردی و معاصر اجتماعی خودشان را به 

نمایش می گذارند.
نگاه معترضانه کارگردان هایی مثل مسعود کیمیایی (در اغلب آثارش)، ناصر 
تقوایی در «آرامش در حضور  دیگران»، داریوش مهرجویی در «دایره مینا» و امیر 
نادری در «تنگســیر»، مبتنی بر یک حس درونی برخاسته از آن شرایط اجتماعی 
ســت و هیچ یک از آنها از روی شکم ســیری  یا برای ُپز روشنفکرانه این فیلم ها را 
نســاختند و طبیعی است که مســائل و معضالتی در متن جامعه عامل محرک 
آنها برای ساخت این آثار بوده است. همین طور می بینیم که سهراب شهید ثالث 
بر اســاس نگاه شــخصی خودش، به حوزه هــای اجتماعی وارد می شــود و با 
نزدیک شدن به دنیای مردی تنها که در منطقه ای پرت از شمال با پسر نوجوانش 
از طریــق فروش ماهی قاچاق روزگارشــان را می گذرانند (یک اتفاق ســاده)  یا 
پرداختن به زندگی یکنواخت ســوزنبانی پیر و در آســتانه بازنشستگی (طبیعت 
بی جان)، این ســؤال را به طور ضمنی و بدون توســل به هرگونه شعاری مطرح 

می کند که این قبیل آدم ها چه جایگاه و نقطه اتکای قرص و محکمی دارند؟
 کمی دربــاره حال و هوای ســینمای ایران در دهه ۶۰ صحبــت کنیم. فضای   .

سینمای ایران را در این دوره، چطور ارزیابی می کنید؟
در طول این دهه می بینیم که برخی «عقالنیت» را از زاویه دید خودشــان در 
تداوم یک آزمــون و خطای فرهنگی-هنری، تعریف و اجــرا کردند. در مدیریت 
۱۰ســاله آقایان بهشتی و انوار و اسفندیاری در معاونت سینمایی وزارت ارشاد و 
بنیاد ســینمایی فارابی، شاهد شکل گیری نوعی از سینما که نقاط قوت و ضعفی 
هم داشــت، بودیم. اگر بازنگری تاریخی خودمان را داشــته باشیم و منصفانه با 
موضوعات آن دوران روبه رو شــویم، باید به ایــن نکته توجه کنیم که تا چه حد 
این مدیران، به عنوان فرهنگســازان جامعه ای کــه در جابه جایی ارزش ها قصد 
دارند از ســینما (در کانون سنت و مذهب) به عنوان یک رسانه عمومی تأثیرگذار 
محافظت و برای آن خوراک مناســب زمانه خودش را فراهم کنند، موفق عمل 

کرده اند؟ طبیعی اســت که مسیر سختی پیش رویشان بوده و به همین دلیل باید 
واقع بینانه با دوران مدیریتی آنها روبه رو شویم. اگر معتقدیم در آن دوران بیشتر 
فیلم های «مضمون گرا» تولید شــدند و خبر چندانی از تولید فیلم سیاســی نبود  
یا اگر هم ســاخته می شود، دندان گیر نبود، می توان آن را این طور تحلیل کرد که 
در آن زمان چرخه تولید توجیه منطقی خودش را داشــته است. البته در برخی 
مواقع هم، تعادل بین فرم و محتوا وجود داشــته  یا موارد استثنا مثل فیلم «خط 
قرمز» را داریم که درســت با شرایط سیاســی آن مقطع حساس تاریخی منطبق 

است و حرفی برای گفتن دارد که متأسفانه به نمایش عمومی درنمی آید.
 سید محمد بهشتی معتقد اســت برای اینکه در دهه ۶۰ سینما سیاسی نشود،   .

سیاسی رفتار شده و این شکل از مدیریت باعث محافظت بیشتر از سینما شد. در 
آن دوران با فیلم ســازانی مواجه بودیم که بعد از یک رویداد تاریخی، اجتماعی 
و سیاســی بزرگ حرف های تازه ای برای گفتن داشتند و اتفاقا تولیدات سینمای 
ایران به طور چشــمگیری افزایش داشت. در کنار کمیت چشــمگیر تولیدات در 
دهه۶۰، کمی درباره کیفیت این آثار و موضوعات سیاســی که در فیلم ها مطرح 

شد، صحبت کنید.
پیش از پاســخ به این پرســش باید به نکته ای اشــاره کنم. در یک مقایســه 
تطبیقــی و تاریخــی باید بپذیریم کــه وضعیت موجود جامعه مــا از جنبه های 
مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاســی قابل مقایســه با جوامع اروپایی، ازجمله 
ایتالیــا نیســت. از این جهت ســینمای ایتالیــا را مثال می زنم، چون «ســینمای 
سیاسی» در آن کشور کامال جا افتاده و در دوره های مختلف تاریخی _اجتماعی 
حضور پررنگ داشته است. اما چرا در سینمای ما این گزاره ممکن نمی شود؟ به 
این دلیل که تــا ایدئولوژی وقت درصدد  برمی آید به یک تعریف تئوریک اصولی 
و قاعده مند برسد، اتفاقی دیگر باعث می شود این موضوع کال فراموش شود. به 
همین دلیل اساسا خود فیلم ساز، داستان نویس و نمایش نامه نویس قادر نیست 
از دل این وضعیت پارادوکســیکال، دســتاوردی درست داشــته باشد و خوراک 
مناســب هم زمان خود را پیدا کند. از طرفی، منتقــدان و نظریه پردازان و افرادی 
که قصد دارند خوانشــی تاریخی از وقایع معاصر داشــته باشند، باید واقع بینانه 
با این مقاطع و رخدادهای فرهنگی آن روبه رو شــوند. قصد اســائه ادب ندارم و 
هر نسلی می تواند استعداد، شــکوفایی، کار بلدی و نگاه حرفه ای و ژورنالیستی 
و خالقانه خود را داشــته باشــد. اما وقتی با تاریخ رودررو می شویم، نمی توانیم 
آن را یک ســویه و براســاس مباحث و اطالعات صرفا تئوریک و سالیق شخصی 
ارزیابــی کنیم. اگــر در آن دوران مورد نظر حضور عینی و فیزیکی نداشــتی و با 

قــرار گرفت و توقیف شــد و ســال ۱۳۷۷ امکان نمایش عمومــی پیدا می کند. 
«بازجویــی یک جنایت»، فیلم خوش ســاخت دیگری اســت کــه در این دوران 
ساخته می شود و براساس نگاه پرسشگر و عدالت خواه شخصیت بازپرس فیلم 
(حبیب اســماعیلی) و مکاشــفات قضائی او می توانیم از این اولین تجربه بلند 

محمد علی سجادی تفسیر سیاسی هم داشته باشیم.
«نقطه ضعف» محمدرضا اعالمی بر اســاس داستان آنتونیس ساماراکیس، 
نمونه ای موفق در حوزه ســینمای سیاســی اســت که در جغرافیایی ناشناخته 
می گــذرد و بیانی نو و ساختارشــکن دارد. «دونده» امیر نادری (تولید ســال ۶۰ 
کانون پرورش فکری...) بیشــتر لحن اجتماعی دارد و شــخصیت محوری فیلم 
تداعی کننده امیر و فیلم «ســاز دهنی» است که در زمان خودش مورد برداشت 
سیاســی قرار گرفت. در ایــن دوره با همان تم بدون زمــان و مکان، محمدرضا 
هنرمنــد «زنگ ها» را می ســازد کــه مایه های سیاســی در آن دیده می شــود. 
همین طور محســن مخملبــاف در «بایکوت» با محوریت یک مبارز سیاســی که 
در تشــتت فکری و عقیدتی قرار گرفته اســت، روایت سیاسی اش را با مایه های 

ملودرام آمیخته می کند.
ســال ۶۵ بهترین دوره دهــه ۶۰ به لحاظ تنوع مضمونی و ســاختاری برای 
سینمای ایران محسوب می شــود. فیلم های تولید شده در این سال از جنبه های 
مختلف (از جمله تعادل فرم و محتوا) قابل دفاع هســتند که می توان از «تیغ و 
ابریشم» مسعود کیمایی، «اجاره نشــین ها» داریوش مهرجویی، «دست فروش» 
محســن مخملباف، «شیر سنگی» مسعود جعفری جوزانی، «شبح کژدم» و «آن 
ســوی آتش» کیانوش عیاری، «گــزارش یک قتل» محمدعلــی نجفی، «ناخدا 
خورشــید» ناصر تقوایی، «طلســم» داریوش فرهنگ، «خانه دوست کجاست» 
عباس کیارستمی، «گال» ابوالفضل جلیلی، «باشو غریبه کوچک» بهرام بیضایی 
و «کلید» ابراهیم فروزش نام برد. در این میان «گزارش یک قتل» و «تیغ و ابریشم» 
را می توان جزء آثار مرتبط با ســینمای سیاسی به شمار آورد. همچنین بعضی ها 
با این ادعا که غالمحســین ســاعدی در نــگارش فیلم نامه «اجاره نشــین ها» با 
مهرجویی همکاری داشته است، از این فیلم تفسیر سیاسی کردند. سال ۶۶ امیر 
قویدل، «ترن» را می ســازد که در پوشش یک تریلر حادثه ای، به واکاوی سیاسی 
مقطعی از تاریخ معاصر می پردازد  اما «ســرب» مســعود کیمیایی، یک خوانش 
متفاوت تاریخی-سیاســی اســت و یکی از فیلم های ارزشــمند و پرحس وحال 
اوست. در اینجا نیز کیمیایی، مانند «گوزن ها» و «خط قرمز» (و بعد ها در اعتراض 

و خائن ُکشی)، جلوتر از سیاست و اجتماع با «انسان» و «آدمیت» کار دارد.
 گویا ساخت این فیلم پیشنهاد سید محمد بهشتی بود.  .

بله، البته مســعود کیمیایی(طبق گفته خودش) دو فیلم نامه برای تصویب 
می برد، ولی پیشــنهاد آقای بهشــتی به او این بوده که فیلم نامه تیرداد سخایی 
(یعنی همین ســرب) را بســازد. البته کیمیایی (مثل همیشه) این فیلم نامه را با 

دنیای مستقل و شخصی خودش سازگار می کند.
در بســتر اجتماعی «عروســی خوبان» محســن مخملبــاف، می توان نیش 
و کنایه هــای سیاســی او را مشــاهده کرد. مســعود جعفری جوزانــی هم در 
روایت پــردازی فتوُرمان  گونه اش در فیلم «در مســیر تندباد»، تاریخ و سیاســت 
را واســطه و ابزاری برای پایبندی به «ریشــه ها» و هشــداردادن و جلوگیری از 
اشتباهات گذشته قرار می دهد. سال ۶۸ شاهد نمایش یکی از بهترین فیلم های 
قابل بحث داریوش مهرجویی یعنی «هامون» هســتیم. در اینجا هم بیشتر برای 
مهرجویی روان شناسی انسان سرگشته و پریشان حال معاصرش اهمیت دارد تا 
مباحث ژورنالیستی سیاسی. در همین سال «ای ایران» ناصر تقوایی را داریم که 
بــا بیانی طنزآمیز و در عین حال هجوگونه، پا به حوزه های اجتماعی و سیاســی 
می گــذارد و تاریخ را به شــیوه خودش نقد و آسیب شناســی می کنــد. در انتها 
می بینیم که او در کنار نمایِش آن هم سرایی خوش بینانه ملی و تاریخی، نگرانی 

خود را برای نسل نوجوان فردا ابراز می کند.
در میان آثار اجتماعی این ســال، «دندان مار» مسعود کیمیایی به نظرم یکی 
از بهترین فیلم های او و نمونه ای درخشــان در «سینمای اجتماعی» است. البته 
این تنهاتر و بی پناه ترشدن انسان قدیمی، اخالق گرا، عاطفی و گذشته باز کیمیایی 
و نظاره گری او در این دوران سپری شــده، ریشه های سیاسی - اجتماعی خودش 

را دارد که بحث جداگانه ای را می طلبد.
در شــکل ظاهرِی «مدرســه رجایی» کریم زرگر که براســاس فیلم نامه ای از 
محسن مخملباف ســاخته شده اســت، با نگاهی عدالت محور روبه رو هستیم، 
اما در الیه زیرین آن واکنشــی سیاســی را (به عنوان پرسشی تاریخی درباره آن 
آرمان های وعده دادشــده) شــاهدیم. البته این فیلم مهجور ماند و کارگردانش 

قید فیلم سازی را زد.
ســال ۶۹ «گروهبان» مسعود کیمیایی ساخته می شــود که نگاه خاص خود 
را بــه جنگ دارد و بــه غلط از این فیلم به عنوان فیلمی «ضد جنگ» یاد شــد. 
اگر بیان این مطلب که جنگ فی نفســه چیز خوبی نیســت و می تواند به کانون 
خانواده آسیب بزند به منزله ضد جنگ بودن یک اثر هنری است، بله «گروهبان» 
چنین فیلمی اســت اما توجه داشته باشــیم این گروهباِن ماِت از جنگ برگشته، 
دلش برای خاک سرزمینش می تپد. در صحنه ای نمادین، او تنه قطور درختی را 

در جنگل پهناور به بغل می گیرد و می گوید: «من زمینمو می خوام».
در فیلــم «شــب های زاینــده رود» نیز با تصویــر متفاوت دیگری از محســن 
مخملباف روبه رو هســتیم. حاال او با صراحت لهجه بیشتری می خواهد به نقد 
اجتماعی بپــردازد، ولی فیلم به نمایش عمومی درنمی آیــد تا همچنان با یک 
پدیده غیرقابل پیش بینی به نام محســن مخملباف همراه شــویم. یک سال بعد 
محســن مخملباف را در «ناصرالدین شاه آکتور ســینما» در نقطه ای متعادل و 
ســاحتی هنرمندانه می بینیم که هم به ســینما ادای دین می کند و هم تاریخ و 
فرهنگ و هنر و سیاســت را به شکلی هوشــمندانه با هم ُکالژ می کند. در َورای 
روان کاوی فــردی و نگرش فلســفی داریوش مهرجویی در«بانــو»، یک تحلیل 

عمیق طبقاتی و در عین حال سیاسی می بینیم.
بخــش عمده ای از فیلم های یادشــده و فیلم های دیگر ساخته شــده در آن 
سال ها مانند «کلوزآپ» (نمای نزدیک) «عباس کیارستمی، «خارج از محدوده» 
و «زرد قناری» و «نرگس» رخشــان بنی اعتمــاد، «عروس» بهروز افخمی و... در 
وهله اول فیلم های اجتماعی هســتند، فیلم هایی که مضمون و دستمایه خود 
را از جامعــه ملتهبی اخذ می کننــد که هنــوز در آن طبقه بندی های اجتماعی 
(به دلیل شــرایط تحمیل شده تاریخی)، وضعیت تثبیت شــده ای پیدا نکرده اند. 
جنگی که در یک دوره هشت ســاله با آن روبــه رو بودیم، آثار مخرب خودش را 
داشــت و از آن ســو می بینیم که سیاست و ایدئولوژی به درســتی تعریف نشد 
و از آن صف آرایــی اجتماعــی، شــکل نامنعطفــی را در این ســیر تاریخی پیدا 
کرد. اگــر بخواهم با صراحت لهجــه بگویم، جامعه فرهنگی ما می توانســت 
مخاطب شناســی بهتر و به موقع تری در چرخه تولید داشته باشد. محمدحسین 
مهدویــان دهه ۹۰ باید در همان دهه ۶۰ شــکل می گرفت و «ماجرای نیمروز ۱ 
و ۲» و «امــکان مینــا»ی کمال تبریزی  باید در همان ســال های نزدیک به وقوع 
این رخدادها (با نگاهی منصفانه) ســاخته می شــد. وقتی شــرایط فرهنگی به 
درســتی تعریف و از ناحیه سیاســت گذار و مدیر فرهنگی به خوبی اجرا نشــود 
و در دســتور کار قرار نگیرد، همه چیز در یک محافظه کاری برگزار می شود و این 
امکان فراهم نمی شود تا سینمای اجتماعی - سیاسی، خوراک مناسب خودش 
را از دوران معاصر خود اخذ کند. در چنین شــرایط نابســامانی، باید دو سه دهه 
بگذرد تا موضوعی سیاسی را بتوان انتخاب کرد و نمایش داد؛ آن هم به گونه ای 
کــه امکان تحلیل منطبق بر واقعیت عینی اش را پیدا نمی کند و انگار بیشــتر با 
یک تسویه حســاب تاریخی طرفیم. من منکر قابلیت های محمدحسین مهدویان 
به عنــوان یــک کارگردان جوان مســتعد نیســتم، ولی ای کاش این اســتنادات 
تاریخی - سیاســی، به شکل مســتقل تر و واقع بینانه تری در سینما تولید شوند. 
باید اجازه دهیم «ســینمای سیاســی» تنفس طبیعی داشــته باشد و به حیات 
خــود (بدون جهت دهی تبلیغاتی) ادامه دهد تا وقتی منتقد و تحلیلگر تاریخی
 این  گونه آثار را می بیند، در زاویه دید صاحبان اثر خلل و خدشه و یک سویه نگری 

نبیند.
 در این میان ابراهیم حاتمی کیا چه جایگاهی دارد؟  .

شــمار قابــل توجهــی از فیلم های سیاســی و اجتماعی ما توســط ابراهیم 
حاتمی کیا ســاخته شده اســت. او مرحله به مرحله موجودیت فردی، فرهنگی 
و تاریخی خودش را پیدا کرده که شــکل اصیل اولیــه اش را در فیلم هایی مثل 
«مهاجر»، «دیده بان»، «وصل نیکان» و «از کرخه تا راین» شــاهد بودیم. با پایان 
جنــگ، حاتمی کیا در یک جامعه ملتهــب همچنان در حال گــذار، می خواهد 
واقع بینی معاصر تاریخی خود را داشــته باشد و در این مقاطع تاریخی «آژانس 
شیشه ای» و «ارتفاع پســت» را می سازد. اینها نمونه هایی پذیرفتنی از سینمایی 
اســت که می خواهد اعتــراض هم زمان اجتماعی خود را داشــته باشــد و در 
مقاطعی، طعنه سیاسی نیز می زند. اما همین فیلم ساز در دهه ۹۰ می آید همپای 
شرایط روز، «گزارش یک جشن» را می ســازد؛ فیلمی که به دوران گذار و اساسا 
«اصالحات» نگاه نرمی دارد و افرادی از نسل های مختلف را (در پیشگاه تاریخ) 
ُرخ بــه ُرخ می کند. اما چرا این فیلم امکان نمایش پیدا نمی کند؟ کارگردانی که 
جنگ را تجربه کرده و دوربین هشت میلی متری اش را به دست گرفته و در خود 
صحنه بوده اســت، در یــک دوره تاریخی دیگر امکان نمایــش فیلمش فراهم 
نمی شود و بعدها در یک خودسانسوری، انگار خودش هم دلش نمی خواهد از 
فیلم «گزارش یک جشــن» یاد کند، چراکه بالفاصله بعد از آن «به وقت شام» را 
می سازد؛ بنابراین ترجیح می دهد این بخش از گذشته فرهنگی اش را نفی کند یا 
نادیده بگیرد و «گزارش یک جشن» را به فراموشی بسپارد. با این وصف، تکلیف 
من با ابراهیم حاتمی کیا نامشــخص است، چراکه او باید جلوتر از من مخاطب، 

از اثرش دفاع کند.
 جمع بندی شما درباره سینمای سیاسی در ایران چیست؟  .

کال از سینما به عنوان یک رسانه تأثیرگذار باید مراقبت کرد. این مراقبت فقط 
محدود به یک نگاه صرف کنترل شــونده نیســت که پشت درهای بسته برای آن 
نسخه پیچیده شود و برای چرخه تولید ساالنه اش سقف و ظرفیت معینی قائل 
شــویم؛ بنابراین بعد از این چند دهه باید اجازه دهیم سینما به خوانشی نوین و 
متحول و راهگشا برسد. چرا هنوز ما نباید بتوانیم در مقوله تاریخ و نقطه وصل و 
پیوندخورده با سیاست شخصیتی چون دکتر مصدق را درست (با همه وجودی 
تاریخی اش) به نمایش بگذاریم؟ چرا نباید درباره حزب توده و سران و رهبرانش 
مانند کیانوری، احســان طبری و... تولیداتی داشــته باشیم؟ یکی از َاشکال فیلم 
سیاســی، فیلم پرتره است و در ســینمای جهان نمونه های فراوانی از آن داریم. 
چرا این قدر (از نگاه دولتی و ایدئولوژیک) نگران حوزه های اجتماعی-سیاســی 
هســتیم و انگار نزدیک شــدن به این مضامین و ســوژه ها می تواند کار دستمان 
بدهد؟ وقتی ســینمای اجتماعی ما عمدتا در آن کلیشه پردازی ها محصور شده، 
دیگر نمی تواند در تنوع و تکثرگرایی به زایشــی دوباره برســد. در صورتی که در 
ســینمای جهان، این تنوع و رونق مداوم به خوبی دیده می شــود. ما فیلم سازی 
داریم به اســم لوئیس بونوئل که در بهتریــن فیلم هایش یعنی «جذابیت پنهان 
بورژوازی» و «شــبح آزادی»، یک تحلیل عمیق سیاسی و نگاهی نقادانه به یک 
طبقه دارد. چرا ما نباید در حوزه ســینمای سیاســی فیلم سازان صاحب سبکی 
چون فرانچســکو ُرزی، جیلو پونته کوروو، مارکوبولوکیو و کوستا گاو رأس داشته 
باشیم؟ متأسفانه در چرخه تولید داخلی ما فیلم های سیاسی (به جز چند مورد 
استثنا) نتوانســته اند از نظر فرم، مضمون و ســاختار، آثار تاریخ ساز و ماندگاری 
باشــند، این به نگاه کنترل شــونده در ســینمای ما و حوزه مدیریت دولتی آن و 
غیبت آشــکار بخش خصوصی توانمند و حرفه ای و صاحب هویت برمی گردد. 
وقتی دســت مِن خالق اثر و فیلم ســاز و فیلم نامه نویس باز نیســت، نمی توان 
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 تحلیل شما از ساخت فیلم سیاسی در سینمای ایران چیست؟  .
نســبت به این جنس ســینما و شیوه فیلم ســازی، نگاه های متفاوتی، چه در 
جامعــه منتقــدان خودمان و چه در جوامــع معتبر و حرفــه ای جهانی وجود 
داشــته اســت. اما قدر مســلم نمی توان از آن به عنوان ژانر سیاســی نام برد، 
زیرا «ژانر» نشــانه ها و ریشــه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعــی و قالب و فرم 
بصری خودش را دارد و این فرم باید جایگاه تثبیت شــده تاریخی اش را از طریق 
عناصر تکرارشــونده و مضامین مختص به خود پیدا کند. طبیعی اســت که باید 
دست مایه هایی در فیلم وجود داشــته باشد که آن را به عنوان یك ژانر مستقل 
و برخــوردار از الگو و ســبک خاص بپذیریــم. مثل ژانر موزیــکال، کمدی، نوآر، 
وحشــت، جنگ و وســترن که این آخری با اینکه در یــک دوره تاریخی متوقف 
شــد، اما هرازچندگاهی در برخی فیلم ها نمود پیدا می کند، چراکه هنوز ظرفیت 
پرداختن به آن وجود دارد و بازی با آن فرم، مضمون، فردگرایی و شمایل نگاری 
قهرمان همچنان جذاب اســت. یا مثال در «فیلم نوآر» شــمایل یک ضد قهرمان 
خاکســتری را داریم که می خواهد فردیت خودش را در یک تالش مذبوحانه که 
عمدتــا به تراژدی منتهی می شــود، به نمایش بگذارد. یا فیلــم «موزیکال» که 
ســازوکار خودش را دارد و این ســؤال همچنان باقی اســت که چرا در سینمای 
ایران نتوانســتیم تجربه های مداوم و جریان ســاز موزیکال داشته باشیم؟ پاسخ 
این اســت که بخشی از آن ریشه فرهنگی دارد و به جامعه سنتی ما برمی گردد. 
مثال بارز آن ســاخت فیلم هایی چون «حسن کچل» و «بابا شمل» ساخته علی 
حاتمی است که در همان دوران شکل گیری «موج نو» در اواخر دهه ۴۰ و نیمه 
اول دهه ۵۰ با شکست مواجه شد و ادامه پیدا نکرد. بعد از سال ۵۷ نیز این نوع 
سینما اساسا قادر به شکل گیری و احیا نبود، زیرا یکی از مهم ترین ارکان و عناصر 
فیلم موزیکال، حضور موســیقایی و تجمع یافته آدم ها (اعم از زن و مرد) است 
که در این هم ُســرایی و موقعیت های فانتزی خودشــان را به نمایش بگذارند و 
این عمال امکان پذیر نبود. پس با نگاهی گذرا می توان متوجه شد که در سینمای 
ما مســئله «ژانر» و شــکل یابی حرفه ای و قاعده مند آن (به جز یک استثنا یعنی 
ژانر جنگی) عمال منتفی است. ما در زمینه «سینمای سیاسی» یا «فیلم سیاسی» 
هم نتوانســتیم مرحله به مرحله براســاس التهابات اجتماعی و سیاسی که در 
دوران مشــروطه و دهه های ۲۰ و ۳۰ تجربه کردیم، نمونه ها و مصادیق عینی و 
تاریخی اجتماعی اش را به شــکل عمیق و بــا نگاهی منصفانه و جامع االطراف 

به نمایش بگذاریم.
 به نظر شما دلیلش چیست؟  .

بخشــی از آن به تداوم یک آزمون و خطا برمی گردد. اگر خودمان را به اوایل 
ســال های دهه ۳۰ محــدود کنیم، می بینیم کــه به دنبــال بحران های داخلی 
کودتایــی انجــام می پذیرد و در ایــن دوران فترت، یک نوع تلخ اندیشــی و نگاه 
تراژیک در حوزه ادبیات و شعر و ُرمان حاکم می شود. اتفاقا در سینما تالش هایی 
صورت می گیرد تا جامعه منفعل و به ســکون کشــیده شده و سر به تو از طریق 
یک ســری مضامین خانوادگی که عمدتا در سطح باقی می مانند، دیده شود. اما 
این نمایِش از هم  پاشیده شــدن کانون خانواده در فیلم های ســینمایی، بیشتر با 
پایان های خوش و باسمه ای همراه است و چنین فیلم هایی نمی توانند قصه شان 

را به درستی تعریف کنند تا به آثار مطرح و ماندگار زمانه خود تبدیل شوند.
 چه فیلم هایی در آن مقطع با چنین نگاهی ساخته شدند؟  .

در ســال های نیمه اول دهه ۳۰ فیلم های «افســونگر» اســماعیل کوشــان، 
«گرداب» حســن خردمند، «بی پناه» گرجی عبادیا، «غفلت» علی کسمایی و چند 
اثر مهــدی رئیس فیروز مثل «ولگــرد»، «لغزش» و «پایان رنج هــا» به این نوع 
مضامین و دســت مایه ها (عمدتا با نگاه و قصه های کلیشــه ای) پرداختند. جدا 
از آنکه از طریق این فیلم ها می توانیم به یک خوانش تاریخی برســیم، متأسفانه 
آرشیو کامل و کنترل شده خوبی نداشــتیم تا از فیلم های علی دریابیگی، مهدی 
رئیس فیروز، اسماعیل کوشان، علی کسمایی و سیامک یاسمی به خوبی مراقبت 
کنیــم تا بعدها بتوانیم آنها را در ســینماِتک یا فیلمخانــه به نمایش بگذاریم و 
نگاهــی تاریخی - اجتماعی و در عین حال ســاختاری به این گونه آثار داشــته 
باشــیم. به عنــوان مثال می بینیم که ایــن نوع ملودرام هــای خانوادگی، گاهی 
در یــک قالب و نمایش اتراکســیونی برگزار می شــوند. ُکالژی که در آن رقص و 
آواز و نمایش اخالق گرایی و شــادی و غم و... و ســر به سنگ خوردن آدم ها را 
می بینیــم. از جایی به بعد، فیلم های ســاموئل خاچکیــان را داریم که گاهی با 
قصه های خانوادگی شــهری اش (بازگشت، دختری از شیراز و چهارراه حوادث) 
و گاهی با مضامین پلیســی و جنایی که ســنخیت چندانی با روابط و مناســبات 

فرهنگی - اجتماعِی مبتنی بر رئالیسم زمانه خود ندارند (فیلم هایی چون «فریاد 
نیمه شــب»، «یك قدم تا مــرگ»، «دلهره»، «ضربت»، «سرســام» و «عصیان») 
تماشــاگر خودش را سرگرم می کند. به همین خاطر اگر گاهی فیلم هایی ساخته 
شــده که در بســتر روایت اجتماعی به حوزه های سیاســی هــم طعنه می زند، 
آن قــدر کم رنگ و محدود اســت که نمی توان از آنها یاد کــرد. مثال فرخ غفاری 
بر اســاس پیشــینه اولیه چپ خود فیلمــی مثل «جنوب شــهر» را در تعامل و 
همفکری با جالل مقدم می ســازد. فیلم سال ۱۳۳۷ ســاخته می شود، اما سه، 
چهار ســال توقیف می شود و در نهایت اداره سانسور اجازه می دهد با یك پایان 
خوش به نمایش درآید و آن نگاه رئالیســتِی تلخ اندیشانه  که مدنظر جالل مقدِم 
فیلم نامه نویس و فرخ غفاری کارگردان بود، عمال به چیز دیگری تبدیل می شود. 
این نخســتین فیلمی بود که یک طبقه اجتماعی را انتخاب کرده بود و مصائب 
و واخوردگِی آنها در زندگی روزمره شــان را به نمایش می گذاشت و قصد داشت 
به نوعی نگاه نقادانه اجتماعی برســد، اما ممیزی شــاکله اصلی این فیلم را به 
هم ریخت. همین موضوع باعث شــد افراد دیگری هم که قصد داشتند از امثال 
فرخ غفاری تبعیت کنند و چنین فیلم هایی بســازند، منصرف شوند و عطای آن 

را به لقایش ببخشند.
یا ابراهیم گلستان در فیلم «خشت و آیینه» (۱۳۴۴) کم و بیش سعی می کند 
در کنــار نگاه کامال شــخصی و متکی بر فرم خود، نیم نگاهــی نیز به حوزه های 
اجتماعی داشــته باشد. اما تکلیف کارگردان با خود و مخاطبش و شکل روایتی 
که انتخاب کرده، مشخص نیســت. از سویی می خواهد به دنیای شخصی، بیان 
تغزلی و شــاعرانه خودش پایبند باشــد و از ســوی دیگر بدش نمی آید خود را 
به عنوان یک فیلم ساز معترضِِ اجتماعی نگر معرفی کند که به نظرم به هیچ کدام 
از این دو هدف نمی رســد و نهایتا فیلم (با وجود برخی ارزش های ســاختاری و 
بصری اش) مخاطب شناسی گسترده ای پیدا نمی کند. در ادامه و در دوره ای بعد 
از «انقالب ســفید» یا (یا به قول معروف) «انقالب شــاه و ملت» که قرار است 
امید و خوش بینی هایی به جامعه تزریق شود، از سمت فیلم سازانی مثل سیامک 
یاســمی سنگ بنای «ســینمای رؤیاپرداز» گذاشته می شــود. در فیلم هایی مثل 
«قهرمان قهرمانان»، «آقای قرن بیســتم»، «گنج قــارون» و «حاتم طائی» کامال 
این آشــتی پذیری طبقاتی را شاهد هستیم. در این فیلم ها قشر فرودست جامعه 
شــهری را می بینیم که همچنان در بطن ســنت و نوعــی اخالق گرایی عوامانه 
جا خوش کرده و به مرور با یک ســری نشــانه های روبنایــی مدرنیته نیز روبه رو 
می شود. علی بی غِم فیلم «گنج قارون» در آن شمایل نگاری محمدعلی فردین، 
الگو و نمونه تمام عیار چنین قهرمان محبوب و ســمپاتیکی است و تا مدتی این 
تیپ، ارتباط خوبی (در جهت همذات پنداری) با مجموعه ای از اقشار فرودست 
و عامی و طبقه متوسط رشدنیافته جامعه شهری (خصوصا قشر کارگر و افرادی 

که از نظر بنیه اقتصادی شرایط خوبی ندارند) برقرار می کند.
اما همین فیلم ها و این گونه مضامین، ظرفیت کوتاه تاریخی ســه، چهار ساله 
دارند و از اواخر دهه۴۰ با شکل گیری جریانی به اسم «موج نو»، نگاهی متفاوت 
و ُکنش مند را شــاهد هستیم که از دل آن می توانیم نمونه هایی از یک «سینمای 
معترض» را ببینیم؛ ســینمایی که یک لحــن کامال اجتماعی دارد و گاهی اوقات 
پــا را فراتر می گذارد و به یک نگرش سیاســی هم می رســد، امــا در هر صورت 
نمی توانیم از این فیلم ها مثل «قیصر»، «آرامش در حضور دیگران»، «تنگســیر»، 
«بلوچ»، «کندو»، «دایره مینا»، «گوزن ها» و«ســفر ســنگ» بــه عنوان فیلم های 

سیاسی نام ببریم.
 چرا از این فیلم ها خوانش سیاسی شد؟  .

بضاعت «فیلم سیاســی» آن قدر در ســینمای ما در این ســیر تاریخی اندک 
بوده اســت که گاهی افرادی حتی به عنوان منتقد، برخــی از فیلم ها را به نفع 
تلقــی غلط خود مصــادره به مطلوب می کننــد. آنها وقتی ســوژه یک فیلم را 
تحلیــل و آنالیز می کنند، گاهی از آن واقعیت عینی و تحلیل درســت تاریخی- 
فرهنگی-اجتماعــی پــا فراتر می گذارند و بــا نگاهی افراطی با ایــن فیلم ها و 
مضامین و جهان بینی سازندگانشــان روبه رو می شــوند. مثال می گویند این فیلم 
پتانســیل اینکه از آن برداشــت و تحلیل سیاسی نیز داشته باشــم، وجود دارد، 
در صورتی کــه در واقعیت امر، نگاه خالق اثر مثل مســعود کیمیایی، امیر نادری 
یا داریوش مهرجویی این گونه نبوده که با خودشــان فکر کنند می خواهند با یک 
هدف از پیش تعیین شده فیلمی سیاسی بسازند. وقتی داریوش مهرجویی برای 
ساخت فیلم «گاو» (براساس دغدغه های فلسفی اش) به سراغ «عزاداران بیل» 
غالمحسین ساعدی می رود، در وهله اول قرار است نگاهی نقادانه و روان کاوانه 

بهناز شیربانی: اینکه دقیقا به چه فیلمی می توان عنوان سیاسی اطالق کرد و آیا اساسا زمینه ظهور و بروز چنین فیلم هایی در سینمای ایران وجود دارد یا خیر؟ محل بحث و نظر بسیاری است. جواد طوسی از منتقدان باسابقه سینمای ایران معتقد 
اســت در تمام سال های گذشته عمدتا از بسیاری از فیلم های اجتماعی، خوانش های سیاســی صورت گرفته و مثال وقتی داریوش مهرجویی برای ساخت فیلم «گاو» (براساس دغدغه های فلسفی اش) به سراغ «عزاداران بیل» غالمحسین ساعدی 
می رود، در وهله اول قرار است نگاهی نقادانه و روان کاوانه داشته باشد. یا مهم ترین فیلمی که با نگرش اجتماعی ساخته شده و از آن برداشت و داوری سیاسی شده، «گوزن ها»ی مسعود کیمیایی است، ولی نمی توانیم از آن به عنوان فیلمی سیاسی 

نام ببریم. اینکه مرز بین سینمای سیاسی و اجتماعی در ایران چطور تعریف می شود و کدام یک از فیلم سازان در بیان مفاهیم سیاسی در آثارشان موفق بوده اند، محوریت گفت وگوی ما با جواد طوسی است.

بررسی سیر تاریخی محدودیت های ساخت فیلم سیاسی در گفت و گو با جواد طوسی، منتقد سینما

چرا نمی توانیم از زندگی مصدق فیلم بسازیم

متأســفانه در چرخه تولید داخلــی ما فیلم های 
سیاسی (به جز چند مورد استثنا) نتوانسته اند از 
نظر فرم، مضمون و ســاختار، آثار تاریخ ساز و ماندگاری 
باشــند، این به نگاه کنترل شونده در ســینمای ما و حوزه 
مدیریــت دولتــی آن و غیبت آشــکار بخش خصوصی 
توانمنــد و حرفه ای و صاحب هویــت برمی گردد. وقتی 
دســت مِن خالق اثــر و فیلم ســاز و فیلم نامه نویس باز 

نیست، نمی توان شق القمر کرد.

بضاعت «فیلم سیاسی» آن قدر در سینمای ما در 
این ســیر تاریخــی اندک بوده اســت که گاهی 
افرادی حتی به عنوان منتقــد، برخی از فیلم ها را به نفع 
تلقی غلط خود مصادره به مطلــوب می کنند. آنها وقتی 
ســوژه یک فیلم را تحلیل و آنالیز می کننــد، گاهی از آن 
واقعیــت عینی و تحلیل درســت تاریخــی- فرهنگی-
اجتماعی پــا فراتر می گذارند و با نگاهــی افراطی با این 
فیلم هــا و مضامین و جهان بینی سازندگانشــان روبه رو 

می شوند. 

دیدگاه ها و نحله های فکری و مناســبت ها و ضرورت های تاریخی معاصرشــان 
محشــور نبودی، نمی توانی صرفــا به اتکای بعضی منابع بــا این موضوعات و 
رویدادها روبه رو شوی. اگر به اواخر دهه ۴۰ یا دهه حساس ۵۰ می پردازیم، باید 
با اتفاقات آن زمان واقع بینانه و مبتنی بر نگرش عمیق جامعه شناســانه مواجه 
شــد. نمی توانیم از یک سیستم حکومتی و مدرنیســِم عاریتی آن تعریف کنیم و 
متقابال بــدون ارائه دالیل متقن، «جنبش چپ» را در آن شــرایط تاریخی (فارغ 
از تــب تنِد گرایش های چــپ در جامعه جهانی) مخــرب و ضربه زننده بدانیم 
و آن را بی رحمانــه داوری کنیــم و با زبان بی زبانی بگوییــم که هر بدبختی که 
اکنون بر ســر ما می آید، از ذوق زدگی احساســی یک گروه انسان چپ مثل جالل 
آل احمد و شــریعتی و گلسرخی و... بوده اســت. چه بسا اگر همکار عزیز منتقد 
من حسن حسینی با رخدادها و مناسبات تاریخی، اجتماعی و سیاسی دهه های 
۳۰ و ۴۰ رودررو شــده بود و در کوران گســترش آرمان خواهــی قرار می گرفت، 
مقداری تحلیل و ارزیابی اش را نسبت به آثار اجتماعی آن دوران و حرکت «موج  
نو» درســت  تر و عمیق تر ارائه می داد. من هیچ گاردی در برابر «مدرنیته» ندارم؛ 
ولی وقتی این مدرنتیه نســخه ای دست  ســاز و روبنایی باشد و از دل این جامعه 
اخذ نشــود، دســتاورد نهایی آن را در نیمه دوم دهه ۵۰ و آن وضعیت ملتهب 
آنارشیســتی می بینیم. در واقع، سیســتم حکومتی وقت، دِر باغ ســبزی نشــان 
می دهد و روی آن عنوانی رفرمیســتی (از زاویه دیــد خود) می گذارد. اما توجه 
داشــته باشــیم که این سیســتمی که آ ن قدر در فردیت خود سنگ اسطوره های 
باستانی و ارزش های متقدم تاریخی را به سینه می زد و می خواست دروازه های 
«تمــدن بزرگ» را بگشــاید، چگونــه از اعتبار می افتد. حاال مــن در مقام منتقد 
بگویــم، همه این مصائب و مشــکالت به خاطر یک ســری احســاس گرایی ها و 
روبنایی عده ای آدم چپ بود که نه تحلیل داشــتند و نه زمینه مطالعاتی درست 
و فقط تئوری های شــعاری خودشــان را اجرا می کردند. آیا ایــن کلی بافی ها و 
نســخه پیچیدن ها با واقعیت عینــی آن دوران در چنین جابه جایی های تاریخی، 
همخوانی دارد؟ آیا این یک نوع دهن کجی عامدانه نیست، وقتی مِن منتقد دارم 
دهه ۵۰ را تحلیل می کنم، به جای اینکه از فیلم هایی مانند «بلوچ» و «گوزن ها» 
و «دایره مینا» و «کندو» و «مرثیه» (امیر نادری) که وضعیت اجتماعی و سیاسی 
آن دوران و جمعی از اقشــار فرو دست و از عدالت جامانده را توصیف می کنند، 
یاد کنم و قضاوت منصفانه ای نســبت به این آثار داشــته باشم، بیایم از افرادی 
مثل عزیز رفیعی، نصرت اهللا وحدت و ســاموئل خاچیکیان و... نام ببرم و آنها را 
مهم تر جلوه بدهم؟ شــما به کتاب «شناخت نامه سینمای ایران» ایشان نگاهی 
بیندازیــد. اغلب آثار «موج نو» از دید این عزیز گرانمایه به لعنت خدا نمی ارزند؛ 

اما متقابال َدم رضا فاضلی، رضا صفایی، صابر رهبر و... گرم!
اگــر در حال حاضر نگاهی نقادانه به طیف منتقدان داشــته باشــم، می توان 
جامعه ای پراکنده و جدا افتاده را شــاهد بود که هرکسی محفل خودش را دارد. 
متأســفانه پاتوق فرهنگی هم نداریم که به یک شــرایط متقاعدکننده برسیم، تا 
ببینم من ســوراخ دعا را گم کرده ام یا دوست مان حســن حسینی. متأسفانه در 
این وضعیت، فقط به تاریخ جفا می شــود و مــورد داوری یک جانبه، نامنعطف 
و تحریف شــده قرار می گیرد. در این بین، تکلیف نسل های بعد چه می شود که با 
این داوری های اغلب غلط نســبت به برخی دوره هــای تاریخی و رخدادهایش 
(به عنوان یک منبع آرشــیوی) روبه رو شده اند و ناآگاهانه ممکن است بر کلیت 

آن صحه بگذارند؟
 برگردیم به سینمای دهه ۶۰.  .

در شــرایطی کــه جامعه به دنبــال پیدا کردن خود اســت، ســینما از ناحیه 
تریبون هــای مختلف در معرض اتهام قرار دارد و در امتدادش جامعه روحانیت 
هــم اغلب نگاه بدبینانه خــودش را به این نوع و شــکل از فرهنگ و هنر دارد. 
آنها معتقد بودند ســینما همان چیزی اســت که در زمان شــاه در سردر اغلب 
سینماهای شهر در فیلم هایی مثل «مهدی مشکی و شلوارک داغ»، «نقص فنی» 

و «کلک نزن خوشگله» و «کج کاله خان» و... نمونه های خارجی اش در فیلم های 
«الندابوزانکا»، «دوســتان» و «مادام کاملیا ۲۰۰۰» می دیدیم و نباید به این سینما 
اعتماد کــرد. روی همین اصل، وقتی چنین نگاه بدبینانــه ای در آن دوره وجود 
دارد، خیلی دشــوار اســت که مدیران فرهنگی ما بتوانند برای ســینمایی با این 
تصویر ُپرکنتراســت، حقانیت و ارزش گذاری دوباره ای قائل شوند. شما می بینید 
که در اوایــل دهه ۶۰، همچنان با آزمون و خطا روبه رو هســتیم و فیلم هایی با 
نگاه ایدئولوژیک این زمانه به آسیب شناســی یک دوره سپری شــده می پردازند و 
فئودالیسم و ظلم و ســتِم ارباب و کارفرمای استثمارگر را به نمایش می گذارند 
یا خشونت ساواک را به نقد می کشــند. البته از دل این موضوعات، فیلم سازانی 
مثل زنده یاد خســرو ســینایی در فیلم «هیوالی درون» و زنده یاد رضا میرلوحی 
در «اشــباح» نگاه متفاوتی به مأموران ساواک دارند؛ ولی بخش درخور توجهی 
از این فیلم ها بســیار بد و کلیشــه ای با این مضامین روبه رو می شوند. یک سری 
از فیلم ها هم در ســال ۵۹ ساخته می شــود که در محاق توقیف قرار می گیرند؛ 
ازجمله «گفت هر سه نفرشــان» و «آقای هیروگلیف» ساخته غالمعلی عرفان 
که نه به نمایــش درمی آیند و نه خود ســازنده اش می تواند به حیات فرهنگی 
و فیلم ســازی اش ادامه دهد. چنین فیلم هایی، دســتمایه خود را در آن شــکل 
سیاسی و لحن اجتماعی به گونه ای پرسوءتفاهم روایت می کنند و به همین خاطر 
از سوی بخش ممیزی، در یک حذف نامنعطف قرار می گیرند و توقیف می شوند 
یا فیلمی مثل «حیاط پشــتی مدرســه عدل آفاق» داریــوش مهرجویی که برای 
کانون پرورش کودکان و نوجوانان ســاخته شد، به لحاظ مضمون نمادین خود و 
حضور آدم هایی با خلق و خو و روحیات و عملکرد متفاوت (اعم از مدیر و ناظم 
و معلم و...) در یک محیط آموزشــی، زمینه تفسیرپذیری موسع را در حوزه های 
اجتماعی و سیاســی ایجاد می کند و توقیف می شود و بعد از حدود هشت سال 
با یک ســری تغییرات و جرح و تعدیل ها به نمایش عمومی درمی آید . در همان 
ســال های ۵۹ و ۶۰ فیلم مهم «خط قرمز» مسعود کیمیایی ساخته می شود که 
تفســیر سیاسی مشــخصی دارد و تمام مونولوگ های شخصیت مرکزی (َامانی 
با بازی چشــمگیر ســعید راد) در مقام یک بازجوی رده باالی امنیتی ســاواک، 
مانند مانیفســت و بیانیه ای کنایه آمیز اســت. در واقع، دلیل اصلی توقیف شدن 
این فیلم را (پس از نمایش در اولین دوره جشــنواره فیلم  فجر)، جدا از مســئله 
حجــاب، باید در همین تک گویی هــای تنِد َامانی و گفت وگو های ردوبدل شــده 
میان او و همســرش الله (فریمــاه فرجامی) و برادر همســرش (به عنوان یک 
زندانی سیاســی) دانســت که به حوزه های اجتماعی و سیاســی و ایدئولوژیک 
سرک می کشــد. می توان گفت که آقایان بهشــتی و انوار، دِر باغ سبز به بعضی 
فیلم ســازان نشان دادند و فیلم هایی در این دوره ساخته شد؛ اما بعد نمی توانند 
به عنوان رایزن فرهنگی و یک سیاست گذار، شرایط متقاعدکننده ای برای نمایش 
عمومــی این فیلم ها ایجاد کنند که «مرگ یزدگــرد» بهرام بیضایی یکی دیگر از 
آنهاســت که در همان مقطع ســاخته شــد و فراتر از خوانش تاریخی متفاوت 
خود، بیانی تأویل گر و بدبینانه دارد و همان سرنوشت «خط قرمز»، شامل حالش 
شــد. در نتیجه، برای این مدیران سینمایی دو گزاره ایجاد می شود؛ یا بیش از حد 
دچار خودسانسوری و محافظه کاری شــدند یا نتوانستند از َپس برخی جریانات 
برآیند. در همین دوره فیلمی به نام «خانه عنکبوت» علیرضا داوودنژاد ســاخته 
می شــود که دستمایه های سیاســی- اجتماعی دارد. در این فیلم افرادی از یک 
دوره سپری شــده تاریخی به دلیل شــرایط ملتهب ناشی از انقالب به یک مکان 
امن پناه آورده اند و حاال خودشــان به جان همدیگر افتاده اند. این فیلم به اتکای 
هوشــمندی فیلم نامه نویس خود، نوعی آسیب شناســی تاریخی هم می کند. از 
طرفی، پایان بندی فیلم هایی مثل «خانه عنکبوت» یا «اشــباح» به شکلی برگزار 
می شــود که گویی به دنبال این وضعیت تلخ، نمی توان به آینده خوش بین بود. 
فیلم «حاجی واشــنگتن» علــی حاتمی نیز به دنبال نمایش در نخســتین دوره 
جشنواره فیلم فجر مورد داوری پرسوء تفاهم در گستره نگاه تاریخی علی حاتمی 

داشــته باشــد. یا وام گیری او از قصه «آشــغالدونی» مجموعه «گور و گهواره» 
ســاعدی در فیلم «دایره مینا»، بیشتر در جهت دســتیابی به بیانی معترضانه و 
افشــاگرانه بوده است که قاعدتا پرسه  زنی خودش را از بطن جامعه اخذ می کند  
اما قصد ندارد به فیلمش برچســب سیاسی بزند. مهم ترین فیلمی که با نگرش 
اجتماعی ســاخته شــده و از آن برداشت و داوری سیاسی شــده، «گوزن ها»ی 

مسعود کیمیایی است  ولی نمی توانیم از آن به عنوان فیلمی سیاسی نام ببریم.
فیلم با یك النگ شــات از شهر تهران شروع می شــود، بعد در نمایی بسته تر 
یک ماشــین گلوله خورده می بینیم که از داخل آن مردی با عینک ذره بینی پیاده 
می شــود که ُاورکتــی آمریکایی به تن دارد و ظاهرش شــبیه به آدم های چپ و 
چریک آن دوران اســت که عقیده و خط مشــی مسلحانه داشتند. به مرور با این 
شــخصیت آشــنا و متوجه می شــویم که در حین ســرقت از یک بانك به اتفاق 
هم فکرانش، زخمی شده و گلوله خورده و به خانه محقر دوست قدیمی اش پناه 
آورده اســت. با خانه پر جمعیتی روبه رو می شویم که ساکنیاش با فقر و بدبختی 
دســت به گریبان اند و می توان آن را تصویر نمادینی از یــک جامعه به هم ریخته 
و ناکارآمــد و دور از مدار عدالت فردی و اجتماعی دانســت. در اینجا یکی از دو 
آدم اصلی و منتخب کیمیایی، یعنی قدرت، از پشــت پنجره به آن محیط بالزده 
و آدم های شــوربختش می نگرد و هرازگاه مونولوگ های خودش را به عنوان یک 
مانیفســت اجتماعی بیان می کند. همه این تک گویی ها و بیان و لحن معترضانه، 
متوجه جامعه ای اســت که در آن زیست می کنند ولی ما به طور هم زمان برخی 
از مناســبات اخالقی، حسی و انسانی را نیز بین دو رفیق قدیمی می بینیم. در زیر 
ســقف همین اتاقی که قدرت در آن مخفی شــده، زن زجرکشیده ای را می بینیم 
کــه انگار عاشــقانه های خودش را فراموش کرده و حاال فقــط در این روزمرگی 
کســالت بارش «رفاقت» می کند؛ زنی که در دوران به هرز رفتن عشق قدیمی اش 
ســید همچنان کنارش اســت ولی گالیه های بحق خود را نیز دارد و این ســؤال 
معترضانــه را مطــرح می کند که جایــگاه من به عنوان یک زن کجاســت؟ ولی 
در  نهایــت تحلیلی در فیلم می بینیم که فراتر از وجــوه اجتماعی اش، می تواند 
به مثابه نوعی داوری و ســمت گیری سیاســی هم باشد. در آن صف آرایی نهایی 
بین آدم های عدالتخواه مســعود کیمیایی و مأموران نظامی و امنیتی وابسته به 
حکومتی ناکارآمد، برخورد و ســتیز خشــونت باری صورت می گیرد که به مرگ 
سرخوشــانه انســان های ُکنشــمند و عدالتخواه کیمیایی می انجامــد. در پایان 
«گوزن ها» یک انفجار رخ می دهد کــه پیامد آن در کارنامه کارگردانش در فیلم 
«ســفر سنگ»، نابودی آن خانه ظلم اســت. در اینجا آدم های منتخب کیمیایی، 
در یک حضور تجمع یافته  تر موجودیت فردی و معاصر اجتماعی خودشان را به 

نمایش می گذارند.
نگاه معترضانه کارگردان هایی مثل مسعود کیمیایی (در اغلب آثارش)، ناصر 
تقوایی در «آرامش در حضور  دیگران»، داریوش مهرجویی در «دایره مینا» و امیر 
نادری در «تنگســیر»، مبتنی بر یک حس درونی برخاسته از آن شرایط اجتماعی 
ســت و هیچ یک از آنها از روی شکم ســیری  یا برای ُپز روشنفکرانه این فیلم ها را 
نســاختند و طبیعی است که مســائل و معضالتی در متن جامعه عامل محرک 
آنها برای ساخت این آثار بوده است. همین طور می بینیم که سهراب شهید ثالث 
بر اســاس نگاه شــخصی خودش، به حوزه هــای اجتماعی وارد می شــود و با 
نزدیک شدن به دنیای مردی تنها که در منطقه ای پرت از شمال با پسر نوجوانش 
از طریــق فروش ماهی قاچاق روزگارشــان را می گذرانند (یک اتفاق ســاده)  یا 
پرداختن به زندگی یکنواخت ســوزنبانی پیر و در آســتانه بازنشستگی (طبیعت 
بی جان)، این ســؤال را به طور ضمنی و بدون توســل به هرگونه شعاری مطرح 

می کند که این قبیل آدم ها چه جایگاه و نقطه اتکای قرص و محکمی دارند؟
 کمی دربــاره حال و هوای ســینمای ایران در دهه ۶۰ صحبــت کنیم. فضای   .

سینمای ایران را در این دوره، چطور ارزیابی می کنید؟
در طول این دهه می بینیم که برخی «عقالنیت» را از زاویه دید خودشــان در 
تداوم یک آزمــون و خطای فرهنگی-هنری، تعریف و اجــرا کردند. در مدیریت 
۱۰ســاله آقایان بهشتی و انوار و اسفندیاری در معاونت سینمایی وزارت ارشاد و 
بنیاد ســینمایی فارابی، شاهد شکل گیری نوعی از سینما که نقاط قوت و ضعفی 
هم داشــت، بودیم. اگر بازنگری تاریخی خودمان را داشــته باشیم و منصفانه با 
موضوعات آن دوران روبه رو شــویم، باید به ایــن نکته توجه کنیم که تا چه حد 
این مدیران، به عنوان فرهنگســازان جامعه ای کــه در جابه جایی ارزش ها قصد 
دارند از ســینما (در کانون سنت و مذهب) به عنوان یک رسانه عمومی تأثیرگذار 
محافظت و برای آن خوراک مناســب زمانه خودش را فراهم کنند، موفق عمل 

کرده اند؟ طبیعی اســت که مسیر سختی پیش رویشان بوده و به همین دلیل باید 
واقع بینانه با دوران مدیریتی آنها روبه رو شویم. اگر معتقدیم در آن دوران بیشتر 
فیلم های «مضمون گرا» تولید شــدند و خبر چندانی از تولید فیلم سیاســی نبود  
یا اگر هم ســاخته می شود، دندان گیر نبود، می توان آن را این طور تحلیل کرد که 
در آن زمان چرخه تولید توجیه منطقی خودش را داشــته است. البته در برخی 
مواقع هم، تعادل بین فرم و محتوا وجود داشــته  یا موارد استثنا مثل فیلم «خط 
قرمز» را داریم که درســت با شرایط سیاســی آن مقطع حساس تاریخی منطبق 

است و حرفی برای گفتن دارد که متأسفانه به نمایش عمومی درنمی آید.
 سید محمد بهشتی معتقد اســت برای اینکه در دهه ۶۰ سینما سیاسی نشود،   .

سیاسی رفتار شده و این شکل از مدیریت باعث محافظت بیشتر از سینما شد. در 
آن دوران با فیلم ســازانی مواجه بودیم که بعد از یک رویداد تاریخی، اجتماعی 
و سیاســی بزرگ حرف های تازه ای برای گفتن داشتند و اتفاقا تولیدات سینمای 
ایران به طور چشــمگیری افزایش داشت. در کنار کمیت چشــمگیر تولیدات در 
دهه۶۰، کمی درباره کیفیت این آثار و موضوعات سیاســی که در فیلم ها مطرح 

شد، صحبت کنید.
پیش از پاســخ به این پرســش باید به نکته ای اشــاره کنم. در یک مقایســه 
تطبیقــی و تاریخــی باید بپذیریم کــه وضعیت موجود جامعه مــا از جنبه های 
مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاســی قابل مقایســه با جوامع اروپایی، ازجمله 
ایتالیــا نیســت. از این جهت ســینمای ایتالیــا را مثال می زنم، چون «ســینمای 
سیاسی» در آن کشور کامال جا افتاده و در دوره های مختلف تاریخی _اجتماعی 
حضور پررنگ داشته است. اما چرا در سینمای ما این گزاره ممکن نمی شود؟ به 
این دلیل که تــا ایدئولوژی وقت درصدد  برمی آید به یک تعریف تئوریک اصولی 
و قاعده مند برسد، اتفاقی دیگر باعث می شود این موضوع کال فراموش شود. به 
همین دلیل اساسا خود فیلم ساز، داستان نویس و نمایش نامه نویس قادر نیست 
از دل این وضعیت پارادوکســیکال، دســتاوردی درست داشــته باشد و خوراک 
مناســب هم زمان خود را پیدا کند. از طرفی، منتقــدان و نظریه پردازان و افرادی 
که قصد دارند خوانشــی تاریخی از وقایع معاصر داشــته باشند، باید واقع بینانه 
با این مقاطع و رخدادهای فرهنگی آن روبه رو شــوند. قصد اســائه ادب ندارم و 
هر نسلی می تواند استعداد، شــکوفایی، کار بلدی و نگاه حرفه ای و ژورنالیستی 
و خالقانه خود را داشــته باشــد. اما وقتی با تاریخ رودررو می شویم، نمی توانیم 
آن را یک ســویه و براســاس مباحث و اطالعات صرفا تئوریک و سالیق شخصی 
ارزیابــی کنیم. اگــر در آن دوران مورد نظر حضور عینی و فیزیکی نداشــتی و با 

قــرار گرفت و توقیف شــد و ســال ۱۳۷۷ امکان نمایش عمومــی پیدا می کند. 
«بازجویــی یک جنایت»، فیلم خوش ســاخت دیگری اســت کــه در این دوران 
ساخته می شود و براساس نگاه پرسشگر و عدالت خواه شخصیت بازپرس فیلم 
(حبیب اســماعیلی) و مکاشــفات قضائی او می توانیم از این اولین تجربه بلند 

محمد علی سجادی تفسیر سیاسی هم داشته باشیم.
«نقطه ضعف» محمدرضا اعالمی بر اســاس داستان آنتونیس ساماراکیس، 
نمونه ای موفق در حوزه ســینمای سیاســی اســت که در جغرافیایی ناشناخته 
می گــذرد و بیانی نو و ساختارشــکن دارد. «دونده» امیر نادری (تولید ســال ۶۰ 
کانون پرورش فکری...) بیشــتر لحن اجتماعی دارد و شــخصیت محوری فیلم 
تداعی کننده امیر و فیلم «ســاز دهنی» است که در زمان خودش مورد برداشت 
سیاســی قرار گرفت. در ایــن دوره با همان تم بدون زمــان و مکان، محمدرضا 
هنرمنــد «زنگ ها» را می ســازد کــه مایه های سیاســی در آن دیده می شــود. 
همین طور محســن مخملبــاف در «بایکوت» با محوریت یک مبارز سیاســی که 
در تشــتت فکری و عقیدتی قرار گرفته اســت، روایت سیاسی اش را با مایه های 

ملودرام آمیخته می کند.
ســال ۶۵ بهترین دوره دهــه ۶۰ به لحاظ تنوع مضمونی و ســاختاری برای 
سینمای ایران محسوب می شــود. فیلم های تولید شده در این سال از جنبه های 
مختلف (از جمله تعادل فرم و محتوا) قابل دفاع هســتند که می توان از «تیغ و 
ابریشم» مسعود کیمایی، «اجاره نشــین ها» داریوش مهرجویی، «دست فروش» 
محســن مخملباف، «شیر سنگی» مسعود جعفری جوزانی، «شبح کژدم» و «آن 
ســوی آتش» کیانوش عیاری، «گــزارش یک قتل» محمدعلــی نجفی، «ناخدا 
خورشــید» ناصر تقوایی، «طلســم» داریوش فرهنگ، «خانه دوست کجاست» 
عباس کیارستمی، «گال» ابوالفضل جلیلی، «باشو غریبه کوچک» بهرام بیضایی 
و «کلید» ابراهیم فروزش نام برد. در این میان «گزارش یک قتل» و «تیغ و ابریشم» 
را می توان جزء آثار مرتبط با ســینمای سیاسی به شمار آورد. همچنین بعضی ها 
با این ادعا که غالمحســین ســاعدی در نــگارش فیلم نامه «اجاره نشــین ها» با 
مهرجویی همکاری داشته است، از این فیلم تفسیر سیاسی کردند. سال ۶۶ امیر 
قویدل، «ترن» را می ســازد که در پوشش یک تریلر حادثه ای، به واکاوی سیاسی 
مقطعی از تاریخ معاصر می پردازد  اما «ســرب» مســعود کیمیایی، یک خوانش 
متفاوت تاریخی-سیاســی اســت و یکی از فیلم های ارزشــمند و پرحس وحال 
اوست. در اینجا نیز کیمیایی، مانند «گوزن ها» و «خط قرمز» (و بعد ها در اعتراض 

و خائن ُکشی)، جلوتر از سیاست و اجتماع با «انسان» و «آدمیت» کار دارد.
 گویا ساخت این فیلم پیشنهاد سید محمد بهشتی بود.  .

بله، البته مســعود کیمیایی(طبق گفته خودش) دو فیلم نامه برای تصویب 
می برد، ولی پیشــنهاد آقای بهشــتی به او این بوده که فیلم نامه تیرداد سخایی 
(یعنی همین ســرب) را بســازد. البته کیمیایی (مثل همیشه) این فیلم نامه را با 

دنیای مستقل و شخصی خودش سازگار می کند.
در بســتر اجتماعی «عروســی خوبان» محســن مخملبــاف، می توان نیش 
و کنایه هــای سیاســی او را مشــاهده کرد. مســعود جعفری جوزانــی هم در 
روایت پــردازی فتوُرمان  گونه اش در فیلم «در مســیر تندباد»، تاریخ و سیاســت 
را واســطه و ابزاری برای پایبندی به «ریشــه ها» و هشــداردادن و جلوگیری از 
اشتباهات گذشته قرار می دهد. سال ۶۸ شاهد نمایش یکی از بهترین فیلم های 
قابل بحث داریوش مهرجویی یعنی «هامون» هســتیم. در اینجا هم بیشتر برای 
مهرجویی روان شناسی انسان سرگشته و پریشان حال معاصرش اهمیت دارد تا 
مباحث ژورنالیستی سیاسی. در همین سال «ای ایران» ناصر تقوایی را داریم که 
بــا بیانی طنزآمیز و در عین حال هجوگونه، پا به حوزه های اجتماعی و سیاســی 
می گــذارد و تاریخ را به شــیوه خودش نقد و آسیب شناســی می کنــد. در انتها 
می بینیم که او در کنار نمایِش آن هم سرایی خوش بینانه ملی و تاریخی، نگرانی 

خود را برای نسل نوجوان فردا ابراز می کند.
در میان آثار اجتماعی این ســال، «دندان مار» مسعود کیمیایی به نظرم یکی 
از بهترین فیلم های او و نمونه ای درخشــان در «سینمای اجتماعی» است. البته 
این تنهاتر و بی پناه ترشدن انسان قدیمی، اخالق گرا، عاطفی و گذشته باز کیمیایی 
و نظاره گری او در این دوران سپری شــده، ریشه های سیاسی - اجتماعی خودش 

را دارد که بحث جداگانه ای را می طلبد.
در شــکل ظاهرِی «مدرســه رجایی» کریم زرگر که براســاس فیلم نامه ای از 
محسن مخملباف ســاخته شده اســت، با نگاهی عدالت محور روبه رو هستیم، 
اما در الیه زیرین آن واکنشــی سیاســی را (به عنوان پرسشی تاریخی درباره آن 
آرمان های وعده دادشــده) شــاهدیم. البته این فیلم مهجور ماند و کارگردانش 

قید فیلم سازی را زد.
ســال ۶۹ «گروهبان» مسعود کیمیایی ساخته می شــود که نگاه خاص خود 
را بــه جنگ دارد و بــه غلط از این فیلم به عنوان فیلمی «ضد جنگ» یاد شــد. 
اگر بیان این مطلب که جنگ فی نفســه چیز خوبی نیســت و می تواند به کانون 
خانواده آسیب بزند به منزله ضد جنگ بودن یک اثر هنری است، بله «گروهبان» 
چنین فیلمی اســت اما توجه داشته باشــیم این گروهباِن ماِت از جنگ برگشته، 
دلش برای خاک سرزمینش می تپد. در صحنه ای نمادین، او تنه قطور درختی را 

در جنگل پهناور به بغل می گیرد و می گوید: «من زمینمو می خوام».
در فیلــم «شــب های زاینــده رود» نیز با تصویــر متفاوت دیگری از محســن 
مخملباف روبه رو هســتیم. حاال او با صراحت لهجه بیشتری می خواهد به نقد 
اجتماعی بپــردازد، ولی فیلم به نمایش عمومی درنمی آیــد تا همچنان با یک 
پدیده غیرقابل پیش بینی به نام محســن مخملباف همراه شــویم. یک سال بعد 
محســن مخملباف را در «ناصرالدین شاه آکتور ســینما» در نقطه ای متعادل و 
ســاحتی هنرمندانه می بینیم که هم به ســینما ادای دین می کند و هم تاریخ و 
فرهنگ و هنر و سیاســت را به شکلی هوشــمندانه با هم ُکالژ می کند. در َورای 
روان کاوی فــردی و نگرش فلســفی داریوش مهرجویی در«بانــو»، یک تحلیل 

عمیق طبقاتی و در عین حال سیاسی می بینیم.
بخــش عمده ای از فیلم های یادشــده و فیلم های دیگر ساخته شــده در آن 
سال ها مانند «کلوزآپ» (نمای نزدیک) «عباس کیارستمی، «خارج از محدوده» 
و «زرد قناری» و «نرگس» رخشــان بنی اعتمــاد، «عروس» بهروز افخمی و... در 
وهله اول فیلم های اجتماعی هســتند، فیلم هایی که مضمون و دستمایه خود 
را از جامعــه ملتهبی اخذ می کننــد که هنــوز در آن طبقه بندی های اجتماعی 
(به دلیل شــرایط تحمیل شده تاریخی)، وضعیت تثبیت شــده ای پیدا نکرده اند. 
جنگی که در یک دوره هشت ســاله با آن روبــه رو بودیم، آثار مخرب خودش را 
داشــت و از آن ســو می بینیم که سیاست و ایدئولوژی به درســتی تعریف نشد 
و از آن صف آرایــی اجتماعــی، شــکل نامنعطفــی را در این ســیر تاریخی پیدا 
کرد. اگــر بخواهم با صراحت لهجــه بگویم، جامعه فرهنگی ما می توانســت 
مخاطب شناســی بهتر و به موقع تری در چرخه تولید داشته باشد. محمدحسین 
مهدویــان دهه ۹۰ باید در همان دهه ۶۰ شــکل می گرفت و «ماجرای نیمروز ۱ 
و ۲» و «امــکان مینــا»ی کمال تبریزی  باید در همان ســال های نزدیک به وقوع 
این رخدادها (با نگاهی منصفانه) ســاخته می شــد. وقتی شــرایط فرهنگی به 
درســتی تعریف و از ناحیه سیاســت گذار و مدیر فرهنگی به خوبی اجرا نشــود 
و در دســتور کار قرار نگیرد، همه چیز در یک محافظه کاری برگزار می شود و این 
امکان فراهم نمی شود تا سینمای اجتماعی - سیاسی، خوراک مناسب خودش 
را از دوران معاصر خود اخذ کند. در چنین شــرایط نابســامانی، باید دو سه دهه 
بگذرد تا موضوعی سیاسی را بتوان انتخاب کرد و نمایش داد؛ آن هم به گونه ای 
کــه امکان تحلیل منطبق بر واقعیت عینی اش را پیدا نمی کند و انگار بیشــتر با 
یک تسویه حســاب تاریخی طرفیم. من منکر قابلیت های محمدحسین مهدویان 
به عنــوان یــک کارگردان جوان مســتعد نیســتم، ولی ای کاش این اســتنادات 
تاریخی - سیاســی، به شکل مســتقل تر و واقع بینانه تری در سینما تولید شوند. 
باید اجازه دهیم «ســینمای سیاســی» تنفس طبیعی داشــته باشد و به حیات 
خــود (بدون جهت دهی تبلیغاتی) ادامه دهد تا وقتی منتقد و تحلیلگر تاریخی
 این  گونه آثار را می بیند، در زاویه دید صاحبان اثر خلل و خدشه و یک سویه نگری 

نبیند.
 در این میان ابراهیم حاتمی کیا چه جایگاهی دارد؟  .

شــمار قابــل توجهــی از فیلم های سیاســی و اجتماعی ما توســط ابراهیم 
حاتمی کیا ســاخته شده اســت. او مرحله به مرحله موجودیت فردی، فرهنگی 
و تاریخی خودش را پیدا کرده که شــکل اصیل اولیــه اش را در فیلم هایی مثل 
«مهاجر»، «دیده بان»، «وصل نیکان» و «از کرخه تا راین» شــاهد بودیم. با پایان 
جنــگ، حاتمی کیا در یک جامعه ملتهــب همچنان در حال گــذار، می خواهد 
واقع بینی معاصر تاریخی خود را داشــته باشد و در این مقاطع تاریخی «آژانس 
شیشه ای» و «ارتفاع پســت» را می سازد. اینها نمونه هایی پذیرفتنی از سینمایی 
اســت که می خواهد اعتــراض هم زمان اجتماعی خود را داشــته باشــد و در 
مقاطعی، طعنه سیاسی نیز می زند. اما همین فیلم ساز در دهه ۹۰ می آید همپای 
شرایط روز، «گزارش یک جشن» را می ســازد؛ فیلمی که به دوران گذار و اساسا 
«اصالحات» نگاه نرمی دارد و افرادی از نسل های مختلف را (در پیشگاه تاریخ) 
ُرخ بــه ُرخ می کند. اما چرا این فیلم امکان نمایش پیدا نمی کند؟ کارگردانی که 
جنگ را تجربه کرده و دوربین هشت میلی متری اش را به دست گرفته و در خود 
صحنه بوده اســت، در یــک دوره تاریخی دیگر امکان نمایــش فیلمش فراهم 
نمی شود و بعدها در یک خودسانسوری، انگار خودش هم دلش نمی خواهد از 
فیلم «گزارش یک جشــن» یاد کند، چراکه بالفاصله بعد از آن «به وقت شام» را 
می سازد؛ بنابراین ترجیح می دهد این بخش از گذشته فرهنگی اش را نفی کند یا 
نادیده بگیرد و «گزارش یک جشن» را به فراموشی بسپارد. با این وصف، تکلیف 
من با ابراهیم حاتمی کیا نامشــخص است، چراکه او باید جلوتر از من مخاطب، 

از اثرش دفاع کند.
 جمع بندی شما درباره سینمای سیاسی در ایران چیست؟  .

کال از سینما به عنوان یک رسانه تأثیرگذار باید مراقبت کرد. این مراقبت فقط 
محدود به یک نگاه صرف کنترل شــونده نیســت که پشت درهای بسته برای آن 
نسخه پیچیده شود و برای چرخه تولید ساالنه اش سقف و ظرفیت معینی قائل 
شــویم؛ بنابراین بعد از این چند دهه باید اجازه دهیم سینما به خوانشی نوین و 
متحول و راهگشا برسد. چرا هنوز ما نباید بتوانیم در مقوله تاریخ و نقطه وصل و 
پیوندخورده با سیاست شخصیتی چون دکتر مصدق را درست (با همه وجودی 
تاریخی اش) به نمایش بگذاریم؟ چرا نباید درباره حزب توده و سران و رهبرانش 
مانند کیانوری، احســان طبری و... تولیداتی داشــته باشیم؟ یکی از َاشکال فیلم 
سیاســی، فیلم پرتره است و در ســینمای جهان نمونه های فراوانی از آن داریم. 
چرا این قدر (از نگاه دولتی و ایدئولوژیک) نگران حوزه های اجتماعی-سیاســی 
هســتیم و انگار نزدیک شــدن به این مضامین و ســوژه ها می تواند کار دستمان 
بدهد؟ وقتی ســینمای اجتماعی ما عمدتا در آن کلیشه پردازی ها محصور شده، 
دیگر نمی تواند در تنوع و تکثرگرایی به زایشــی دوباره برســد. در صورتی که در 
ســینمای جهان، این تنوع و رونق مداوم به خوبی دیده می شــود. ما فیلم سازی 
داریم به اســم لوئیس بونوئل که در بهتریــن فیلم هایش یعنی «جذابیت پنهان 
بورژوازی» و «شــبح آزادی»، یک تحلیل عمیق سیاسی و نگاهی نقادانه به یک 
طبقه دارد. چرا ما نباید در حوزه ســینمای سیاســی فیلم سازان صاحب سبکی 
چون فرانچســکو ُرزی، جیلو پونته کوروو، مارکوبولوکیو و کوستا گاو رأس داشته 
باشیم؟ متأسفانه در چرخه تولید داخلی ما فیلم های سیاسی (به جز چند مورد 
استثنا) نتوانســته اند از نظر فرم، مضمون و ســاختار، آثار تاریخ ساز و ماندگاری 
باشــند، این به نگاه کنترل شــونده در ســینمای ما و حوزه مدیریت دولتی آن و 
غیبت آشــکار بخش خصوصی توانمند و حرفه ای و صاحب هویت برمی گردد. 
وقتی دســت مِن خالق اثر و فیلم ســاز و فیلم نامه نویس باز نیســت، نمی توان 

شق القمر کرد.
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مســئولیت دارای مفهومــی پیچیده و در عین حال گســترده 
است که می توان آن را از دیدگاه های مختلف بررسی کرد که هر 
یــک از آنها کاربرد های مخصوص خود را دارد؛ نظیر مســئولیت 
سیاسی، مســئولیت حقوقی، مســئولیت دینی، مسئولیت اداری 
و امثال آن. بااین حال، قدر مشــترک تمامی موارد یادشده، نوعی 
تلکیف اســت؛ وظیفه ای که بر عهده شــخص یا گروهی خاص 
قــرار داده می شــود تــا کاری را انجــام داده یا از انجــام امری 

خودداری کنند.
واژه مســئولیت از دیدگاه های مختلف تعریف می شــود و در 
اصطالح حقوقی دو مفهــوم و دو معنای اعم و اخص دارد. در 
معنای اعم، مســئولیت مدنی عبارت است از وظیفه حقوقی ای 
که شــخص در برابر دیگری به انجام یا تــرک عمل دارد؛ اعم از 
اینکه منشــأ آن عمل حقوقی یا مادی یا مستقال منشأ مسئولیت 
مقررات قانونی باشد. مسئولیت ممکن است ناشی از عمل مادی 
مثل اتالف و تسبیب یا ناشی از قرارداد مثل تعهد به انجام عمل 

باشد یا ممکن است ناشی از مقررات قانونی باشد.
مبنای مســئولیت دولت به عنوان یکی از مصادیق اشــخاص 
حقــوق عمومی، از منظر شــرعی قاعده «الضــرر» و اصل لزوم 
جبران است. عبارت «ال ضرر و الضرار...» که ناشی از یک حدیث 
مشهور نبوی اســت، داللت بر نفی هرگونه ضرر در اسالم دارد. 
قاعده الضرر از قواعد مشــهور فقهی اســت که در بیشتر ابواب 
فقــه کاربــرد دارد و مضمون آن این اســت که ضرر در اســالم 
مشــروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اســالم نفی شــده 
است. بر این اساس است که قاعده دیگر یعنی اصل لزوم جبران 
خســارت معنا پیدا می کند. بر این مبنــا، هرکس به هر نحو اعم 
از قولــی، فعلی، ترک فعل یا به جهت ســببیت یا مباشــرت، به 
دیگری هرگونه ضرری اعم از مادی یا معنوی وارد کند، مســئول 
جبران خسارت ناشــی از عمل یا ترک عمل خویش است؛ خواه 
این عمل ناشــی از اقدام اشــخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی 
باشــد و خواه این شخص یک نهاد تابع حقوق خصوصی باشد یا 
تابع نهاد حقوق عمومی. با چنین وصفی است که می توان قائل 
بود که در اغلب نظام های حقوقی و از جمله حقوق اسالمی ، به 

قاعده مسئولیت نگاهی عمیق وجود دارد. در نظام های حقوقی، 
قواعدی که مشــابه با ایــن قاعده وجــود دارد، به طور خاص در 
بحث تعهدات مورد استفاده قرار می گیرد. در این باب الزم است 
کــه بدانیم عبارت الضرر و الضرار به خوبی می تواند این دو معنا 
را با هم به ذهن متبادر کند که احکام اســالم نفی کننده مباحث 
ضرری در شریعت اسالمی  است و از طرف دیگر تصریح می کند 
که هرگونه ضرر زدن خارجی حتی به وســیله حاکم یا قانون نفی 
می شــود. بالطبع با چنین رویکردی می توان جبران خسارت را بر 
مبنای این نفی استوار کرد. لفظ مسئول پنج بار در قرآن کریم به 
کار رفته و در روایات نیز به واژه مســئول اشاره شده است. پیامبر 
اکرم(ص) در حدیثی مشهور که مبین مسئولیت اجتماعی است، 
می  فرماینــد: «کلکم راع و کلکم مســئول عــن رعیته» و این امر 
نزدیک به مفهومی اســت که امروزه از مســئول به ذهن می  آید. 
لفظ مســئولیت، معادل لفظ responsibility انگلیســی است و 
به تعبیر نویســندگان عبارت است از ضرورت پاسخ گویی از سوی 
شــخصی که از تعهدات و وظایف خود تخلف کرده اســت؛ چه 
این تعهدات حقوقی باشند و چه جنبه اخالقی و معنوی داشته 
باشند. مبانی قانونی مسئولیت در اصل ۱۴۱ قانون اساسی ایران، 
قانون مســئولیت مدنی مصوب اول ۱۳۳۹، همچنین ماده ۱۴۳ 
قانون مجازات اسالمی و قانون مدنی پیش بینی شده است. نکته 
مهم این است که در باب مبنای مسئولیت نظریات مختلفی ارائه 
شده که عمده ترین آن نظریه «تقصیر یا مسئولیت شخص» است 
که در تقصیر شــخص مسئول اســت و دیگری نظریه «خطر» و 
«نظریه تضمین حق» و «نظریه برابری در مقابل قانون» و «نظریه 

نفع دولت» است.
مســئولیت مدنی صرفا در صورتی قابل طرح و انتساب است 
که واردکننده خســارت در انجــام عمل خســارت بار و زیان آور، 
مرتکب تقصیری شــده باشــد. مالک در این مسئولیت، سنجش 
اخالقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف 
و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران الزم است، 
وی ملزم به ترمیم خســارت است و اگر از نظر اخالقی رفتار وی 
عاری از ســرزنش باشد، ضمانی بر عهده او نیست. طبق «نظریه 
تقصیر»، تنها دلیلی که می تواند مســئولیت کســی را نسبت به 
جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر 

واردشده است؛ اما امروزه چنین عقیده ای مقبول نیست.
نظریه دوم کــه منتقدان مهمی  نیز دارد، بــه «نظریه خطر» 
معروف اســت. بر این مبنــا، خوانده دعوی حتــی بدون تقصیر 
و رفتــار قابل ســرزنش، مســئول اســت؛ به عبــارت دیگر برای 

مسئول  دانســتن شــخص نیازی نیســت کــه او در انجام عمل 
خســارت بار حتما مرتکب تقصیری شده باشد بلکه همین که از 
عمل خطرآفرین او خســارتی به  بار آید، خواه در انجام آن عمل 
مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول است و باید خسارت 

وارده را جبران کند.
اما نظریه ســوم گویای آن اســت که عده ای با قرار دادن کار 
نامتعــارف به عنوان مبنای مســئولیت، ســعی کرده اند نظریات 
«تقصیر» و «خطــر» را تعدیل کننــد. درواقــع «کار نامتعارف» 
ضمن اینکه به شدت و غلظت «تقصیر» نیست، نوعی بی مباالتی 
اســت و گامی در جهــت نظریه ایجاد خطــر و نظریه ای بینابین 

و مختلط است.
نظریه  بعد تحت عنوان نظریه تضمین حق، نخســتین  بار به  
وســیله « بوریس استارک» (Boris stark) در رساله  وی به عنوان 
«نظریه عمومی مســئولیت مدنی از جنبه کارکرد دوگانه تضمین 
و کیفــر خصوصــی» مطرح شــد. وی معتقد بود بایــد از جنبه 
زیان دیده به مسئله مسئولیت مدنی پرداخت و نظریه های خطر 
و تقصیر را به واسطه آنکه شرایط تحقق مسئولیت مدنی را تنها 
از جنبه وارد کننده زیان مورد توجه قرار می داد، تا حدی شخصی 
می دانست. در نظریه مذکور، علم دولت بر ناتوانی کارکنان خود 
در جبران خسارت های واردشــده و حمایت از حقوق زیان دیده، 
جبران خســارت وارده از ســوی مأموران دولتی را بر عهده وی 
قرار می دهد. بعضی از حقوق دانان پذیرش مســئولیت از سوی 
دولت از جانب مأموران خود را در حکم کفالت قانونی می دانند 
و معتقدند «ضمانت» رابطه ای است که باعث انتقال مسئولیت 
از مقام عمومی به دولت می شــود. نظریه بعــد «نظریه برابری 
در مقابل قانون» اســت. وقتی دولت در مقــام انجام وظایف، یا 
به صورت خطای اداری یا به صورت خطای کارمند، خســارتی به 
شخص وارد کرد، اگر خود شــخص زیان دیده بخواهد به تنهایی 
بــار جبران این خســارت را به دوش بکشــد، نابرابری در اجرای 
قانون رخ خواهد داد و چنین فردی با موقعیت یکسان با دیگران 
بایــد تکلیف فراتــر از دیگران را انجام دهد. پس الزم اســت که 
زیــان وارده بر افراد حتی در حالت عدم ارتکاب تقصیر هم بدون 
اصالح باقی نماند. مورد دیگر نظریه نفع دولت است که مطابق 
ایــن نظر، اصوال هر دولتی که تشــکیل می شــود، همواره در پی 
تحکیم پایه های قدرت خویش و کســب مشــروعیت بیشــتر در 
میان شــهروندان است و به هر اقدامی  برای حفظ نظام سیاسی 
خود دســت می زند. در چنین دیدگاهــی، دولت با ارائه خدمات 
بیشتر به شــهروندان و ازجمله غرامت به زیان دیدگان، سعی در 

یکشنبه

۲۰ آذر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۴۳

اخـبـار  بـرگـزیـده

هیئــت عمومی دیــوان عدالــت اداری، نامــه رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی درباره ایجاد مجتمع آموزشــی برای صدور 
گواهینامه پایه ســوم و موتورســیکلت بــرای یگان های نظامی، 

انتظامی، امنیتی و خانواده آنان را باطل کرد.
به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت 
از نیروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران و درخواســت ابطال 
نامه شــماره ب/۰۰۱/۱۲۰۳/۱/۱۷/۱۳ مــورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹رئیس 
پلیس راهنمایــی و رانندگی که در آن مقرر کــرده بود به منظور 
ارائــه خدمات به یگان های نظامی، انتظامــی، امنیتی و خانواده 
آنان، انجام مأموریت برای اخذ آزمون در داخل پادگان ها و مراکز 
انتظامی، توانمندسازی کارکنان وظیفه و حفظ اطالعات پرسنلی 
این گونه مراکز و برای جلوگیری از تبعات امنیتی ناشی از ثبت نام 
گروهی کارکنان نیروی های مســلح در سایر آموزشگاه ها، دستور 
فرمایید نماینده خدمات منابع فرماندهی انتظامی اســتان جهت 
دریافت اجازه فعالیت و اخذ معرفی نامه ایجاد یک باب مجتمع 
آموزشــی پایه ســوم و موتورســیکلت به نام ســروش در مراکز 

اســتان ها به مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا تأســیس 
شــود، این مقرره در هیئت عمومی پس از بحث و بررسی ابطال 
شــد. در رأی مزبور آمده که اوال بر اساس ماده ۱۲۲ قانون برنامه 
چهارم توســعه جمهوری اســالمی ایران مصــوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ 
« پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وزارت کشور 
اجازه داده می شــود  از طریق نیروی انتظامی نســبت به اعطای 
مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات  غیردولتی خدمات 
حفاظتــی و مراقبتــی و واگذاری بخشــی از خدمــات انتظامی 
و حفاظتی به  مؤسســات مذکور با حفظ کنتــرل و نظارت دقیق 
بر اســاس آیین نامه اجرائی که به پیشــنهاد  وزارت کشور و تأیید 
فرماندهی کل نیروهای مســلح به  تصویب شورای امنیت کشور 
می رســد، اقــدام نماید» و بر این اســاس و به موجــب ماده ۲۹ 
آیین نامه اجرائی مؤسســات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر 
خدمات الکترونیک انتظامی مقرر شــده است که: «ناجا موظف 
اســت ترتیبی اتخاذ نمایــد حتی المقدور گســترش جغرافیایی 
مؤسســات در کشــور بر مبنای نیاز مناطق (به گونه ای که رقابت 

سالم ایجاد شود) صورت پذیرد».
بــا توجه به احکام مقرر در موازین حقوقی مذکور و با عنایت 
به اینکه بر اســاس نامه مورد اعتراض مقرر شــده است که «... 
دستور فرمایید نماینده خدمات منابع فرماندهی انتظامی استان 
جهــت دریافت اجازه فعالیــت و اخذ معرفی نامــه برای ایجاد 
یــک باب مجتمع آموزشــی... به مرکز صــدور گواهینامه پلیس 
راهور ناجا مراجعه نماید» و ایــن حکم متضمن الزام به صدور 
مجوز برای آموزشــگاه های رانندگی بدون رعایت شرایط قانونی 
دیگر و به نوعی اعمال تبعیض میان متقاضیان اســت، لذا نامه 
شــماره ب/۰۰۱/۱۲۰۳/۱/۱۷/۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی با بند ۹ اصل ســوم قانون اساسی جمهوری 
اســالمی ایران مبنی بر رفــع تبعیضات ناروا و ایجــاد امکانات 
عادالنه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و همچنین 
ماده ۲۹ آیین نامه مذکور مبنی بر لزوم حفظ رقابت ســالم مغایر 
بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین 
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رشد ۶ درصدی استفاده قضات خراسان 

شمالی از مجازات جایگزین حبس
ایســنا: رئیس کل دادگستری اســتان از رشد شش درصدی 
از تأسیســات حقوقــی  میــزان اســتفاده قضــات اســتان 
جــاری  ســال  آبــان  در  حبــس  جایگزیــن  مجــازات  و 

خبر داد.
حجت االسالم والمســلمین رضــا براتی زاده در حاشــیه 
نهمین نشســت شورای مدیران قضائی در سال جاری، اظهار 
کرد: در آبان ســال جاری، ۶۲۸ فقره از مجموع دو هزار و ۱۲۸ 
دادنامه کیفری صادره از سوی قضات رسیدگی کننده مشمول 
تأسیسات حقوقی شده اســت؛ به طوری که این نسبت از ۲۷ 
درصد در مهر ماه ســال ۱۴۰۱ به ۳۳ درصد در آبان امســال 
افزایش یافته و با این وصف رشــد شــش درصدی را نشــان 

می دهد.
 وی از تعلیــق و تخفیــف مجــازات به عنوان بیشــترین 

تأسیسات حقوقی استفاده شده یاد کرد و گفت: بر این اساس، 
حوزه های قضائی رازوجرگالن، گرمه، ســملقان و بجنورد نیز 

به ترتیب در این زمینه بهترین عملکرد را داشتند.

حجت االسالم والمسلمین براتی زاده همچنین با اشاره به 

رشد شــش درصدی مجازات های جایگزین حبس در استان 

طی آبان ســال جاری گفت: در آبان امسال از مجموع هزارو 

۸۷۶ فقــره دادنامه کیفری صادرشــده، ۴۳۰ فقره مشــمول 

مجازات جایگزین حبس شــده که با این وصف این نسبت نیز 

از ۱۷ درصد در مهر به ۲۳ درصد در آبان سال جاری افزایش 

یافته است. 

وی از جــزای نقــدی و خدمات عمومی رایــگان از حیث 

فراوانــی به عنــوان مهم تریــن مجــازات جایگزیــن حبس 

تعیین شده در ماه گذشته نام برد.

مقــام عالی قضائی اســتان، حوزه های قضائی شــیروان، 

بجنورد و رازوجــرگالن را از حیث این شــاخص عملکردی، 

به عنوان بهترین های استان معرفی کرد.

کســب مشروعیت و بقای خود می کند و به تمام افراد صرف نظر 
از میزان اســتحقاق آنها، حمایت های اجتماعی عرضه می کند. 
صرف نظر از نظریات پیش گفته، قانون مدنی ایران در ماده ۳۲۸ 
نظریه خطا را در باره اتالف پذیرفته و در مبحث تســبیب عموما 
از نظریــه تقصیر پیروی می کند (مــواد ۳۳۴ و ۳۳۳). به هر حال 
برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه شرط الزم است: ۱- وجود 

ضرر، ۲- ارتکاب فعل زیان بار و ۳- رابطه سببیت.
همچنیــن برای تحقق مســئولیت کیفری ســه عنصر مادی، 
روانــی و قانونــی الزم و ضروری اســت. در مســئولیت کیفری 
مانند مســئولیت مدنی باید عملی را انجام دهد یا از انجام عمل 
خودداری کند که موجب ضرر دیگری شــود. در نهایت در مورد 
مســئولیت مدنی، ضــرر وارده متوجه یک شــخص خصوصی 
است. در مسئولیت کیفری ضرر متوجه جامعه می شود؛ بنابراین 
مسئولیت کیفری این است که ما بتوانیم جرمی را به کسی نسبت 

دهیم و آن شخص قابلیت و تحمل این انتساب را داشته باشد.
بــا این وصف، مســئولیت مدنــی دولت ازجمله اشــخاص 
حقوق عمومی مبین مســئولیتی اســت که دولت در معنی اعم 
کلمه در برابر خســارتی که ایجاد کرده، ناگزیر از جبران خسارت 
اســت. اصوال مســئولیت مدنی به معنای مســئولیت پرداخت 

خسارت است. بر مبنای این مسئولیت بین زیان  زننده و زیان  دیده، 
رابطه  ای خاص که همان لزوم جبران خســارت است، به  وجود 
می آید؛ بنابراین مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیع آن، شامل 
مســئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد است. هرچند 
در باب مســئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد بحث 
زیادی مطرح اســت، در یک بیان کلی هرگونه جبران خسارت را 

شامل می شود.
امــا وقتی صحبــت از مســئولیت مدنی اشــخاص حقوقی 
عمومی به ویژه دولت می شــود، مراد بحث عبارت از دو مفهوم 
کلی اســت: مفهوم اول، مســئولیت مدنی دولت ناشی از اراده 
یا عمل حاکمیتی یا تصدی گری نهاد دولت اســت. مفهوم دوم، 
مســئولیت مدنی دولــت ناشــی از اراده یا عمل یــا ترک عمل 
کارکنان دولت به ســبب اقداماتی است که از سوی این کارکنان 
به اشخاص وارد می  شود. مسئولیت مدنی دولت عبارت است از 
اصل پاسخ گویی و لزوم جبران خسارت از سوی دولت و مقامات 
آن در مقابــل اشــخاص حقیقی یــا حقوقی که باید به اســتناد 
شرع مقدس اســالم، منطبق بر قاعده الضرر، با تکیه بر نظریات 
پیش گفتــه بر بنیان اصل ۴۰ قانون اساســی و قانون مســئولیت 

مدنی جبران شود.

وکیل پایه یک دادگستری

حمیدرضا آقابابائیان 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 

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

پشت  سر هم- ناپســند ۱۱- از سوره های شریف قرآن 
که با حروف مقطعه آغاز می شــوند- ناطق- طبیعی 
و معمولی ۱۲- پادشــاه- هدایت کردن- شــور و غوغا
۱۳- حضرت علی(ع) آن را حج مســکینان شــمرده 

اســت- سپاســگزاری کردن ۱۴- جاویدان- به نمای 
نزدیک از اشیاء در سینما گویند- زاویه ای که هر امتداد 
با امتداد شــمال جنوب می ســازد ۱۵- درختچه ای با 

ساقه های خاردار- وخیم- بالشتک نان پزی  افقی: 
وحشــت زده دلنشــین-  آواز  دارای   -۱ 
۲- هفتم- سخت، دشوار و غیر قابل فهم ۳- وسیله 
توزیــن- رودی جــاری در جمهــوری آذربایجان- 
هدیــه ۴- گناهــکار- طوقه چرخ خــودرو- تحت 
۵- فیلم نقاشــی متحــرک- خیزاب های دریا ۶- از 
طلوع تا غروب خورشــید- ظرف طبخ آبگوشــت- 
میهمــان ناخوانده ۷- هــزار کیلــو- ارگانیک- از 
پیامبران بنی اســرائیل ۸- ماه دهم قمری- مدرسه 
بزرگســاالن- قطعــه موســیقی ۹- شــیرینی ماه 
 رمضان- قوی هیکل- زندان مســعود سعد سلمان 
۱۰- از نیروهای ســه گانه ارتش- سمت چپ- چند 
رأی ۱۱- حداقل- دماسنج ۱۲- ترمیم پارگی پارچه- 
جوینــده راه- جوانــه دانــه غــالت ۱۳- زیاده گو- 
فاصله بین دنیــا و آخرت- غذای مخصوص تالش 
و آستارا ۱۴- نمایشنامه ای از یوجین اونیل، نویسنده 
آمریکایی- نوزاد حشره ۱۵- مخترع برق- غمگین 

عمودی: 
۱- تنگ چشــمی- از درجــات نظامــی- چنــد 
رئیس ۲- پسوند شباهت- لباس تازه دوخته شده- 
یکتــا ۳- جغد- رجــا ۴- روانه کــردن- از پیامبران 
بنی اســرائیل- زنــگ گــردن چهارپــا ۵- حرکــت 
باد- نوعــی اجاق برقی- تکرار  حرفی ۶- دشــمن 
باطل- از شــاگردان میرعماد خوشــنویس- ماهر 
در دعــوا ۷- غربــال- مراعــات آداب و رســوم- 
غیرمتأهــل ۸- مرطوب- منســوب بــه یمن- چند 
وزیر ۹- جــالد اســتالین- عارضه ای در دســتگاه 
گوارش- جدی و ســختگیر ۱۰- برچســب قیمت- 

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 ۴۳۸۶      طراح: بیژن گورانی
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 حل جدول ۴۳۸۵

 سودوکو سخت ۳۳۸۲

 سودوکو ساده ۳۳۸۲

تعهد دولت در جبران خسارت اشخاص از منظر قانون

مصوبه فراجا درباره آموزشگاه های رانندگی ابطال شد
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۲۰ آذر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۴۳

تیم ملی کشــتی آزاد ایران در شرایطی راهی آمریکا شده تا 
در مســابقات جام جهانی این کشور شــرکت کند که اگر اتفاق 
غیرمنتظــره ای رخ ندهد، امشــب باید در دیدارهــای پایانی به 
مصاف رقبا برود. ایران که همواره در این جام که صدالبته جام 
چندان معتبری محسوب نمی شود، از مدعیان جدی بوده، شب 
گذشته کارش را با کشتی برابر تیم ژاپن شروع کرده و قرار است 
بامداد امروز از ســاعت ۵:۳۰ به مصــاف منتخب جهان برود. 
این مســابقات در دو گروه ســه تیمی برگزار می شود و تیم های 
صدرنشین هرگروه مســتقیما به بازی فینال و تیم های دوم هر 
گروه هم در دیدار رده بندی شــرکت می کنند. واضح اســت که 
با توجه به تعداد تیم های شــرکت کننده در این جام، نمی توان 
چنــدان عنوان جام جهانی را برازنــده این رقابت یا رقابت های 
این چنینــی دانســت، ولــی به هــر روی، از آنجا کــه امتیازات 
کسب شده در این مسیر می تواند راه رسیدن به المپیک را هموار 

کند، شرکت کردن در آن بهتر از شرکت نکردن است.
احتماال به همین خاطر اســت که تیم ملی ایران از مدت ها 
قبل تالش داشــت هرطور شــده خودش را به آمریکا برساند تا 
در این جام حاضر باشــد. هرچنــد اتفاقات جدیدی در این دوره 
از رقابت ها برای تیم ملی رقم خورده که نمی توان به ســادگی 
از کنار آن عبور کرد. اولین و شاید مهم ترین اتفاق در این زمینه، 
مربوط به داســتان صدور ویزا برای تیم ملی کشــتی آزاد ایران 
اســت. در حالی که به نظر می رسید با توجه به رسمی بودن این 
مســابقه و البته اعالم رســمی علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون 
کشــتی ایران مبنی بر عدم حضور در آمریــکا، کار صدور ویزای 
کشــتی گیران آمریکایی بدون دردسر صورت پذیرد، این موضوع 
چندان ساده به دست نیامد. گو اینکه سختی چندانی هم شکل 
نگرفت تا نهایتا عده ای از کشــتی گیران یک شــب زودتر از سه 
کشــتی گیر باقی مانده ای که ویزایشان صادر نشــده بود، راهی 
آمریکا شوند. مشکل ســه نفر باقی مانده هم در ادامه حل شد 
تا ایران با ترکیب کاملی از کشــتی گیرانش راهی آمریکا شــود. 
به نظر می رســد در این بین، عدم درخواست ویزا برای علیرضا 
دبیر در میسر شــدن امور نقش داشته است. ایران قرار بود سال 
گذشــته برای دیداری دوســتانه با آمریکا راهی این کشور شود 
که اظهارات ضدآمریکایی علیرضا دبیر باعث شــد تا برای او و 
چند نفر دیگر از اعضای تیم ملی کشتی ایران ویزا صادر نشود. 
دبیــر هم در نهایت با اعالم اینکه چون برای خودش و چند نفر 
دیگر ویزا صادر نشــده، حاضر نشد تیم کشتی آزاد را به آمریکا 
بفرستد. امسال ولی شرایط متفاوت بود و او از یکی، دو ماه قبل 
اعالم کرد قصد ســفر به آمریکا و اقدام برای درخواست ویزا را 

ندارد تا مشکلی جدی سر راه کشتی گیران قرار نگیرد.
غیبت بحث برانگیز حسن یزدانی

اعضای تیم ملی کشتی آزاد که از چند روز قبل راهی آمریکا 
شده اند، یکی، دو غایب نام آشنا دارند؛ اولی، حسن یزدانی است 
و دیگری امیرحســین زارع. درباره حسن یزدانی حرف و حدیث 
زیاد است. بســیاری می گویند اظهارات پدر حسن یزدانی علیه 
علیرضــا دبیر باعث شــده تا رئیس فدراســیون قید حضور این 

کشــتی گیر را در این رقابت ها بزند. البته منطق چندانی پشــت 
این ادعا وجود ندارد و به نظر می رســد برای خراب نشدن بیشتر 
روحیه حســن یزدانی، او به این مسابقات فرستاده نشده است. 
یزدانی شکســت های متعددی برابر دیوید تیلور در رقابت های 
مختلف داشــته که آخرین آنهــا یکی از ســنگین ترینش بوده 
اســت. در نتیجه با توجه به فاصله کوتاه دو مســابقه، حســن 
یزدانی به این مسابقات فرســتاده نشده تا تجدید قوا کند. البته 
آمریکایی ها هم وقتی متوجه شــدند قرار نیست حسن یزدانی 

در این جام حاضر باشد، قید اســتفاده از دیوید تیلور در ترکیب 
تیمشــان را زدند تا این کشتی گیر برجســته هم استراحت کند. 
بااین حال، ســخنگوی فدراســیون کشــتی، روز گذشته توضیح 
جدیدتری درباره نفرســتادن حسن یزدانی به این رقابت ها داده 
اســت. محمدابراهیم امامی با اشــاره به غیبت یزدانی و زارع 
برای مسابقات جام جهانی آمریکا گفت: «این غیبت در راستای 
انتخابی المپیک اســت و این دو قهرمان جهان باید در بهمن یا 
اسفند در یک تورنمنت معتبر بین المللی حضور یابند. همچنین 

نگاه ما به المپیک است و دیگر رقابت ها را در در اولویت بعدی 
قــرار داده ایم. در تیم چند آزادکار جوان حضور دارد و به دنبال 
پشتوانه سازی برای آینده کشتی ایران هستیم. در ضمن یزدانی 
و زارع در جــام تختــی کشــتی  خواهند گرفت». جــام جهانی 
همان طور که در باال عنوان شــد، چندان درجه معتبری ندارد، 
ولی در کنار ایــن موضوع، غیبت چندین ســتاره از جمله زارع، 
یزدانی و تیلور، ممکن است روی کیفیت آن نیز تأثیر گذار باشد.

جام جهانی کشتی آزاد چطور شکل گرفت؟
ســنگ بنای جام جهانی کشــتی آزاد در حالی از سال ۱۹۷۳ 
و با پیشــنهاد آمریکایی هــا و موافقت اتحادیه جهانی کشــتی 
(فیالی ســابق) در شهر تولیدو آمریکا گذاشته شد که مسابقات 
هر ساله به طور منظم برگزار شــد  اما این رقابت ها در سال های 
۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به دلیل شــیوع کرونا برگزار نشد تا امسال بعد از 
وقفه ای دو ســاله میزبانی به شهر آیووا برسد. در تاریخ ۴۸ ساله 
برگزاری جام جهانی کشــتی آزاد، بیشــترین میزبانی مسابقات 
به نام آمریکایی ها ثبت شــده و آنها که بنیان گذار این مسابقات 
هستند، رکورد ۳۱ میزبانی را در کارنامه دارند. شهرهای تولیدو 
(۱۷ میزبانی)، چاتانوگا (دو میزبانی)، استیل واتر (دو میزبانی)، 
اســپوکن (دو میزبانــی)، فیرفاکــس (یک میزبانی)، اســپوکن 
(یک میزبانی)، بالتیمور (یــک میزبانی)، بویزی (یک میزبانی)، 
لس آنجلس (ســه میزبانی) و آیووا (دو میزبانی)، میزبانان این 
رقابت بوده اند و در این بین، شــهر تولیدو در ایالت اوهایو یکی 
از شهرهای کشتی خیز آمریکا ست و بیشترین آمار میزبانی را به 

خود اختصاص داده  است.
مشــخص اســت که چنین جامی برای ارتقای ســطح فنی 
کشــتی گیران آمریکایی بنا نهاده شده و بیشــتر قهرمانی ها در 
همین مســیر هم به کشــتی گیران این کشور تعلق گرفته است. 
در حال حاضر که قرار اســت چهل وهشتمین دوره این رقابت ها 
برگزار شــود، آمریکا و ایران فرصت این را دارند که بتوانند یک 
بار دیگر در فینال حاضر شوند. در واقع با توجه به غیبت اجباری 
روســیه در این تورنمنت، بیشــترین بخت قهرمانــی به ایران و 
آمریکا تعلق می گیرد. اگر بی خیال شوروی سابق شویم، آمریکا، 
روسیه و ایران در زمره پرافتخارترین تیم های جام جهانی کشتی 
آزاد هســتند. ۱۵ قهرمانی به نام اتحاد جماهیر شوروی سابق 
ثبت شــده و ۱۴ بار آمریکایی ها روی سکوی قهرمانی مسابقات 
ایستاده اند. پس از این دو، روســیه، ایران، جمهوری آذربایجان 
و کوبا به ترتیب هشــت، هفت، دو و یــک  بار مقام قهرمانی در 
این مســابقه ها را به نام خود ســند زده اند. به این ترتیب، ایران 
دســت کم این فرصت را دارد تا در صورت کســب قهرمانی، در 
تعداد افتخارات در این زمینه به روســیه برسد و برای هشتیمن 
بار جام را باالی ســر ببرد. ضمن اینکه در این دوره از رقابت ها 
تیم های آمریکا، ایران، ژاپن، گرجســتان، مغولســتان و منتخب 
جهان در دو گروه سه تیمی به رقابت می پردازند. ایران در گروه 
B با تیم هــای ژاپن و منتخب جهان هم گروه اســت و تیم های 
آمریکا، مغولستان و گرجســتان نیز در گروه دیگر این مسابقات 

قرار دارند.

دلیلی برای استعفای کی روش وجود ندارد

ایران بدون یزدانی در آمریکا به دنبال چیست؟

رقابت های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ در قطر در شــرایطی 
بــه مرحلــه نیمه نهایی رســیده که مــوج اســتعفای مربیان 
شکســت خورده در این جام یکی پس از دیگری از راه می رسد. 
بعــد از لوئیــس انریکه، ســرمربی نام آشــنای اســپانیایی که 
نتوانســت با تیمش به یک چهارم نهایی برســد، ایــن بار تیته، 
پروفســور فوتبال برزیل، پس از شکست خوردن تیمش مقابل 
کرواســی در جام جهانــی از هدایت این تیــم کناره گیری کرد. 
اهمیت اســتعفای این دو در مقایسه با سایر مربیان از این نظر 
است که هر دو مربیان موفقی در عرصه باشگاهی و ملی نشان 
داده بودند؛ ولی از آنجا که نتوانستد به اهداف ملی شان برسند، 
لحظه ای درنگ نکرده و با نوشــتن استعفای شــان راه را برای 
ورود چهره ای جدید باز کردند. به غیر از این دو، مربیان دیگری 
هم هســتند که بعد از ناکامی در جام جهانی استعفا داده اند؛ 
پائولو بنتو ســرمربی پرتغالــی کره جنوبی یکی از آنهاســت. 
خراردو مارتینو که هدایت مکزیک را برعهده داشــت و روبرتو 
مارتینس که ســرمربی بلژیک بود، هم همین طور یا حتی لوئی 
فان خال بزرگ. مربی اروگوئه و غنا هم چنین کرد تا مشــخص 
شود آنها به دلیل ناکامی در ترسیم اهداف، ترجیح  دادند جای 
فرد دیگری را اشــغال نکنند. بســیاری از همین چهره ها بعد 
از کســب نتایج دور از انتظار که گاهــی حتی با اختالف اندکی 
حاصل شــد، صمیمانه و به طور کامال واقعی عذرخواهی هم 
کردند. باوجوداین ســؤالی کــه در روزهای اخیر در بســیاری 
از محافــل خبری مطرح شــده، این اســت که چــرا کارلوس 
کی روش، ســرمربی ایران، در جام جهانی اســتعفا نمی دهد یا 
اینکه عذرخواهی نمی کند؟ ایران با کارلوس کی روش به غیر از 
قطری که به واســطه میزبانی، حضور در جام جهانی را تجربه 
می کرد، ضعیف ترین تیم آســیا بود؛ ولی حتی متحمل شــدن 
ســنگین ترین شکســت تاریخ فوتبال ایــران و تحقیری عجیب 
در جــام جهانی هم باعث نشــد تا این مــرد پرتغالی از مردم 
ایــران عذرخواهی کند. دربــاره عذرخواهی  کــردن یا نکردن، 
یک موضوع شــخصی است که بسته به محیط و آموزش های 
کسب شــده، این موضوع متغیر است؛ ولی درباره استعفا، یک 
کار حرفه ای است که اینجا اتفاقا اصال درباره کارلوس کی روش 
صدق نمی کند. مسئله اینجاســت که کارلوس کی روش نباید 
اســتعفا دهد؛ چون اصــوال او قراردادی با فدراســیون فوتبال 
ایران ندارد که بخواهد اســتعفایش را بنویسد و برود. قرارداد 
او طبــق چیزی که مهدی تاج، رئیس فدراســیون فوتبال ایران 
عنوان کرده تا پایان جام جهانی بوده و حاال که جام برای ایران 
تمام شــده، قرارداد کارلوس هم تمام شده است. پس قاعدتا 
مطرح شدن بحث استعفا برای فردی که قراردادی با یک نهاد 
ندارد، امری باطل است. در این میان پرسش های مکرر به قوت 
خود باقی اســت. مثال مشخص نیست که آیا فدراسیون فوتبال 
ایــران در بحث تمدیــد قرارداد کارلوس در بــازه جام جهانی، 
به ویژه زمانی که سرخوش از شکست دادن تیم ملی ولز بودند، 

اقدامی کرده اســت یا نه. فدراســیون هم کــه مطابق با رویه 
غلطی که از مدت ها پیش داشــته، در این زمینه ســکوت کرده 
تا حاال آنها هم به نوعی شــریک شکست ســنگینی باشند که 
کارلوس برای ایران در جام جهانی رقم زده اســت. حاال چنین 
باشــد یا نه، یعنی چه فدراســیون با کارلوس به توافق رسیده 
باشــد یا نه، بهتر اســت در تصمیمی عاجل، ســریعا وضعیت 
مشخص شــود. اگر قرارداد او به صورت توافقی حاصل شده، 
شــجاعت به خرج داده و این مرد پرتغالی را از کار برکنار کنند 
و اگر هم توافقی صورت نگرفته، سریعا برای انتخاب جانشین 
او دســت به کار شوند. این طور دســت کم این فدراسیون از شر 
شــایعات نه چندان خوشــایندی که مدت هاســت رواج یافته، 
نجات پیدا می کند. شــایعاتی که می گویند رئیس فدراســیون 
در بحث تمدید یا عدم تمدید قرارداد کی روش کاره ای نیســت 
و بحث او از نهادی باالتر، مشــخص از ســوی افراد وابسته به 
دولت دنبال می شــود. کی روش در جام جهانی در بسیاری از 

مباحث، خوشــایند دولتمردان ایرانی حــرف زده و حاال همین 
موضوع باعث شــده تا آنها با چشم بســتن روی حقایق فنی و 
منفی کارلوس کی روش درصدد حفظ این سرمربی باشند. اگر 
این شــایعه صحت داشته باشــد، بزرگ ترین خطر برای فوتبال 
ایران و نسلی است که به روزهای بهتر امید دارد. اگر کارلوس 
کــی روش حتی تا همین جام جهانی هــم به درد فوتبال ایران 
می خورد، بدون تردید از امروز به بعد حتی به اندازه سر سوزنی 
هــم برای این فوتبال چه در جایگاه مدیر فنی و چه ســرمربی 
دســتاوردی نخواهد داشــت. درست اســت که او شخصیت 
فوتبال ملی ایران را شــکل و ارتقا داد؛ ولی مشخصا در عرصه 

نتایج، شکست خورده بزرگی است. 
کی روش پنج جام مهم یعنی ســه جــام جهانی و دو جام 
ملت ها را به عنوان ســرمربی تیم ملی ایــران تجربه کرده که 
بــا وجود قرارداد مالی خوب، در هیچ کدام از آنها دســتاوردی 
نداشــته است. در جام ملت های آسیا که مغلوب رقبایی مانند 

عــراق و ژاپن شــد و در جام جهانی هم که اصال موفق نشــد 
ایران را به دور دوم برســاند. او در همین جام جهانی قطر هم 
به این دلیل انتخاب شــد تا ایران را در گروهی سیاسی با کسب 
نتایجــی آبرومند راهــی مرحله بعدی کند؛ ولــی هیچ کدام از 
این موارد حاصل نشــد. شکست تلخ برابر انگلیس و آمریکا از 
یک ســو و صعود نکردن مجدد با ایران به دور دوم، به کارنامه 
عجیب کی روش با فوتبال ایران، در این جام پایان داد. حال اگر 
جمالت به ظاهر قشنگ این ســرمربی در کنفرانس های خبری 
باعث دلبری کردن از دولتمردان شــده، به حدی که آنها چشم 
را به روی واقعیت ها بسته، این موضوع دیگر بحثی تازه و نوین 
اســت که کارایی، اثر و اقتداِر نداشــته فدراسیون فوتبال را زیر 
ســؤال می برد. اگر هم که تصمیم برعهده فدراســیون فوتبال 
گذاشــته شده، بعید اســت حتی فردی که یک سال بر صندلی 
مدیریت نشســته باشــد، تردیدی در قطع همکاری با کارلوس 

کی روش به خودش راه دهد.

اخـبـار  بـرگـزیـده

هفتمین دربی بدون تماشاگر
 آیا باز هم تساوی در راه است؟

دربی رفت لیگ ۲۲ بدون تماشاگر برگزار خواهد شد. به گزارش 
فوتبال ۳۶۰، با اعالم سازمان لیگ دربی رفت لیگ بیست و دوم در 
اســتادیوم خالی از تماشاگر برگزار خواهد شد. این در حالی است 
که با توجه به حضور بانوان در ورزشگاه ها در ابتدای فصل به نظر 
می رسید برای نخستین بار پس از انقالب، جدال سنتی فوتبال ایران 
با حضور تماشاگران خانم انجام شود. دربی که به صورت معمول 
پرتماشاگرترین بازی فصل فوتبال ایران محسوب می شود، باز هم از 
نعمت حضور هواداران بی بهره است. این دربی که بر اساس آمار 

صدمین دربی خواهد بود برای هفتمین بار بدون تماشاگر است.
۵ تساوی در ۶ دربی

دربی بدون تماشگر برای نخستین بار در سال ۷۳ اتفاق افتاد. 
پس از حوادث جنجالی که در دربی رفت آن سال رخ داد، تصمیم 
بر آن شــد که بازی برگشت در شــهر بندرعباس و بدون تماشاگر 
برگزار شــود. این دیدار کــم افت و خیز که در غیــاب چند مهره 
کلیدی دو تیم انجام شــد، با تساوی بدون گل به پایان رسید. پس 
از آن همه دربی ها با حضور پرشــور تماشاگران بود و در بسیاری 
از شهرآوردها ساعت ها قبل از آغاز بازی ظرفیت ورزشگاه تکمیل 
می شد. در اواسط لیگ نوزدهم و با شیوع ویروس کرونا، بازی های 
لیگ بدون تماشاگر برگزار شد. دربی برگشت دو تیم آخرین دیداری 
بود که در ورزشگاه آزادی با حضور تماشاگر برگزار شد و پس از آن 

مدت ها خبری از حضور هواداران در ورزشگاه نبود.
در همان فصل، اولین دربی دوران کرونا در جام  حذفی برگزار 
شد و پرسپولیس و استقالل در جام  حذفی به تساوی دست یافتند 
و اســتقالل در ضربات پنالتی به پیروزی رســید. در لیگ بیستم با 
توجه به وضعیت بیماری کرونا، استادیوم ها همچنان خالی باقی 
مانــد و در دربی رفت در یک بازی جذاب دو تیم به تســاوی ۲-۲ 
رســیدند و دربی برگشــت با برتری پرســپولیس به پایان رسید و 
اســتقالل باز هم در جام حذفی در ضربات پنالتی بر حریف چیره 
شد. در لیگ بیست و یکم با توجه به کاهش چشمگیر آمار مبتالیان 
به کرونا به نظر می رســید هرچه زودتر تماشاگران به استادیوم ها 
بازگردند ولی این اتفاق در دربی رفت که بدون گل تمام شد، نیفتاد 
تا اینکه در دربی برگشت که حساس ترین بازی فصل بود، طلسم 
بی تماشاگربودن دربی ها شکسته شــود ولی این روند ادامه پیدا 
نکرد و با تصمیم مســئوالن بازهم خبری از حضور ســکوهای ُپر 

نخواهد بود.

تأییدنشدن صالحیت ۱۰ کاندیدای 
ریاست فدراسیون جودو

دبیر فدراسیون جودو گفت: از مجموع ۱۳ کاندیدای ریاست 
فدراسیون جودو، سه نفر توسط کمیسیون تطبیق تأیید شدند. به 
گزارش سایت فدراسیون جودو، صدیقه کعبی زاده، دبیر مجمع 
انتخابات فدراســیون جودو، گفت: فراینــد ثبت نام از داوطلبان 
ریاست فدراســیون جودو برابر مجوز وزارت ورزش و جوانان با 
فراخــوان مورخ ۱۸ آبان آغاز و ثبت نــام از متقاضیان از ۲۱ آبان 
به مدت ۱۰ روز کاری انجام شــد و آرش میراســماعیلی، وحید 
زارع نژاد، محمد بلوطی، پیمان ترکاشــوند، عباس سلگی، علی 
مؤیدی، محمدصــادق تیرانداز، فرشــاد نجفی پور، محمد علی 
رستگارسرخه، محمدرضا عمادی، منصور عبدی، مجید زارعیان 
و ســعید القاصی مهر جمعا ۱۳ نفر برای حضــور در انتخابات 
ثبت نــام  کردند و در دوم آذر زمان ثبت نام به پایان رســید. دبیر 
فدراســیون جودو در ادامه افزود: در ادامه جلســه کمیســیون 
تطبیق براســاس بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۰ دســتورالعمل 
شــرایط اختصاصی نامزدهــای دارای وثاقــت و امانت، نحوه 
ثبت نــام و رأی گیری برای داوطلبان پســت های هیئت رئیســه 
فدراسیون های ورزشــی در تاریخ ۱۴ آذر سال ۱۴۰۱ به محوریت 
اداره کل امور مشــترک فدراسیون  های ورزشــی و سایر اعضای 
کمیســیون به منظور بررســی مدارک کاندیدهای احراز ریاست 
فدراســیون جــودو، تشــکیل و پس از بررســی دقیــق مدارک 
متقاضیــان از بین ۱۳ نفر داوطلب، آرش میراســماعیلی، وحید 

زارع نژاد و محمد بلوطی مورد تأیید قرار گرفتند.
کعبی زاده در پایان خاطرنشــان کرد: با این حســاب از روز ۱۹ 
آذر ۱۴۰۱ ابالغیه کتبی به ســایر داوطلبــان، برای اطالع از نتیجه 
کمیسیون تحویل خواهد شد و حق اعتراض برای داوطلبانی که 

مورد تأیید هستند، محفوظ است.

جزئیات درگیری مسی با وگهورست
یک روزنامه نگار مدعی شده که درگیری بین مسی و وگهورست 
در پی یک ســوءتفاهم به وجود آمده است. به گزارش ایسنا، تیم 
ملی فوتبال آرژانتیــن در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر در دیداری جنجالی توانست هلند را در ضربات 

پنالتی حذف کند و به نیمه نهایی این رقابت ها برسد.
درگیری ها در این دیدار، پس از پایان بازی هم ادامه داشــت 
و مسی زمانی که وگهورست را در جریان مصاحبه تصویری اش 
دید، خطــاب به زننده دو گل هلند گفــت: «به چه چیزی نگاه 
می کنی احمق؟ برو آن طرف». واکنش مســی در حالی رخ داد 
که به ندرت چنین رفتاری از این فوق ســتاره آرژانتینی دیده شده 
بود. اما درگیری وگهورست و آرژانتینی ها به همین جا ختم نشد 
و به داخل تونل هم کشیده شد. Ole ویدئویی منتشر کرده که در 
آن، وگهورســت با آگوئرو جر و بحث می کند در حالی که آگوئرو 
سعی می کند، شرایط را آرام کند. در ادامه الئوتارو مارتینز وارد 
ماجرا می شــود تا با وگهورست درگیر شود اما دوباره آگوئرو در 
صحنه ظاهر می شود و سعی می کند الئوتارو را از آن مکان دور 
کند. بااین حال وگهورســت به ســراغ مارتینز می رود و درگیری 
لفظی بین این دو بازیکن درمی گیرد. در همین حین، لیســاندرو 
مارتینــز بحث داخل تونل را با گفتن «بیا، ما تیم بهتری از هلند 
هســتیم» پایان داد. ریکاردو روزتی، روزنامه نگاری که در جریان 
درگیری هــا بوده دربــاره چگونگی وقوع ایــن اتفاقات توضیح 
می دهد. گفته می شــود که وگهورست برای درخواست پیراهن 
مســی و دست دادن با او به سمت ســتاره آرژانتینی می رود اما 
مســی تصور می کند که مهاجم هلند قصد حمله کردن به او را 
دارد که این اتفاق منجر به شــروع درگیری ها شــد. وگهورست 
پس از رفتار عجیب مســی، در مسیر بازگشت به رختکن از کنار 
فوق ستاره آرژانتینی عبور کرده و گفته: «آن مرد احمق در تاریخ 

خواهد ماند».

دو ملی پوش شاخص و عنوان دار کشتی ایران در جام جهانی 
آمریکا، بر عزم ملی پوشان ایران برای شاد کردن دل مردم ایران با 
کسب عنوان قهرمانی تأکید کردند. به گزارش ایسنا، در نشست 
خبری رقابت های جام جهانی کشــتی آزاد در آمریکا، خبرنگار 
صدای آمریــکا درحالی دربــاره اتفاقات اخیر ایــران از کامران 
قاســمپور ســؤال کرد که اتحادیه جهانی کشــتی مطرح کردن 
مســائل سیاسی در نشست خبری را ممنوع کرده بود. با این حال 
کامران قاسمپور درباره سؤال مطرح شده گفت: این موضوعات 
در هر کشــوری پیش می آید و در کشور ما هم یک سری مسائل 
پیش آمده اســت. وظیفه ما ورزشــکاران ورزش کردن اســت، 
مــا اگر اینجاییم نماینده مردم ایران هســتیم و بــرای این اینجا 
آمده ایــم که برای لحظه ای دل مردم را شــاد کنیــم. دارنده دو 
مدال طالی جهان افزود: ما هم از جنس مردم هســتیم و جزء 
میلیون ها ایرانی حســاب می شویم. اگر خوبی و خوشی یا بدی 
و اتفاقی هســت، برای کل مردم ایران است. ان شاءاهللا که همه 

ما و هر کســی که در ایران زندگی می کند از پس این مشــکالت 
بربیایــد. او در ادامه گفت: ما ســفیران ورزش ایران هســتیم و 
وظیفه ما کشــتی گرفتن اســت. ما آمده ایم دل مــردم ایران را 
شاد کنیم. ان شــاءاهللا که این اتفاقات هم به زودی حل شود که 
هم مردم عزیزمان و هم جامعه ایران به یک آرامشــی برســند. 
ان شاءاهللا دل همه هم وطنان ما در همه جای دنیا و داخل ایران 
شاد باشد. رحمان عموزاد دیگر آزادکار تیم ملی و دارنده مدال 
طالی جهان نیز در این نشست گفت: خدا را شکر توانستم مدال 
جهانی را نصیب خودم بکنم. فقط خودم می توانم رقیب خودم 
باشم. دنبال رکورد نیستم و فقط می خواهم بهترین خودم باشم 
و مدال آوری کنــم. باالترین لذت برای من این اســت دل مردم 
کشورم را شــاد کنم. ما آمده ایم بهترین خودمان باشیم. از جان 
مایه می گذاریم و تمام تالشــمان کسب عنوان قهرمانی است تا 
بتوانیم دل مردم کشورمان را شاد کنیم. ما همه سرباز کشورمان 

هستیم و از جان و دل مایه می گذاریم.

واکنش کامران قاسمپور به سؤال خبرنگار صدای آمریکا
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سیاه نمایی یا تلنگر؟
دفاع از اتوبوس خوابی برای دیده نشدن خبر یخ زدگی در خیابان

اعالم وضعیت قرمز در بیمارستان ها

از چه ساعتی داخل مترو آمدین، می گذارند اینجا بخوابید؟  .
 «فکر کنم حوالی ســاعت شــش صبــح بود. ســاعت دقیق را که 
نمی دانم. چون همین ساعت ها مترو باز می شود. خداوکیلی ما را بی جا 
و مکان نکنی. بعد از پارک و خیابان تنها امیدمان اینجاســت. اینجا تنها 
جای امن من اســت که مسافران همیشه تشر می زنند یا مأموران را خبر 
می کنند. بارها هم مأمور مترو بیرونم کرده اما من دوباره برگشتم تا شاید 
چند دقیقه بخوابم. مدتی است که مأمور مترو هم سراغم نمی آید. فکر 
کنم بی خیال شــده یا دلش به حالم سوخته است. (می خندد) حاال که 
مأمور مترو نمی آید، خبرنگار آمده اســت... اینجا راننده های تاکســی و 
دستفروش ها آن قدر برای مسافر و فروش بیشتر داد می زنند که خواب را 
زهرمارم می کنند...! یک نفر دیگر هم تا چند شب پیش همین جا می آمد 

و یک ساعتی از خواب بیهوش می شد اما نمی دانم چرا دیگر نیامد...».
به او اطمینان می دهم که خطــری برایش ندارم، تا اینکه از هزاران 
مشــکل و درد حرف می زند. از اعتیادی می گوید که وقتی دچارش شد، 
دار و نــدار و زندگی اش را هم دود کرد. از زنش می گوید که وقتی زندان 
بود، غیابی طالق گرفت و حاال هیچ خبری از او ندارد، دلش نمی خواهد 

شــب ها در مراکز شــهرداری بخوابد اما بارها او را به گرمخانه تحویل 
داده انــد و فــردای آن روز باز بــه مرکز نرفته و خودش را به ســختی از 

گشت های شهرداری مخفی کرده است...!
درددل هایش زیاد است و من نمی خواهم بیش از این از گذشته اش 
بگوید، بدخواب شــود یا خاطره های تلخ و شــیرینش تداعی شود. این 
کلمــات را که کنار هم می چینم، با خودم می گویــم کاش با روایت این 
جمالت و خواندنشــان توسط مســئوالن شــهری، جای خواب موقت 
و محــدود این افــراد بی خانمان و بی ســرپناه در گوشــه و کنار ورودی 
ایستگاه های مترو ممنوع نشود. اما سرتیتر و خبرهای دی ماه سال گذشته 

مثل زیرنویس فیلم ها از ذهنم رد می شوند.
مانورهــای رســانه ای و خبرهــای فضــای مجازی بعد از افشــای 
اتوبــوس (بی آرتی)خوابی میــان افراد بی خانمان، معتــادان متهاجر، 
کارگران فصلی و ... همراه با آمارهای ضد و نقیض آنها از ســوی نیروی 
انتظامی، ســتاد مبارزه با مواد مخدر، بهزیســتی، شهرداری و مراکزشان 
(مددســراها، مراکز ماده ۱۶، گرمخانه ها) ذهنم را مشغول می کند. هوا 
سرد شده، سوز دارد و هر سال با سرمای هوا روایتی تازه و تلخ رسانه ای 

می شود؛ یک ســال از گورخوابی گفته و تصاویرشان رسانه ای می شود، 
ســال دیگری زیر پل خوابی، ماشین خوابی، اتوبوس خوابی، کانال خوابی 
و... به روایت هایی تلخ برای فصول سرد سال اضافه می شوند. حاال هم 
ممکن اســت پدیده دیگری از کارتن خوابی در تهران یا شهرهای دیگری 
آغاز شــده باشــد که هنوز در رســانه ها و میان افکار عمومی در فضای 
مجازی افشا نشده باشد. یادمان هست که زمزمه استفاده از حسینیه ها، 
صحن و شبســتان مســاجد برای افراد بی خانمان و کارتن خواب یکی از 
راهکارهای مطرح شده بعد از افشای وجود بی آرتی خوابی در تهران بود 
که چوب مخالفت و انتقاد روی آن زده شد. به جز مصالیی در اصفهان، 
درهای دیگری از این اماکن در تهران و شهرهای دیگر به روی افراد فقیر، 
بی خانمان و کارتن خواب باز نشــد و پرونده نیمه گشــوده آن خیلی زود 
در تمام شهرها مســکوت ماند. همچنان وضعیت اسکان موقت افراد 
بی خانمان در استان های دیگر نامشــخص است و برنامه های پایتخت 
به دلیل اعمال فشــار رســانه ها در این حوزه تا حدودی شفاف تر است، 
اگرچه هنوز بی خانمان ها یا افراد دارای اعتیادی هســتند که شــب های 
ســرد را در خیابان ســپری می کنند و نمی خواهند بــه مراکز ماده ۱۶ و 

حتی مددسراهای شهرداری بروند. با آنکه برای اسکان چند ساعته افراد 
بی خانمان در حرم امام خمینی نیز موافقت شده بود  اما در عمل اتفاقی 

هم در این حوزه رخ نداد.
بر کســی پوشیده نیســت که اتوبوس خوابی همچنان در شهر رواج 
دارد اما مســئوالن شــهری همراه با تبلیغ از افزایــش ظرفیت و تعداد 
گشت های حامی شهر در تهران اصرار دارند که تدارک اتوبوس های گرم 
برای بی خانمان ها با معضلی به نام اتوبوس خوابی متفاوت است. انگار 
شنیدن خبر اتوبوس خوابی از شــنیدن خبرهایی مثل، سوختن دو کارگر 
در آتــش ( پنجم آذر ۱۳۹۰) یا مرگ ناگوار دو کارتن خواب زیر بتون (۱۵ 
اردیبهشــت ۱۳۹۶)، یخ زدن دو کارتن خواب در ســرما (۲۸ آذر ۱۴۰۰) و 
خبرهای تلخ دیگری که ممکن است به دلیل مجهول بودن هویت افراد 

بی خانمان، رسانه ای نشده باشد، خوشایندتر است... .
به هر حال سقفی از آهن و فضای گرم چندساعته ای تدارک دیده شده 
تا این روزها بی خانمان هــا یخ نزنند اما کاش هرگز آن قدر گوش هایمان 
از اخبار تلخ پر نشــود که در مقابل شنیدنشــان میان بــد و بدتر، یکی را 

انتخاب کنیم...!

حبیب احسنی پور: بیمارستان های کشور در چند هفته اخیر با کمبود 
تجهیــزات و ملزومات پزشــکی مصرفــی مواجه شــده اند و به نظر 
می رسد اگر مسئوالن وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو دیر بجنبند، 
تجهیزات پزشــکی هم به سرنوشــت کمبود دارو دچار خواهد شد. 
اظهارات و مصاحبه های رؤســای انجمن های پزشکی و گزارش های 
میدانی از ســطح بیمارســتان های کشــور، از بروز کمبــود در تأمین 
تجهیزات پزشکی مصرفی حکایت دارد. این درحالی است که وزارت 
بهداشت همچنان درگیر رفع کمبودهای دارویی است و اوضاع هنوز 
عادی نشــده است. ازاین رو وزیر بهداشت نباید نسبت به تأمین کمبود 
اقالم پزشکی مصرفی در بیمارستان ها بی اعتنا باشد؛ زیرا اگر امروز به 
فکر رفع کمبودها نباشد، فردا دیر خواهد بود و احتمال دارد که بحران 
کمبود دارو در حوزه تجهیزات پزشــکی هم تکرار شود. اما سؤالی که 

وزیر بهداشــت و رئیس ســازمان غذا و دارو باید برای آن پاسخ قانع 
کننده ای داشــته باشند، این اســت که تضاد منافع در حوزه تجهیزات 
پزشکی، تا چه اندازه به کمبودها دامن زده است. اساسا گفته می شود 
بوروکراســی حاکم بر اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، 
نقش اساســی در بروز کمبودها دارد؛ زیرا خیلــی از تولیدکنندگان و 
تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی، از تبعیض ها در روند صدور مجوزها 
و حمایت ها، گالیه دارند و معتقدند سیاســت های حاکم بر اداره کل 
تجهیزات پزشــکی نیازمند اصالحات اساسی است. آقای وزیر! تا دیر 
نشــده بجنبید و اجازه ندهید بیماران به خاطر نبود ملزومات پزشکی 
در بیمارستان ها، دچار ترس و دلهره شوند. سالمت مردم شوخی بردار 
نیســت و نمی توان نســبت به آن بی اعتنا بود؛ زیرا سالمت اگر از کف 
برود، به ســختی بازخواهد گشت و شاید هرگز بازنگردد؛ بنابراین بهتر 

است به فکر پیشگیری باشیم تا دچار بحران نشویم. کمبود تجهیزات 
و ملزومات پزشــکی مصرفی، کم از دارو ندارد؛ زیرا همان قدر که یک 
قلــم دارو می تواند جــان بیماری را نجات دهد، یــک قلم تجهیزات 
پزشــکی هم می تواند نجات دهنده بیمار بستری در بیمارستان باشد. 
کمبود اقالم پزشــکی مصرفی در حوزه قلب و عروق، مغز، ارتوپدی، 
چشــم و... منجر به تهدید جان بیمار خواهد شد. این در حالی است 
کــه تولیدکننــدگان و تأمین کننــدگان این قبیل کاالهای پزشــکی، در 
دســترس هستند و هیچ مشکلی برای تأمین نیاز بیمارستان ها ندارند؛ 
اما برخوردهای تبعیض آمیز با آنها، شــرایط را قدری سخت و دشوار 
کرده اســت. رئیس سازمان غذا و دارو! تولیدکنندگان و تأمین کنندگان 
تجهیزات پزشکی در کشور، نیاز به حمایت دارند تا با دلگرمی بیشتری 
پای کار باشــند. این افراد نســبت به سیاســت های حاکم بر اداره کل 

تجهیزات پزشکی، گالیه دارند و معتقدند باید از نظرات و دیدگاه های 
آنها در سیاست گذاری های حوزه تجهیزات پزشکی بهره مند شد؛ زیرا 
برای تعیین سیاســت ها و خط مشــی امور، باید از اندیشــه های افراد 
مجــرب و متخصص حوزه تجهیزات پزشــکی اســتفاده کرد. رئیس 
ســازمان غذا و دارو نباید اجازه دهد شــائبه های تضــاد منافع، حوزه 
تجهیزات پزشکی را تحت الشــعاع قرار دهد؛ زیرا شنیده می شود که 
مافیا در این حوزه نیز جوالن می دهد و همین موضوع، چالش اصلی 
ســازمان غذا و دارو در حوزه تجهیزات پزشــکی است. صدای کمبود 
تجهیــزات و ملزومات پزشــکی مصرفی در بیمارســتان ها به گوش 
می رسد. در واقع، اعالم وضعیت قرمز در حوزه تجهیزات پزشکی، باید 
مدیران وزارت بهداشت و ســازمان غذا و دارو را هوشیار کند تا اتفاق 

کمبودهای دارویی در حوزه تجهیزات پزشکی تکرار نشود.

سمیه جاهدعطائیان: تمام طول شب نزدیک درهای بسته مترو مچاله شده و کارتن سیاه و کثیفی همراه با پتوی چرک آلودی 
زیر و رویش را پوشانده بود. ساعت های طاقت فرسای نیمه شب را به امید شروع شدن ساعت کاری مترو سپری کرده است. 
درست مثل تشنه ای که سراب دیده، نسیم گرمای ایستگاه بازشده مترو را روی پوست زمختش حس کرده. توانسته لحظاتی 
هرچند کوتاه چشم بر هم بگذارد و حتی احساس کند که شب و زمان استراحت رسیده است. سراغش می روم که هم کالمش 
شوم، باالی سرش می ایستم. خواب است. دهان بی دندانش پف و از باد خالی می شود. نزدیکش که می شوم چشم هایش را 
ســریع باز می کند. انگار می ترسد. وقتی زنی را باالی سرش می بیند می خندد... آرام و بی جان از روی زمین و سنگ سرد بلند 
می شود. کسی چه می داند شاید یاد مادر، همسر، خواهر یا حتی دخترش افتاده است. یا حتی برای لحظه ای او را به یاد آنها 
انداخته باشم. حال و احوالش را می پرسم که می گوید: «خانم چه شده که حال یک القبایی مثل من را می پرسید؟» می گویم: 

«خبرنگارم» می خندد که دیگر بدتر. مگر خبرنگارها سراغ کارتن خواب ها هم می آیند؟

اخـبـار  بـرگـزیـده

تداوم هوای غبارآلود تهران
بــر اســاس اعــالم اداره کل هواشناســی اســتان تهــران، 
وضعیت جوی این اســتان نیمه ابری تا ابــری و بارش پراکنده 
برف و باران به ویژه در ارتفاعات شــمال شــرق استان، انباشت 
آالینده هــا در مناطــق پرتــردد شــهری و کاهش ســه تا پنج 
درجــه ای دما طی سه شــنبه و چهارشــنبه (۲۲ و ۲۳ آذرماه) 
پیش بینــی می شــود. بر اســاس تحلیــل آخرین نقشــه های 
هواشناســی و پیش یابــی مدل هــای عــددی وضعیت جوی 
اســتان تهــران، طــی پنــج روز آینده، آســمان کمــی ابری تا 
نیمه ابــری و با توجه به پایداری نســبی جو و عــدم وزش باد 
قابل مالحظه در مناطق پرتردد شهری، در غالب ساعات همراه 
با انباشــت و افزایــش غلظت آالینده ها و کاهــش کیفیت هوا 
پیش بینی می شــود. امروز در نیمه شــمالی به ویــژه ارتفاعات 
شمال شرق استان در بعضی ساعات بارش پراکنده باران و برف 
همچنین روز سه شنبه (۲۲ آذر) در نیمه شمالی به ویژه ارتفاعات 
بارش پراکنده برف پیش بینی می شــود. تا روز دوشنبه (۲۱ آذر) 
شاهد تغییر محسوس دمای هوا نخواهیم بود و برای سه شنبه 
و چهارشــنبه کاهش ســه تا پنج درجه ای دما خواهیم داشت. 
براســاس اعالم اداره کل هواشناســی اســتان تهران، ایستگاه 
فیروزکوه آلودکی-امین آباد با کمینه دمای ۱۰- درجه سانتیگراد 
ســردترین نقطه اســتان تهران در ۲۴ ســاعت گذشته گزارش 
شده است. آســمان شــهر تهران امروز (۲۰ آذر) قسمتی ابری 
و غبارآلــود بــا حداقل دمای چهــار و حداکثر دمــای ۱۰ درجه 
سانتیگراد و طی دوشنبه (۲۱ آذر) کمی ابری و غبارآلود به تدریج 
افزایش ابر و در بعدازظهر وزش باد مالیم با حداقل دمای چهار 

و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

آلودگی هوا اورژانس را به ۳ میدان 
تهران کشاند

رئیــس مرکز اورژانس تهران از اســتقرار نیروهای اورژانس در 
میادین پرتردد پایتخت در پی آلودگی هوا خبر داد. 

به گزارش ایســنا یحیــی صالح طبری، با اشــاره به وضعیت 
آلودگی هوای پایتخت گفت:  با توجه به میزان آلودگی هوا در شهر 
تهران، از امروز ناوگان مرکز اورژانس تهران در میادین اصلی شهر 

مستقر شد.
 وی دربــاره اینکه این آمبوالنس ها در کــدام مناطق و میادین 
مستقر شده  اند، گفت: سه دســتگاه اتوبوس آمبوالنس اورژانس 
در میدان آزادی، میدان شــهرری و میدان تجریش مستقر هستند. 
عالوه بر آن تمامی پایگاه های اورژانس نیز در آماده باش قرار دارند.

با این موادغذایی از آسیب های آلودگی هوا در امان بمانید
رئیس مرکز اورژانس تهران به شهروندان توصیه هایی هم کرد 
و گفت:  شهروندان در صورت احساس تنگی نفس، دوبینی، سردرد، 
سرگیجه، تهوع و... به عوامل اورژانس مراجعه کنند تا به مشکل 
آنها رسیدگی و اقدامات الزم انجام شود، همچنین در صورت نیاز به 
خدمات بیشتر، عوامل اورژانس شهروندان را به مراکز درمانی انتقال 

خواهند داد.

یکشنبه
۲۰ آذر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۴۳

شرق: فعالیت روزنامه «جهان  صنعت» پس از انتشار سه شماره از زمان رفع توقیف 
موقت، مجددا متوقف شــد. بنا بر گزارش رســانه ها، این توقف فعالیت بابت «عدول 
سرپرســت مجتمع قضائی شهید بهشــتی از موافقت» و «اظهار نظر ریاست محاکم 

عمومی و انقالب تهران مبنی بر مخالفت با اجرای دستور موقت» بوده است.
ماجرا از این قرار است که ۳۰ آبان  گذشته، روزنامه «جهان  صنعت» از سوی هیئت 
نظــارت به دلیل «تخطی از مصوبه شــورای عالی امنیت ملــی و عدم رعایت حدود 
مطبوعات» توقیف شــد. این در حالی است که برخی از حقوق دان ها معتقدند به این 

تصمیم هیئت نظارت، اشکال و ایراد وارد است.
کامبیز نوروزی، حقوق دان و روزنامه نگار، در این زمینه به «شــرق» گفته: «تصمیم 
هیئت نظارت درباره روزنامه «جهان  صنعت» جای نقد حقوقی دارد. تصور نمی کنم 
این روزنامه شایسته توقیف بوده باشد. مطلبی هم که هیئت نظارت بر مطبوعات برای 

توقیف این روزنامه به آن استناد کرده، داللت بر نشر اکاذیب نداشته است».
۱۵ آذر و پس از ارائه دادخواست مدیرمسئول این روزنامه به شعبه رسیدگی کننده، 
قاضی شــعبه ۲۴ دادگاه عمومی مجتمع قضائی شــهید بهشتی اجازه انتشار موقت 
«جهان  صنعت» تا زمان رســیدگی در دادگاه را صادر کرد. این دستور قضائی که باید 
پس از تأیید سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی ابالغ می شد، روند قانونی خود را 
طی کرد و در نهایت منجر به بازگشایی دوباره تحریریه روزنامه «جهان  صنعت»  شد. 

نخستین شماره این روزنامه پس از ابالغ دستور مذکور، روز ۱۶ آذر منتشر شد. اما پس 
از گذشت سه شماره، فعالیت این روزنامه دوباره متوقف شد.

ناگهان مخالفت!
عصر چهارشــنبه یعنی پس از انتشــار نخســتین شــماره «جهان  صنعت» پس 
از توقیف، قاضی شــعبه ۲۴ مجتمع قضائی شــهید بهشــتی در نامــه ای با موضوع 
«استعالم» به دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات از تغییر تصمیم در صدور دستور موقت 
خبر داد. در این نامه آمده که با توجه به «عدول سرپرست مجتمع از موافقت اجرای 
دستور موقت» و همچنین «اظهار نظر ریاست محاکم عمومی و انقالب تهران مبنی بر 
مخالفت با اجرای دستور موقت» از «اجرای دستور موقت خودداری» شده و «فعالیت 

روزنامه جهان  صنعت تابع نظر هیئت مطبوعات خواهد بود».
این نامه در ساعات پایانی اداری روز چهارشنبه به هیئت نظارت رفت و این هیئت 
نیز روز شــنبه ۱۹ آذر در ابالغیه ای به «جهان  صنعت» دستور به عدم انتشار روزنامه 
داد: «بــا توجه به نامه قاضی شــعبه ۲۴ دادگاه عمومی و حقوقــی تهران از اجرای 

دستور موقت و انتشار روزنامه خودداری کنید».
کامبیز نوروزی با اشــاره به دســتور رفع توقیف موقت این روزنامه و توقف اجرای 
دســتور برای انتشــار تا زمان دادگاه، گفت: «قاضی محترم برای این روزنامه دســتور 
موقت داده بود که تا زمان دادگاه منتشــر شــود، اما در کمال تعجب این دستور «رفع 

اثر» شد و مجددا از انتشار «جهان  صنعت» ممانعت به عمل آمد».
اعمال این نوع فشارها از لحاظ حقوقی ایراد دارد

نوروزی با بیان اینکه «در شرایطی که وضعیت رسانه ای ضعیف شده و مرجعیت 
رســانه ای از کشور خارج شــده و همین طور فضای مجازی و رسانه های فارسی زبان 
خارج از کشــور نقش مهمــی در گردش اطالعات دارند»، تأکید کــرد: «این رفتارها و 
جلوگیری از فعالیت یک رسانه حرفه ای، وضعیت فعلی را ضعیف تر می کند. االن در 
وضعیت خاصی قرار داریم و در این شــرایط، جلوگیری از انتشار رسانه های حرفه ای 
داخلی، برای گردش اطالعات در جامعه مســئله خوبی نیســت». او افزود: «اعمال 
این نوع فشــارها از لحاظ حقوقی ایراد دارد و از لحاظ مصلحت رســانه ای کشور نیز 

به صالح نیست».
این حقوق دان درباره تأثیر چنین رفتارهایی بر اهالی رسانه نیز گفت: «سال هاست 
نشریات در ایران ثبات ندارند و در خوف و رجا به سر می برند. در حالی که در سال های 
اخیــر کمتر توقیف مطبوعات را داشــته ایم، اما هر توقیفی که می شــود، نگرانی ها و 
ناامنی در فضای مطبوعاتی افزایش پیدا می کند که برای نشــریات حرفه ای و مستقل 

مسئله خوبی نیست».
ادعای توقیف مجدد روزنامه «جهان صنعت» کذب محض است

در همین حال یک مقام آگاه در هیئت نظارت بر مطبوعات ادعای برخی رسانه ها 

مبنی بر توقیف مجدد روزنامه «جهان صنعت» از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات یا 
معاونت امور مطبوعاتی را تکذیب کرده است. او افزود: «با توجه به اظهار نظر ریاست 
محاکم عمومی و انقالب تهران مبنی بر مخالفت با اجرای دستور موقت دادگاه شعبه 

۲۴ مجتمع قضائی شهید بهشتی، این روزنامه همچنان توقیف است».
مطابق آخرین ابالغ مقام قضائی، دستور موقت صادرشده مبنی بر امکان فعالیت 
روزنامه جهان صنعت، کان لم یکن تلقی و خواسته شده از فعالیت مجدد آن رسانه 

خودداری شود.
این در حالی است که «توقیف مجدد» محل بحث نبوده و اساسا تغییر رأی دادگاه 
درباره دستور موقت محل سؤال است. در شرایطی که قاضی دادگاه «دستور موقت» 
صادر و سرپرست مجتمع قضائی هم آن را تأیید کرده است، مشخص نیست چگونه 
و بر چه اساســی و با چه منطق حقوقی ای، رئیس مجتمع قضائی شــهید بهشتی از 
موافقت خود «عدول» کرده است. این سؤال پیش پای قوه قضائیه است که یک رسانه 
پس از دســتور قضائی اقدام به فعالیت می کند، چگونه پس از گذشــت ۲۴ ســاعت 
نظرات تغییر می کند؟ چنین رفتاری نمی تواند در راستای گفت وگویی باشد که رئیس 
قوه قضائیه بر آن تأکید داشته و دارد. از سوی دیگر این گونه رفتارها باعث ایجاد ناامنی 
بیش از پیش در اهالی رسانه می شود؛ آن هم در حالی که مرجعیت رسانه ای در کشور، 

روز به روز ضعیف و ضعیف تر می شود.

از ادامه انتشار  روزنامه «جهان  صنعت» جلوگیری شد
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در ماه می گذشته، پارلمان آلمان با اکثریت آرا با تخصیص صد میلیارد یورو «بودجه ویژه 
برای نیروهای مســلح» موافقت کرد، که این خود بودجه تســلیحاتی این کشور را به یکباره 
سه برابر می کند. به گفته صدراعظم، اوالف شولتز، به این ترتیب «بوندس ِور» [نیروهای مسلح 

آلمان] به «بزرگ ترین ارتش متعارف در سیستم اروپایی ناتو» بدل خواهد شد.
اما دلیل این تقویت توان تســلیحاتی چیست؟ در اظهارنظرهای رسمی، واکنش به جنگ 
اوکراین به عنوان دلیل مطرح می شود. توجیهی که شبانه روز از طریق تمام کانال های موجود 
منتشر می شــود، این است که روســیه جنگ را به اروپا بازگردانده و آلمان و ناتو ناگزیرند که 
از «دموکراســی» و «ارزش هــای غرب» در برابر «نظام های اســتبدادی» همچون روســیه با 
ابزار نظامــی دفاع کنند. اما این پروپاگانداســت. جنگ اوکراین بهانه خوبی اســت  اما دلیل 
تبدیل شــدن دوباره آلمان به یک قدرت بزرگ نظامی پس از بیشــتر از ۷۵ ســال محدودیت 
تحمیلی نیست. طرح هایی از این دست مدت هاست که مورد بحث بوده و اکنون دوباره مورد 
توجــه قرار گرفته اند. این واقعیت به طور خاص در کتاب «توهم فراآتالنتیک»۱، نوشــته یوزف 
برمل۲، مشهود اســت، کتابی که نگارشش کمی پیش از حمله روســیه به اوکراین به اتمام 

رســید و در اواسط مارچ توسط انتشارات سی ِاچ ِبک۳ منتشر شد. برمل یک دانشمند سیاسی 
شناخته شده و دارای ارتباط با [مراکز تصمیم گیری] است. او از سال ۲۰۰۶ برای شورای روابط 
خارجی آلمان کار کرده و مدیر بخش قاره آمریکا در این مرکز بوده اســت. او همچنین در دو 
ســال گذشته دبیرکل گروه آلمانی کمیسیون سه جانبه۴ بوده است. وی پیش از این با مؤسسه 
امور بین الملل و امنیت آلمان و مؤسســه بروکینگز همکاری داشــت  و نیز به عنوان دستیار 
قانون گذاری در مجلس نمایندگان آمریکا فعالیت داشت. بنابراین او از جایگاه یک غیرخودی 
نمی نویســد. در رســانه ها کتاب برمل تنها مورد تمجید قرار گرفته اســت. به نوشته روزنامه 
زودویچه سایتونگ «توصیه های دوراندیشانه او برای تفوق کامل اروپا با توجه به جنگ اوکراین 
بیش از هر زمان دیگری موضوعیت دارد». و به نوشــته روزنامه فرانکفورترآلگماینه زایتونگ 
این کتاب «پیش بینی برنامه تقویت [دفاعی] صد میلیاردی ای اســت که اکنون دولت ائتالفی 

اعالم کرده است».
روسیه در کتاب برمل تنها نقشی ثانوی دارد. او با نگرانی خاطرنشان می کند که «بزرگ ترین 
کشــور بر روی زمین از حیث مساحت... در عین حال صاحب بزرگ ترین ذخایر مواد خام جهان 
است». با این حال، از دیدگاهی اروپایی، هدف «همراه و آرام کردن روسیه بود و نه سوق دادن 
کامل آن به ســمت چین». برای این منظور، او سیاستی را پیشنهاد می کند که «تغییر از طریق 
عادی سازی دیپلماتیک» را با «بازدارندگی نظامی قابل اطمینان» ترکیب می کند. برمل صراحتا 
تصدیق می کند که ناتو روسیه را به سوی جنگ سوق داد. به گفته او پایتخت های غربی هم 
می دانســتند که «ادامه توسعه ناتو به ســمت شرق تا به امروز و احتمال عضویت گرجستان 
و اوکراین  و نیز همکاری نظامی ایاالت متحده و ناتو با کشــورهای ایجادشده پس از فروپاشی 
شوروی، از سوی کرملین به عنوان تهدید تلقی می شود». او می نویسد «برعکس این وضعیت 
را فرض کنیم: اگر مکزیک یک پیمان نظامی با چین می بســت آیا واشــنگتن باز هم به آزادی 
انتخاب متحدان احترام می گذاشــت؟». برمل نتیجه می گیرد که در حال حاضر اروپا به هیچ 
وجه در موقعیتی نیســت که «سیاســتی مستقل در رابطه با روســیه اتخاذ کند». او می گوید 
تنها واشــنگتن می تواند تضمین هایی را ارائه کند که «برای کرملین مهم است». همچنین، او 
بعید نمی داند که در آینده آمریکا با روســیه متحد شود و در نتیجه اروپا را با مشکالت «کامال 

متفاوتی» مواجه کند.
چالشی به نام آمریکا

برمل بزرگ ترین چالش پیش روی سیاســت خارجی آلمان را نه در مسکو یا پکن  بلکه در 
واشــنگتن می بیند. تز اصلی کتاب او این اســت که آلمان باید بار دیگر به طور مستقل منافع 
اقتصــادی و ژئوپلیتیکی خود را دنبال کند - نه تنها در برابر روســیه و چین  بلکه (و بیش از 
هر کشور دیگری) در برابر ایاالت متحده. او می گوید: «اگر قرار است اتحادیه اروپا یک «بازیگر 
جهانی» باشــد و نه بازیچه ســایر قدرت ها، آلمان بیش از هر کشوری باید قاطعانه سیاست 
خارجی خود را در قبال آمریکا نیز اصالح کند». منافع آلمان «همیشــه یکســان یا سازگار با 

منافع ســایر کشورها نبوده، حتی با منافع قدرت ظاهرا حمایت گر، ایاالت متحده». برمل (که 
هرگاه از اروپا نام می برد منظورش منافع آلمان اســت) معتقد است که آلمان و اروپا «دیگر 
نباید به ایــن توهم فراآتالنتیک تن دهند که آمریکا، به عنوان «قدرت حمایت گر»، به تضمین 
امنیت و رفاه اروپا کمک می کند. در غیر این صورت، امکان دارد که ناخواسته قربانی کشمکش 
جهانی میان قدرت رو به افول آمریکا و در حال ظهور چین شوند». به عالوه، «منافع راهبردی 
و اقتصادی متحدان اروپایی اکنون دیگر در بسیاری از زمینه ها با منافع آمریکا، به عنوان قدرت 
پیشرو، همخوانی ندارد». او می گوید، «اگر کار به تضادهای جدی منافع با قدرت اصلی غرب 
بکشد، دست اروپا از نظر استراتژیک کامال خالی است». و این واقعیت نگران کننده ای است که 

در جریان نقض یک جانبه توافق هسته ای با ایران توسط دولت ترامپ احساس شد.
کتاب تا چندین صفحه به این بحث می پردازد. به گفته برمل، در دوره ریاســت جمهوری 
جو بایدن روابط میان اروپا و آمریکا تا حدی بهبود یافته  اما «تحوالت سیاسی داخلی آمریکا» 
می تواند ترامپ را به قدرت برگرداند. عالوه بر این، «دموکرات ها نیز بنا بر اقتضائات سیاســت 
داخلی، سیاســت «اول آمریکا»۵ را در پیش گرفته اند». برمل همچنین با نگاهی به گذشــته، 
سیاســت خارجی آمریکا را به شــدت مورد انتقاد قرار می دهد. او می نویسد واشنگتن «برای 
پنهان کردن سیاســت قدرت مبتنی بر منافع خود کرارا از ارزش های اصیل مایه گذاشته». به 
گفته او، این واقعیت در دهه های اخیر بیش از هرجا در خاورمیانه مشهود بوده است. «جنگ 
عراق در ســال ۲۰۰۳ جنگی تجاوزکارانه و ناقض قوانین بین المللی بود». او می گوید آمریکا 
بارها و بارها دشــمنانش را به دســت خود ایجاد کرده و  همان طور کــه در مورد ایران اتفاق 
افتاد «متعاقبا مجبور شــده هزینه  زیادی را صرف مبارزه با آنها کند». برمل این گونه خالصه 
می کند که «ایاالت متحده در کسوت قدرت اخالقی پیشرو [از این وضعیت] جان سالم به در 
نُبرد». «در دولت جرج دابلیو بوش، واشــنگتن راه خــود را گم کرد و تا به امروز هم آن را باز 
نیافته است». به دالیل دیگر نیز «واشنگتن در حال حاضر به عنوان ضامن نظم جهانی لیبرال، 
که آلمان و اروپا بدان وابســته اند، شکســت خورده است». البته برمل به این اتهام که آمریکا 
نمی تواند در آینده «قدرت حمایت گر» اروپا باشد بسنده نمی کند. او واشنگتن را متهم می کند 
که ســعی دارد مشــکالت خود را با هزینه اروپایی ها حل کند. او ادامه می دهد که این بدان 
معنا نیست که «آمریکا از [عرصه سیاسی] جهان کنار خواهد کشید. برعکس، واشنگتن حتی 
بیشــتر تالش خواهد کرد که مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک همچون اروپا، خاورمیانه و 
آسیا را با سیاســت عمل گرایانه کنترل کند و این رویکرد خود را در پس ارزش های واال پنهان 

کند». بنابراین  به گفته او، اروپا باید در موقعیتی قرار گیرد که «خود مشکالتش را حل کند».
برمل معتقد اســت که با توجه به تشدید مناقشات با چین می توان حدس زد که «ایاالت 
متحده بیش از پیش تالش خواهد کرد تا وابستگی نظامی متحدانش را به حمایت از منافع 
ژئواکونومیــک خــود تبدیل کند». بنابراین آلمان و دیگر کشــورهای اروپایــی «در آینده برای 
حفاظت از منافع اقتصادی، تجاری و پولی خود در برابر قدرت به اصطالح حمایتگرشان، به 

ویژه در رابطه با چین، با دشواری بیشتری مواجه خواهند بود». آمریکا «از هر وسیله ای برای 
مهار یا حتی عقب انداختن رشــد چین اســتفاده خواهد کرد. این می تواند برای اروپا عواقب 
سختی داشته باشد، خصوصا که اقتصاد ما با چین ارتباط تنگاتنگی دارد». در «رقابت فراگیر 
جدید بین چین و آمریکا» اروپا در معرض خطر تبدیل شــدن به «بازنده اصلی» اســت، مگر 
اینکه «به سرعت بتواند برای دفاع از منافع خود دست به تصمیم گیری و اقدام زند». به عقیده 
برمل، اتحاد با آمریکا تا وقتی جذابیت داشت که آمریکا «بر حفظ یک نظم بین المللی لیبرال 
تمرکز داشت»، «تجارت آزاد را تضمین می کرد» و «مراقب امنیت و ثبات بود»؛ به عبارت دیگر 
تا زمانی که اقتصاد آلمان در ســایه ارتش آمریکا دسترسی بدون مانع به مواد خام، بازارهای 
فروش و فرصت های سرمایه گذاری جهانی داشت. اما به گفته او دیگر این طور نیست. «منافع 
استراتژیک و اقتصادی قدرت حاکم بر آمریکا و متحدان اروپایی اش دیگر در طیف وسیعی از 
زمینه ها با هم همخوانی ندارند». او صراحتا هشدار می دهد که نباید بیش از این در این «توهم 
فراآتالنتیک غرق شــد که ایاالت متحده محاسن گذشته اش را باز خواهد یافت و همچنین از 
منافع اروپا محافظت خواهد کرد». او می گوید «عکس این تصور واقع گرایانه تر است». «اینکه 
آمریکا بتواند قدرت یا ســلطه گذشته اش را باز یابد در دنیای چندقطبی امروز تنها در صورتی 
امکان پذیر است که دیگران، به ویژه اروپا، هزینه آن را بپردازند. رهبران آمریکا برای جلوگیری 
از فروپاشی قریب الوقوع و حفظ سلطه خود بر جهان هر کاری که در توان دارند خواهند کرد 

تا منافع خود را هرچه بی رحمانه تر به کرسی بنشانند و به دوست و دشمن تحمیل کنند».
تبدیل شدن به یک قدرت هسته ای

البته برمل تا آنجا پیش نمی رود که خواستار انحالل ناتو یا خروج از ائتالف نظامی شود. او 
این کار را در شرایط فعلی «خودکشی سیاست امنیتی» می داند. او می گوید آنچه اهمیت دارد 
این است که «در مسیر توانمندسازی دفاعی اروپا، مستقل از ایاالت متحده  و با هدف بلندمدت 
اتحــادی برابرانه، قدم بگذاریم». به گفته او آلمان بایــد «روی اروپایی قوی و توانمند تمرکز 
کند»، از نظر اقتصادی و فناوری قوی تر شود و «یورو را به ابزار قدرت ژئواکونومیک» تبدیل کند. 
اما در سراســر کتاب واضح است که برمل در بلندمدت نه تنها گسست  بلکه تعارض نظامی 
آشکار با ایاالت متحده را اجتناب ناپذیر می داند. به همین دلیل اصرار دارد که آلمان نه تنها به 
بزرگ ترین قدرت نظامی اروپا  بلکه به قدرتی هسته ای تبدیل شود. او طرفدار مشارکت آلمان 
در نیروی هســته ای فرانسه، موســوم به «فورس ُد فَرپ» [نیروی ضربت]  است. او در توجیه 
خواسته اش توضیح می دهد که بازدارندگی هسته ای فرانسه «نیز از همان ابتدا از جاه طلبی» 
این کشور برای «حفظ جایگاه خود به عنوان قدرتی بزرگ و رهاکردن خود از وابستگی نظامی-
استراتژیک به ایاالت متحده» نشئت  گرفت. بر اساس قوانین بین المللی «برای آلمان این امکان 
کامال مهیا ســت که در ساخت تسلیحات هسته ای فرانسه به منظور مشارکت در سپر دفاعی 
این کشور سرمایه گذاری کند» و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای این همکاری تمایل 
نشــان داده است. همچنین برمل بر اهمیت باالی «نزدیک ترین همکاری ممکن میان صنایع 
دفاعی» [کشــورهای اروپایی] تأکید دارد، خصوصا سیستم فرانســوی-آلمانی طراحی شده 
موســوم به «سیستم نبرد هوایی آینده»  که به واسطه آن «اروپایی ها نه تنها وابستگی نظامی، 
بلکه وابســتگی تکنولوژیک خود به ایاالت متحده را کاهــش خواهند داد و اقتدار خود را به 

رخ خواهند کشید».
پی نوشت ها:

1. Die Transatlantische Illusion
2. Josef Braml
C.H. Beck .۳ از معتبرترین شــرکت های انتشــاراتی آلمان که در ســال ۱۷۶۳ تأسیس شده 

است.
۴. کمیســیون سه جانبه یک ســازمان بین المللی غیردولتی است که در جوالی ۱۹۷۳ توسط 
دیویــد راکفلر، بانکدار آمریکایی، بــا هدف تقویت همکاری ها میان اروپــای غربی، آمریکای 

شمالی و ژاپن تأسیس شد.
5. “America First” policy

سه مرحله حیات آرنت
پرســش دوم فرهنگ رجایی درباره تصویرانگاره ای اســت از او که در کتاب عرضه شــده 
است: کتاب روایت مفصلی از زندگی شخصی و حیات دانشوری هانا آرنت در اختیار می گذارد 
که بــرای معرفی به خواننده ایرانی، تصویری ســه مرحله ای از زندگی آرنت را در آن عرضه 
می کنم. مرحله اول تصویری اســت از دوره رشــد، طلبگی و تعلیم گیری هانا آرنت به عنوان 
دوشیزه ای از طبقه متوسط یهودی و اهل تحصیالت در آلمان که بیش از ربع اول سده بیستم 
را در بــر می گیرد. آرنت با اینکه در هانوور در ۱۹۰۶ به دنیا آمد؛ اما این مرحله از عمر خویش 
در شهرهای کونیگزبرگ -یک شهر بندری در بالتیک که در آن زمان جزئی از پروس بود و حاال 
با نام کالینگراد بخشــی از روسیه اســت- برلن، ماربورگ (شاگرد هایدگر)، هایدلبرگ (شاگرد 
یاسپرس) و برلن گذراند. دوشیزه ای غیرسیاسی و مشتاق ابتدا به کالم و بعد به فلسفه جهان 
باستان یونان و به ویژه امر سیاسی و معنای «مدنی بودن» و متمایز از اجتماعی بودن آدمی بود. 
این نکته را در ارسطو کشف کرد و به وجهی به دغدغه عمرانه او تبدیل شد. منظور این مطلب 
اســت که انسان به دلیل «نابسنده بودن» حیوانی اجتماعی است و از این رو به زندگی جمعی 
تمایل پیدا می کند؛ در عین حال به دلیل «انفرادی بودن»، حیوانی سیاســی و درست تر بگویم 
حیوانی مدنی اســت. این تمایز را باید بزرگ کرد. با وجود نابسندگی، آدمی موجودی جمعی 
است که موضوع جامعه پذیری، تبلیغات، رفتارشناسی با نگرش جامعه شناسی است. در این 
مقام مانند دیگر موجودات بنده عادت است، گرفتار دغدغه های دنیا و عقل حسابگر است؛ اما 
به دلیل توانشی که در انسان برای تشکیل زندگی مدنی هست، وقتی به گمان آرنت «زایش» 
یا به زبان فروغ فرخ زاد «تولدی دیگر» در او رخ داد، به انسانی تبدیل می شود که منفرد، یگانه 
و ویژه است. در این معنا، انسان موضوع مطالعه علم سیاست یا به تعبیر ارسطو، سرآمد علوم 
می شود. در این نوع نگرش، انسانیت آدمی در حضور دیگران -که به مثابه آینه عمل می کنند- 
آدمیت انسانی را تحقق می بخشد. آرنت به دنبال فهم این جنبه بود. از طرفی، با کشف استاد 
جوان و تازه نفسی که در دانشگاه های آلمان در حال ظهور بود -یعنی مارتین هایدگر- هرچه 
بیشتر به فلسفه روی آورد و به تشویق او برای دوره دکترای خویش تحت نظر کارل یاسپرس 
از هایدلبرگ ســر درآورد. در همین دوره بود که رســاله خویش درمورد «محبت در اندیشــه 
آگوستین قدیس» را به پایان برد. پس از اتمام دوره دکترا به زندگی راحل وارنهاگن عالقه مند 
شــد که با این زایش دست وپنجه نرم می کرد؛ خانمی فعال در عرصه روشنفکری آلمان بود؛ 
امــا تحوالت سیاســی و فکری در آلمان از ۱۹۳۳ روند زندگی عــادی او را برهم زد و مرحله 
تازه ای از زندگی اش را آغاز کرد؛ یعنی دوره آوارگی. در این مرحله از زندگی اش هم ســخن و 
مشوق آرنت مارتین هایدگر است. دوره آوارگی ربع دوم از زندگی آرنت و ربع دوم سده بیستم 
را اشــغال کرد. تحوالت آلمان به بروز جریانی فکری، سیاسی و اجتماعی در آن کشور منجر 
شد که بعدا آرنت آن را «تام گرایی» خواند. یکی از پیامدهای مهم این جریان غیریت یهودیان 

و «یهودآزاری» بود. واکنش آن در میان یهودیان جریان پیچیده و قابل بحث «صهیونیسم» بود 
و همین جریان آرنت را با وجود تمایالت و عالیق درونی سیاسی کرد. در فعالیت های سیاسی 
یهودیان در مبارزه با نازیســم و مشــارکت در جنگ جهانی دوم درگیر شد. در واقع از ۱۹۳۶ تا 
۱۹۴۶ دغدغه ذهنی آرنت «مســئله یهودی» شد. هم سخن و مشوق او کورت بلومنفلد است 
که از افراد فعال صهیونیست در آن دوران بود. در این دوره آرنت در نهادهای مختلف یهودی 
و بین المللی برای کمک به آوارگان یهودی، به ویژه جوانان یهودی فعالیت داشــت. ۱۰ سال 
آخر نیمه اول ســده بیســتم، هانا آرنت در نیویورک بود و در جمع دیگر یهودیانی که خود را 
به جهان جدید رســانده بودند، به فعالیت مطبوعاتی و روزنامه نگاری مشــغول بود؛ به ویژه 
برای روزنامه ها و انتشــارات یهودی. اما کشف مجدد کارل یاســپرس در ۱۹۴۵ به واسطگی 
یک گزارشــگر «پارتیزان رویو» (ملوین السکی) چرخش مهمی را که آرنت نه فقط منتظر آن 
بود بلکه به آن نیاز داشت، در او ایجاد کرد. این چرخش او را به دغدغه اولیه اش که فلسفه 
وجودی و تالش آدمی در روی زمین اســت، بازگرداند. در واقع در این زمان، جنگ تمام شده 
است و طبیعی است که آرنت این پرسش را مطرح کند که وضع بشر در دنیای بعد از جنگ 
چیست و چه نوع سیاستی می تواند راه گشا باشد. در پنج سال بین ۱۹۵۰ -۱۹۴۵ به این مقوله 
فکر می کرد که وضع بشــر چیســت و چه چیزی بر ذهن جهان «سنگینی» می کند. در پاسخ 
به این پرسش بود که از آرنت کتابی تحت عنوان «سنگینی زمان» در انگلستان و «ریشه های 
تام گرایی» در آمریکا در ســال ۱۹۵۱ نشر شــد. به گمان من، این عنوان و این چرخش در ذهن 
آرنت دوره متناقض نمای بی وطنی اما در عین حال بازیگری او را آغاز کرد و ربع ســوم ســده 
و بقیــه عمــر او را در بر گرفت. مرحله تــازه زندگی آرنت از ۱۹۵۱ آغاز شــد و با دو اتفاق در 
زندگی اش همراه بود: از یک  ســو آرنت شهروند قانونی آمریکا شد و همین او را توانمند کرد 
که به راحتی مسافرت کند و به اروپا بازگردد. از سوی دیگر کتاب ریشه های تام گرایی را عرضه 
کرد که باعث معروفیت و اعتبار فراوان او شد. در واقع از این زمان تا مرگش در ۱۹۷۵ دانشور 
و استاد دانشگاه بود و آثار مهمی از خود به  جا گذاشت. هم سخن و مشوق او در این مرحله 
کارل یاســپرس بود. درباره دوره سوم من به سه موضوع که او درباره آنها مطالبی ماندگار به  
جا گذاشــته است، اشاره می کنم: «سنگینی زمان» یا «تام اندیشی و تمامیت خواهی»؛ «حیات 

تالش» و «دادگاه آیشمن».
سنگینی زمان ما

آرنت وضع بشــر و چالش زمان بعد از جنگ جهانــی دوم را در کتابی مطرح کرده 
اســت که عنوانش در نشر کتاب در انگلستان به خواست آرنت «سنگینی زمان ما» و در 
بقیه جهان «ریشــه های تام گرایی» مقرر شد. تفسیر رایج از کتاب که تکرار می کنم بسیار 
معروف شــد و شــهرت فراوانی برای آرنت به ارمغان آورد، این است که کتاب تفسیر و 

ردیه ای بر نظام نازی است.

تفســیر من این اســت که چنین برداشتی خیلی دقیق نیســت، چون نظام نازی در ۱۹۵۱ 
شــش ســال بود که نابود و بدنام شــده بود. اما آرنت از تجربه نظام نــازی بهره می گیرد تا 
حــرف دیگری بزند: آرنت نگران بود که نگرش «تام اندیشــی» با ازبین رفتن نظام نازی از بین 
نرفته اســت و هر لحظه در کمین اســت. به این دلیل بود که «نظام نازی و نظام اســتالینی 
اساســا یک نوع حکومت اند» (ص ۳۱۷). پس نکته آرنت بسیار فراتر از نظام نازی بود. از این 
جهــت، آرنت با جریان مک کارتی در آمریکا نیز به مبارزه پرداخت و مرتب به خطر اســتالین 
و اســتالین گرایی توجه می کرد. به زعم آرنت، مسئله به شــیوه تفکر و سلوک بازمی گردد که 
باورمندان به آن خودحق بینانه پندار، گفتار و کرداری تام گرا و تمامیت خواه از خود به نمایش 
می گذارند و با غیریت کردن دیگری جنایاتی مرتکب می شــوند که وی «جنایت علیه بشریت» 
می خوانــد. به زعم آرنت، «بی عدالتی، محرومیت دیگــران از آزادی و امثال آن» را هر نظامی 
انجام می دهد. به بیان او، «جنایت علیه بشریت به شکلی در تخصص نظام های تام گراست. 
اگر این نوع جنایات اعلی را با یک ســری جنایات طوالنی و دراز که این رژیم های تام گرا بدون 
قید و شرط مرتکب می شــوند -مثل بی عدالتی و استثمار و محروم کردن از آزادی و سرکوب 
سیاســی- خلط کنیم» به فهمی نادرســت از وضع کنونی بشر می رســیم (به نقل از صص 
۳۱۷- ۳۱۸). پی آمد چنین شیوه تفکر و سلوک رفتاری الزاما به نظامی با قاعده بازی همه با 
من می انجامد که به خود جرئت می دهد برچســب های قضاوت آمیز بر دیگران بچسباند و تا 
بدانجا پیش برود که از شهروندان توده تکان پذیر بسازد و کسانی را که مهر غیریت زده است 
عناصر «زاید» اعالم کند و همان گونه که نمونه آلمان نازی به نمایش گذاشــته است، آنان را 

به کوره آدم سوزی بسپارد.
حیات تالش و حیات ذهن

آرنــت بهترین مصداق نگرش تام گرایی را در «اردوگاه هــای متمرکز کار اجباری» می دید 
کــه در آن افراد بی گناه از گروه های اقلیت را «زاید» اعالم کرده و به بدترین و فجیع ترین وجه 
شــکنجه می دادند و نابود می کردند. ســنگینی زمان ما این است که در مقابل چنین جریانی 
مقاومت کنیم و با آن در ســتیز باشیم. به یکسان دانستن نازیســم و استالینیسم بازگردیم که 
آرنت به مسلط شدن هرچه بیشتر آن ابرام می ورزید. اگر مقاومت در مقابل تام اندیشی نهی از 
منکر باشد، امر به معروف آن توجه کردن به «حیات تالش» آدمی است که آرنت پس از کتاب 
ریشه ها جستار درباره آن را وجه همت دانشوری خویش قرار داد. وی «حیات تالش» آدمی را 

در دو حوزه مورد بررسی قرار داد: یکی «حیات فعالیت» که در کتابی با همین عنوان در زبان 
آلمانی و با عنوان مشهورتر وضع بشر در دیگر زبان ها نشر داد و دیگری «حیات ذهن» که در 
کتابــی با همین عنوان مورد بحث قرار داد. آرنت در این دو کتاب مرتب از تمایزات ظریف در 
زندگی آدمی صحبت می کند. در وضع بشــر، از تمایز کالن میان ســه فعالیت «زحمت، کار و 
عمل» یاد می کند که برای برخورداری از یک زندگی بازیگرانه و کنشگرانه الزم هستند، مشروط 
بر اینکه حد و حدود و محل های اشــتراک و نزاع میان آنها دریافت شــود. برای این کار فهم 
ظرافت های تمایز در ســه گانه های دیگر مانند «امر خصوصی، امر جمعی و امر همگانی» یا 
«خانوار، جامعه و ســامان جمعی»، یا عرصه های «خصوصی، گروهی و عمومی» باید درک 
شــود. کتاب حیات ذهن که بر اهتمام اندیشــه ورزانه آدمی تمرکز است نیز از سه گانه عمده 
«تفکر، اراده و داوری» بحث می کند که هرکدام به جای خود با تمایزات سه گانه دیگر توضیح 
داده می شــود. به طور نمونه باید از تمایز میان «تفکر، تعمق و تدبر» یا میان «مشاهده گری، 

ذهن باز و بی طرفی» آگاه بود.
ابتذال شر

وقتی هانا آرنت به شدت مشغول تعمق در «حیات تالش» بود، حتی اگر از درگیری اش در 
جنبش مدنی سیاهپوستان آمریکا یا فعالیت ضد جنگ ویتنام حرفی نزنیم، «پرونده آیشمن» 
مطرح شد. آدولف آیشمن (۱۹۶۲-۱۹۰۶) افسر نازی و از بازیگران اصلی درگیر در طرح نازی 
به عنــوان «راه حل نهایی یهودیان» در آلمان بود که پس از جنــگ در آرژانتین پناه گرفت اما 
توســط موساد کشف شد و به اسرائیل بازگردانده شد. دادگاهی برای وی تشکیل شد که از ۱۱ 
آوریل تا ۱۵ آگوســت ۱۹۶۱ (یعنی به مدت تقریبا چهار ماه) به طول انجامید. دادگاه آیشمن 
را به مرگ محکوم کرد. به ادعای دادستان و با حمایت رژیم وقت اسرائیل آیشمن باید اعدام 
شــود، چون مقصر اصلی و شــیطان مسلم اعالم شــده بود. در این دادگاه هانا آنت از سوی 
مجله ادبی، فرهنگی، انتقادی و بسیار وزین نیویورکر که از سال ۱۹۲۵ تاکنون نشر می شود، به 
عنوان خبرنگار شرکت داشت و در نهایت گزارشی نوشت که در چندین بخش در مجله چاپ 
شد. عنوان اصلی گزارش «آیشمن در اورشلیم» و زیر عنوان آن «ابتذال شر» بود. این گزارش 
بحرانی ۱۰ ســاله در زندگی آرنــت ایجاد کرد چون همه گروه های یهــودی را عصبانی کرد. 
کتاب الیه های متعدد در اخالق روزنامه نگاری، دانشوری، سیاسی و حتی حقوق را به چالش 
کشــیده بود. برخالف موضع رسمی دادگاه، آرنت مدعی شد که اوال «شر مطلق» معنا ندارد 
و ثانیا یک انســان را مصداق شر مطلق دانستن با استدالل علمی، انسانی و اخالقی مغایرت 
دارد. البته درنهایت او نیز آیشــمن را مجرم خواند و حتی با حکم نهایی دادگاه موافقت کرد 
اما نه با منطق و اســتدالل دادگاه اســرائیلی. گناه اصلی به گمان آرنت این بود که آیشمن از 
فکرکردن یا به بیان وی گفت وگوی صامت با خویشتن خویشش خودداری کرده بود و به خود 
اجازه داده بود به قضاوت نهایی درمورد سرنوشــت انسان بنشیند. آخرین فقره از کتاب مهم 
است و ارزش یادآوری دارد: «و درست همان گونه که شما از سیاستی حمایت کرده و آن را به 
اجرا گذاشــتید که اعالم کرده بود نمی خواهد زندگی روی زمین را با یهودیان و تعدادی دیگر 
از ملیت ها شریک بشود -تو گویی شما و باالدستی های جناب عالی از این حق برخوردارند که 
تصمیم بگیرند چه کسانی حق دارند یا حق ندارند روی زمین زندگی کنند- ما درمی یابیم که 
نباید از هیچ کس و از هیچ یک از اعضای بنی نوع بشر انتظار داشته باشیم بخواهند زندگی روی 
زمین را با شما شــریک شوند. این است علت و تنها علت اینکه شما باید اعدام شوید». البته 
این رأی نهایی برای کسانی که حقیقت دوستی و انسان ورزی را برنمی تابیدند، کافی نبود. هانا 
آرنت این تصور را القا کرده بود که در این بیت موالنا نهفته است: «موسی و فرعون در هستی 
توست/ باید این دو خصم را در خویش جست» (دفتر سوم: ۱۲۵۳). او از نگرش محبت ورزانه 
به خود، به دیگری و به دنیا دســت نکشید و تا آخرین نفس در سال ۱۹۷۵ به نمایش گذاردن 
آن را ادامه داد. اینکه دانشور جدی و تربیت شده اش خانم الیزابت یانگ بروئل عنوان کتاب را 

«محبت به دنیا» خواند، از این رو بود.

بررسی کتاب «توهم فراآتالنتیک» نوشته یوزف برمل

دست خالي اروپا
چرا آلمان توان تسلیحاتي خود را تقویت مي کند؟

پیتر شوارتز، ترجمه گلناز منتظرى

گزارشي از نشست نقد و بررسي کتاب «هانا آرنت و محبت به دنیا» نوشته الیزابت یانگ بروئل

زندگی یک بی وطن

هانا آرنت و محبت به دنیا 
زندگی یک زن بی وطن

الیزابت یانگ بروئل

ترجمه فرهنگ رجایی

نشر مانوش

کتاب «هانا آرنت و محبت به دنیا» نوشــته الیزابت یانگ بروئل با ترجمه فرهنگ رجایی منتشــر شــده اســت. یانگ بروئل که در دوره دکترا شاگرد 
آرنت بود، با مهارت و دقت دانشــوری، زندگی نامه ای از زندگی شــخصی آرنت، از تولد تا مرگ و تحول بنای اندیشگی او از فلسفه و کالم به نظریه 
سیاســی و باالخره به فلســفه را روایت می کند. فرهنگ رجایی در نشست بررسی این کتاب که در روز هشــتم آذر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار 
شد، هانا آرنت را با وجود مشــکالت و فرازوفرودهایی که داشته؛ به ویژه احساس بی وطنی، نمونه ای روشن از کسی می داند که در دوره زندگی اش 
انســان ورزی کرد؛ بنابراین می تواند هم مصداق حضور و هم مصدق بازیگری باشــد. هانا آرنت شهروند آلمان بود و بعد هم در سال ۱۹۵۱ شهروند 
آمریکا شد، با وجوداین تا آخر عمر خود را بی وطن یا به بیان خودش «طردشده» (ِپرایا) می دانست. در عین حال، این احساس بی وطنی عمرانه مانع 
از انسان ورزی و بازیگری او نشد. البته فقط هانا آرنت چنین نبود. مایلم از دو شخص معروف جدید دیگر که خود را بی وطن می دانستند، یاد می کنم: 
اولی ژوزف کنراد (۱۹۲۴-۱۸۵۷) نویســنده معروف انگلیسی اوکراینی تبار و معروف به بهترین داســتان نویس و نثرنویس انگلیسی و دومی ادوارد 
ســعید (۲۰۰۳ -۱۹۳۵) نویسنده آمریکایی-فلسطینی تبار که از مشهورترین متفکران سده بیستم و از بنیان گذاران اصلی مطالعات فرااستعمار است؛ 

اما برعکس هانا آرنت، این دو نویسنده ظرافت های زندگی خود را به صورت خودزیست نامه برای ما به  جا گذاشته اند.
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نشانه خوانى

از تکذیب تا اجرا

چنــدی قبل یک نماینده مجلس گفتــه بود که در تغییر روش 

دعوت به حجاب، ابتدا در قالب تذکر و ســپس اخطار و هشــدار 

داده می شــود و نهایتا ممکن اســت حساب بانکی فرد بی حجاب 

مســدود شــود. اما بالفاصله رئیس کل بانک مرکــزی درباره خبر 

مســدودکردن حساب بانکی افراد بی حجاب گفت که به هیچ وجه 

چنین موضوعی صحت ندارد و شبکه بانکی طبق روال گذشته در 

حال ارائه خدمات به هم وطنان عزیز است. این اظهارنظر نماینده 

مزبور و واکنش مقامات بانکی کشور را چگونه می توان فهم کرد؟

به نظر می رســد نظریه  کنش گفتاری «جان آســتین» و آن گاه 

راهبرد شالوده شکنی «دریدا» قادر به توضیح این مسئله است.

«جان آستین» معتقد است هر آنچه را گفته می شود، می توان 

در دو مقولــه به نام های «اظهــاری» و «پرفورماتیــو» جای داد. 

کنش اظهاری عمدتا ناظر بر یک وجه «اخباری» است؛ ولی کنش 

پرفورماتیو وجوه اجرائی اســت؛ به این معنا که با گفتن یک چیز، 

دست به یک کار می زنید.

برای مثال وقتی دختری در ســفره عقد به وکالت عاقد پاسخ 

«بله» می دهد، درواقع این دیگر یک بیان صوتی یا اخباری نیست؛ 

بلکــه متضمن تغییــرات و امور اجرائــی و تکالیــف و تعهدات 

گوناگونی است.

وقتی نماینده مزبور احتمال مسدودسازی حساب برخی بانوان 

را مطــرح می کند، این کنش از نوع پرفورماتیو اســت، به این معنا 

که صرف بر زبان راندن این جمله، تبعات و آثار گوناگونی بر بانوان 

فوق جاری خواهد شــد. به طور مشــابه این تأثیرات دامان افراد 

دیگری را نیز می گیرد (همسران، فرزندان، دوستان، آشنایان سببی 

و نسبی، مشتریان، کارفرمایان و...). این فقط بخشی از ماجراست؛ 

چرا که چنین اقدامی درواقــع تهدید بزرگی را متوجه نظام بانکی 

خواهد کرد؛ در حالی که در شرایط جاری باران مشکالت بر مدیریت 

اجرائی کشور می بارد، این گونه اظهارات ناسنجیده فقط موجبات 

دردسر و افزودن بار بیشتر و صرف انرژی افزون تر برای اداره کشور 

خواهد شد.

به همین خاطر اســت که باالترین مقام نظام پولی کشور وارد 

ماجرا شــد و ضمن تکذیب اظهارات آن نماینده، مردم کشــور را 

«هم وطنان عزیز» دانست. از سوی دیگر متفکر بزرگ معاصر «ژاک 

دریدا» ضمن خوانش متون گوناگون ادبی و فلســفی و سیاســی 

جدیــد و قدیم، تالش کرد خوانش نوینی از آنها به دســت بدهد. 

این خوانش جدید از جنس هم زمان توصیف و دگرگونی است.

در اینجا توصیــف و دگرگونی درواقع چیزی شــبیه دو مقوله 

بیانی «جان آستین» هســتند؛ اما به تعبیر «دریدا» نمی توان هرگز 

بیــن کنش اخباری و پرفورماتیو قائل به وجود یک مرز مشــخص 

شد.

شارحان «دریدا» معتقدند که شالوده شکنی هم زمان «با زبان» 

و «بــا بیش از زبــان» اتفاق می افتد. به عبارت دیگر وقتی بســتن 

حســاب های بانکی بی حجابان در قالب یــک کنش پرفورماتیو بر 

زبان آن نماینده مجلس جاری شــد و به ســطح رسانه ها رسید، 

آن گاه دیگر «زبانی» نبود؛ بلکه ناظر بر «بیش از زبان» بود.

از ســوی دیگــر با توجــه به تأثیــرات آن در ســاحت های 

مختلف، چه بســا دیگر فقط «در یک زبان» واجــد تأثیر نبود؛ 

بلکه در «بیش از یک زبان» تأثیر داشت. چنین اظهارنظری که 

می توانســته در «بیش از زبان» و «بیــش از یک زبان» تأثیراتی 

داشته باشد، آن گاه احتماال ویژگی خاصی هم دارد. این ویژگی 

به تعبیر شارحان آن است که آنچه یک متن می گوید (یا آنچه 

یک مؤلف می خواهد بگوید با فکــر می کند که دارد می گوید) 

در نســبت با آنچــه همان متن انجــام می دهــد، تفاوت ها و 

کشمکش هایی خواهد داشت.

«دریــدا» ســپس نتیجه می گیرد کــه هیچ کنــش پرفورماتیو 

مطلقــی نداریم. او اســتدالل می کنــد که مثال «وعــده» در زمره 

کنش های پرفورماتیو اســت؛ اما ممکن اســت به دالیل مختلف 

امکان اجرای آن پدید نیاید. برای مثال آیا ممکن اســت که وعده 

ارشدترین مســئول بانک مرکزی برای «ارائه خدمت به هم وطنان 

عزیز» ازجمله به بانوان بی حجاب عملی نشود؟

اگر این ســؤال را اکنون از دریدا می پرســیدیم، پاسخ او این بود 

که امکان اجرائی نشدن وعده مذکور، اساسا تصادفی و بی اهمیت 

نیست؛ بلکه امکان هایی ضروری شمرده می شوند.

اما از کجا متوجه می شویم که پاسخ «دریدا » معتبر است؟ 

دکترای علوم ارتباطات

پویا نعمت اللهی

گیتــی صفــرزاده: ایــن روزهــا بــه دالیل سیاســی زیاد اســم 

سیستان و بلوچســتان و مردمانش را می شنویم؛ اما سال ها پیش 

مردی بود که زیــاد از سیستان و بلوچســتان می گفت، با نگاهی 

انســانی. البته اگر حرف او را همان زمان می شــنیدیم و تالشی 

را که برای نشــان دادن تصویر زندگی این مــردم ثبت کرد، درک 

می کردیم، این روزها نیازی نبود تا نگران فریادهای خسته اهالی 

آن سرزمین شویم.

دکتر محمود زندمقدم را اولین بار در ســال های ابتدایی دهه 

۷۰ دیدم، به گمانم سال ۷۲ بود، در جلسه ای برای معرفی کتاب 

حکایت بلوچ که به همت دکتر ســیما کوبان تدارک دیده شــده 

بود. درحالی که دســتگاه ضبط صوت را برای ثبت حرف هایش 

در دســت گرفته بــودم، خودم حیــرت زده و مفتــون نگاهش 

می کردم. مردی بود با چهره ای آفتاب سوخته و آرام که وقتی از 

سیستان و بلوچستان می گفت، یکسره شور می شد.

آن موقــع کتــاب حکایت بلــوچ را تــازه در دو جلد آن هم 

با ســرمایه شــخصی چاپ کرده بــود. کتــاب حیرت انگیز بود، 

تک نگاری مردم شناسانه از آن خطه که هم در محتوا پرمایه بود 

و هم در نوشتار جذاب. بعد از آن جلسه فهمیدم که 

نویسنده آن که دارای دکترای برنامه ریزی منطقه ای 

بود، ســال ها در آن منطقه زندگی کرده. درســت تر 

این است که ســال ۱۳۴۲ از طرف مرکز آمار به آنجا 

فرســتاده می شود، سال ها به عنوان کارشناس در آن 

منطقــه فعالیت می کند و بعد هــم آن قدر به آنجا 

عالقه مند می شــود که با هزینه شــخصی همان جا 

می مانــد و فعالیت هایش را ادامه می دهد. او اولین 

کســی بود که دانشــگاهی در آن منطقه برپا کرد و 

بعدتــر بــا توجه بــه ویژگی های آن خطــه طرح و 

راه اندازی دانشگاه دریایی چابهار را رقم زد.

کتاب نشــان مــی داد که نوشــتنش حاصل یک 

مأموریت رســمی اداری یا دانشگاهی نیست. تجربه 

زیســته مردی اســت که خودش را عضــوی از آن 

جامعه دانســته و در غم و شادی و داشته و نداشته شان شریک 

شــده. حتی نگاه و زبان مردم آنجــا در تاروپود جمالتش طنین 

انداختــه. جدا از آن نثر ویژه کتاب جــدا از محتوا، خواننده را به 

دنبال خودش می کشــد و چه بســا غرق می کنــد. نثری به قول 

شــاهرخ مسکوب ســودایی، که در همان ســال در مقاله ای در 

نشریه کلک در ستایش از آن نوشت.

دغدغه زندمقدم به مباحث مردم نگارانه، به دیدن بخش ها 

و الیه هــای مغفول مانده جامعه، به نقــاط درد و تنیدگی هنر و 

فرهنگ در زندگی انســان های بی نام و ناشــناس، پیش از این هم 

معلوم شــده بود. او در ســال ۱۳۳۶ کتابی با نام قلعه نوشــته 

که درباره محله شــهرنو در تهران بود. جدا از مقدمه خواندنی 

و از بســیاری جهات روشــنگری که بر آن کتاب نوشته، کتاب به 

ثبــت اجرای تئاتــر در آن محل پرداخته. گویا در همان ســال ها 

اوقاتــی که به تهران می آمــده مقاله ای خوانــده درباره اجرای 

تئاتــر در قلعه و کنجکاوی اش او را به تماشــا و ثبت این ماجرا 

کشانده. ثبتی که بیشتر از هر گزارش و سند دیگری فضا و روابط 

و مشکالت آنجا را نشان می دهد.

اما کتاب حکایت بلوچ با آن جلســه معرفــی که در ابتدای 

مطلب گفتم، تمام نشــد. در همان جلســه زندمقدم اشاره کرد 

که این دو جلد فقط بخشــی از مجموعه مفصل مردم نگارانه ای 

اســت که درباره سیستان و بلوچســتان می نویســد. او به دنبال 

ناشــری بود که هزینه چاپ باقی جلدها را فراهم کند. سرانجام 

۲۷ ســال بعد مجموعه حکایت بلوچ در هفــت جلد به چاپ 

رسید!

آثــار مردم نگارانــه بــا وجود اهمیــت فراوانی کــه دارند و 

می توانند برای بســیاری از برنامه ریزی های اجتماعی و فرهنگی 

به عنوان پایه اصلی و مســتندات ارزشــمند اســتفاده شوند، در 

کشــور ما نمونه های کمی دارند. شــاید یکی از عللش این باشد 

که چنیــن کاری روحیه ویژه، سرســختی و جدیت فردی و نگاه 

مشــتاق و انعطاف پذیر می خواهد. شــاید برای داشــتن همین 

ویژگی ها بوده که به گفته خود زندمقدم وقتی اولین نوشــته اش 

را درباره سیستان وبلوچستان منتشــر کرد، جالل آل احمد بسیار 

کارش را پســندید و از او خواســت که این مســیر را ادامه دهد. 

و حتمــا همین روحیــه و توانایی فردی بوده که باعث شــده در 

ســال های آغاز انقالب چمــران او را راهی منطقه 

کردســتان کند، برای شــناخت و بررسی روحیات و 

خواســته های مــردم آن منطقه. اما داشــتن همه 

ایــن ویژگی ها بــرای دیده شــدن و استفاده شــدن، 

نیازمنــد نــگاه حاکمیتی اســت که حامــی چنین 

فعالیت هایی باشــد و ارزش چنیــن مطالعاتی را با 

لزوم دخیل کردن شان در برنامه ریزی های فرهنگی و 

اجتماعی و قانون گذاری ها قدر بنهد.

کاش پیش از خاموشــی محمــود زندمقدم در 

آذرماه امسال، مطالعه حکایت بلوچ برای هر کسی 

که ســروکاری با آن منطقه داشــت، واجب می شد؛ 

حکایتی که زندمقدم از بلوچ برای ما نوشته، بهایش 

عمر خودش بود تا عمر مردمانی در آن گوشه ایران، 

کشف و پربار شود.

حکایت یک عمر عاشقانه زیستن با بلوچ ها

کلیســای نوتردام که قدمت آن به قــرن دوازدهم میالدی 

برمی گردد، در فروردین ســه سال پیش دچار آتش سوزی شد. 

در بهار ســال ۲۰۱۹، این کلیســا دچار آتش سوزی مهیبی شد 

و سقف و مناره این کلیســای تاریخی در مقابل چشم ساکنان 

پاریس و مردم سراســر جهان که آتش سوزی را از تلویزیون و 

فضای مجازی تماشــا می کردند، فروریخــت. امانوئل مکرون 

همان زمان قول داد این کلیســا تا سال ۲۰۲۴ دوباره بازسازی 

می شــود و برای بازدید عالقه مندان گشوده می شود. در سال 

۲۰۲۴ قرار اســت المپیک در کشــور فرانســه برگزار شود؛ اما 

چندی پیش اعالم شــد که دو تابوت  دان در این کلیســا کشف 

شده است.

این اکتشاف به دنبال حفاری در بخشی از کلیسای نوتردام 

برای اجرای مراحل مقدماتی ســاخت مناره جدید «نوتردام» 

 رخ داده است.

حاال در نشســتی خبری که با حضور محققان فرانسوی 

برگزار شده، اطالعات جدیدی درباره این دو تابوت اعالم شده 

اســت. به گزارش ایســنا به نقل از گاردین،   باستان شناسان 

کشــف دو تابوت دان در زیر کلیســای تاریخی «نوتردام»   را 

«شــگفت آور»   توصیــف کرده بودنــد. درون یکــی از این 

تابوت ها بقایای یک کشــیش عالی رتبه وجــود دارد که در 

سال ۱۷۱۰ میالدی درگذشته است. هویت جسد داخل دیگر 

تابوت دان هنوز مشخص نیست و شاید هرگز مشخص نشود؛ 

اما گمان می رود جسد یک فرد جوان، ثروتمند و اشراف زاده 

متعلق به قرن چهاردهم میالدی در آن قرار داشــته باشد. 

در زمان کشــف این دو تابوت،  مجموعه ای از مجسمه ها و 

بخش هایی از محراب اصلی و قرن ســیزدهمی کلیســای 

«نوتردام»   که زیر یکی از ســالن های این کلیســا دفن شده 

بودند، نیز کشف شد.

با اینکه اغلب گنجینه ای که به تازگی کشف شده ، در عمق 

۲۰ سانتی متری کف کلیسا قرار داشته؛ اما تابوت فرد ناشناسی 

که به شکل انسان طراحی شــده بود، در عمق یک متری کف 

ســالن کلیسا دفن شده است. زمانی که محققان شهر «تولوز» 

این تابوت را باز کردند، با بقایای جســد مرد حدودا ۳۰ ساله ای 

مواجه شــدند که با توجه به بررســی اســتخوان های لگن او 

می تــوان نتیجه گرفت که ایــن مرد یک ســوارکار ماهر بوده 

اســت. هیچ نامی از این مرد در تابــوت وجود ندارد و با توجه 

به حفره های موجود در بخــش باالیی تابوت می توان نتیجه 

گرفت که جســد در طول زمان در معرض هوا قرار گرفته و تا 

حد زیادی تجزیه شده است.

روند بررســی تکه های لباس و گیاهانی که در داخل تابوت 

کشف شــده، همچنان ادامه دارد و به گفته محققان این مرد 

مومیایی شــده بود و به نظر می رســد به همراه تاج گل دفن 

شده است. نکته درخور توجه درباره این اکتشاف این است که 

مومیایی کردن در قرون وسطا امر رایجی محسوب نمی شد.

محققان با کشــف یک پالک برنجی در تابوت دوم دریافتند 

که این تابوت به «آنتونی دالپورت»، کشیش نوتردام، تعلق دارد 

که در شب کریسمس سال ۱۷۱۰ و در ۸۳ سالگی درگذشت.

کارشناســان معتقدند این دو مرد در عصر خود قطعا افراد 

مهمی محســوب می شــدند؛ به همین دلیــل در چنین مقبره 

ارزشمندی و در مرکز نوتردام دفن شده اند.

مرد جوان ناشــناس احتماال یک اشراف زاده و نخبه بوده و 

در زیر صلیب محراب قدیمی کلیسا دفن شده است. محققان 

معتقدند این مرد جوان به بیماری مزمنی مبتال بوده است که 

به از بین رفتن بیشتر دندان های او پیش از مرگ منجر شده بود.

سرپرســت تیم تحقیقاتی این اکتشــاف در یک کنفرانس 

خبری بیان کــرد:  «اگر زمان مرگ این مرد در حوالی نیمه دوم 

قرن شانزدهم میالدی یا اوایل قرن هفدهم میالدی باشد، شاید 

بتوانیم او را شناسایی کنیم؛ اما اگر مرگ او به تاریخ قدیمی تری 

تعلق داشــته باشــد، احتماال هیچ گاه نمی توانیم هویت او را 

شناســایی کنیم» . به گفته کارشناســان دندان هــای «آنتونی 

دالپورت» برخالف مرد جوان ناشــناس بسیار سالم بودند که 

البته با توجه به سن او غیرعادی است. «آنتونی دالپورت» مرد 

ثروتمنــد و بانفوذی بود و خلق چندین اثر هنری را ســفارش 

داده بود که اکنون در موزه لوور نگهداری می شوند.

خبرخوانى

کره ای ها یک سال جوان تر شدند
گاردین: با تغییر قانون در کره جنوبی، همه شهروندان یک تا دو سال 

جوان تر می شــوند. کره جنوبی می خواهد روش سنتی شمارش سن 

را کنار بگذارد و از اســتاندارد بین المللی در این زمینه اســتفاده کند. 

این تغییر احتماال باعث می شــود سن افراد در اسناد رسمی یک تا دو 

سال کاهش پیدا کند؛ اما در زندگی روزمره افراد تأثیر خاصی نخواهد 

داشت. در واقع با تغییر سیستم شمارش سن در کره جنوبی، نوزادان 

دیگر در بدو تولد یک ســاله تلقی نمی شــوند. شهروندان کره جنوبی 

هر ســال در تاریخ یکم ژانویه یک ســال به سن آنها اضافه می شود. 

طبــق این قانون نامتــداول و ظاهرا کم طرفدار، نوزادی که در شــب 

ســال نو میالدی به  دنیا می آید، به  محض عبور ساعت از ۱۲ شب که 

همان زمان ورود به ســال جدید میالدی است، دوساله در نظر گرفته 

می شــود. دقیقا مشخص نیست که چرا کره ای ها تاکنون سن نوزاد را 

در بدو تولد یک ســال در نظر می گرفتند؛ اما عده ای می گویند این سن 

به زمان حضور جنین در رحم مادر مربوط است که از ۹ ماه به ۱۲ ماه 

گرد می شــود. عده دیگری هم باور دارند که این سنت به  خاطر نبود 

مفهوم صفر در سیستم های باستانی شمارش در آسیا بوده است.

این پیچیدگی به همین جا ختم نمی شــود. کره جنوبی برای ورود 

مردان به خدمت سربازی، سن حقوقی برای نوشیدن الکل و مصرف 

ســیگار از سیســتم دیگری برای محاسبه سن اســتفاده می کند. آن 

سیســتم ســن نوزاد در بدو تولد را صفر در نظر می گیرد و با هر عبور 

از اولین روز سال جدید، یک سال به رقم سن آنها اضافه می کند. این 

ســازوکار از سوی سیاســت مداران مورد انتقاد قرار گرفته و آنها ادعا 

می کنند که کره جنوبی به عنوان یک کشور پیشرو در فناوری و اقتصاد 

در آسیا، به  لحاظ زمانی از بقیه کشورها عقب مانده است. «یون یوک-

یئول»، رئیس جمهور این کشــور، هم از منتقدان وجود سیســتم های 

مختلف برای محاسبه سن است و این سیستم ها را هدردهنده منابع 

کره جنوبی می داند. ازاین رو قرار اســت این پیچیدگی ها از تابســتان 

ســال آینده میالدی حداقل از اســناد رسمی حذف شوند و در عوض 

روش استاندارد بین المللی برای شمارش سن استفاده شود.

ایــن تغییــر با هــدف کاهــش هزینه هــای اجتماعی-اقتصادی 

غیرضروری صورت می گیرد؛ چرا که اختالف های حقوقی و اجتماعی 

و همچنین ســردرگمی های موجــود به  خاطر روش هــای متفاوت 

محاسبه سن به وجود آمده اند.

علم خوانى

گرسنگی - استیو مک کویین - ۲۰۰۸

کشیش (رولی مولی):

 زندگی نباید هیچ ارزشی در نظر تو داشته باشه.

بابی ساندز (مایکل فاسبندر): خدا داره منو تنبیه می کنه؟

کشیش: خب اگه به خاطر خودکشی مجازاتت نکنه، به خاطر حماقتت می کنه.

دیـالـوگ روز

شبکه خوانى

اکونومیست
فردای اقتصاد در سایت خود مطلبی از اکونومیست را ترجمه و منتشر 

کرده که به عملکرد کنونی شرکت های جهان توجه داشته و عملکردهایی 

را که در واقعیت ممکن است هر لحظه نمایشی بودن آن عیان شود، مورد 

توجه قرار داده است. در این مقاله به دالیل پرطمطراق شدن عناوین شغلی 

پرداخته است. روشــی که «وقتی پول کم است، راهی برای قدردانی ارزان 

از تالش های یک فرد اســت» در واقع این شیوه کمک می کند تا افراد حس 

بهتری به شــغلی که دارند، داشته باشــند و البته شرح وظایف شان اندکی 

تغییر می کند و جذاب تر می شــود. این مطلب با روایت شرایط حاضر آغاز 

می شود؛ مثال وقتی برای مالقات با شخصی که جایی کار می کند، وارد یک 

دفتر ناآشنا می شوید، تقریبا به طور قطع به فردی نزدیک می شوید که پشت 

میز بزرگی نشســته است. ممکن اســت فکر کنید قرار است با یک مسئول 

پذیرش صحبت کنید؛ اما در برخی از ســاختمان ها، با شــخصی با عنوان 

شغلی بســیار بزرگ تر سروکار خواهید داشت: یک ســفیر البی. بسیاری از 

شــرکت ها در حال حاضر یک «مدیر اولین برداشت ها» را استخدام می کنند؛ 

شغلی که مســئولیت های آن شامل خوشامدگویی به همه بازدیدکنندگان 

در پیشــخوان جلویی اســت، انگار در حال مالقات با یک مســئول پذیرش 

هســتید. در هادسون یاردز، ساختمانی در مرکز شــهر منهتن، مسئوالن به 

عالقه مندان استخدام می گویند که از آنها انتظار می رود در هنگام مواجهه 

با ســؤال بازدیدکنندگان، تجربیات شان را در اختیارشــان قرار دهند، گویی 

«سفیر برند» هستند. پرطمطراق شدن عنوان مشاغل قابل درک است. وقتی 

پول کم اســت، دست اندازی در عناوین شــغلی، راهی برای قدردانی ارزان 

از تالش های یک فرد اســت. شــغلی که عنوانی معتبرتر داشته باشد و به 

جذابیت آن بیفزاید. هنگامی که شــغلی فاقد تخصصی اســت، تغییر نام 

آن می توانــد این نقطه ضعف را کاهش دهد و نشــان دهد که کارفرما این 

موقعیــت را جدی می گیرد. و زمانی که یک نقش برای نمایش یک عنوان 

ســنگین تر دارد، ممکن است سبب شــود تا متقاضیان تمایل بیشتری برای 

پذیرفتن آن داشته باشند.

اما پرطمطراق شدن عنوان یک شــغل باعث دردسر نیز می شود. نتایج 

این کار می تواند خنده دار باشد. به عنوان مثال «تکنیسین های بهداشت» باید 

درباره تمیز کردن اشتیاق داشته باشند. «هنرمندان ساندویچ فروشی» نباید به 

هنر عالقه داشته باشند. و اگر سفیر البی در تعطیالت باشد، آیا «کاردار البی» 

جایگزین او خواهد شد؟ آیا به جای «تدفین کنندگان» قرار است «کارگردانان 

آخرین خاطره» متوفی را دفن کنند؟

یک عنوان پرطمطراق گاهی به ســرعت از ســکه می افتد. یک معاون 

ارشــد، فردی است در سطح مدیریت میانی. دستیار معاون فردی است که 

شاید تنها سه سال در دانشــگاه درس خوانده است. منشی دستیار معاون 

به تازگی بر حروف الفبا مســلط شــده اســت. به این ترتیب کلمات بیشتر و 

بیشتری باید برای نشان دادن ارشدیت اضافه شوند. «معاون ارشد اجرائی» 

عنوانی اســت که اگر رده های انبوه معاونان در ســطوح پایینی دســت وپا 

نمی زدند، اصال وجود نداشــت. برای متمایزشــدن از این خیل عظیم افراد 

با عناوین پرطمطراق باید عناوین پوچی مانند مدیر داستان ســرایی و افسر 

ارشد نوآوری را خلق کرد. البته این روند، هزینه هایی بزرگ تر از کمدی شدن 

و سردرگمی هم در پی دارد. دادن یک عنوان سنگین تر به یک نفر به راحتی 

می تواند باعــث نارضایتی دیگران در یک تیم شــود. و عناوین پرطمطراق 

می توانند اثرات نامطلوبی بر فرایندهای اســتخدام داشته باشند. تجزیه و 

تحلیل اســتخدام در حوزه فناوری آمریکا از طرف یک شرکت نرم افزاری به 

نام دیتاپیپل، نشــان داد که با باال رفتن سطح عناوین مشاغل، نسبت زنان در 

کل نیروهای متقاضی کار کاهش می یابد. عناوین پرطمطراق ممکن است 

متقاضیان خوب مشــاغل را از بین ببرد. پرطمطراق شــدن عنوان شغلی، 

بیشتر با مشــاغل خاص مرتبط است. برای مثال، یک اصطالح کامال خوب 

برای خریداران کاال وجود دارد: «مشــتریان». اما بســیاری از شــرکت ها از 

گرفتن پول نقد مردم احســاس نارضایتی دارند. آنها می خواهند یک رابطه 

معنادار هم با افراد داشــته باشند. برخی از کســب و کارها برای رسیدن به 

این هدف از عنوان پرطمطراق «میهمان» اســتفاده می کنند؛ اما این عبارت 

که ممکن اســت در مراکز تفریحی دیزنی منطقی به نظر برســد، در صف 

خرید فروشــگاه خرده فروشی بســیار عجیب به نظر می رسد. بدترین شیوه 

در این دسته برچسب هایی اســت که کارفرمایان به کارکنان خود می زنند. 

نامیدن افراد به جــای «کارکنان» یا «کارمندان»، با عناوینی مانند «همکار» 

یــا «اعضای تیم» یــک تاکتیک رایج اســت. افرادی که در فروشــگاه های 

والمارت کار می کنند، به عنوان «همکار» شــناخته می شوند. مسئوالن تهیه 

قهوه در استارباکس «شــریک» نامیده می شوند؛ زیرا وب سایت این شرکت 

توضیح می دهد: «همه ما در موفقیت مشترک شریک هستیم». شرکت های 

فناوری از نام های جذاب برای کارمندان خود استفاده می کنند. هنگامی که 

فیس بــوک خود را به نام متا تغییر نــام داد، اعالم کرد که کارکنانش از این 

پس با نام «متامیت» (همراهان متا) شناخته می شوند. هدف پشت استفاده 

این کلمات روشــن است: ایجاد حس تالش مشترک و پنهان کردن واقعیت 

سرد سلســله مراتب شــرکت ها؛ اما وقتی همه چیز خوب پیش نمی رود، 

مراقبت از این اصطالحات آســان  نیست؛ متا در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار 

نفر از «همراهان» خود را اخراج می کند که غیردوستانه است. استارباکس 

نمی خواهد «شریک» هایش جز با خودش دارای اتحادیه باشند.

صاحبان تابوت های نوتردام پیدا شد


