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گروه جهان: والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه، 

همــواره به عنوان یک پوکرباز سیاســی قهار شــناخته 
شده است؛ بازیگری در صحنه خطرناک بین المللی که 
هرگز دست خود را رو نمی کند ؛ هرگز تا لحظه پیروزی. 

بدین سان، تازه ترین سخن ها...

گروه اندیشــه: هفته گذشــته ســی  ونهمین نشست از 

مجموعــه درس گفتارهایی درباره ابن ســینا با عنوان 
«مســئله ممکن بودن جهان: از ابن سینا تا الیب نیتس» 
با سخنرانی حســین معصومی همدانی در شهر کتاب 

برگزار شد. معصومی همدانی...

از ابن سینا
 تا الیب نیتس

روسیه و تازه ترین 
دغدغه سال پوتین

سخنرانی حسین معصومی همدانی در آستانه سال جدید میالدی 

 جامعه اسفنجی

 
ســقوط  و  ظهــور  دربــاره 
زیادی  بحث هــای  اصالح طلبان 
شــده اســت. در این میان علت 
اصلــی برآمــدن اصالح طلبان را 
تغییر جامعه دانســته اند. بدیهی 

اســت یک جامعه همواره پویا در حال تغییر اســت 
و در درازمدت در حالتی ایســتا به سر نمی برد. یکی 
از ویژگی های جامعه پویا نزاع امر کهنه و نو اســت. 
نزاعی که هویت های سیاســی تازه ای را برمی کشــد 
و هویت هایــی کــه در این فرایند نتوانســتند خود را 
بازآفرینی کنند به ســقوط وامی دارد. اصالح طلبان 
خوشــه چین دوم خرداد ۷۶ بودند. بسیار شنیده ایم 
که هیچ کس انتظار نداشت آنان به این پیروزی دست 
یابند، نه سیدمحمد خاتمی چنین باوری داشت و نه 
حتــی نزدیکانش. در این پیش بینــی عدم موفقیت، 
خاطرات بســیار گفته و منتشر شــده و برخی از این 
خاطرات بعید اســت فعال اجازه انتشار داشته باشد. 
غــرض از این مقدمه کلیشــه ای چیزی نیســت جز 
یادآوری اینکه آنچه دلیل اصلی پیروزی اصالح طلبان 
شــد، از دید موافقــان و مخالفــان خاتمی مغفول 
بوده و آن چیزی نیســت جز شرایط اقتصادی نسبتا 
مطلوب آن دوران که تغییر ســبک و آرایش زندگی 
مردم را به دنبال داشــت. جامعه ای که دستش به 
دهانش می رســد در پی گسترش مطلوبیت بیشتری 
اســت؛ مطلوبیتــی از جنس تغییر در چشــم انداز و 
در یــک کالم در پــی اصالح طلبــی. اصالح طلبان 
به دلیل آنکه اکثراً از طیف های روشــنفکر رســمی 
جامعه بودند، خواسته های فرهنگی جامعه را فربه 
ساختند و نه تنها پیروزی خود را مدیون این خصیصه 
رئیس جمهــور و نزدیکانــش می دانســتند بلکــه 
اســتراتژی دولت-ملت ســازی خود را نیز بر همین 
رویکرد اســتوار کردند. در این گفته ها نیز چیز تازه ای 
وجود ندارد، تکرار مکررات اســت با چشــم اندازی 
دیگر. بارها شــنیده ایم ضعف اصالح طلبان آن بوده 
اســت که به اقتصــاد و توده های فرودســت توجه 
جــدی نداشــته اند. این گفتــه اگرچــه در یک معنا 
درست اســت اما شکست اصالح طلبان و افول آنها 
را نمی تــوان بــه برنامه های اقتصــادی تقلیل داد. 
جامعه ای که اصالح طلبان در آن بر مســند نشسته 
بودند حــاوی تغییــرات بطئی و در تمام ســطوح 
عمیق بــود که به راحتــی قابل رؤیت نبــود. تغییر 
احســاس می شد اما کســی قادر به درک و دریافت 
این چشــم انداز نبود و اگر در این میان کسی هم به 
این باور می رســید، به لحاظ اجرائی قادر نبود کاری 
از پیش ببرد. با پیروزی دو مرحله ای احمدی نژاد در 
رقابت با هاشمی رفسنجانی، تئوری های روشنفکرانه 
و چشم انداز واقعی جامعه از مسیر خود خارج شد 
و این نگاه را تقویت کرد که اصالح طلبان از طبقات 
فرودســت غفلت کرده  اند. این نظــر هم تا حدودی 
مقرون به واقعیت بود اما همه واقعیت نبود. آن قدر 
این نظــر در آن زمان منطقی جلوه می کرد که حتی 
مخالفــان اصالح طلبان نیــز آن را پذیرفته بودند و 
خــود را داعیه دار طبقات فرودســت می دانســتند. 
این انحراف از آنجایی ناشــی شــد که سیر تحول و 
خواسته های یک جامعه را مردم کف خیابان تئوریزه 
نمی کنند و به آن عینیت نمی بخشند بلکه نخبگان 
دولتی هستند که این قسم از خواسته های شهودی 
مردم را با ایده ها و منافع خود صورت بندی و آنان را 
بازتولید می کننــد. تصویری که نخبگان از این تغییر 
ارائــه داده اند چه بســا از تغییــرات واقعی و مورد 
اعتقاد مردم بسیار دور بود، اما آنان تحت تأثیر پیروزی 
به دســت آمده، نیازهای خود و قــدرت را این همان 
کردند. از این رو دولتی که بر سر کار آمد چند صباحی 
فرصت داشــت تا با تغییرات به وجودآمده جامعه 

همراه شود که البته چنین اتفاقی نیفتاد...

سرمقاله

احمد غالمی . سردبیر
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حرف اول

 آقای صیاد  را ول کنید

پرتره هــای  مســتند  میــان  در 
پانزدهمین جشنواره فیلم مستند 
ایــران- حقیقت، یکــی بیش از 
سایرین دیده شــد؛ «آقای صیاد 
را ول کنید!». ساخت این مستند 
جذاب، ســه سال طول کشیده است و عمال تصویر 
چهار دهه اخیر از تاریخ معاصر ایران را از البه الی 
عکس ها و خاطرات محمد صیاد، از اولین روزهای 
انقالب، دوران جنــگ تحمیلی و دیگر رویدادهای 
مهم اجتماعی و سیاسی ایران می توان جست وجو 
کــرد. این فیلم به کارگردانــی «مریم ملک مختار» 
به زندگی «محمد صیاد»، یکی از عکاســان خبری 
بین المللــی پرکار معاصر بازمی گــردد؛ هنرمندی 
خودساخته که با سخت کوشی و چابکی توانست 
در صحنه هــای پرحادثــه انقالب، جنــگ، صلح 
و حتی در اســتادیوم های ورزشــی در کنار مردم، 
رهبران و سیاســت مداران حاضر شــود. این فیلم 
مســتند حاصل انتخاب تصاویــری بیش از هفت 
هــزار فریــم ارزشــمند از محمد صیاد اســت که 
در اختیــار کارگردان قرار گرفته اســت. پشــتوانه 
صیــاد در هنر عکاســی، نه آموزش دانشــگاهی 
بلکه  تجربه و اســتعداد فوق العاده اوست. او در 
نوجوانــی از کار در یــک آتلیه عکاســی آغاز کرد. 
به طــور تصادفی، عــکاس مراســم ازدواج تختی 
بود. عکس های او از این مراســم، از چشمان اهل 
رســانه پنهان نماند و کمک کــرد تا او وارد عرصه 
عکاسی خبری شــود. زندگی حرفه ای جدید وی با 
فراز و فرودی همراه اســت که در متن جامعه ایران 
روی داد. صیــاد در روزنامه آیندگان که کم وبیش در 
فضای روشــنفکرانه کار می کرد، زمینه ای می یابد تا 
نارضایتــی و اعتراض های مردمی در ســال های ۵۶ 
و ۵۷ را به تصویر بکشــد. چــاپ عکس های وی در 
روزنامــه، توجه خبرگزاری های جهانی را به ســوی 
او کشــاند و عکس هــای خبری او توانســت به بازار 
جهانی راه یابد. این کار با کمک زنده یاد کاوه گلستان 
و از طریــق ایجــاد ارتبــاط بین صیــاد و خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس در تهران انجام شد و صیاد توانست 
گزارش اعتراض های ســال های آخــر دهه ۵۰ را به 
سمع و نظر مردمان این سو و آن سوی مرزها برساند. 
این کاری دشــوار بــود. کارگردان این اثر مســتند در 
روایتش از عکس های خبری محمد صیاد، به خوبی 
نشــان داده گاهــی تظاهرات کننــدگان کف دســت 
خود را در برابر عدســی دوربیــن او قرار می دادند تا 
مانع تصویربرداری اش شــوند؛ زیرا نگران شناسایی 

چهره های معترض بودند.

احمد مسجدجامعى
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از جاسوسی تا نفوذ
پازل سرخ در حزب توده

صفحه ۸

صفحه ۲

صفحه ۸

صفحه  آخر

تیترها

صفحه ۱۱

محمد بن سلمان؛  پادشاهی 
بدون  تاج و تخت

روزنامه نگارى مستقل  
صنف مستقل مى خواهد

۲ روایت از یک ماجرا
واکنش ها به مضروب شدن گوهر عشقی

دالیل یک پناهندگی 
بحث برانگیز

گفت وگو با لیلی فرهادپور، بازرس انجمن صنفی روزنامه نگاران

یادداشت

 فلفل دلمه 
هم تأیید صالحیت نشد!

 خبــر کوتاه بود و جانــکاه؛ محموله فلفل دلمه 
از روســیه برگشــت خورد! محموله های کیوی هم 
از ابوظبــی، قطر و هنــد! محموله پســته از اروپا! 
محموله هــای دیگر از کشــورهای آســیای میانه، 
کشــورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و افغانستان 
تولیدکننــدگان و  برگشــت خوردنــد. کشــاورزان، 
صادرکننــدگان این محصوالت هم بیچاره شــدند. 
ما را چه می  شــود آیا؟ تولیدات کشــاورزی و مواد 
غذایی، منســوجات و فراورده هــای صنعتی ما چه 
عیب و ایرادی دارد که حتی کشورهای همسایه که 
همیشه مشتری پروپاقرص آنها بودند، از پذیرش آن 
امتناع می کنند؟ ســاده پنداری است اگر این چالش 
را فقط به تحریم های بین المللی یا عضو نشــدن در 
پیمان FATF نسبت دهیم که البته اینها هم بی تأثیر 
نیســتند، امــا عوامل مهم تــری وجــود دارد که به 
ضعف های  فرهنگی - اجتماعی ایرانیان برمی گردد. 
در زنجیــره صــدور و ورود خدمــات و کاالهــا در 
میان کشورها دو مقوله اســتاندارد و کیفیت حاکم 
اســت. اســتاندارد یعنی کاال یا خدمــات از حداقل 
ویژگی های مطلوب برای اســتفاده برخوردار باشد؛ 
به عبارتی اســتاندارد یعنی کــف کیفیت و کیفیت 
یعنــی کاال یا خدمات از حداکثر ویژگی های مطلوب 
برای اســتفاده برخوردار باشد. هر کشوری عالوه بر 
استانداردهای ملی متناســب با اقلیم و فرهنگش، 

باید تابــع اســتانداردهای بین المللی مــورد قبول 
ســازمان جهانی اســتاندارد (ISO) نیز باشد. برای 
اینکه کاال یا خدماتی پشــت مرزهای دیگر کشورها 
نماند یا برگشــت نخورد، باید اســتانداردهای مورد 
قبول کشــور مبدأ را پــاس کند. حاال اگــر عالوه بر 
گذراندن استانداردهای کشور مبدأ دارای مطلوبیت 
و مقبولیــت حداکثری یا همان کیفیت هم باشــد و 
ایــن کیفیت را در طول زمان حفظ کند، بازار کشــور 
مبــدأ را در اختیــار خواهد گرفت و هــر روز اعتبار 
بیشتری کسب خواهد کرد. معموال برندهای معتبر 
برای ماندن در بازارهای بین المللی عالوه بر رعایت 
اســتانداردهای ملی و اســتانداردهای کشور مبدأ، 
برای ارتقای کیفیت کاالها و خدماتشان می کوشند. 
البته به جز استاندارد و کیفیت، مؤلفه هایی همچون 
قیمت و زمان هــم در موفقیت صادرات مؤثرند که 
مــا در همه این مــوارد ضعیف هســتیم  . اما آنچه 
معمــوال موجــب جلوگیــری از راه یافتــن کاالها و 
خدمات به کشــورهای دیگر یا برگشــت خوردن آن 

می شود، چند دلیل اصلی دارد:
- نخست، ورود غیرقانونی کاال به کشور مبدأ

- دوم، انطباق نداشــتن با اســتانداردهای کشور 
مبدأ

- ســوم، جعل و تقلب اعم از جعل مشخصات، 
عنــوان تولیدکننده، تاریخ تولید و مصرف و تقلب در 

محتوا
- چهارم، کاهش کیفیــت محموله های متوالی 

در طول زمان
- پنجم، بوروکراسی اداری زمان بر در مسیر ورود 

و خروج کاالها

 سیدجمال هادیان طبائى زواره

یادداشتیادداشت

 اقتصاد ملی 
و  پدیده تکثر  زیان بار

با مرور تجربه تاریخی توســعه در سده های 
گذشــته، می توان دریافت که در مراحل ابتدایی 
توسعه، رونق چشمگیر در میدان تجارت موجب 
شــده بنگاه های تولیدی بی شماری شکل گرفته 
و به رقابــت با همدیگــر بپردازنــد. در مراحل 
میانی، تعــداد زیــادی از این بنگاه هــا قافیه را 
باختــه و صحنه را به نفــع بنگاه های چاالک تر 
و توانمندتــر خالی کرده انــد. در مراحل بعد نیز 
همیــن بنگاه هــای باقی مانده در قالــب ادغام 
عمودی یا افقی در درون نام های تجاری بزرگ تر 
جــای گرفته اند.  به این  ترتیب، کســب وکارهای 
بزرگ در قامت امپراتوری های اقتصادی جهانی 
متولد شــده اند. اما اقتصاد مــا در این میدان نیز 
مثل بسیاری از عرصه های دیگر، مسیر متفاوتی 
را برای حرکت خود برگزیده  اســت. از یک  ســو 
نام های تجاری که با گذشــت زمــان و در دوره 
طوالنی شکل  گرفته و مطرح شده اند، به آسانی 
حذف شده و از میدان خارج می شوند و از سوی 
دیگر بنگاه های پرتعــدادی وارد میدان فعالیت 
می شوند. بااین حال، در نگاهی عمیق تر معلوم 
می شود که رقابتی ســازنده در این میدان وجود 
نــدارد و عاملی کــه موجب گســترش نام ها و 
افزایــش تعداد واحدهای فعال می شــود، چیز 

دیگری است. 

اولین کرسی یونسکو 
در علوم زمین

سازمان آموزشــی، علمی و فرهنگی ملل 
متحد (یونســکو) یــک آژانــس تخصصی از 
مجموعه دستگاه های وابسته به سازمان ملل 
اســت که ۷۶ ســال پیش در ۱۶ نوامبر ۱۹۴۵ 
در نتیجه خســارات و قتل عام های شوم جنگ 
جهانــی دوم بــا هدف کمک بــه حفظ صلح 
و امنیــت جهانــی از راه توســعه آمــوزش و 
نهادینه سازی نهادهای وابسته، علم و فرهنگ، 
همکاری علمی و فرهنگــی میان ملت ها، به 
منظور اطمینان از احتــرام جهانی به عدالت، 
قانون، حقوق بشــر و آزادی های اساسی برای 
همه، بدون درنظر گرفتن نــژاد، جنس، زبان یا 
مذهب برابر آنچه منشــور سازمان ملل متحد 
بــرای همه مــردم به رســمیت می شناســد، 
تأسیس شــد. تصویب نهایی نخستین کرسی 
جهانی یونســکو در حوزه علوم زمین کشــور 
با نــام مخاطــرات زمین شــناختی ســاحلی
تاریــخ  در   Coastal Geo-Hazard Analysis
 ED/FLI/21/160 سوم دسامبر ۲۰۲۱ با شماره
از ســوی بخــش آموزش یونســکو بــه طور 
رســمی به پژوهشــکده علوم زمین ســازمان 
زمین شناسی و اکتشــافات معدنی کشور برای 
یک دوره چهارســاله (قابل تمدیــد) اعالم و 

ابالغ رسمی شد.

 ناصر ذاکرى 
 حمید نظرى* کارشناس اقتصادى

ادامه در صفحه ۴ ادامه در صفحه  ۵ ادامه در صفحه  ۴

«شرق» برای سال ۱۴۰۱    منتشر  می کند

سر رسید «عصر حرکت»
  برای سال ۱۴۰۱ «شرق» این بار  با سررسید «عصر حرکت» میزبان مخاطبان خود خواهد بود تا بر حسب یک سنت چندساله با دقایق یک روزشمار تداوم 

حضور در کنار مخاطبانش را تجربه کند. این بار  اما سررسید «عصر حرکت» با زبان گویایی زندگی ۵۲ نفر از شهروندان ایرانی را بازگو می کند که در سده 

گذشته هر کدام مبنایی برای یک اتفاق و آغازی برای یک دگرگونی بوده اند. «شرق» در روزشمار خود برای ۱۴۰۱ سرنوشت آدم هایی را بازخوانی می کند که 

مدرن شدن ایران در حوزه های مختلف ناشی از تالش آنان برای «زندگی دیگر» بوده است.  عصر حرکت را بخوانید؛ تصویری از تالش آدم هایی است که در 

ساخت تاریخ معاصر این سرزمین نقش ایفا کرده اند.

 برای سفارش سررسید «شرق» با شماره های زیر  تماس بگیرید.

واتس اپ ۰۹۳۵۵۰۷۱۴۸۳ - ۰۲۱-۸۸۹۰۳۵۴۸

 گروسی توضیح داد

 توافق جدید با ایران

دولت سیزدهم الیحه برخورداری همگان از حق تحصیل در دوره های آموزش عالی را پس گرفت

  احیای ستاره دارشدن دانشجویان؟

 صفحه ۲

پیش نویس جدید، نتیجه دور  تازه گفت وگوهای وین 

صفحه  ۵

حکمرانی 
در شرایط بحران آب

«شرق» پیگیرى مى کند

کارشناسان  در نشست کالب هاوس «شرق»
 از  راهکارهای کالن بحران آب می گویند

صفحه ۴
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واکنش ها به مضروب شدن گوهر عشقی

۲ روایت از یک ماجرا
شــرق: یک هفته بعد از آنکــه تصویر صورت  �

 زخمی «گوهر عشــقی» مادر ستار بهشتی (که در 
آبان سال ۹۱ پس از انتشار مطالبی در وبالگ خود 
به اتهام اقدام علیه امنیت ملی احضار شد اما در 
بازداشت درگذشت) در رسانه ها و فضای مجازی 
پخش شــد، صداوســیما در گزارشــی با انتشــار 
فیلم های دوربین های مداربســته ای که گفته شده 
زمان مضروب شــدن گوهر عشــقی را ثبت وضبط 

کرده اند، به آن واکنش نشان داد.
گوهر عشــقی روز پنجشــنبه ۱۸ آذر با انتشار 
ویدئویــی گفتــه بــود در حالی کــه بــه امامزاده 
محمدتقــی در رباط  کریــم محل مــزار فرزندش 
می رفته، سرنشینان یک موتورسیکلت به او حمله 
کرده و به روی محلی که میلگرد بود هل داده اند. 
گوهر عشــقی همچنین گفته بود کــه پس از این 
حمله از هــوش رفته و در بیمارســتان به هوش 

آمده است.
ســه روز بعد، موســی غضنفرآبــادی، رئیس 
کمیســیون قضائی از دســتگاه های امنیتی گفت 
ممکن است امکان شناسایی موتورسواران ضارب 
وجود نداشــته باشــد اما دســتگاه های امنیتی و 

انتظامی باید اقدامات الزم را انجام دهند.
صداوســیما اما روز پنجشــنبه در یک گزارش 
ویدئویــی چهاردقیقه ای اظهارات گوهر عشــقی 
را دروغ دانســت و با پخش تصاویــر یک دوربین 
مداربسته نشان داد که پیرزنی در حال عبور از کنار 
یک ساختمان نیمه ساز یکباره به زمین می خورد و 
چند نفــری هم به کمک او می آیند. در این گزارش 
اعالم می شــود که گوهر عشــقی نه به سمت قبر 
فرزند خود بلکه برای تزریق د ز دوم واکسن کرونا 
می رفته اســت. او امــا در اینســتاگرام به گزارش 
صداوســیما واکنش نشان داد و گفت: «چرا از روز 
اول که این اتفــاق افتاد، چنین فیلمی را منتشــر 
نکردنــد؟». گوهر عشــقی همچنیــن ادعای این 
گزارش درباره اینکه برای تزریق واکســن می رفته 
را دروغ خواند و گفت واکسن کرونا را تابستان زده 

بوده است.
به ایــن گزارش و نــوع روایت صداوســیما از 
ماجرا نقدهای زیاد دیگری نیز وارد شــده اســت؛ 
از جمله اینکه چرا هم زمان به ســراغ خود گوهر 
عشــقی نرفته اند تــا او نیز دربــاره آن روز و حتی 

روایت متفاوتی که از ماجرا دارد، توضیح دهد.
مهدی نصیری، در واکنش به گزارش تلویزیون 
نوشــته: «صداوســیما و دیگر خبرگزاری هایی که 
میلیاردهــا بودجه برای خبررســانی و تنویر افکار 
عمومی دارند، موظف بودند در همان روز نخست 
پخش و چرخش این خبــر در فضای مجازی، به 
تحقیق دربــاره صحت و ســقم آن بپردازند و نه 

پس از گذشت چند روز».
عباس عبدی، فعال سیاســی نیــز در واکنش 
به گزارش صداوســیما، در کانــال تلگرامی خود 
نوشــت: «داوری نهایــی هــم بــا مردم اســت. 
در هر حال فرامــوش نکنیم، حتی اگــر منطبق بر 
واقع هم باشد، مرجع اعالم کننده دو مشکل جدی 
دارد. اول اینکه اگر در این گزارش ادعای آن خانم 
تأیید می شــد، آیا اجازه و امکان انتشــار گزارش را 
داشــتند؟ دوم اینکه ســابقه این رسانه بی طرفی 
را مخــدوش و اعتبار هر گونه ادعایی را با ســؤال 
مواجه می کند. آیا این رسانه هیچ گزارشی درباره 
وضعیت ستار بهشــتی و ادعاهای مطرح شده در 

مرگ او را تولید و منتشر کرد؟».
 او ادامه داد: «پرســش دیگــر اینکه آیا امکان 
داشــت که روزنامه نگاران مستقل در همان روز یا 
بعــد یا حتی اکنون به محــل بروند و در این مورد 
گزارش تهیه و منتشر کنند؟ خیلی ها می پرسند که  
اگر ادعای شما درست است، پس چرا امکان تهیه 
خبر یا بازدید از فیلم های ضبط شده در این رویداد 
و ســایر موارد، برای روزنامه نگاران مستقل فراهم 
نیست؟ همین سوگیری برای نپذیرفتن هر ادعایی 

کافی است».
عبدی نوشت: «چرا گزارش صداوسیما قدرت 
اقناع ندارد؟ ولو اینکه درســت باشــد، مشکل در 
فقدان رســانه واقعی و معتبر است. بقیه مسائل 
فرعی اســت و تا این مشکل وجود دارد مرز میان 
راســت و دروغ به همین شکل ســیال و نامتعین 

خواهد بود».
در هر حال پس از این اتفاق، ما شاهد دو روایت 
کامــال متفاوت هســتیم. یکی از ســوی فردی که 
آسیب دیده و دیگری صداوسیما. در هر دو روایت 
نیــز ابهاماتی وجود دارد که نیاز اســت برای آنها 
اســناد و مدارک بیشتری ارائه شود و حقیقت یابی 

صورت بگیرد. 
بر این اســاس، محمدعلی ابطحی در توییتی 
نوشــت: «در تلویزیــون می گویند که مادر ســتار 
بهشــتی، ســرش گیج خورده و به زمین افتاده. از 
همه لحظاتش هم فیلــم پخش کرده و می گوید 
موتورســواری نبــوده. مــن نمی دانــم گــزارش 
تلویزیون درست اســت یا نه. گفتم بگم این را که 
اگر گزارش تلویزیون درست باشد، مدیون نشیم». 
عطــاءاهللا مهاجرانی نیز توییتی نوشــت: «به نظر 
من این رویکرد جدید ســازمان صداوســیما بسیار 
هوشمندانه است. حاال نوبت بی بی سی و دیگران 
است که از ماجراسازی شان دفاع کنند. این رویکرد 
خبرگزاری صداوســیما، حرفه ای و مؤثر اســت». 
حال باید دید در چند روز آینده صداوسیما چگونه 

از گزارش خود دفاع می کند.

 جامعه اسفنجی
 چراکــه به قدرت رســیدن دولت هــا اصالتــا بــا 
خواســته های مردمی نعل به نعل نیست و هر چقدر 
از عمر دولت ها می گذرد این گسست جدی تر می شود. 
بنابراین حرف اساســی این اســت که دولت های تازه 
براســاس تغییر در زندگی روزمره و جامعه به وجود 
می آیند، اما هیچ کدام از این دولت ها پاســخ گوی این 
تغییرات نیستند و بر این قاعده هیچ یک از جناح های 
سیاســی به دیگری رجحان ندارد، هرچند باز هم این 
گفته چندان چیــز تازه ای دربر ندارد. به گفته مارکس 
برگردیم و جامعه را از منظر او نگاه کنیم: «آینده طبقه 
کارگر به مثابه گورکن ســرمایه داری با قدرت ناشی از 
صنعت، فالکتی اجتماعی در نتیجه منطق فقرافزای 
تولید ســرمایه داری برای سود به وجود می آورد»، اما 
آنچــه مارکس به هم پیوند داده بود تاریخ از هم جدا 
کرد؛ چنان که صنعت پیشــرفته، قدرت اجتماعی کار 
را به حداکثر رســاند و کارگران تفکرات اصالح طلبی 
براناشــتاین را برگزیدند و در جاهایی که سطح تحول 
و توســعه اقتصادی پایین بود همچون روسیه شرایط 
ذهنی را برای انقالب لنین هموار کرد. البته داستان به 
همین جا ختم نشده و هر دو جریان با بحران های جدی 
روبه رو شدند، اما ادامه این بحث از حوصله یادداشت 
خــارج اســت. این نکته مــا را به مســئله ای بنیادی 
رهنمون می سازد که در فقر تصویر ذهنی جامعه برای 
اعتراض، شورش و انقالب آماده است. جامعه ای که 
از رفاهی نسبی برخوردار باشد اصالح طلب می شود، 
ازایــن رو اصالح طلبان رفته رفته اثر خــود را به دلیل 
فقر از دســت دادند و فقر ذره ذره تار و پود جامعه را 
بدون آگاهی آنان درنوردید. احمدی نژاد هم سبب دو 
نوع فقر شــد؛ فقر اقتصادی و فرهنگی. اگر بخواهیم 
از این منظر ماجرا را دنبال کنیم، آنگاه اعتراضات دی 
و آبــان ۹۸ معنا پیدا می کند. تا اینجا نیز حرف تازه ای 
در میان نبود. تکرار فرایند اتفاقات بود. اما شاید نکته 
جالب توجه این باشد که در اعتراضات آبان و دی ۹۸ 
قشر روشنفکران رسمی و ارگانیک و نخبگان هیچ یک 
پا جلو نگذاشــتند؛ چراکه می دانســتند آنــان که به 
خیابان ها ریخته اند بیش از هر چیز قدرت و مقبولیت 
آن را به چالش کشــیده اند. در یک کالم الیت جامعه 
دیگر هیچ پایگاهی در اعتراضات نداشــت و اگر قرار 
بود پا پیش بگذارد باید دنباله رو مردم می شد، مردمی 
که معلوم نبود چه ســودایی در ســر دارنــد. ازاین رو 
روشــنفکران و نخبگان، این اعتراض را با اتیکت های 
شورش تهیدستان و شورش نان و... کدگذاری کردند. 
آنتاگونیســم بین روشــنفکران و مردم، مردمی که در 
چهره ای تازه از حاشــیه به متن کشیده شده بودند به 
بی قدرت شدن جنبش های اجتماعی و به تبع آن افول 
مرجعیت روشــنفکران و نخبگان منجر شــد و ما با 
جامعه ای اسفنجی روبه رو شدیم که در هر شرایطی 

آماده شکل گیری قدرت های بیرون از جامعه است.

آقای صیاد را ول کنید
 هنــر صیاد جلب اعتماد آنها بود. در بخشــی از این 
فیلــم، کارگــردان به خوبی حس هنرمند نســبت به 
آثارش را بیــان می کند؛ آثاری که ماننــد فرزندان او 
هستند و از دست دادن هر کدامشان ضربه ای روانی به 
اوست. جایی که صیاد پس از ده ها سال فاصله از آن 
روزگار، هنوز با اشک و افسوس از روزی سخن می گوید 
که انقالب پیروز شــده و این بــار روزنامه آیندگان در 
معرض حمله معترضان جدید قرار می گیرد و آرشیو 
عکس های او در حیاط روزنامه به آتش کشــیده شد. 
کارگــردان فیلم به خوبی تلخی این واقعه در کام این 
هنرمند را نشــان داده اســت. در وقایع پس از آن نیز 
پیوسته شــاهد تعهد کاری و پشتکار عکاسی خبری 
هستیم که تالش دارد در همه صحنه ها و وقایع مهم 
خبری، در زمان و مکانی مناسب حضور یابد و با صید 
لحظه ها، اثری باکیفیت عرضــه کند. اوج این تالش 
در ماجرای طبس اســت؛ صیــاد می خواهد پیش از 
بقیه عکاســان خبری سایر رسانه ها در صحنه واقعه 
یعنی بیابان های طبس حضور یابد. وقتی هواپیمای 
حامل خبرنگاران و عکاســان در فــرودگاه یزد فرود 
می آید، او با ترفندی خاص خودش، نخســتین کسی 
اســت که خود را به صحنــه می رســاند و با جلب 
اعتماد کســانی که حفاظت آنجا را بــر عهده دارند، 
از ابعــاد مختلف این حادثه مهم عکاســی می کند. 
عکس های او نخســتین تصاویری اســت که فردای 
آن روز از ایــن واقعه در جهان مخابره می شــود. اما 
وجه دیگر روایت کارگردان در این مســتند، شجاعت 
صیاد اســت. او عکاس بحران هاســت. حضور مؤثر 
او در انقالب و جنگ، این شــجاعت را به خوبی نشان 
می دهد و جالب آن است که در همه این صحنه ها، با 
کت وشلوار است. صراحت و شجاعت او در گفتار هم 
دیدنی اســت. نام فیلم برگرفته از این ویژگی اوست. 
وقتی قرار اســت دیداری میان خاویر پــرز دوکوئیار، 
دبیرکل وقت ســازمان ملل متحــد و رئیس جمهور 
وقت ایران، آیت اهللا خامنه ای، در تهران صورت گیرد، 
تیم های تشــریفات، حفاظــت و روابط عمومی نهاد 
ریاست جمهوری فضای دیدار را آماده می کنند. وقتی 
صیاد به آنجا می آید، می بیند فضا برای عکاسی دیدار 
اصال مناسب نیست. تذکر او به جایی نمی رسد؛ چون 
رئیس جمهور وارد می شود، صیاد سکوت را می شکند 
و با فریــاد می گوید در چنین وضعیتــی امکان تهیه 
عکس خبری مطلوب نیســت. رئیس جمهور خطاب 
به او می گوید: آقای صیاد، مگر سیاســت مملکت را 
شما تعیین می کنید؟ و صیاد پاسخ می دهد: سیاست 
مملکت را شما تعیین می کنید، ولی سیاست عکس 
را مــن تعیین می کنم. آقــای خامنه ای حــرف او را 
می پســندد و خطاب به تیم حفاظــت می گوید آقای 

صیاد را ول کنید!

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال نوزدهم    شماره 4172 شنبه   27 آذر 1400

وحیده کریمی: تالش برای ممنوعیت   ســتاره دارکردن 

دانشــجویان به پایان خط رسید، اما به نتیجه نرسید؛ 
زیــرا اصولگرایــان در مجلــس و دولــت عالقــه  یا 
دغدغــه ای برای پیگیــری حق تحصیل بــرای همه 

دانشجویان را نداشته و ندارند.
در آخرین جلســه هفته گذشته مجلس مشخص 
شــد که دولت رئیســی الیحه برخورداری همگان از 
حق تحصیل در دوره های آموزش عالی، موســوم به 
ممنوعیت ســتاره دارکردن دانشــجویان را از مجلس 

پس گرفته است.
به این ترتیــب، الیحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ 
قانون سنجش و پذیرش که قرار بود به رویه ای که از 
آن به عنوان «ستاره دار شدن دانشجویان» یاد می شود، 
پایان بدهد، با بازگشــت به دولت از حیز انتفاع ساقط 
شــد. این الیحه در دولــت روحانی به تصویب هیئت 
وزیران رسیده بود. تبصره پیشنهادی الیحه چنین مقرر 
می کــرد: «حق بر آموزش جزء حقوق اساســی افراد 
اســت و هیچ کس را نمی توان به عــذری غیر از عدم 
صالحیت علمی مقرر، از آموزش در مقاطع مختلف 
تحصیلــی ازجمله آمــوزش عالی منع کــرد. افراد 
دارای ســابقه محکومیت کیفری قطعــی در جرائم 
سازمان یافته قاچاق انسان، محاربه حدی و جاسوسی 
برای کشور متخاصم در طول مدت محرومیت تبعی 
اجتماعی از آمــوزش در مقاطع تحصیالت تکمیلی 
در مؤسســات آموزش عالی دولتی محروم می باشند. 
کلیه قوانین و مقررات عام و خاصی که شــرایطی جز 
صالحیت علمی برای بهره مندی از حق آموزش مقرر 
کرده انــد، صرف نظــر از مرجع و زمــان تصویب، لغو 

می شوند».
البتــه ایــن الیحه قبــال (مهر ۹۹) در کمیســیون 
آموزش، تحقیقات و فنــاوری مجلس یازدهم یعنی 
مجلس یکپارچه اصولگرای فعلی رده شــده بود. بر 
اساس گزارش کمیسیون دالیل رد الیحه این گونه بیان 
شده بود: «۱- مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی 
از جمله اصول (۳)، (۴)، (۳۰) و (۵۷)؛ ۲- شــورای 
عالی انقالب فرهنگی نســبت به موضوع این الیحه، 
مصوبه ای دارد؛ ۳- طرح این موضوع بدین شــکل در 

حال حاضر به مصلحت کشور نمی باشد».
 ماجرای دانشجویان ستاره دار

اصطالح فوق از تابســتان ۱۳۸۵ در اولین ســال 
ریاســت جمهوری محمود احمدی نژاد مصطلح شد؛ 
هنگامی که تعدادی از دانشــجویان داوطلب کنکور 
کارشناسی ارشــد با دیدن ستاره هایی در کنار نام خود 
در کارنامه کنکــور متوجه وضعیت خاص خود برای 
محدودیــت و محرومیت از تحصیل شــدند. اما وزیر 
علوم دولت احمدی   نژاد در دی ماه ۱۳۸۵ اعالم کرد: 
«حتی یک دانشجوی ستاره دار ثبت نام نشده در کشور 
نداریم و تمام دانشجویان به اصطالح ستاره دار ثبت نام 
شده اند». تعدادی از دانشــجویان ستاره دار علیه این 
حکم به دیوان عدالت شکایت می کردند و در مواردی 

دیوان حکم محرومیت از تحصیل صادر شده را خالف 
قانــون اعالم کرده، ولی دانشــگاه ها از پذیرش حکم 

دیوان سر باز زده اند.
تعــداد ســتاره دارها دقیق مشــخص نبــود، اما 
وقتــی پای آنها بــه مناظرات انتخاباتی ۸۸ باز شــد، 
از ۷۰۰ تــا هزار نفر یاد شــد. از همان ســال ۸۸ هم 
بود که «دانشــجویان ســتاره دار» ماننــد موضوعاتی 
همچون گرانی و تورم، شــاه بیت مشــترک مناظره ها 
و ســخنرانی های انتخاباتــی برخــی نامزدهــا چه 
ریاســت جمهوری و چه مجلس شــدند و تــا قبل از 
انتخابات اخیر ریاســت جمهوری یکــي از بحث های 

مهم انتخابات ها حول همین موضوع می چرخید.
 نقش ستاره دارها در انتخابات ها

در مناظره انتخاباتی سال ۸۸، موضوع ستاره دارها 
رســما وارد ادبیات سیاســی انتخابات شــد؛ آنجا که 
موســوی در ســخنانی عنوان کرد «ما چه کار داریم 
می کنیم، چه بالیی سر دانشگاه هایمان و محیط های 
جوانان و مردم آوردیم که بنده هر جا می روم اعتراض 
اســت، هر جا مــی روم می گویند به ما اهانت شــده 
است. این دانشجو را ســتاره دار کردیم، آن را دستگیر 
کردیم، آن یکی را دســتگیر کردیم، آن را از دانشــگاه 
بیرون کردیم». احمدی نژاد هم در دفاع از خود گفت 
دانشــجوی ستاره دار از ســال ۸۰ و دوره معین اتفاق 
افتاده اســت  و مختص دولت او نیســت؛ ادعایی که 
بی پاسخ نماند و مصطفی معین در نامه ای که نوشت 
از هزار دانشجوی ستاره دار یاد کرد و گفت: «از همان 
ابتدای دولت نهم، عنوان جنجالی ستاره دار شــدن به 
یک پدیده گسترده سیاسی برای برخورد با دانشجویان 
فعال سیاسی تبدیل شد؛ به نحوی که بیش از هزار  نفر 
از پذیرفته شــدگان آزمون کارشناسی  ارشد سال ۱۳۸۵ 
مشــمول عنوان ســتاره دار و عمدتا دچار مشکل در 

ادامه تحصیل شدند».
 استادان هم ستاره دار شدند

در دو دولت احمدی نژاد نه تنها مشکل دانشجویان 

ستاره دار حل نشد، بلکه ماجرای اخراج و بازنشستگی 
پیش  از موعد استادان، به خصوص بعد از اعتراضات 
۸۸ نیز به دانشجویان ســتاره دار اضافه شد و شرایط 
تاریکی بر روند تحصیالت تکمیلی سایه افکند. ادامه 
آن شرایط ســبب شــد یکی از مطالبات در انتخابات 
۹۲ رفع ایــن تبعیض و صدور مجــوز تحصیل همه 

دانشجویان باشد.
با باالگرفتن انتقادها به ممنوعیت تحصیل صدها 
دانشــجو و تبدیل شــدن آن بــه یکــی از موضوعات 
مناظرات، خدایی، رئیس وقت ســازمان ســنجش در 
ســال ۹۲ گفت: «اســتعالم از وضعیت دانشــجویان 
قانون مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی است و 
ربطی به دولت ها نــدارد و از ابتدای انقالب این رویه 

حاکم بوده است».
مشــکل این دانشــجویان نــه فقط بــه مناظرات 
انتخاباتی که به ســینما هم کشیده شد و همان سال 
فیلم عصبانی نیستم با محوریت موضوع دانشجویان 
ستاره دار ســاخته شد. «تو دانشــگاه نمی گم شاگرد 
اول بــودم، اما نمره هام همیشــه خوب بــود، دیگه 
برام مهم نیســت، اونی که بــرام مهمه اینه که قلب 
من تو دانشــگاهه. ستاره، ســتاره ای که دانشگاه بهم 
داد»؛ این دیالوگ ایهام دار فیلم ســینمایی «عصبانی 
نیستم» ساخته رضا درمیشیان که در دهه ۸۰ به یکی 
از مهم ترین مسائل زندگی دانشجویان، یعنی ماجرای 
دانشجویان ســتاره دار پرداخته بود، بار دیگر دغدغه 

دانشجویان ستاره دار را سر زبان ها انداخت.
افکار عمومی خواســتار اصالح وضعیت موجود 
بود و از دولت روحانی که با حمایت اصالح طلبان که 
حامیان اصلی ممنوعیت ســتاره دار کردن دانشجویان 
بودنــد، روی کار آمده بود، انتظار می رفت اقدام منتج 
به نتیجه ای انجام دهد. با شروع به کار دولت یازدهم 
و با آغاز سرپرستی توفیقی به عنوان سرپرست وزارت 
علوم در دولت تدبیر و امید، مســیر رفع ممنوعیت ها 
هموار شــد و همان  زمان بسیاری معتقد بودند حکم 

سرپرستی توفیقی دقیقا به دلیل توانایی او برای رفع 
این مشکل زده شده است و او  در نهایت موفق شد با 
تدابیری که اندیشید، سبب بازگشت صدها دانشجوی 

ستاره دار به دانشگاه شود.
ســید ضیا هاشــمی، معاون فرهنگی و اجتماعی 
وقــت وزارت علوم در اردیبهشــت ۹۶ درباره رویکرد 
مســئوالن دانشــگاهی و علمــی در مواجهــه بــا 
ستاره دار شــدن دانشــجویان گفته بود: آنچه مسلم 
است، این اســت که اصوال رویکرد مسئوالن علمی و 
دانشگاهی متفاوت از گذشته بوده است و اصال بنایی 
بر محروم کردن دانشــجو از تحصیل یا ستاره دارکردن 
دانشــجو نداشــتیم. نگاه ما در واقع نگاهی مبتنی بر 
اعتماد به دانشــجو در چارچوب قوانین اســت. وی 
در ادامه با اشــاره به تدوین و انتشــار منشور حقوق 
دانشجویی در سال نخست دولت یازدهم توضیح داده 
بود: بر همین مبنا، هر دانشجویی که شرایط علمی و 
قانونی را داشته باشد، می تواند به تحصیالتش ادامه 
دهد. ما در منشور حقوق دانشجو قید کردیم که طبق 
ضوابط و قوانین موجود، اگر دانشــجویی از حقوقش 
محروم شــود، بر اساس قوانین می تواند پیگیر حقوق 

تضییع شده خود باشد.
 ستاره هایی که پاک شد و ستاره هایی که ماند

هرچند بســیاری از ستاره ها پاک شــد، اما مشکل 
ستاره دارشــدن ها باقی بود و حتی در مراســم ۱۴ آذر 
۹۶، ســید محمد رضا خاتمــی، نایب رئیــس مجلس 
ششــم، در سخنانی در جمع دانشــجویان گفت: « در 
دولت روحانی حتی یک دانشجوی ستاره دار هم قابل 
قبول نیســت. امیدواریم در چهار سال آینده که عمر 
دولت و مجلس به پایان می رسد، بخش قابل توجهی 
از مشکالت دانشجویان و دانشگاه ها حل شده باشد».
 1یحه نویسی برای رفع همیشگی مشکل ستاره ها

دولت دوازدهم برای تحقق بخشیدن به شعار رفع 
ممنوعیت تحصیلی دانشــجویان با تکیه بر مجلس 
دهمــی که می توانســت کمک او باشــد، تصمیم به 
اصالح قوانین گرفت. مهر ۹۷ باالخره دولت روحانی 
تصمیــم گرفت بــا ارســال الیحه ای رونــد معیوب 
ستاره دار کردن دانشــجویان را برای همیشه اصالح و 
حق تحصیل را غیرقابل ممنوعیت کند. حسن روحانی 
الیحه ای به مجلس فرســتاد تا اســاس ســنجش و 
ورود به همه مقاطع تحصیلی تنها صالحیت علمی 
باشــد. وی همچنین اعالم کرده بود اگر الیحه توسط 
نمایندگان مجلس به تصویب برسد، دیگر دانشجوی 
باشــیم. تعلل مجلس دهمی ها،  نداشــته  ستاره دار 
الیحه را به مجلس یازدهم کشــاند که دربســت در 
اختیار اصولگرایان است؛ جریانی که چشمانش را بر 
این الیحه در کمیسیون آموزش بست و  آن را رد کرد. 
دولت هم الیحــه را بدون ارائه توضیحی پس  گرفته 
است. اینکه دولت سیزدهم بخواهد این مشکل را حل 
کند و الیحه ای جدید به مجلس بدهد، بســیار دور از 

ذهن است.

هر  کس به مراجع قضائی مراجعه کرده یا رفت وآمد 
داشته باشــد، بدون شــک صحنه حضور زندانی هایی 
بــا لباس های آبی راه راه و دســتبندهایی را که معموال 
تعدادی از زندانیان را به صورت زنجیری و درهم پیچیده 
و با پابندهای ســنگین که راه رفتن را ســخت و دشوار 
می کند، بارها و بارها دیده است و اگر زندانیان از ادارات 
آگاهی یا مراکز پلیس باشند، وضعیت از این نیز احتماال 
نامناســب تر اســت. همه اینها در حالی است که اداره 
حقوقی قوه قضائیــه در نظریه شــماره ۳۰۶۷/۹۷/۷ 
مورخ ۹۷/۱۱/۱۶ به اســتناد اصل ۳۹ قانون اساســی و 
بندهای ۴، ۶ و ۷ ماده واحده قانون احترام به آزادی های 
مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵ 
و ماده ۷ قانون آیین دادرســی کیفــری مبنی بر حفظ 
کرامت انســانی بازداشت شدگان، اعالم  نظر می کند که 
پابند (غل و زنجیر) تداعی کننده رفتار خشــونت آمیز با 
زندانیان اســت و به نوعی تحقیرکننده شــخصیت آنها 
در نظر عرف بوده و منافی با کرامت انســانی و موازین 
قانونی به نظر می رسد و لذا به واسطه عدم تناسب آن 
با وضعیت انســانی، صحیح این اســت که از اقدامات 
نظیر اســتفاده از پابند ( غل و زنجیر) در اعزام و بدرقه 
زندانیان خودداری شود و جالب اینجاست که این اداره 
در این نظریه حتی اســتفاده از دســتبند را نیز مناسب 
ندانســته و اســتفاده از آن را «به وجود و یا ضرورت و 
تشــخیص مقامات خاص» یــا «جرائمــی به موجب 
دســتورالعمل صادره از سوی ســازمان زندان ها اعالم 
شده باشد» منوط کرده است. در تبصره یک ماده ۲۵۳ 
آیین نامه ســازمان زندان ها، مصوب ۱۳۸۴ ریاست قوه 
قضائیه که تیرماه ۱۴۰۰ نیز الزم االجرا بود، نه فقط حرف 
از مجوز استفاده از پابند نبود، بلکه تصریح شده بود که 
استفاده از دستبند نیز صرفا به شرایط خاص و فقط به 
دســتور رئیس زندان مجاز است. علی رغم نظریه اداره 
حقوقی قوه قضائیه مبنی بــر اینکه زدن قفل و زنجیر 
بــه زندانیان، هتــک حیثیت و تحقیرکننده شــخصیت 
آنهاست، در آیین نامه جدید سازمان زندان ها که در تاریخ 
۱۴۰۰/۲/۲۸ از سوی ریاســت وقت قوه قضائیه، جناب 
رئیســی، به تصویب رســید و از تیرماه ۱۴۰۰ الزم االجرا 
شــد، برخالف نص صریح اصل ۳۹ قانون اساسی ماده 

۷ آیین دادرســی کیفری، نه فقط دستبند مجاز و حتی 
الزامی شــد، بلکه برای اولین بار مجوز رسمی استفاده 
از پابند یا بــه تعبیر اداره حقوقی قــوه قضائیه «غل و 
زنجیر» نیز در زمان اعزام و بدرقه زندانیان مجاز شــده 
و در اختیــار رئیس زندان قرار گرفــت. البته همان طور 
که در ابتدا نوشــتم، از گذشته نیز درباره بیشتر زندانیان 
و بازداشت شــدگان برخــالف قانون از پابند اســتفاده 
می شــد و اگر اعتراضات اندک برخی زندانیان سیاسی 
در ســال های گذشــته را لحاظ نکنیم، اغلب زندانیان  
مجبور بودند برای اعزام به مراجع قضائی و دیگر مراکز 
از جمله مراکز درمانی، به دستبند و پابند یا همان غل و 
زنجیر تن بدهند. با این حال، این رفتار غیرقانونی و البته 
به تعبیر اداره حقوقی قوه قضائیه «غیرانسانی»، بعد از 
تصویب آیین نامه جدید سازمان زندان ها از تیرماه سال 
جاری شــکل قانونی به خود گرفت و البته اســتفاده از 
لباس، دســتبند یا پابند، تابعی از نــوع روابط زندانی با 
مســئوالن قضائی و به خصوص مدیران زندان هاست. 
با این حــال، مدیران زندان ها حتــی در انجام همین امر 
که به تعبیر اداره حقوقی قوه قضائیه «غیرانســانی» و 
«خشونت آمیز» است نیز بعضا به بدترین روش ممکن 
عمل می کنند و در اعــزام زندانیان اعم از محکومان و 
متهمان با هر نوع جرم یــا اتهامی بدون هیچ توجهی 
به کرامت انســانی اعزام شــوندگان، بــه بهانه کمبود 
نیرو، بودجه و لجستیک، دســت های چندین زندانی را 
به نحوی تحقیرآمیز، به شــکل زنجیــر در بین یکدیگر 
دستبند می زنند و با پابندهای سنگین با چند سرباز روانه 
مراجع قضائی و حتی مراکز درمانی می کنند. وضعیت 
زندانیان در زمان اعزام به بیمارستان و مراکز درمانی و 
به خصوص در زمانی که قرار است در بیمارستان بستری 
شوند، بسیار بغرنج تر است. زندانی با پابند و دستبند به 
همراه حداقل دو سرباز و یک نفر کادر سازمان زندان ها 
به بیمارســتان اعزام می شــود و در آنجــا در حالی که 
در تمام ۲۴ ســاعت شــبانه روز حداقل یک دست و دو 
پایش به تخت بسته  شده است، مثال تحت درمان قرار 
می گیرد که ناگفته پیداســت حتی اگر پزشک و پرستار 
بتوانند بخشی از پروسه درمان را در حضور سه نفر و در 
حالی که مریض با دست و پای بسته روی تخت افتاده 
است، انجام بدهند، معلوم نیست فشار روانی و روحی 
حاصل از چند روز بســتری با دستبند و پابند روی تخت 
و بی تحرکی کامــل تا چه انــدازه روح، روان و کرامت 
زندانی را خدشــه دار خواهد کرد. مریضی که برای هر 
بار دستشــویی رفتن باید اخم و ابرو باالانداختن سرباز و 

پاسیار را تحمل کند، تازه اگر مجبور نباشد برای بازشدن 
دستبند و پابند مدت ها منتظر بیدارشدن مأمور همراه یا 
بازگشتش از محوطه بیمارستان به اتاق باشد که قطعا 
برای همه زندانیانی که در بیمارستان ها بستری شدند، 
بارهــا و بارها اتفاق افتاده اســت. به اینها باید مواردی 
از جملــه فوت یــا تولــد و همچنیــن ازدواج نزدیکان 
درجه یک زندانی را که به هر دلیلی امکان اســتفاده از 
مرخصی ندارند و با همین لباس ها و دستبند و پابند باید 
برای مراسم تدفین یا جشن همراه حداقل سه نفر مأمور 
در جمــع خانواده حضور پیدا کنند نیــز اضافه کرد که 
البته در بســیاری از موارد، این زندانیان از حضور در این 
مراسم انصراف می دهند و حسرت آن تا آخر عمر با آنها 
باقی می ماند. درباره پابند (غل و زنجیر) بهترین تعبیری 
که امکان بازگویی دارد، همان اســت که اداره حقوقی 
قوه قضائیه در نظری اعالم کرده است؛ «استفاده از پابند 
(غل و زنجیر) تداعی کننده رفتار خشونت آمیز با زندانیان 
و به نوعی تحقیرکننده شــخصیت آنهــا در نظر عرف 
است و منافی با کرامت انسانی و موازین قانونی است و 
تناسبی با وضعیت انسانی متهمان و محکومان ندارد». 
درباره الزام محکومان و متهمان به پوشیدن لباس آبی 
راه راه هنگام اعزام به مراجع قضائی و مراکز درمانی و 
به طور کلی در بیرون از زندان، تخلف از موازین قانونی 
بسیار آشکارتر است. رؤسای برخی از زندان ها بر اساس 
تفســیری کامال دور از ذهن از ماده ۷۳ آیین نامه جدید 
سازمان زندا ن ها و ماده ای مشابه آن در آیین نامه سابق، 
محکومان و متهمان را وادار به پوشیدن لباس غالبا با 
ســایزی نامتناسب می کنند. ماده ۷۳ آیین نامه سازمان 
زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ 
در زمان ریاســت آقای رئیســی می گوید: به پیشــنهاد 
مدیرکل زندان های اســتان، برای کارکنان مؤسســه ها 
و همچنین متهمان، محکومــان و مددجویا  ن... با نظر 
کارشناســان حســب مورد لباس های متحدالشکل با 
برچسب مشــخصات هویتی متناسب با نوع مؤسسه، 
طبقه بنــدی، فصول ســال، آب و هوای هر اســتان و با 
رعایت کرامت انسانی و شــئونات عرفی، طراحی و با 
تصویب رئیس ســازمان تأمین می شــود. پوشیدن این 
لباس الزامی است. در مورد اعزام به خارج از مؤسسه 
نمی توان زنان را به اســتفاده از چادر و زندانیان جرائم 
سیاســی و مطبوعات، محکومان مالــی (حقوقی) و 
مددجویان کانون را به استفاده از لباس مؤسسه ملزم 
کرد. همان طور که از متــن این ماده به راحتی می توان 
اســتنباط کرد، نه فقط باید البسه فوق برای هر زندانی 

جداگانه تهیه شــده و در تمام مــدت حضور در زندان 
آن را بر تن کند، بلکه باید این لباس ویژگی های خاص 
مندرج در این ماده را داشــته و در طراحی آن کرامت 
انسانی و شــئونات عرفی نیز رعایت شود. اما آنچه در 
عمل شاهدیم، این است که زندانیان و متهمان در زندان 
از لباس های شــخصی اســتفاده می کنند و هیچ گونه 
لباسی از طرف زندان به آنها تحویل داده نمی شود و با 
آنکه در ماده مذکور به صراحت تحویل لباس خاص هر 
زندانی با قید برچسب مشخصات هویتی و طبقه بندی 
زندانیان قید شده اســت، اما مسئوالن زندان حدود ۱۰ 
دســت لباس راه راه در هر سالن که صدها نفر زندانی 
در آن محبوس هســتند، قرار می دهند و هنگام اعزام 
زندانیــان اعم از محکومان و متهمــان با هر نوع جرم 
و اتهامــی، به اجبار بر تن زندانیان می پوشــانند و پس 
از بازگشــت، جلوی سالن رها می شــود تا در روز بعد 
آن را بر تن زندانی دیگری بپوشــانند. مسئوالن برخی 
از زندان ها پا را فراتر گذاشــته و در زمان انجام مالقات 
حضــوری نیز زندانیــان را مجبور می کننــد برای چند 
دقیقه دیدار با خانواده شان در داخل زندان، لباس های 
زنــدان را بر تن کنند یا قید مالقــات حضوری را بزنند. 
در زندان اویــن، پیراهنی با جنس برزنت نازک به رنگ 
زرد تند به تعداد اندکی در مقابل دِر خروجی اندرزگاه 
ریخته شده اســت و هر زندانی لباس را پوشیده و بعد 
از پایان مالقات دوباره روی زمین رها می کند تا زندانی 
دیگر آن را بردارد. ناگفته پیداســت پوشــیدن اجباری 
لباس هایی که معموال اندازه تن نیســت، در مالقات با 
همسر به خصوص فرزندان زندانی تا چه میزان باعث 
هتک حرمت زندانی و فشــار روانی بــر خانواده وی و 
به خصوص کودکان می شــود. متذکر می شود که این 
انتقادهــا به طور کلی درباره پوشــیدن لباس زندانی با 
هر اتهام یا جرمی اســت و تأکیــد دارد که اگر هم قرار 
اســت به دالیلی پوشانیدن لباس زندانی الزامی باشد، 
بهداشــت و پاکیزگی شرط ضروری آن است. همچنین 
قانون جرم سیاســی مصوب مجلس در ۱۳۹۵ در بند 
ب مــاده ۶ بر عبــارت «ممنوعیت از پوشــاندن لباس 
زنــدان در طول دوران بازداشــت و حبــس» تصریح 
دارد؛ در حالی که دســتگاه متولی همه کسانی را که از 
نظر وجدان عمومی، عرف و نظام حقوقی مصداق آن 
هســتند، با عنوان جرم امنیتی از شــمول قانون خارج 
کرده و هیچ مصداقی برای آن قائل نیســت. به گمانم 
با تدابیری گاه بسیار ساده می توان بسیاری از مشکالت 

را حل کرد.

دولت سیزدهم الیحه برخورداری همگان از حق تحصیل در دوره های آموزش عالی را پس گرفت

  احیای ستاره دار شدن دانشجویان؟

ضرورت رفع تناقضات درباره حقوق زندانیان

 مهدى محمودیان

ن
زا

می
  ،

ى
دک

رو
ى 

طف
ص

 م
س:

ک
ع



3 آگهی
شنبه   27 آذر 1400سال نوزدهم    شماره 4172

o
m

e
g

a
w

a
tc

h
e

s.
c

o
m

S E A M A S T E R  A Q U A  T E R R A

As its name suggests, the Aqua Terra crosses many boundaries. Developed from a 

long line of ocean-watches, it shares DNA with our most rugged sports chronometers, 

yet is infused with the design sensibility of a classic dress watch. Continuing that spirit, 

level by the Swiss Federal Institute of Metrology (METAS). This guarantees more 

accuracy, reliability and supreme resistance to magnetism from electronic devices, 

such as phones and laptops, making the Aqua Terra the ultimate everyday watch.
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ادامه از صفحه اول

اولین کرسی یونسکو  در علوم زمین
برابر شیوه نامه ثبت درخواست جهت اخذ کرسی در 

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، 

Persian Carpet: Coastal Geo- Hazard Anal- طرح

 (ysis: (Persian Gulf, Oman Sea and Caspian Sea

از سوی پژوهشکده علوم زمین به عنوان بازوی آکادمیک 

سازمان زمین شناسی و بنا بر موافقت و اعالم پشتیبانی 

فراگیر مالی و عملیاتی از عالی ترین سطح وزارت صمت 

تا رؤسای محترم وقت سازمان زمین شناسی و اکتشافات 

معدنی کشور و پژوهشکده علوم زمین در آبان ۱۳۹۷ به 

همت همکاران در مدیریت روابط بین الملل سازمان به 

کمیسیون ملی یونسکو در ایران تقدیم شد. اگرچه فرایند 

ارزیابی و تصویب کرســی های یونسکو همیشه زمان بر 

بــوده و پیچیدگی های فنی ویژه در ســطح بین المللی 

دارد، ولی در این مــورد خاص هم زمانی با جهان گیری 

ویــروس کووید۱۹ از یک ســو و قرارگیری در بازه زمانی 

جابه جایی های مدیریتی کشــور از دیگر ســو خود مزید 

بر علت شــد، به گونه ای که فرایند ثبت درخواســت تا 
زمان تصویب دو ســال و از تصویب تــا ابالغ نهایی آن 

از سوی کمیسیون ملی یونســکو در ایران در ۱۷ آذرماه 

۱۴۰۰ در نامه شــماره ۱۷/۲۱۹۴ یک ســال دیگر به درازا 

کشید. با توجه به پیشینه بین المللی و ماهیت پژوهشی 

فعالیت های سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 

کشــور و وجود بستر یگانه آموزشی-پژوهشی همچون 

پژوهشکده علوم زمین در ساختار آن اخذ کرسی یونسکو 

به عنــوان یک افتخار ملی در عرصه جهانی نشــان از 

توانایی و جایگاه واالی علمی پژوهشــکده و ســازمان 

زمین شناســی در کشور دارد. پژوهشکده علوم زمین که 

طی مجوز شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۱ شورای عالی 

گسترش در سال ۱۳۷۳ تأسیس شد تا سال ۹۶-۹۷ طی 

۲۳ دوره موفــق بــه پذیرش بیش از ۴۰۰ دانشــجو در 

مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از میان پذیرفته شدگان 

کنکور سراســری یا از میان دانشجویان ایرانی مشغول 

به تحصیل در اروپا و متقاضی ادامه تحصیل در داخل 

بوده است.  افزون بر فعالیت های آموزشی، پژوهشکده 

علوم زمین انجام پروژه های ملی و بین المللی کاربردی 

از قبیل پروژه هایی در پیوند با زمین شناسی زمین لرزه ها، 

پهنه بندی خطر لرزه ای کشــور، مطالعات زمین شناسی 

و برآورد خطر لرزه ای نیروگاه های هســته ای بوشــهر، 

آسیب شناســی و ارائه راهکار نجــات دریاچه ارومیه، 

ارزیابی و کاهش خطرات ســیالب با بهره گیری از علوم 

زمیــن و مطالعات آب و هوای دیرینه و زمین شناســی 

زیست محیطی، طراحی و تهیه شیوه نامه عملیاتی، تهیه 

نقشه های یکپارچه سرورپایه موسوم به نقشه های نسل 

دوم را به همــراه عضویت فعال اعضای هیئت علمی 

در انجمن هــای علمی، کمیته هــا و کارگروه های ملی 

و بین المللــی مانند کمیته ملی علوم زمین یونســکو، 

فرهنگســتان علــوم، آیین نامــه ۲۸۰۰، زمین لغزش و 

زلزله، کارگــروه دریاچــه ارومیه، ســیالب و گردوغبار 

در کارنامــه دارد. با این همه، بی تردید درک درســت از 

این رویداد ارزشــمند در اخذ کرســی جهانی یونسکو با 

توجه به توانایی های بین المللی و ســاختاری کرسی ها 

و دانشــگاه های همزاد در بازسازی ساختاری، توسعه، 

نوگرایی و به روز آمدی می تواند نقطه عطفی در هدایت 

علمی و دمیدن روح امید در کالبد جامعه زمین شناسی 

کشور به شمار آید. UNITWIN کلمه  اختصاری است 

برای «برنامه شبکه سازی و همزادسازی دانشگاهی» 

University Twining and Network-) یونســکو 

ing Scheme). این برنامه در ســال ۱۹۹۲ و در راستای 

قطع نامه ای مصوب بیست و ششمین نشست کنفرانس 

عمومی ایجاد شد. موضوع برنامه کرسی های یونسکو 

و دانشگاه های همزاد به تأسیس کرسی های یونسکو 

و ایجاد شــبکه های همزاد در مؤسســه های آموزش 

عالی مربوط اســت. این برنامه یونسکو مهم ترین ابزار 

سازمان برای ظرفیت ســازی در مؤسسه های آموزش 

عالی و پژوهشــی است و یونسکو این ظرفیت سازی را 

از طریق تبادل دانش و به اشتراک گذاشــتن آن در سایه 

انســجام و اتحاد بین المللی انجــام می دهد. بنابراین 

راهبرد ســازمان برای توســعه مؤسســه های علمی، 

ترویج همکاری های جنوب- شــمال، جنوب- جنوب 

و همکاری های مثلثی اســت. مؤسسه هایی که به این 

طریق توانمند شــده اند، در مشــارکت با سازمان های 

غیردولتــی، بنیادها و ســازمان های بخش خصوصی 

و دولتــی فعالیــت  کــرده و نقش مهمــی در ترویج 

آموزش عالی ایفا می کنند. برنامه کرسی های یونسکو/ 

دانشــگاه های همــزاد راه را برای مشــارکت جامعه 

آموزش عالی و جامعه پژوهشی با یونسکو در اجرای 

برنامه های ســازمان و تحقق اهداف توســعه هزاره 

هموار می کند. امروزه با توجه به گستردگی و گوناگونی 

حوزه کارکرد و مشــکالت و مســائل پیش روی انسان 

در ســده ۲۱، نقش این ســازمان در آموزش، توسعه 

زیرســاخت ها و همین طور طراحی، بهینه ســازی و 

همکاری جامــع بین المللی در تمامــی حوزه های 

دانش فنی، تجربی و علوم انسانی، قابل توجه است. 

ازجمله در مواردی نظیر مخاطرات طبیعی، محیط 

زیست، تغییرات آب و هوا، انرژی های نو و تجدیدپذیر 

یا مواردی مانند آب آشــامیدنی، بهداشت عمومی و 

بیماری های همه گیر با تولید و توســعه مهارت های 

آموزشی و فنی دانش بنیان فراهم آورنده چشم انداز 

روشن از مدیریت راهبردی همســاز با انتقال دانش 

و فنــاوری به کشــورهای در حال توســعه اســت. 

همچنین با ایجاد ساختار در جوامع و کشورهای کمتر 

توسعه یافته نقشــی کلیدی و راهگشا دارد. حمایت 

مالــی یونســکو از برنامه های گوناگون آموزشــی و 

پژوهشی و پروژه ها، هرچند اندک، با انسجام و تعهد 

به برنامه، پژوهش را در یک وابســتگی منطقه ای و 

بین المللی ضمانت می کند.

ادامه در صفحه ۵

ادامه از صفحه اول

 اقتصاد ملی 
و پدیده تکثر زیان بار

دقیقا بــه همین دلیــل، اتفاقی به صــورت ادغام 

عمــودی یا افقــی در صحنه تولید و تجارت را شــاهد 

نیســتیم. فرشــاد مؤمنی اخیرا در یک سخنرانی به این 

واقعیت تلخ اقتصادمان اشــاره کرده  است که چگونه 

اینک شــاهد حضور و فعالیت تعــداد انبوه واحدهای 

خودروســاز هســتیم یا تعداد بنگاه هــای تولیدکننده 

موتورســیکلت چطــور و بــدون هیچ  گونــه توجیهی، 

سه رقمی شــده  اند. تعداد انبوه واحدهای فوالدسازی 

در مناطقــی با کمترین دسترســی بــه آب و همچنین 

تعــداد انبوه واحدهــای تولیدکننده ســیمان نیز از این 

قاعده تبعیــت می کنند. ظهور و حضور ایــن تعداد از 

واحدهــای صنعتی و تولیدی را نباید نشــان توفندگی 

و پویایی اقتصاد ملی تلقی کرد؛ زیرا رقابتی ســازنده و 

تحول آفرین در بین این مجموعه ها شاهد نیستیم. عامل 

محرک این تنوع و تکثر، در اصل وجود مناســبات رانتی 

در اقتصاد کشــور و فراهم بودن امکان استفاده از رانت 

است. در چنین فضایی، در اختیار داشتن یک مجوز تولید 

و عنــوان واحد تولیدی به دارنده ایــن امکان و امتیاز را 

می دهــد که از برخی مزیت ها اســتفاده کنــد و بدون 

درگیر شــدن در رقابتی نفس گیر اما سازنده، خلق ثروت 

کنــد. در چنین موقعیتی، اگر یک بنگاه اقتصادی موفق 

به گســترش فعالیت خود و حذف رقبایش می شــود، 

اصــال متأثر از قدرت خالقیت، ذخیــره دانایی و فناوری 

و توان مدیریتی مدیران بنگاه نیست، بلکه فقط و فقط 

ریشــه در قدرت البی گری و تــوان برقرار کردن رابطه با 

سرچشمه اصلی رانت دارد. اکنون که با نگاهی نقادانه 

به گذشــته، کارنامه اقتصاد ملی را در چنین حوزه هایی 

بررســی می کنیم، بیشتر و بیشــتر به ابعاد خسارتی که 

نبود یک نظام تصمیم گیری و تصمیم ســازی کارآمد در 

میدان سیاست گذاری برای تولید ملی به کشور تحمیل 

کرده  اســت، پی می بریم. متولیان امر در این حوزه مهم 

  باید به جای تشــویق متقاضیان مجوزهای متعدد، آنان 

را تشویق می کردند که ســرمایه اندک خود را از طریق 

سازوکارهای بازار سرمایه در اختیار واحدهای صنعتی 

موجود بگذارند و در قالب مشــارکت بــا این واحدها، 

موجبــات رونــق و شــکوفایی اقتصاد ملــی را فراهم 

بیاورند. اما نفوذ مقامات محلی که طالب پررنگ شدن 

کارنامــه «خدمات» خود به منطقه تحت مدیریتشــان 

بودند و امکان استفاده از تابلو و عنوان «واحد تولیدی» 

برای برخی برخورداری ها موجب شــد کسی متعرض 

شــکل گیری این جریان نادرســت و هزینه ســاز نشود. 

گســترش چشــمگیر شــبکه بانک هــای خصوصی و 

شــکل گیری مؤسســات مالی و اعتباری، اعم از مجاز و 

غیرمجاز نیز عالوه  بر اینکه در چند دهه گذشته مناسبات 

نادرســت اقتصادی و رونق تجارتی مخرب را با عنوان 

«تجارت پول» به نمایش گذاشت، به نوعی نشان دهنده 

همین تمایل ســیری ناپذیر به تملــک تابلوها و عناوین 

بنگاه هــای اقتصــادی و برخــورداری از مزایای جانبی 

آن اســت. تکثر زیان بار با هدف اســتفاده از «عنوان» و 

بی اعتنایی به اصل جهانشــمول صرفه های ناشــی از 

مقیاس وسیع در بسیاری از حوزه های زندگی امروزمان 

و حتــی فراتــر از میــدان اقتصاد و تولید نیز مشــاهده 

می شــود. در نگاهی عمیق تر درمی یابیــم که مثال در 
حوزه فرهنگ مکتوب، تعداد مجوزهای صادرشده برای 

مؤسسات نشر کتاب چند برابر تعداد کتاب فروشی های 

کشــور اســت؛ در حالی کــه این نســبت منطقــا باید 

برعکس باشــد. همچنین تعداد مؤسســات فعال در 

حوزه آمــوزش عالی به طــرزی باورنکردنی به چنان 

رقمی رســیده که در ســطح جهانی حرف های زیادی 

برای گفتن دارد! به گونه ای که مثال شــهری کوچک که 

بیمارستان محقرش پزشک مقیم ندارد، پذیرای شش 

واحد مؤسسه آموزش عالی است! یا تعداد مؤسساتی 

که با عنــوان خبرگزاری در کشــورمان مجوز فعالیت 

گرفته اند، ۱۰ برابر از کشور آمریکا بیشتر است! حتی در 

نگاهی فراتر، تعدد احزاب و انجمن های سیاسی دارای 

مجوز که به راحتی ســه رقمی شده  است نیز در همین 

راســتا قابلیت مطالعه و تحلیل دارد. امروزه بسیاری 

از کارشناســان حوزه محیط زیســت، اظهارنظر رئیس 

دولت نهم دربــاره چاه های عمیق و صدور اجازه حفر 

چاه های عمیق و برداشــت بی رویــه از منابع آب های 

زیرزمینی را یک خطای بزرگ و اقدامی غیرمســئوالنه 

تلقی می کنند؛ زیرا محیط زیست کشورمان را از طریق 

تشدید معضل چاه های غیرمجاز با خطری بزرگ روبه رو 

کرده اســت. اما باید گفت این برخورد غیرکارشناسانه 

فقــط یک نمونــه بــارز و به اصطالح رسانه ای شــده 
از یــک رویکــرد نادرســت در میدان سیاســت گذاری

و مدیریت است. 
ادامه در صفحه ۹

شرق: آخر هفته گذشته، محمد مخبر، معاون اول 

رئیس جمهــور در گردهمایــی ســفرا و رؤســای 

نمایندگی های ایران در کشــور های همســایه در 

جلســه اي، روند دورزدن موانع تحریمی در فرایند 

تولید واکســن کرونا را اعالم کــرد اما در حالی که 

خود او در همان نشســت به اینکه نباید این حرف 

را مــی زده اعتراف کرد، وزارت خارجه بیانیه ای در 

این رابطه صادر کرد.

 مخبر: تجهیزات را به اسم اسباب شخصی سفیر 
آوردیم

مخبــر در ســخنانش در این نشســت درباره 

چالش هــای روند تولید واکســن در ایــران گفت: 

«تجهیزاتی که برای ســاخت واکسن می خواستیم 

بیاوریــم  -که االن هــم کمی از ایــن گرفتاری ها 

مانــده - در یکــی از انتقــال پول هایــی که داده 

شــد به یکی از کشــورها، ردی از اینکــه این برای 

تجهیزات واکســن است دیده شــد. ما نتوانستیم 

ایــن تجهیزات را بیاوریم. بعدی اش را هم ســفیر 

عزیزمان به عنوان اسباب خانه اش به کشور آورد». 

مخبر البته خود بالفاصله اضافه کرد: «حاال شاید 

اینها را گفتن هم صحیح نباشــد. حاال دیگر از این 

زبانم رفت و گفتــم». معاون اول رئیس جمهور با 

این عبارت نشــان داد که خودش هم متوجه شده 

است اذعان به چنین مسئله ای اشتباه بوده است. 

به شــکلی قابل پیش بینی اظهارات مخبر واکنش 

وزارت خارجه را در پی داشت.

 وزارت خارجه: تقصیر خبرنگاران بود
روابط عمومی وزارت امور خارجه، در بیانیه ای 

به واکنش ها به صحبت های مخبر واکنش نشان 

داد: «ویدئوی چندثانیه ای که از اظهارات راهبردی 

و راهگشــای نزدیک به یک ســاعته معــاون اول 

محتــرم رئیس جمهور منتشــر شــده، به صورت 

ناقص و بدون توجه به مقدمه و مؤخره بیان  شده 

از طرف ایشان بازنشر گردیده است». 

ضمن اینکه مباحث مطرح شده در این نشست 

و نیز برخی جلســات دیگر کــه در روزهای قبلی 

همایش سفرا مطرح شــده بود، به دلیل اهمیت 

موضوعات، کامال جنبه داخلی و عملیاتی داشته 

و بنایی به انتشــار عمومی و رسانه ای شــدن آنها 

نبوده که متأســفانه در این زمینــه دقت نظر الزم 

توســط یکــی از خبرگزاری  ها صــورت نگرفته و 

بخش هایی تقطیع شده از آن انتشار یافته است».

 این بیانیه با تمجید از اقدامات دولت سیزدهم 

پایان می یابد.

 این توضیحات البته مشــکل و دردسری را که 

صحبت های مخبر بــرای ایران ایجاد خواهد کرد، 

رفع نمی کند و بیشــتر به نظر تالشــی برای انکار 

اشــتباه می آید. وزارت خارجــه در حالی از تقطیع 

صحبت هــای مخبــر صحبت کرده اســت که در 

همان قطعــه صحبت های معــاون اول او خود 

اذعــان می کند کــه این حرف نباید زده می شــده 

است. 

شرق: مذاکره با متنی تازه ادامه می یابد. ایسنا به نقل 

از منابــع نزدیک به مذاکرات گــزارش داد ایران و ۴+۱ 

به پیش نویس جدیدی دســت یافتنــد که در صورت 

نهایی شدن، مبنای رایزنی های آتی قرار خواهد گرفت. 

گفت وگوها پس از وقفه ای حدود ۱۰ روزه از سر گرفته 

خواهد شــد. طبق این گزارش، خواســته هایی که تیم 

جدید مذاکره کننده ایران در دور هفتم مطرح کرده اند، 

در متــن جدید در نظر گرفته شــده اســت. الرا روزن، 

خبرنگار سیاســت بین الملل در همین زمینه با اشــاره 

به اینکه از هفته گذشته تا دیروز پیشرفت در مذاکرات 

حاصل شــده اســت، به نقل از یک دیپلمات «غربی» 

نوشت: «درکی وجود دارد که براساس آن حاال می توان 

کار واقعی را شروع کرد». هفته گذشته، الرنس نورمن، 

خبرنگار وال اســتریت  ژورنال به نقل از یک «دیپلمات 

ارشــد اروپایی» نوشته بود: «تا امروز نتوانسته ایم وارد 

هیچ گونه مذاکرات واقعی بشــویم». ایــن گزارش ها 

درباره پیشرفت در مذاکرات در حالی می رسد که هفته 

گذشته چالش طوالنی و مهم مجتمع تسای کرج بین 

ایــران و آژانس ســرانجام به نتیجه رســید. مدیر کل 

آژانــس بین المللی انرژی اتمی نیز در همین زمینه در 

نشستی خبری توضیحات مفصلی به خبرنگاران داد.

برای  اضافی  راه هــای  کــرد   قبول  ایران  گروســی:    
نظارت داشته باشیم

رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 

اتمــی، روز جمعه در نشســتی خبری با نشــان دادن 

دوربین هایــی کــه آژانــس در سرتاســر دنیــا از آنها 

اســتفاده می کنــد، گفت: «مــا باید ایــن دوربین ها را 

تعویض می کردیم. این نمونه دوربین هایی اســت که 

آسیب دیده بودند. این دوربین ها مهر و موم می شوند 

و نمی شــود آنهــا را دســتکاری کرد». گروســی بیان 

کــرد: «نصب دوربین ها و دیگــر روش های نظارتی در 

ســفر ماه فوریه ام به دســت آمد. ایران قبول کرد که 

راه هــای اضافی – به جز آنهایی که در توافق پادمانی 

آمده اســت - برای نظارت و راســتی آزمایی در برخی 

نواحی داشته باشیم. ما مذاکره کرده بودیم تا بتوانیم 

اطالعــات را در حافظه دوربین های مان ذخیره کنیم و 

برای نشان دادن حســن نیت جهت شکل گیری توافق 

قبول کردیم تا این اطالعــات در ایران بمانند؛ اما مهر 

و موم ما بر روی آن باشــد؛ این به آن معناست که این 

اطالعات از آن ماست؛ اما ما نمی توانیم آنها را ببینیم. 

در حالت ایدئال در یک بازه زمانی که برجام احیا شود، 

آن وقت این مهر و موم باز می شود».

  توافــق حاصل شــود، اطالعات به مــا تحویل داده 
می شود

مدیــرکل آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی در 

پاسخ به پرســش خبرنگاری درباره ممانعت ایران از 

به اشــتراک گذاری تصاویر دوربین های نظارتی در ایران 

گفت: «درســت لحظــه ای که توافقی حاصل شــود، 

این تصاویر با ما به اشــتراک 

از  گذاشته خواهند شد. یکی 

توافق  که  اســت  این  ایده ها 

زمانــی حاصل می شــود که 

تحریم ها برداشــته شــوند». 

ایــن مقام ارشــد بین المللی 

در پاسخ به سؤال خبرنگاری 

که دربــاره نگرانی ها از عدم 

درون  اطالعات  به  دسترسی 

تداوم  و  حافظــه  کارت های 

به اطالعــات در  دسترســی 

ســه ماه گذشــته می پرسید، 

گفت: «مــن درخصوص این 

مسائل بسیار نگرانم و این را 

در تک تــک گزارش هایم ذکر 

کرده ام؛ به همین دلیل از زمان 

بازدیدم از ایران در ســپتامبر 

درخصــوص  کــه  گذشــته 

تعویض تجهیــزات – به جز در تأسیســات کرج – به 

توافــق رســیدیم، نگرانــی ام را درباره ازدســت رفتن 

اطالعات ضروری ابراز کــرده ام. این نگرانی همچنان 

وجود دارد؛ اما یکی از راه هــای کم کردن این نگرانی، 

بازگرداندن دوربین هاســت و ما در حال انجام این کار 

هستیم».

  شکاف اطالعاتی در این فاصله نگران کننده است
نگرانی هــا  از  دیگــری  «بخــش  داد:  ادامــه  او 

مخصوص به شــکاف اطالعاتی اســت کــه از زمان 

از کار افتــادن دوربین ها تاکنون به  وجود آمده اســت. 

همان طور کــه گفته ام، مــا راه هــای مختلفی برای 

تطبیق دادن حقایق در دسترس با آنچه ایران به زودی 

به ما خواهد گفت، داریم. ما بازمی گردیم و فعالیت ها 

را رصــد می کنیــم. مــا ایــن تأسیســات را به خوبی 

می شناســیم و می دانیم چه تجهیزاتی در آنجا وجود 

دارد؛ پس می توانیم بفهمیم که در شــرایط عادی در 

این خط تولیــد چه مقدار مواد به دســت می آید. ما 

می فهمیم که تا چه میزان تجهیزات نصب شده است 

و می دانیم کــه آنها چه ارقامی را در این زمینه اعالم 

کرده انــد. متخصصانــی که در آژانــس کار می کنند، 

اطالعــات را دریافت می کنند، تکه هــای پازل را کنار 

هم می گذارند و ارزیابی شــان را منتشر خواهند کرد». 

گروسی تصریح کرد: «این مســئله غیرممکن نیست. 

این کار سخت تر است؛ چراکه اطالعاتی از دست رفته 

و آنها بازیابی نمی شــوند؛ اما رویکردها و روش های 

مختلفی برای کنارهم گذاشتن داستان داریم که برخی 

از این روش ها شامل استفاده از تصاویر، مدل سازی و 

تحلیل می شود».

  بررسی دوربین ها پیش از نصب، حق قانونی ایران 
است

مدیرکل آژانس اتمی در پاســخ به ســؤال دیگری 

درباره بازرســی سیســتم قضائــی و امنیتــی ایران از 

تجهیــزات آژانس اتمی بیان کرد: «طبق توافق شــما 

می دانیــد که قرار اســت بــه آنها اجازه بررســی این 

دوربین ها را بدهیم. این مســئله جدیدی نیست و قبال 

نیز اتفاق افتاده اســت. وقتی قرار اســت از کشــوری 

بازرســی داشــته باشــیم و تجهیزات نصب کنیم، این 

حق قانونی آنهاســت که آنچه را می خواهیم در آنجا 

نصب کنیم، بررســی کنند. این کامال عادی است و این 

اتفاق قرار اســت بیفتد. آنها نمی توانند بدون اجازه ما 

به این تجهیزات دســت بزنند؛ پس این پروســه کامال 

آداب ورســوم دارد. بازرســان ما در آنجا خواهند بود 

و ناظران ایرانی درخواســت بازرســی از وسیله ای را 

مطرح می کنند. همه چیز به این بســتگی دارد که آنها 

بخواهند چه چیزی را ببینند. ما در این زمینه مشکلی 

نداشته و نداریم و چیز خارج از عرفی وجود ندارد». او 

ادامه داد: «به آنها اجازه بررسی تجهیزات را خواهیم 

داد تا اطمینان حاصل کنند که چیزی درون آنها نیست 

و خللی در سیستم امنیتی شان وارد نمی شود».

  درباره کارت های گم شده به توافقی نرسیدیم
مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بخش 

دیگــری از کنفرانس خبــری خود تأکید کــرد که به 

توافقــی با ایران دربــاره کارت حافظه های گم شــده 

نرســیده اســت. او در پاســخ به اینکه آیــا توجیهی 

درخصــوص ناپدیدشــدن این کارت هــای حافظه در 

پــی حملــه خرابکارنه وجــود دارد، بیان کــرد: «ما 

شــبهه های مان را داریم و به همین خاطر داریم از آنها 

پرس وجو می کنیم. ما از ایرانیان پرسیدیم که آنها کجا 

هستند و امید دارم که آنها جوابی ارائه دهند؛ چراکه 

ناپدیدشــدن آنها عجیب اســت». مدیــر کل آژانس 

بین المللی انــرژی اتمی در جواب به این ســؤال که 

آیا احتمال آن وجود دارد که آژانس پاســخی درباره 

فعالیت های قدیمی تر ایران بگیرد، گفت: «من باید به 

تالشــم ادامه بدهم. تا این لحظه برای حدود دو سال 

اســت که در این کار ناموفق بوده ایم». او افزود: «قرار 

اســت در آینده ای نزدیک بار دیگــر این گفت وگوها را 

آغاز کنیم». او در پاســخ به این ســؤال که آیا امکان 

دارد این دفعه جواب هایــی دریافت کند، گفت: «ای 

کاش می دانستم».

  تعیین ضرب االجل غیرعملی است
مدیــر کل آژانس درباره احتمــال حصول توافقی 

دیگر میان ایران و آژانس در ماه آتی گفت: «ما داریم 

تالش می کنیم تا بر روی مشــکالت برجســته تمرکز 

کنیم. ما سعی نداریم ضرب االجل تعیین کنیم؛ چراکه 

تعیین ضرب االجــل غیرعملی اســت. در این فرایند 

تحقیقاتی یک سؤال به ســؤالی دیگر منجر می شود 

و دقیقا نمی شود مشــخص کرد که این فرایند چقدر 

زمان می برد؛ اما برای ما فوریــت الزام دارد. ما تمام 

تالش مان را می کنیم که تا جای ممکن متمرکز و مؤثر 

باشیم».

  دوربین هــا ایزوله اند؛ اما در مقابــل انفجار مقاوم 
نیستند

گروســی در پاســخ به ســؤالی دربــاره مقاومت 

دوربین های آژانس عنوان کرد: «این دوربین ها آمادگی 

مقابله با زمین لرزه یا انفجار را ندارند. محفظه محکم 

و سنگینی دارند. پوششی قوی دارند؛ اما به هر شکلی 

مقاومت ارائه نمی دهنــد». او در ادامه تصریح کرد: 

«حمالت ســایبری علیه ایــن دوربین هــا امکان پذیر 

نیســت؛ چراکه ایــن دوربین هــا ایزوله هســتند. این 

دوربین هــا اطالعات را ثبت و ضبــط می کنند. زمانی 

که عملیات تمام می شــود، بازرسان ما این اطالعات 

را دریافت می کنند و به تحلیــل آنها می پردازند. این 

دوربین هــا به هیچ گونه شــبکه ای متصل نیســتند و 

با کابل به هیچ رایانه ای وصل نمی شــوند». گروسی 

تصریح کرد: «دو سوم دوربین هایی که در ایران داریم، 

مرتبط با توافق جامع پادمانی هســتند که تحت همه 

شــرایط اطالق پذیر هستند. همان طور که گفتم، اجازه 

داده شد که روش های نظارتی اضافی در نتیجه توافق 

فوریه من با ایران نصب شــوند. پس دوربین هایی که 

تحــت تأثیر قرار گرفته اند که کرج نیز بخشــی از آنها 

اســت، مرتبط با توافق ایران و آژانس هســتند. پس 

اساس تجهیزات راستی آزمایی ما دائمی هستند و به 

طور مداوم به فعالیت خود ادامه می دهند».

  با همه طرف های وین در ارتباطیم
مدیــر کل آژانس افزود: «ما با همه طرف های وین 

در همه زمان ها در ارتباط هستیم. ما با ایران، روسیه، 

چین و تروئیکای اروپایی صحبت می کنیم. تأثیر توافق 

ما و ایران بر روی مذاکرات بستگی به نظر هر شخص 

دارد». او افزود: «این اطالعات برای مذاکرات برجامی 

ضروری اســت؛ امــا این توافــق به دلیــل مذاکرات 

هسته ای شکل نگرفته است». مدیرکل آژانس توضیح 

داد تطبیــق دادن اطالعــات برای فهمیــدن آنچه در 

ایران می گذرد «سال ها» زمان نخواهد برد و اطالعات 

ذخیره شــده در کارت های حافظه دوربین های آژانس 

اتمــی در گذر زمان ارزش خود را از دســت نخواهند 

داد. گروســی تأکید کرد آژانس بازرس های دائمی در 

ایران دارد.

  فقط در کرج نمی توانستیم کار الزم را انجام دهیم
گروسی در پاسخ به ســؤالی در این باره که آژانس 

پــس از توافق کــرج، می تواند تجهیزاتش در ســایر 

تأسیســات هسته ای در ایران را ســرویس کند، گفت: 

«این (کــرج) تنها جایی بود که نمی توانســتم در آن 

کاری را که الزم است، انجام بدهیم. در سایر مکان ها 

همه چیــز کم وبیش عــادی بود پس من مشــکلی 

نداشــتم. در کرج به دلیل اینکه دوربین ها نابود شده 

و باید تعویض می شــدند، مشــکل داشــتم. مسئله 

جابه جایــی کارت های حافظه یــا تعویض باتری ها یا 

به اصطالح سرویس کردن شــان نبود. مشکل این بود 

که باید به آنجا می رفتیم، کارهایی انجام می دادیم و 

دوربین  ها را تعمیر یا جایگزین می کردیم. این مشــکل 

ما بود و به همین دلیل مذاکراتی که متأســفانه ســه 

ماه به طول انجامید، از ماه ســپتامبر آغاز شد و حال 

به زودی کارمان را انجام خواهیم داد».

  نقش دوربین ها در خرابکاری ها مهمل است
گروســی در پاســخ به ســؤال خبرنگاری که ادعا 

می کرد تحقیقات ایرانیان حاکی از این است که درون 

یکــی از دوربین ها چیزی بوده کــه باعث وقوع اقدام 

خرابکارانه شــده، اظهار کرد: «چنین مسئله ای مهمل 

اســت. مهمل اســت که بگوییم دوربین های آژانس 

بین المللی انرژی اتمی بخشی از یک اقدام خرابکارانه 

هســتند. این مسئله اول بود. مسئله دوم این است که 

این دوربین ها هیچ گونه فرســتنده یا امــواج رادیویی 

ندارند که بتوان به آن شــکلی که اتهام وارد شــده از 

آنها استفاده کرد. من تالش می کنم که خویشتن داری 

کنــم؛ چراکه اینکه کســی بگوید آژانــس بین المللی 

انــرژی اتمی در چنین مســئله ای دخیل بــوده، آزارم 

می دهد». گروســی در پاســخ به این ســؤال که شاید 

کســی که به دوربین ها دسترسی داشــته، کاری کرده 

اســت نیز گفت: «آنچه را که گفته ام به خاطر بیاورید. 

چنین چیزی غیرممکن اســت. هیچ گونه فرستنده ای 

وجود نــدارد و آنها می توانند اینهــا را پیش از نصب 

بازرسی کنند. لحظه ای که کســی بخواهد به دوربین 

دســت بزند و آن را باز کنــد، دوربین همه چیز را ثبت 

می کند. شــما می فهمید که دقیقا چه اتفاقی افتاده و 

چه کسی این کار را انجام داده است؛ پس چنین چیزی 

عمال غیرممکن است».

  اطالعی درباره اماکن مخفی نداریم
گروســی درباره ادعای برخی کشورها درخصوص 

سایت های هســته ای اعالم نشــده در ایران گفت: «ما 

هیچ اطالعاتی درباره اماکن مخفی و دیگر جاهایی که 

ممکن است فعالیت هایی در آنها رخ بدهد، نداریم». 

او در پاســخ به اینکه آیا سانتریفیوژهای پیشرفته فردو 

از تأسیسات تولید سانتریفیوژ کرج آمده اند، گفت: «این 

نتیجه گیری منطقی است».

واکنش روابط عمومی وزارت امور خارجه به یک اتفاق 

روایت دیپلمات سابق از اشتباه مخبر در گفت وگو  با «شرق»:

خدشه به موقعیت و توان هیئت های دیپلماتیک ایران
پس از این ماجرا، یک دیپلمات ســابق ایران در نقد اظهارات مخبر به «شــرق» گفت: «روشن است که 

اشتباه قابل توجهی رخ داده و راهی وجود ندارد جز اذعان به آن و تالش برای اینکه این قضیه درسی شود 

برای جلوگیری از تکرار این گونه موارد. بیانیه وزارت خارجه مبنی بر اینکه ســخنان آقای مخبر یک ساعت 

بوده و کلیپ منتشرشــده بی توجه به ســخنان قبل و بعد و تقطیع شده بوده هم ارزش افزوده ای نداشته و 

مشکلی را حل نکرده است؛ چرا که مهم نیست قبل و بعد این چند جمله چیست. مهم این است اطالعی 

داده شده که نباید داده می شد». این دیپلمات توضیح داد: «در شرایطی که ایران تحت تحریم است و دوایر 

مربوطه آمریکایی پیوسته مترصد شناسایی و بستن منفذها هستند، آنها هر سرنخی را غنیمت می شمرند و 

با امکاناتی که دارند ممکن اســت هر سرنخی را تا به آخر دنبال کنند و پیامد آن تحریم های جدیدی باشد 

برای نهادها و شــرکت ها». وی افزود: «به عالوه، حفظ موقعیت و توان کارکردی هیئت های دیپلماتیک هر 

کشــوری در خارج بخشــی از امنیت ملی و نیز وجهه و اعتبار آن کشور اســت و هر گونه خدشه ای به آن 

دومینووار می تواند آثار زیانباری داشته باشد». او تصریح کرد: «اطالعی که به این ترتیب داده شده می تواند 

بــر موقعیت هیئت های دیپلماتیک ایران و مصونیت آنها تأثیر بگذارد و از جمله منشــأ ســختگیری هایی 

توســط دولت های پذیرنده باشد. به عالوه، حفظ و توسعه ارتباطات این هیئت ها با طرف های کاری شان در 

خارج نیز مهم است و ممکن است از این رهگذر دستخوش محدودیت هایی شود».

گروسی درباره توافق جدید با ایران توضیح داد

پیش نویس جدید، نتیجه دور تازه گفت وگوهای وین

آگهی دعوت به افراز              
نظر به اینکه آقای امیر حسین بابایی (با وکالت آقای جواد اسماعیلی به شماره وکالت 
۱۴۰۰۳۲۱۵۱۵۹۰۰۰۰۵۰۹ دفتر خانه ۳۰۰ سرخرود) احدی از مالکین مشاعی پالک ۱۲۹- 
فرعی از ۱۱۸- اصلی بخش ۲- ثبت محمود اباد واقع در سرخرود طی درخواست وارده 
بشماره ۵۲۱۸.۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰.۰۹.۰۸ تقاضای افراز حصه و سهمی موکل خویش به 
میزان۳۴۱.۱۷ ســهم مشاع از کل ۳۲۵۰ سهم مشــاع از ششدانگ پالک مذکور را از این 
اداره نموده و از اعالم آدرس ومحل ســکونت مالکین مشاعی دیگر اظهار بی اطالعی 
وعجزنموده است لذا به استناد ماده ۱۸ آئین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی الزم االجراء 
به دیگر مالکین مشــاعی( خواندگان افراز ) به اســامی : ۱- جهانگیر شیرزاد ۲محبوبه 
مقدســی ۳- علی ابراهیم زاده ۴-حســام بابایی ۵- سعید عشــریه ۶- رامین محب 
سعادت ۷- محمودصفری خطیر ۸- زهرا حداد حقیقی ۹ - عباس رمضان نژاد کناری 
۱۰- محســن زمانی حمزه کالئی ۱۱- فروزان ابراهیم زاده ۱۲- سید محمد رضا عزیزی 
کناری ۱۳- علی ابراهیمی پوربیشه ۱۴- میثم گودرزیان ۱۵- محمد حسن نوری طارملو 
۱۶- اسکندر شیرزاد ۱۷- شکراله علی زاده مرزنگو ۱۸- نرگس خاتون مکبری ۱۹ - مریم 
شــجاع ۲۰- نقی شیرزاده ۲۱- مریم ده مالئی ، اخ اخطار و بالغ می گردد راس ساعت 
۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ۱۴۰۰.۱۰.۰۸جهت عملیات افراز که توسط نماینده و نقشه 
بردار این اداره انجام می گیرد در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند بدیهی اســت 

عدم حضور مالکان مشاعی مانع از اجرای عملیات افراز نخواهد شد. م الف ۱۲۴۳۷۶۰
مرتضی خواجوی-رئیس ثبت اسناد و امالک محمودآباد



5 اقتصاد

ادامه از صفحه اول یادداشت

 انتظار برای پایان پاییز
 تلخ بورسی ها

 خرداد امســال بود که ســید ابراهیم رئیسی،  �

نامزد ســیزدهمین انتخابات ریاســت جمهوری، 

به صورت ســرزده در تاالر بورس حضور یافت و 

با فعاالن بازار ســرمایه از نزدیک گفت وگو کرد. 

همیــن اتفاق کافی بــود تا ســهام داران امیدوار 

باشــند که در صورت تغییر دولت از روحانی به 

رئیسی نوع نگاه به بازار سرمایه نیز تغییر یابد.

بــا مشخص شــدن نتایــج انتخابــات، بــازار 

ســرمایه واکنش مثبتی به این اتفاق نشان داد و 

شــاهد رشــدی موقتی در بازار بودیم. با انتخاب 

خانــدوزی به عنوان وزیر اقتصــاد به عنوان یکی 

از منتقــدان دولت قبلــی در حمایت از بورس و 

علی صالح آبادی به عنــوان رئیس بانک مرکزی 

به عنوان فــردی از جنس بازار ســرمایه، امیدها 

پررنگ تر شد.

امــا برخــالف انتظار فعــاالن بازار ســرمایه 

گذشــت زمان ثابــت کرد کــه دولت بــا وجود 

وعده هــای داده شــده، در عمل اقــدام حمایتی 

از بورس نداشــت. وزیر اقتصــاد برخالف دوران 

حضــورش در مجلس دیگر صحبتی درباره بازار 

سرمایه نداشــت و ایده های دوران حضورش در 

مجلس در وزارت اقتصاد دیده نشد.

با افزایش نرخ بهــره و فروش اوراق در بازار، 

سهامداران بیش ازپیش نسبت به رویکرد فعلی 

دولت نسبت به بورس ناامید شدند و در این میان 

روزهای سرخ بازار نیز بر نگرانی های شان اضافه 

کرد.

بازار ســرمایه در ماه های اخیر حواشی زیادی 

داشــته و اتفاقات سیاســی و اقتصادی مختلف 

تأثیر منفــی بر روند این بازار گذاشــته اســت و 

به این ترتیب روزبه روز شاهد افت قیمت سهام و 

از بین رفتن سرمایه سهامداران بودیم.

مؤلفه های اقتصادی مختلفی مانند نرخ دالر 

در ماه های اخیر رشــد کردند؛ ولی بازار ســرمایه 

واکنشــی به این موضوع نداشــت. بــا افزایش 

ابهامــات درباره برجام و بررســی الیحه بودجه 

۱۴۰۱، بازار سرمایه با تردیدهای زیادی همراه شد 

و در پی آن شــاهد افت ارزش معامالت بودیم؛ 

تــا جایی که در طول هفته اخیــر رکورد کمترین 

میــزان ارزش معامــالت در هفت مــاه اخیر نیز 

شکست.

افت ارزش معامالت در بازار سرمایه می تواند 

به این معنی باشــد که فروشــنده زیادی در بازار 

نمانده و خریداران هم بــا توجه به افت قیمتی 

روزانه ســهام، عجلــه ای برای خریــد ندارند و 

ترجیــح می دهنــد با توجــه به ایجــاد رعب و 

وحشت در بازار برای خرید سهام صبور باشند تا 

پس از تثبیت بازار خریدهای خود را تکمیل کنند.

البتــه حواشــی بیشــتر از متن بر رونــد بازار 

ســرمایه تأثیرگذار بوده. همین یک ماه پیش بود 

کــه بحث افزایش نرخ خودرو مطرح شــد؛ ولی 

بالفاصلــه پس از اعالم افزایش نرخ ۱۰ درصدی، 

رئیس جمهــور بــه آن واکنــش نشــان داده و 

مخالفت خود را با افزایش نرخ خودرو ابراز کرد.

پس ازاین اتفاق شاهد افت بیش ازپیش سهام 

بودیم کــه در نهایت منجر بــه تعلیق خودرو و 

خســاپا به عنوان لیدرهای گروه خودرویی شد تا 

شاید بازار اندکی آرام بگیرد.

با تعلیق لیدرهای بازار، قیمت ها همچنان با 

شــیب نزولی پیش رفت تا اینکه پس از یک ماِه 

پر از ابهام، خودرو و خســاپا با خبر افزایش نرخ 

۱۸ درصدی در مدار مثبت بازگشایی شدند.

برخالف انتظار برخی از فعاالن بازار سرمایه، 

بــا وجود خبر مثبــت افزایش نرخ، شــاهد افت 

قیمتی سهام شــرکت ایران خودرو و سایپا بودیم 

که پیش از تعلیق، رشــد کــرده بودند؛ ولی بازار 

طی یک ماه غیبت این نمادها دچار اصالح شده 

بود.

همــگام بــا آغاز اصــالح در ایــن دو نماد و 

لیدر محــور بــودن بازار ســرمایه، فشــار فروش 

در کلیت بازار افزایش یافت و ســایر ســهام نیز 

افت هایی داشــتند تا اینکــه معتبرترین حمایت 

شــاخص هم وزن که از ریزش مرداد ۹۹ تاکنون 

به عنوان ســد حمایتی ظاهر شــده بود، از دست 

رفت تا نگرانی ها در بازار سرمایه افزایش یابد.

از طرفــی دیگــر شــاخص کل نیــز کانــال 

یک میلیــون و ۳۰۰ هــزار واحد را از دســت داد. 

درصورتی که شــاخص کل محدوده یک میلیون و 

۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار واحد را نیز از دســت دهد، کار 

ســخت تر خواهد شــد و در حالت خوش بینانه 

می تــوان انتظار درجا زدن بــازار را برای مدت ها 

داشت. هرچند اشتباه، اما بازار سرمایه این روزها 

لیدر محور پیــش می رود و نگاه هــا به خودرو و 

خساپا دوخته  شده اســت. با نزدیک شدن خساپا 

به ۱۴۰ تومان، تقاضــا در این نماد افزایش  یافته 

و با تثبیت ایــن نماد می توان بــه بهبود اوضاع 

بــازار امیدوار بــود. تابلوی معامالتــی گروه هایی 

مانند پاالیشــگاهی و بانکی در یکــی، دو هفته اخیر 

ســیگنال های مثبتی از خود برای صعود نشان داده 

است که با فشار فروش ناشی از اصالح لیدرهای بازار 

قیمت سهام این گروه ها هم قادر به رشد نبوده است 

و حاال خســاپا می تواند منجی بازار شــود و پاییز تلخ 

بورســی ها هم همراه با اتمام پاییز به پایان برســد و 

روزهای سبز بورس نیز فرابرسد.
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کارشناسان و تحلیلگران در نشست «شرق» از راهکارهای کالن بحران آب می گویند

حکمرانی در شرایط بحران آب
 شــرق: میزان و شــدت کالن بحرانی در ایران با 

نام مســئله آب حاال بر کمتر کسی پوشیده است، 

اما همچنان دربــاره راهکارها اتفاق نظر جامعی 

در بین تحلیلگران و مســئوالن دست کم در عمل 

دیده نمی شــود. در شــرایطی که چنیــن بحرانی 

روز به روز خود را به شیوه های مختلف در مناطق 

کشــور نشــان می دهــد، حکمرانی بایــد به چه 

صورت باشــد و اساســا چه راهکاری برای گذر از 

این بحران وجود دارد؟ مســئوالن و تصمیم گیران 

تا چــه اندازه کالن مســئله آب را درک کرده اند و 

ایــن درک تا چــه میزان در رفتــار و عملکرد آنها 

انعکاس یافته اســت؟ اینها و ده ها پرسش دیگر 

بخشــی از موارد مهم نشســت تازه «شــرق» در 

شــبکه اجتماعی کالب هاوس اســت کــه این بار 

با حضور کارشناســان و تحلیلگران برگزار شــد. 

«انوش نوری اســفندیاری» دبیر اندیشــکده تدبیر 

آب ایران، «بنفشــه زهرایی» دانشــیار دانشــگاه 

تهران و کارشناس حوزه آب، «حمیدرضا صفوی» 

مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوز ه های مدیریت 

یکپارچه و تلفیقی منابــع آب، «صادق زیباکالم» 

اســتاد علوم سیاســی دانشــگاه تهران و «احمد 

میدری» پژوهشــگر و اقتصاددان در این نشســت 

بــه ارائه نظرات خود پرداختنــد و راهکارهایی را 

مطرح کردند. در پایان این نشســت هم مخاطبان 

این نشســت مجازی پرسش هایی را مطرح کردند 

که در ادامه گزارشی از این نشست ارائه می شود.

در ابتدای این نشست، «بنفشه زهرایی»، دانشیار 

دانشگاه تهران و کارشناس حوزه آب که تجربه های 

کاری متفاوتی مانند مشــاور منابع آب سازمان غذا و 

کشاورزی ملل متحدد را در کارنامه دارد، درباره این 

موضــوع گفت: در خیلی از مناطــق از دهه ۴۰ و در 

بخشی از مناطق خشک مانند دشت کرمان این روند 

شروع شد و از آب های زیرزمینی استفاده می شد، اما 

بخش اساســی مســئله به گمانم از دهه ۶۰ شروع 

شده است.

 انوش نوری اســفندیاری، دبیر اندیشکده تدبیر 

آب ایــران نیــز در ایــن نشســت در گام اول و در 

تشریح شــرایط کنونی می گوید: «من هم معتقدم 

بحــران آب یــک بحــران مزمن اســت و به قول 

فرنگی هــا بحران خزنده آب اســت. ما با جریانی 

روبه رو هســتیم که از دهه ۴۰ شــروع شده و در 

دهه ۷۰ به اوج رســیده اســت. دو مسئله در این 

شــرایط تأثیرگذار بوده  است؛ یکی برداشت بیش 

از حد یا همان اضافه برداشت که نسبت برداشت 

بــه منابع تجدیدپذیر اســت که ما از ســال ۵۰ از 

مــرز ۴۰درصد و از ســال ۱۳۷۵ از مرز ۶۰ درصد 

گذشــتیم و االن هم بیش از ۸۰ درصد برداشــت 

داریم. این موضوع ســبب شــد در برنامه ششم 

توســعه برای کاهش برداشت هدف گذاری کنیم 

و بایــد ۳۰ درصد از برداشــت کــم می کردیم و 

تصور می شد که بعد از موفقیت در برنامه ششم، 

گام های بعــدی اجرا شــود. مورد دوم تقســیم 

نادرســت و تخصیص های غیرارادی یا نادرســت 

آب اســت که حقوق آب در آن بــه خوبی لحاظ 

نشــده است. این دو مســئله مخاطرات در آب را 

بــاال برد که از دهه ۹۰ این مســئله بیش از پیش 

خود را نشان داد و به شکل یک بحران ظاهر شد.

 «حمیدرضــا صفوی»، کارشــناس دیگری بود 

که دراین باره گفت: «همچنان که دیگر دوســتان 

اشــاره کردند، به نظر می رسد ما به لحاظ قانونی 

از دهــه ۴۰ وارد بحث هــای جنجالــی و قانونی 

آب شــدیم که با ملی شدن آب در تیر ۴۷ و اینکه 

مدیریــت آب از مردم و میراب ها به دولت واگذار 

شد، این مناقشات آغاز شد، اما عمال از اواخر دهه 

۶۰ ایــن بحــث وارد حالت دیگری شــد؛ دوره ای 

که به ســمت خودکفایی محصوالت کشــاورزی 

و هم زمان به ســمت صنعتی شدن غیراستاندارد 

رفتیــم و باعث شــد منابع آب بــه چنین حالتی 

برســد. اوج این مســئله در اواخــر دهه ۸۰ خود 

را جدی تر نشــان داد؛ یعنــی زمانی که هم منابع 

کاهش پیدا کرد و هم بارش ها کم شد و در چنین 

شــرایطی بحران و مســئله آب به طــور جدی تر 

خود را نشــان داد». در ادامه این نشســت نوبت 

به «صــادق زیباکالم»، چهره شناخته شــده علوم 

سیاسی ایران رسید که در تشــریح شرایط کنونی 

گفت: «من پیش تر به دوســتان اعــالم کردم که 

آب شناس نیستم، ولی نخواستم تقاضای دوستان 

را نادیــده بگیرم و برای همیــن در این برنامه در 

خدمت دوســتان هســتم تا از جهات دیگر به این 

موضوع نــگاه کنم. هنگامی که کتاب «ما چگونه 

ما شــدیم؟» را می نوشتیم، سراغ این موضوع هم 

رفتیم که سیاســت های آب در ایــران چه بوده و 

چه روندی را طی کرده  است که به آن می پردازم.

 پیش  از ورود به این بحث بگویم سیســتم های 

مشــابه ما درگیر مســائل روز و زمان حال هستند 

که در کشــور ما هم همین اســت و بنابراین نگاه 

عمیق تر بــه آینده مثال برای دو، ســه دهه آینده 

وجــود ندارد. البتــه برنامه ریزی هــای بلندمدت 

هســت، اما چندان بــه مرحله عمل نمی رســد. 

عالوه  بر این، اگر شما ســخنان مسئوالن کشور را 

هم ببینید، بیشــتر در راســتای همین ایدئولوژی 

و موارد اینچنینی اســت و دســت کم من خاطرم 

نیست که مثال مسئوالن ارشــد درباره آب، خاک، 

جنگل و ... سخن بگویند.

 دوستان درباره مســئله و بحران آب صحبت 

کردنــد؛ ولــی واقعیت این اســت کــه حتی اگر 

مسئله به این صورت هم نباشــد، ما باید بدانیم 

که فــالت قــاره ایران همیشــه کم بــارش بوده 

و میانگیــن بارش پایین اســت کــه البته بخش 

وســیعی از این میانگین مربــوط به نقاط خاصی 

اســت و می دانیم در بعضی مناطق میزان بارش 

ســاالنه کمتر از ۱۰ ســانتی متر اســت. پس ما از 

اســاس و به لحــاظ تاریخی کشــور کم بارش و 

کم آب بودیم و با توجه به همین مســئله انتظار 

می رفت که مسئوالن امروزی نگاه عمیقی به این 

موضوع می داشــتند؛ اما اصال و ابدا این مســئله 

جزء اولویت های اصلــی نبود که در مراحل آخر 

بوده است»؛ اما این وضعیت کم بارشی و شرایط 

کنونی تا چه اندازه از ســوی حاکمیت دیده شده 

و جدی اســت؟ زهرایی در پاسخ به این پرسش 

هم گفت: «اگر چندین سال پیش این پرسش را از 

من مطرح می کردید، حتما می گفتم خیر، و نظام 

تصمیم گیر متوجه وخامت موضوع آب نیســت؛ 

ولی از اســفند ۹۶ که افتخار همکاری با کارگروه 

کم آبی را پیدا کردم و با دوســتان و دستگاه های 

ذی ربط در ارتباط بودم، به این جمع بندی رسیدم 

که بســیاری از مدیران میانی دولت و استانداران 

و مســئوالن میزان وخامت وضعیت آب کشور را 

تا حد زیادی درک کرده اند که شــاید بخشی از آن 

از آثار فعالیت همین کارگروه باشد؛ چون ۱۰ سال 

پیش مطلقا چنین نگاهی وجود نداشــته است. 

البته در کنار ایــن هم افزایی که االن وجود دارد، 

من با آقــای دکتر زیباکالم هم عقیده هســتم که 

حفاظــت از منابع آب دغدغه اصلی مســئوالن   

نبوده است و همیشــه انگار اولویت های دیگری 

برای این مســئوالن وجود داشــته که در حالت 

کلی محیط زیســت در این فهرست نبوده است. 

البته اگر تجربه دیگر کشــورها را هم نگاه کنیم، 

می بینیم که این مسیر توسعه نادرست را بسیاری 

از کشورها رفتند و در نهایت بعدتر متوجه شدند 

که چه اندازه این روند می تواند آب یک کشــور را 

به نابودی بکشاند. تفاوت ما با این کشورها البته 

در کم بارشی و کمبود آب کشور است که فرصت 

اشــتباه را از ما می گیرد»؛ اما انعکاس این بحران 

تا چه اندازه در ســخنان و برنامه های کشور دیده 

می شود؟ اسفندیاری هم در پاسخ به این پرسش 

و در تشــریح موضوع گفت: «بــه نظر من بحران 

آب چنــد الیــه دارد و آن الیه ای کــه االن مورد 

توجه اســت خطرات کم آبی است و تا زمانی که 

این شــرایط منجر به یک ســری خطرات سیاسی 

و اجتماعــی نشــود، چنــدان مورد توجــه قرار 

نمی گیرد. االن آب به عنــوان یک منبع مهم تنها 

مختص به حوزه آب نیســت و یک کالن مســئله 

اســت. پاســخ به این پرســش در حوزه کاهش 

برداشت، مثبت است و نشانه های آن تجهیز این 

حوزه برای کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی 

و کاهش میزان مصرف آب سطحی است که در 

سخنان وزرای نیرو هم این را می بینیم؛ اما درباره 

موضــوع فرابخش ما این موضــوع را نمی بینیم 

و همچنان دیده می شــود که تالش می کنند آب 

بیشــتری را به کشــور بیاورند و مصرف کنند. یک 

بخش دیگر این موضوع دســت اندازی به حقوق 

مردم اســت که حتی همــکاران در وزارت نیرو 

متوجه نیســتند که به چه شکلی در حال تضییع 

حقوق مردم هســتند. چه در تصمیم برای منابع 

آب و چه در تصمیم برای تعادل بخشی، ما شاهد 

تضییــع حقوق بخش هــا و گروه هایی از جامعه 

هســتیم. مثال وقتــی چاه های غیرمجــاز احداث 

می شود، حقوق بخشی از مردم تضعیف می شود 

که االن این شــکل موارد زیاد اســت و این حس 

عدم رضایت و نبود عدالت االن تا اندازه ای ایجاد 

شده و ممکن اســت عمیق تر شود». صفوی هم 

درباره همین موضوع گفت: «اگر ما فقط متمرکز 

به مسائل محیط  زیست یا اقتصادی نشویم و این 

چندوجهی را با هم ببینیــم و مثال بگوییم اگر ما 

نتوانستیم اشتغال ایجاد کنیم یا اقتصاد را بهبود 

ببخشــیم، در نتیجه روی به منابع کشور آوردیم 

که از این طریق جبران شرایط نامساعد اقتصادی 

را داشــته باشــیم؛ از جمله آب، خــاک و هوا. ما 

اگــر وضعیت مان به لحــاظ قانــون و به لحاظ 

اجرا همســو و هم گــرا بود، قطعا امــروز به این 

مرحله نمی رســیدیم. در خــود بدنه دولت ها به 

حدی اختالف  نظــر و اختالف رویکرد و عملکرد 

وجود دارد که هر کدام مســیر خــود را می رود و 

این مســیرها گاهــی با هم در تناقض اســت. ما 

زیاد می بینیم کــه وزارتخانه های مختلف در یک 

دولت با هم تعارض منافــع و تعارض عملکرد 

دارند که به سمت ســهم خواهی بیشتر می روند 

و این نشــان می دهــد که ما با ایــن تضاد منافع 

در اولین قدم غیرشــفاف برخورد می کنیم و آمار 

نادرســت ارائه می شــود. االن هیچ شرکت آب 

و فاضالبی در هیچ جای کشــور ســودده نیست 

و در نتیجه ســراغ فروش انشــعاب به صنعت، 

آن هم بــه صورت غیرشــفاف می رونــد که این 

تنها یک مثال از این روند اســت که به خوبی این 

شرایط و مسائل را نشــان می دهد. این تازه روند 

وزارتخانه های مختلف در یک دولت اســت؛ اما 

این شــرایط حاال به شــیوه ای دیگــر در قوه های 

دیگر هم وجود دارد، چه در دســتگاه قضا و چه 

در قوه قانون گــذار. به گمانم نهادهای حاکمیتی 

نه تنها نــگاه واحد ندارند بلکه حتی در درون هر 

نهاد و قوه هم سازهای مختلفی نواخته می شود 

که نتیجه آن چنین شــرایطی است. االن نماینده 

مجلس به ســمت نطق های آتشین می رود؛ اما 

ســراغ تنظیــم قوانین دقیق و درســت نمی رود، 

در دولــت و وزارتخانه  هــا هم همچنــان قانون 

و روندهای پیشــین انجام می گیرد و در دســتگاه 

قضا هم شــیوه برخورد به همین صورت اســت. 

در جمع بنــدی اینکــه االن بســیاری از نهادها و 

مســئوالن متوجه عمق بحران هستند؛ اما چون 

نگاه واحد وجود ندارد و برنامه جامعی طراحی 

نشده، همچنان نتیجه الزم به بار ننشسته است».

 اما االن وضعیــت آب در ایران به این صورت 

و در چین شــرایط بحرانی اســت و چه راهکاری 

وجود دارد؟ این شــاید پرســش بسیاری از مردم 

و در حالت کلی افکار عمومی باشــد که زهرایی 

هــم در این بــاره گفــت: «مــن فکــر می کنم که 

در این بــاره بین متخصصان حــوزه آب اتفاق نظر 

اســت و آن اینکــه ایــران ظرفیــت این حــد از 

کشــاورزی را نــدارد؛ تکنولــوژی در ایــن زمینه 

خیلی کمک کننده نیســت و کمکی به منابع آب 

نمی کند و بــرای اینکه این تکنولوژی ها به کنترل 

دیگری  کنــد، خصوصیت هــای  کمــک  مصرف 

هــم می خواهد کــه در کشــور فراهم نیســت. 

خالصه بحــث اینکه اگر بخواهیــم کاری بکنیم 

باید ســطح زیرکشــت کاهش پیدا و اجازه تغییر 

کاربــری اراضی داده شــود کــه االن غیرقانونی 

است. جنبه دیگر هم قیمت گذاری است که باید 

اصــالح شــود، عالوه براین حقــوق آب و قوانین 

هم باید به شــکل کلی تغییر کند». در پاســخ به 

همین پرســش اســفندیاری هــم توضیحاتی را 

مطرح می کنــد و می گوید: «این موضوع حقوقی 

و ســاختار و سیاست ها که ســه رکن حکمرانی 

اســت، همیشــه مطرح بوده و حتی مسئله ساز 

هم شــده  اســت؛ در اواخر دوره آقای اردکانیان 

پیش نویــس تصحیح قانــون تنظیم شــد اما به 

گمانم نیاز اســت که خود ساختار قدرت آن هم 

براثر مطالبات اجتماعی و خواســته های جامعه 

به ســمت اصالح برود. برای ایــن تغییرات باید 

هم در سیاســت های کلی، هم قوانین و ساختار 

تغییر ایجاد شــود». در ادامه این نشســت نوبت 

به سخنان «احمد میدری» کارشناس و پژوهشگر 

حوزه اجتماعی رســید که در به بررسی ابعاد این 

ماجرا پرداخت: «تراژدی منابع مشــترک موضوع 

مهمی است که اقتصاددان  شاخصی هم در این 

زمینه کار کرده و به گمانم برای بررســی موضوع 

آب در ایران باید سراغ این نظریه و این بحث هم 

برویم. اقدامــات جمعی و همکاری های مردمی 

در طور تاریخ اصالح گر دولت ها و بوروکراسی ها 

بوده و در اینجا و در روال بحث هم این موضوع 

به شکلی مطرح شده  است. یک بحث این است 

که چینش مســائل باید به چه شــکل باشــد که 

همان حکمرانی اســت؛ آن چیزی کــه ما در این 

شــرایط بحرانی نیــاز داریم غیــر از عقالنیت در 

دولت نیــاز به همان مطالبات اجتماعی اســت. 

ما فوق العــاده به کنش های اجتماعی نیاز داریم 

و ایــن می تواند کمکی مؤثری به شــرایط کنونی 

کشــور باشــد. تقویت همین جمع ها که از سوی 

روزنامه «شــرق» دنبال می شــود می تواند کمک 

بــه تولید محتــوای دقیق و درســت و همچنین 

مطالبه گری باشــد که باید در این زمینه از رسانه 

و کارشناســان حاضر تشــکر کرد». در ادامه این 

نشســت اما نوبت به توضیحات و پرســش های 

مخاطبان رســید که در این باره یکــی از حاضران 

گفت: «مسائل ما عمق زیادی پیدا کرده است. در 

برخــی مناطق دیگر فرصتی نداریم. ســپس باید 

دید اقدامات ما بلندمدت اســت و به نســل های 

آینده هــم فکر می کنیم یا نه. نباید اقدامات خود 

را کوتاه مــدت برنامه ریــزی کنیم. بحث بســیار 

مهم اینجا این اســت که نظامی که بر سوبســید 

نهاده شــده  مهم است که به دســت چه کسی 

می رســد؟ به دست قشــر ضعیف می رسد یا به 

قشــر خاصی پرداخت می شــود. متأسفانه ما در 

مسئله آب نهاده ها، ســوخت و ... سوبسید را به 

اقشار نادرســت می رسانیم. پس اقدامات ما باید 

در مورد هر مســئله ای باشــد که به آب مربوط 

اســت و سیاســت گذاری ما نباید منحصر به آب 

باشد بلکه همه مسائلی که منتهی به آب است. 

ما با سوبســید باعث می شــویم کشــاورز کاالی 

خود را ارزان بفروشــد و واســطه آن را به بهای 

گــزاف صادر می کنند. پس ما سوبســید را داریم 

به واســطه ها می دهیم و در زمینه حکمرانی آب 

ما موفق نیســتیم و باید مسئله آب را در کلیتش 

ببینیــم». در ادامه هم آقــای خلقی از حاضران 

در این نشســت می گوید: «من سؤالی ندارم چون 

خودم ۳۲ سال است توی این کارم و نقطه نظرات 

خــودم را می گویم. ناکارآمدی ما در آب ســابقه 

۵۰، ۶۰ ســاله دارد. پیش زمینه هــای اجتماعــی 

ایــران هیچ وقت نگذاشــته حکمرانی خوب آب 

شکل بگیرد. نهایتا کار به جایی رسیده که وزارت 

نیرو با همه گشــت و نظــارت از عهده چاه های 

غیرمجــاز بر نمی آیــد. یك نمونــه از ناکارآمدی 

وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تداخل دارند و کار 

به جایی رسیده که دشت های ما امکان احیایشان 

وجود نــدارد. اگر وزارت نیرو شــعار می دهد که 

در یك پروسه ۲۰ ســاله می تواند مدیریت بحران 

کند. به هیچ عنوان درســت نیست. شما از ذخایر 

رســیده اید  غیرتجدیدپذیر  بــه ذخایر  تجدیدپذیر 

چگونه وزارت نیرو می تواند ادعای تعادل بخشی 

کند؟ در ربع اول ســال جاری توانســتیم فقط به 

۵ درصد برنامه های ازپیش تعیین شــده برسیم. 

اگر آب نباشد امنیت غذایی هم نداریم. این همه 

چــاه پروانه دادید کــه نمی توانید کنتــرل کنید. 

اســتان خراســان چگونه می تواند دشت هایش 

را احیا کند؟ من ســاعت ها می توانم حرف بزنم 

اما فقط می گویم و می پرســم که مســئله آب را 

می خواهید حل بکنید یا نــه؟ من می گویم برای 

این معضل که امنیتی اســت، این مشــکل با این 

شیوه حل نخواهد شد. چرا به نقطه نظرات امثال 

من گــوش نمی دهند؟ در زمینه هیدروپلتیك هم 

من تجربه های بســیار فراوانــی دارم که خواهم 

گفت. سپاسگزارم و می آموزم». در دقایق پایانی 

این نشست هم یکی دیگر از مخاطبان این شست 

مجازی؛ آقای هادی، گفت: «من می خواســتم به 

شــکل یك خواهش یا یك سؤال، هرچه دوستان 

برداشــت کنند حرفی بزنم. مــن فارغ التحصیل 

شریف هستم و سال ها در زمینه آب کار کرده ام و 

یك گروه واتساپی هم درست کرده ام و همه جور 

در این زمینه کار کرده ایم. چگونه باید این مشکل 

را حــل کرد؟ مــا همه را مکتــوب کرده ایم و ۱۰ 

صفحه با جزئیات به همه چیز پرداخته ایم. شما 

خبرنگارید. به داد ما کارشــناس ها برسید. همه 

کار هــم داوطلبانــه بــوده. ما بهترین دانشــگاه 

درس خوانده ایم. چرا از این پتانســیل اســتفاده 

نمی شــود؟ مــا می بینیم کــه بودجــه نداریم. 

مســئله فرونشســت در ســطح امنیت ملی هم 

مطرح شده چون بحران فوق العاده جدی است. 

زیرســاخت های ما همه شــکاف دارند و گزارش 

شــده و خیلی عجیب وغریب اســت. مــا واقعا 

کارمــان را بلدیم اما هزینــه و برنامه می خواهد 

که نیست و رسانه ها باید واسطه این کار شوند».

امیر توپچى پور . کارشناس بازار سرمایه مالى

 فلفل دلمه هم تأیید صالحیت نشد!
- ششــم و مهم تــر از همــه همگام نبــودن بــا 

زنجیــره بین المللی اعتباربخشــی و تأیید  صالحیت 

آزمایشگاه ها و مراکز گواهی کننده.

استانداردســازی، ارزیابی انطباق، اندازه شناســی 

و تأیید  صالحیت، ســتون های چهارگانه اســتاندارد 

هســتند که در مجموع ســازمان ملی اســتاندارد را 

تشکیل می دهند؛ ســازمانی بسیار مهم و تخصصی 

که با جان و مال و ســالمت مردم ســروکار دارد، اما 

دولت ها کمتر به نقش و عملکرد آن توجه داشته اند 

و به همین دلیل در این سا ل ها دوران بحران مدیریت 

را پشت سر می گذارد و در حالت اغما به سر می برد. 

مرکز ملی اعتباربخشــی و تأیید صالحیت، ستونی از 

ارکان این ســازمان است که در مجموع با حدود ۲۵ 

نیرو باید تمام آزمایشــگاه ها و مرکز گواهی کننده در 

سراسر کشــور را ارزیابی و به زنجیره آزمایشگاه های 

بین المللی استاندارد پیوند دهد تا نتایج آزمایش های 

انجام شده در آزمایشگاه های ایران در آزمایشگاه های 

اســتاندارد در کل جهــان قابل قبول باشــد و هیچ 

کاالی اســتاندارد و با کیفیتی پشــت مرزهــا نماند یا 

برگشــت نخورد. حاال مقایســه کنید مرکز ملی تأیید  

صالحیت ایران (NACI) را بــا مرکز تأییدصالحیت 

ترکیــه (TURKAK) با بیش از هزار ارزیاب و نیروی 

کارآزمــوده کــه وظیفه ارزیابــی، نظــارت و کنترل 

آزمایشگاه های استاندارد در سراسر ترکیه را عهده دار 

اســت. به همین دلیل کاالها و خدمات ترکیه هر روز 

بیشــتر از دیروز بدون چالش به بازارهای جهانی راه 

پیدا می کنند. از قدیم گفته اند: «همه  چیزمان باید به 

همه چیزمان بیاید»؛ ســازمان ملی استاندارد و مرکز 

ملی تأییــد  صالحیت مان هم باید مثــل دیگر مراکز 

علمی، تخصصی و کاربردی فشــل و ناکارآمد باشد. 

ســال ۹۷ به عنوان نماینده سازمان ملی استاندارد و 

عضوی از کمیســیون مشترک اقتصادی ایران و قطر، 

به دوحه سفر کردم. با مشاهده میوه ها و سبزیجاتی 

که از کشــورهای دوردســت و نه از ایران، وارد قطر 

می شــد، تعجب کردم. از نماینده سازمان استاندارد 

قطر دلیل را سؤال کردم؛ در پاسخ گفت: به دو دلیل، 

اول آنکــه نخســتین محموله هــای تولید کنندگان و 

صادرکنندگان ایرانی اســتاندارد و با کیفیت است، اما 

در محموله های بعــدی کیفیت کاهش پیدا می کند 

و معمــوال کیفیت کاالها و خدمــات ایرانی در طول 

زمان افت می کنــد. دوم آنکــه وارد کنندگان قطری 

زمان ایســتادن در صف روادید و مســیر پر پیچ و خم 

اداری واردات کاال از ایــران را ندارنــد. به عبارتی ما 

به دلیل ضعف ساختار و بافتار فرهنگی - اجتماعی 

جامعه مان، نه تنهــا بازارهای جهانی بلکه بازارهای 

منطقــه ای و بازارهای همســایگان را هم از دســت 

داده ایم. شــاید تعجب کنید اگر این خسران و چالش 

اقتصــادی را به مســائل فرهنگــی - اجتماعی ربط 

دهم. بله درست است، ربط دارد. هرچند فلفل دلمه 

و کیــوی ایران به دلیل رعایت نشــدن میــزان مجاز 

ســموم دفع آفات نباتــی در تولید ایــن محصوالت 

برگشــت خورده اند، اما در مجموع مهم ترین دالیل 

ناموفق بــودن ایران در صــادرات کاالهای غیرنفتی، 

تفکــر و رفتار فرهنگــی - اجتماعــی غیرحرفه ای و 

نامتعارف ماست.

- کاهــش تدریجــی کیفیت کاالهــا و خدمات، 

و  ملــی  اســتانداردهای  دقیــق  رعایت نکــردن 

بین المللی و اســتفاده غیرمجاز از مــواد نگهدارنده 

و ســموم در محصوالت غذایی و کشــاورزی ناشی 

توجه نکردن  اهمــال کاری،  تفکــر ســر هم بندی،  از 

به جزئیــات، بی حوصلگی و تعجیل، بی ســلیقگی، 

مسئولیت ناپذیری و نظارت ضعیف است.

- بوروکراســی اداری و فراینــد طوالنــی اخــذ 

مجوزها، ناشــی از تمایل بــه رانت، سوءاســتفاده، 

بی نظمی و قانون گریزی است.

باید بدانیم و باور کنیم که دنیا ســاکن نیســت و 

پیش می رود و منتظر نظرات و باورهای خودپندارانه 

ما و پافشــاری بــر ضعف های بافتاری و ســاختاری 

فرهنــگ ما نمی ماند. دنیا، دنیــای دانش و معرفت 

اســت. دانش و معرفت فقط با تحصیل و دانشگاه 

حاصل نمی شــود، بلکــه نیاز به صعــود به مراتب 

جدیدی از دانســتن، فهمیــدن، درک کردن و اصالح 

فرهنگ، ســبک زندگــی، نظام رفتــاری و انطباق آن 

بــا فضایل مورد قبــول همه ابنای بشــر دارد. نظام 

فرهنگــی- اجتماعی ما نیازمنــد بازنگری و اصالح 

اساسی است و برای رهایی از چالش های فرسایشی 

دهه هــای اخیــر، چاره ای جــز بازنگــری و اصالح 

فرهنگ  اجتماعی با روش های ترویجی، ایجابی و در 

صورت لزوم سلبی ندارد.
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بررسى

اسطوره جهان بدون دولت- ملت
یکی از گزاره های سیاسی زمانه ما که شایع و فراگیر  �

شــده و بی ســروصدا مورد پذیرش قرار گرفته، این ایده 

اســت که ما در جهانی بدون دولــت- ملت ها زندگی 

می کنیــم. جیمز پتراس در مقالــه «محوریت دولت در 

جهان معاصر» نشان می دهد که هیچ ادعایی نمی تواند 

بیش از ایــن دور از حقیقت جلوه کند. در تمام مناطق 

جهان، دولت اعم از امپریالی، کاپیتالیستی یا نومستعمره 

قدرتمند شــده، اقداماتش گسترش یافته و مداخالتش 

در اقتصاد و جامعه مدنی در همه جا مشــهود اســت. 

به ویژه دولت در کشــورهای امپریالیستی که پتراس آن 

را دولت امپریالی می نامد، فعال و دســت اندرکار تمرکز 

قدرت در درون کشور و فرافکنی آن به خارج از مرزها در 

اشــکال متنوعی از نهادها و شرایط سیاسی و اقتصادی 

اســت و بدین طریق حوزه های گســترده ای از سلطه و 

نفوذ را ایجاد کرده است. دولت امپریالی ایاالت متحده 

این مســیر را گشود؛ مسیری که از طرف اتحادیه اروپا با 

هدایت آلمان و فرانسه از یک سو و از سوی دیگر از طرف 

ژاپن دنبال شد. قدرت دولت امپریالی به نهادهای مالی 

بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، 

بانک آسیا، ســازمان تجارت جهانی و... گسترش یافته 

اســت. این دولت ها بخش اعظم سرمایه ها را تأمین و 

رهبران و رؤسای نهادهای مالی بین المللی را منصوب 

و به آنها تکیه می کنند تا سیاســت هایی را اجرا کنند که 

برای شــرکت های چندملیتی کشورشان مطبوع باشد. 

مدافعان جهان بــدون دولت - ملت ها یا نظریه پردازان 

جهانی سازی درک نمی کنند نهادهای مالی بین المللی 

اشــکال جدید یــا ارتقایافتــه ای از دولت در فراســوی 

دولت-ملت ها نیستند بلکه نهادهایی اند که قدرتشان را 

از دولت های امپریالی می گیرند. این مقاله بحث و انتقاد 

پیرامون مباحث غیرمستدل نظریه های جهانی سازی را 

پیش می برد و ســپس به جزئیات می پردازد و اهمیت 

دولــت و اقتصادهــای بومی و منطقــه ای را در جهان 

معاصر مورد بررســی قرار می دهد، همچنین در بخش 

ســوم مقاله، توضیحی از دالیل رشــد دولت گرایی در 

اقتصادهــای نولیبرالی جهان عرضه می شــود. مقاله 

مذکور به همراه چند مقاله دیگر با موضوعیت مســائل 

بین الملــل با ترجمــه زنده یــاد بابک پاکزاد ازســوی 

نشــر اختران منتشر شــده اســت. جیمز پتراس استاد 

جامعه شناسی دانشگاه های ایاالت متحده و کارشناس 

جنبش های اجتماعی در آمریکای التین، ازجمله منابع 

مهم و روشــنگر در حوزه نقد فضای مســلط فکری و 

فرهنگی بر جهان در دهه های اخیر است که به بسیاری 

از ادعاهای نقادانه نظریه پردازان و مدافعان نولیبرالیسم 

در جهت تخطئه اندیشه های اجتماعی و کارنامه آن و 

پرسش های مطرح در این حوزه پاسخ می دهد. پتراس 

در مقاله دوم کتــاب، «امپراتوری نئومرکانتلیســتی در 

آمریکای التین»، درباره اقتصاد بین الملل و اســتراتژی 

امپریالیســتی در مناطق مختلف جهان بحث می کند. 

در ایــن مقاله از امپراتوری هــای اروپایی- آمریکایی در 

پنج قاره در تحمیل نولیبرالیســم ازطریق بازکردن درها 

و دســت اندازی به شرکت های ملی ســودآور (دولتی 

و خصوصــی) و نفوذ در بازارهــا و در نتیجه تعمیق و 

گســترش و اعمال کنترل امپریالیســتی بر اقتصادهای 

جهان کم توسعه سخن گفته شده است. در مقاله «برزیل 

و منطقه تجــارت آزاد قاره آمریــکا»، جهت گیری های 

اقتصادی و اجتماعی در این کشور بررسی می شود و از 

موضع لوئیس ایناســیو لوال دا سیلوا در نشست مجمع 

عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۰۳ در انتقاد 

از حمایت گرایی کشــورهای صنعتی از تولید داخلی و 

ممانعت از توســعه نیروهای مولده جهانی که با دفاع 

از پویایی اقتصاد جهانی برمبنــای آزادی تجارت کامل 

همراه بود، انتقاد شده است. در مقاله آخر کتاب، «تمام 

این سخن ســرایی ها پیرامون «جامعه مدنی» ما را به 

جایی نمی رساند» که محصول مشترک عزیز چودری و 

بابک پاکزاد است، مفهوم جامعه مدنی به نقد کشیده 

شده و اشاره به این امر می شود که عمال سازمان مافیا، 

زمین داران فئودال، قماربازان بخش مالی، بانک داران 

ثروتمندی که خواستار دریافت سودهای سرسام آور از 

بدهی های داخلی هســتند، زمین دارانی که کشاورزان 

را از زمین هــا بیرون اندخته اند و ... نیز در کنار مردمی 

کــه در خیابان ها دســت به اقــدام مســتقیم علیه 

مسئوالن زده و با گاز اشک آور، گلوله های ساچمه ای، 

اسپری های فلفل و باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفته 

و دســتگیر می شــوند، بخش هایــی از جامعه مدنی 

هستند. بدین ترتیب جامعه مدنی اساسا نشان دهنده 

میدانــی از مبارزه اجتماعی اســت کــه چالش های 

مختلف اجتماعــی، اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و 

حتی نظامی بین نیروهای مختلف آن در جریان است 

که هر یک نیز می کوشند تا از همه ابزارها و امکاناتی 

کــه این به اصطالح جامعه مدنــی در اختیارش قرار 

داده است، اهداف خود را دنبال کرده و کار خود را به 

پیش برد. پتراس با اشاره به تعاریف و آثار به جا مانده 

از گرامشی، دوتوکویل، پوتنام، هگل، مارکس و بسیاری 

دیگــر نتیجــه می گیرد که هر کســی از ایــن مفهوم، 

برداشت خاص خود را دارد و به نوعی هشدار می دهد 

که برداشت غیرنقادانه از این واژه می تواند بر مبارزات 

مردمی برای کســب حقوق اولیه، تعیین سرنوشــت 

خویش، کســب آزادی و مبارزات ضداســتعماری و 

مبارزه علیه امپریالیســم و نولیبرالیسم در چهره های 

گوناگون آسیب وارد کند.

بررسى

گسست  از  لیبرالیسم
مانوئل کاســتلز جامعه شناس اسپانیایی به همراه  �

جــان ون دایــک و بــری ولمــن اصطــالح «جامعه 

شــبکه ای» و مؤلفه های جدیــد آن را مطرح کرده اند 

و توســعه مفهومی داده انــد. در بیــن نظریه پردازان 

علم ارتباطات، کاســتلز نویســنده ای متمایز است. او 

حوزه های جامعه شناسی شهری، مطالعات سازمانی، 

مطالعــات فضای مجــازی، جنبش هــای اجتماعی، 

جامعه شناســی فرهنگ و اقتصاد سیاســی را در کنار 

هم مطالعــه می کند تا یــک تحلیل بین رشــته ای از 

جهان پیچیده رسانه ای شــده امروز به دســت دهد. از 

کاستلز پیش از این ســه گانه «عصر اطالعات و ظهور 

جامعه شبکه ای» (۱۳۸۰)، «گفت و گوهایی با کاستلز» 

(۱۳۸۴)، «شبکه های خشم و امید» (۱۳۹۳) و «تئوری 

شــبکه ای قدرت» (۱۳۹۷) به فارسی ترجمه و منتشر 

شده اســت. او در سفری که در ســال ۱۳۸۵ به ایران 

داشــت در چند سخنرانی در دانشــگاه ها و نهادهای 

پژوهشی اندیشه های خود را پیرامون جامعه شبکه ای 

و انفورماتیک تبیین و تحلیل کرد. کتاب اخیر کاســتلز 

با عنوان «گســیختگی: بحران لیبرال دموکراسی» علل 

و عواقب گســیختگی میان شــهروندان و دولت ها و 

ریشه تمامی بحران ها یعنی بحران لیبرال دموکراسی 

را بررســی می کند، لیبرال دموکراســی که آخرین امید 

بــرای غلبه بر فاجعه تاریخی جنگ ها و خشــونت ها 

بود. کاســتلز در مقدمــه اذعان می کند کــه راه حلی 

ارائــه نمی کند، چراکه راه حلی ندارد و معتقد اســت 

بــرای هر کشــوری راه حلی متفاوت الزم اســت: «اما 

اگر بحران سیاســی ای که من توصیــف می کنم ابعاد 

جهانی فراتر از ویژگی های یکتای هر جامعه داشــته 

باشــد، این بحران مطمئنا در زمینه فروپاشی تدریجی 

الگوی نمایندگی است. فروپاشی ای که هر چه تشدید 

می شود، ما را درســت در همان لحظه ای که ابرهای 

طوفانی بر سر زندگی مان جمع شده اند، بدون ابزارهای 

کارا برای حل جمعی مســائل اصلی، تنها می گذارد». 

ایــن کتاب بــه تازگی بــا ترجمه محمد رهبــری و با 

مقدمه ای از هادی خانیکی از ســوی انتشــارات اگر و 

همچنیــن با ترجمه دیگری از ســوی مجتبی قلی پور 

و انتشــارات پژوهشکده مطالعات راهبردی روانه بازار 

شده اســت. در این کتاب، کاســتلز به بررسی بحرانی 

در جهــان امروز می پــردازد که از نظر او منشــأ همه 

بحران هاست: بحران لیبرال دموکراسی و گسست بین 

حکومت ها و شهروندانشــان. اکثر شــهروندان جهان 

امروز به نمایندگان سیاسی شان، احزاب سیاسی بزرگ، 

نهادهای سیاســی جاافتاده و حکومت هایشان اعتماد 

ندارند. از نظر کاســتلز، این بحران مشروعیت گسترده 

می تواند بسیاری از اتفاقاتی را که در سال های اخیر در 

چشم انداز سیاســی جهان رخ داده اند، توضیح دهد: 

اتفاقاتی چــون انتخاب غیرمنتظــره دونالد ترامپ در 

سال ۲۰۱۶، برگزیت، شکست احزاب سیاسی سنتی در 

فرانســه و انتخاب یک تازه وارد سیاسی به نام مکرون، 

دگرگونــی نظام حزبــی در اســپانیا (از جمله جنبش 

جدایی طلبانه در کاتالونیا)، قدرت  گرفتن راست افراطی 

در اروپــا و چالش هــای ملی گرایانه ای کــه اتحادیه 

اروپا را تهدید می کنند. کاســتلز در این کتاب کوتاه اما 

از نظر موضوعی گســترده، هر یک از ایــن رویدادها را 

تحلیل می کند و برخی از علــل احتمالی بی عالقگی 

مردم به نهادهای لیبرال دموکراســی، از جمله اثرات 

جهانی شــدن، اثرات سیاســت رســانه ای و اینترنت، 

فســاد فزاینده سیاســتمداران، جدایی طبقه سیاسی 

حرفه ای از جامعه مدنی و انتقاد از نظم موجود توسط 

جنبش هــای اجتماعی جدید را بررســی می کند. این 

واقعیت که بسیاری از این روندها در زمینه های بسیار 

متفاوت رخ می دهند نشان دهنده این  است که ما شاهد 

بحرانی عمیق در مدل دموکراســی ای هستیم که در 

نیم قرن گذشته شالوده ثبات سیاسی در بخش بزرگی 

از جغرافیای جهان بوده است. بحران همه گیری کرونا 

که چند ماه پس از نوشــتن کتاب جهان را درنوردید و 

دموکراســی ها را در معرض انتقاد و هجمه قرار داد، 

نشــان دهنده جدی و عمیق  بودن بحرانی اســت که 

کاستلز در سراسر این کتاب تالش کرده است تا برخی 

از ابعــاد و پیامدهای آن را روشــن کنــد. خانیکی در 

بخشــی از مقدمه خود بر ترجمه این کتاب می نویسد: 

«کتاب «گســیختگی: بحران لیبرال دموکراسی» که در 

ســال ۲۰۱۸ منتشر شده اســت، زمینه ها، مصداق ها و 

آثار بحران هــای جدید جهانی تحت تأثیــر ارتباطات 

شبکه ای شــده را طرح می کند. کاستلز در این کتاب به 

دنبال اثبات آن است که دموکراسی، که سال ها باعث 

ثبات در بسیاری از کشورها شده بود، اکنون با مسائل و 

چالش های عمیقی روبه روست. او در این کتاب عوامل 

مؤثر بر این رخداد را عمدتا ناشی از تحوالت ارتباطی، 

اجتماعــی، فرهنگی و روانی می دانــد که حاصل آن 

بی اعتمادی اکثر شهروندان به نهادها، رهبران و احزاب 

سیاسی اســت و این موضوع خود موجب شکل گیری 

نوعی بحران گسترده مشروعیت در بسیاری از کشورها 

شده است». کاســتلز با برشمردن مشــکالت متعدد 

آنها را نتیجه بحران در لیبرال دموکراسی می داند و بر 

ضرورت گسست از این نظم اجتماعی و اقتصادی تأکید 

می کند: «ناامنی شــغلی و دســتمزدهای اندک ادامه 

می یابد، تروریسم متعصبانه ای که همزیستی انسان ها 

را ناممکن کرده است، آتش ترس را هرروز شعله ورتر 

می کند و به نام امنیت، آزادی را محدود می نماید».
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مقدمــه مترجم: با وجود اینکه اجرای سیاســت های 
نولیبرالیسم در کشــورهای مختلف جهان متفاوت است 
اما آثار و تبعات یکسانی بر روند زندگی مردم وارد می کند. 
در مطلب پیش رو نویسنده تأثیر نولیبرالیسم بر حوزه مهم 
آموزش، چگونگــی روند نزولی کیفیت آمــوزش عالی و 
تبدیل شدن آن به کاالیی خصوصی در دست ثروتمندان و 
محرومیت اکثریت جامعه از موهبت رایگان آموزش را در 
آمریکا تشریح کرده است که با برخی شباهت ها می توان 
همیــن فرایند را در مــورد وضعیت فعلی ایــران و روند 
افزایشی پولی شدن آموزش، به ویژه آموزش عالی، در یک 
دهه اخیر مقایســه کرد. بث مینتز، استاد جامعه شناسی 
دانشگاه ورمونت آمریکاست. عرصه های تحقیقاتی مورد 
عالقه وی جداسازی شــغلی، ساختار شرکتی، جنسیت و 

مراقبت های بهداشتی است.

در مقاله ای که اخیرا در «نشــریه آمریکایی اقتصاد و 

جامعه شناسی» منتشــر کردم تالش کرده ام با استفاده از 

مقوله «دانشــجو در مقام مشــتری» به فهم این موضوع 

کمک کنم که چرا دانشــگاه تا این اندازه گران اســت. در 

ســه عامل تأثیر گذار بر زیاد بودن هزینه ها کنکاش کرده ام: 

۱) درکــی کــه امــروزه از تحصیالت به مثابــه یک کاالی 

خصوصی و نه عمومی وجود دارد؛ ۲) شــیوه تأمین مالی 

دانشــگاه ها و مــدارس و ۳) «بازاری ســازی» تحصیالت 

عالی. این فرایندها، دانشــجویانی می ســازند که به واقع 

مشــتری اند، اما نباید از نظر دور داشــت که این تغییر در 

مجموعه ای از مفروضات نولیبرال ریشه دارد- مفروضاتی 

که شــیوه اندیشــیدن ما به تحصیالت و ســازماندهی و 

تأمیــن مالی آن را چارچوب می بخشــد - و نــه این یا آن 

تغییر بنیادی در میان جوانان را. نولیبرالیســم، ایدئولوژی 

غالــب این برهه تاریخی اســت و باور به مــواردی از این 

دســت را شامل می شود: کارایی بازار آزاد و مقررات زدایی 

و خصوصی ســازی بخش عمومی (دولتی) که اقتضای 

بازارهاســت؛ کاهش مالیــات؛ کنارگذاشــتن دولت رفاه 

و جایگزینــی انــگاره کاالهــای عمومــی با مســئولیت 

شــخصی در قبال رفاه خویشــتن. از زمان ریگان تاکنون، 

نولیبرالیسم، خصلت بخش تمامی دولت های دموکرات 

و جمهوری خــواه در آمریکا بوده اســت و درحال حاضر 

بخش اعظمی از حیات زندگی های اقتصادی و سیاســی 

ما را ساختار می دهد و از جمله شکل دهنده رویه نهادی 

و کنش فردی در دانشگاه بوده است. در اندیشه نولیبرال، 

تحصیالت عالی یک سرمایه گذاری مالی برای دانشجویان 

تلقی می شود و مفروض آن است که کالج ها و دانشگاه ها 

باید درســت مثل بخش های دیگر اقتصاد بر سر مشتریان 

با یکدیگر رقابت کنند. این باورها بنیانی شــده است برای 

خط مشــی رســمی آموزش عالی و رویه نهادی داخلی 

این مؤسســات؛ البته باعث کارایی بیشتر آکادمی نشده اند 

و بــه جایش به هزینه های لگام گســیخته ای که شــاهد 

آن هســتیم، دامن زده اند. در ایــاالت متحده اصل بحث 

تأمین مالی تحصیالت این اســت که آیــا تحصیالت یک 

کاالی عمومی هســت یا نه؛ یعنی اینکــه آیا کل جامعه 

از بخش تحصیل کرده جمعیتش نفــع می برد یا نه، این 

ســرمایه گذاری ای اســت از جانب فرد که عایدی اش به 

شکل درآمدهای آتی است. در سال های اخیر نگرش دوم 

یعنی تحصیالت به مثابه کاالی خصوصی دست باال را پیدا 

کرده است و این تأثیر عمیقی بر امر تأمین مالی مؤسسات 

داشته است. از اینجا می توان فهمید که چرا کمکی مالی 

مبتنی بر نیاز تا این اندازه در قالب وام ارائه می شــود و نه 

هدیه، و اینکه چرا کالج ها و دانشــگاه های دولتی به نحو 

نظام منــدی دارند از تأمین مالی محروم می شــوند. دیگر 

اینکه، هرچند نظریه پردازان از مدت ها پیش گفته بودند که 

مدارس بازتولیدکننده نظام طبقاتی هستند، پیروزی دستور 

کار نولیبرال نقش تحصیالت را در استوار ساختن امتیازات 

تشــدید کرده اســت. اینکه بقــای کالج ها و دانشــگاه ها 

منوط به آنهایی است که شهریه ها را می پردازند به الزام 

ســاختاری امتیاز قائل شــدن برای مرفهان و نادیده گرفتن 

نیازهای بسیاری از دانشــجویان با درآمد پایین و متوسط 

تعبیر می شــود. البته بر رفتار دانشجو نیز تأثیر ژرفی دارد؛ 

چراکه تحصیالت تبدیل به کاالیی می شــود که قرار است 

بــرای مزیت رقابتی در بازار کار مورد اســتفاده قرار گیرد، 

و بدین سان دانشــجوها به مشــتریانی بدل می شوند که 

باید به دنبالشــان بود. کالج ها و دانشــگاه ها برای جذب 

دانشجو در یک محیط شــدیدا رقابتی در همه جور کاری 

ســرمایه گذاری می کنند با این امید که خودشان را از دیگر 

مؤسسات متمایز ســازند. اما طرز کار بازار این گونه است 

که همه از رویه هــای موفق الگوبــرداری می کنند و این 

یعنی آنکه خیلی از ابداعات گران قیمت نهایتا به چیزهای 

پیش پاافتــاده و معمــول تبدیل می شــوند. این موضوع 

شــامل خوابگاه های آن چنانــی، تاالرهــای غذاخوری و 

کالس های درس مجهز فناوری های روز نیز می شــود که 

چنانکه می دانیم امروزه در هر دانشگاهی یافت می شوند. 

واقعیــت امر آن اســت که حوزه آکادمــی به مدت چند 

دهه در تب و تاب ساخت و ســازهایی بــوده که هزینه اش 

اغلــب با وام هــای بلندمدت تأمین می شــده اســت. در 

فاصله سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۲، مبلغ پرداختی سود وام ها 

برای کالج ها و دانشــگاه های چهارســاله (غیرانتفاعی) 

از شــش میلیارد دالر به ۱۱ میلیارد دالر رســیده اســت، 

یعنــی تقریبا دو برابر شــده اســت. برای مثال دانشــگاه 

کلرادو تقریبا ۱٫۵ میلیارد دالر در ســال ۲۰۱۹ بدهکار بود 

و ۳٫۶ درصــد بودجه عملیاتی ســاالنه اش صرف وام ها 

می شد. در عین حال خدمات گســترده دانشجویی وسایل 

متداولی برای جذب دانشجو هســتند و با اینکه معموال 

مســتلزم مخارج سرمایه ای کالن نیستند، باعث می شوند 

بخش های مدیریتی رشــد کرده و شاخ و برگ پیدا کنند. با 

یک تعریــف کوتاه دامنه از خدمات دانشــجویی می توان 

گفت کــه ۸٫۴ درصــد مخارج در مؤسســات خصوصی 

آمــوزش عالی چهارســاله (غیرانتفاعــی) و ۴٫۹ درصد 

مخارِج همتای عمومی (دولتی) همین مؤسسات، صرف 

خدمات دانشــجویی می شــود و این موضوع در کاهش 

ســهم هزینه های آموزشی نقش داشته است؛ درصد این 

ســهم در بودجه سال تحصیلی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ برای بخش 

دولتی و بخش خصوصــی (غیرانتفاعی) به ترتیب ۲۷و 

۳۱ درصد بوده اســت. حال نیم میلیارددالری که هرسال 

صرف تبلیغات می شود را هم اضافه کنید تا نقش رقابت 

و بازاری سازی در باالرفتن شهریه ها روشن تر شود. در میان 

خانواده های طبقه متوسطی، اصل و اساس چشم اندازها 

و اهداف دانشگاهی، کسب اعتبار است. وقتی تحصیالت را 

وسیله ای برای کسب مزیت رقابتی در بازار کار – به عنوان 

یک کاالی خصوصی – می دانند و تصور بر این اســت که 

فارغ التحصیل شدن از یک دانشگاه با اسم و رسم، فرد را از 

خیل عظیم رقبا متمایز می سازد طبیعی است که دانشجو 

کسب اعتبار را راهبردی معقول برای بیشینه سازی عواید 

سرمایه گذاری ببیند. کالج ها و دانشگاه ها هم خوب متوجه 

این موضوع هستند و بسیاری از راهبردهای جذب دانشجو 

بــر باالبردن رتبه مؤسســه بــه لحاظ اعتبــار متمرکزند. 

 U.S.» توجهی که کالج ها و دانشــگاه ها به فهرست های

New» و «World Report» نشــان می دهند نیز از همین 

رو است. مؤسســات حواس جمع راه هایی برای باال بردن 

نمره هاشــان در این فهرست ها یافته اند و یک شیوه بسیار 

متداول – و گران قیمت – تخفیف  شــهریه اســت، یعنی 

اعطای بورس به مشــتریان دســتاوردآفرین که در ارتقای 

نمایه ســخت گزینی مؤسســه تأثیر مثبت دارند. به تدریج 

این رویــه در همه جا رواج یافــت به طوری که حال فقط 

معدودی از دانشــجوها کل مبلــغ را می پردازند. به طور 

میانگین، در ســال ۲۰۱۸ مؤسسات غیرانتفاعی خصوصی 

۵۵ درصد شــهریه های رســمی را وصــول می کردند و 

تقریبا ۸۲ درصد از دانشجوها از تخفیف برخوردار شدند. 

دانشــگاه های دولتــی، باالخص دانشــگاه های نخبه، از 

کمک های اســتحقاقی برای جذب دانشــجوهای موفق 

برون ایالتی اســتفاده می کنند، دانشجویانی که می توانند 

اعتبار مؤسســه را بهبود بخشــیده و – الاقل روی کاغذ – 

با پرداختن شــهریه های باالتر در مقایسه با دانشجوهای 

درون ایالتی کاهش کمک های دولت ایالتی را جبران کنند. 

اما اینجا هم پس از آنکه همه مؤسســات یک نوآوری را 

اتخــاذ کردند، دیگر آن نوآوری چندان در متمایزســاختن 

یک مؤسسه از دیگران تأثیری ندارد  و در عین حال همچنان 

سر جایش باقی می ماند. تحقیقات ابتدایی نشان می دهد 

که این رویکرد چنان فراگیر و رقابت چنان شدید است که 

شاید به این ترتیب کل عایدی حاصل از شهریه ها کاهش 

یابد و این یعنی آنکه باالخص دانشگاه های دولتی در قبال 

به شکست انجامیدن برنامه تخفیف شهریه آسیب پذیرند.

نکته دیگر آنکه این برنامه مبالغ اســتحقاقی به نفع 

ثروتمندهاست، چون توســعه آن به هزینه بورسیه های 

مبتنی  بر  نیاز بوده است و عمدتا هم نصیب دانشجویانی 

از خانواده های با رده های درآمدی باالتر می شود؛ چنانکه  

هرچقــدر رده درآمــدی خانواده دانشــجو باالتر اســت، 

جوایز تحصیلی وی نیز بیشــترند. این موضوع به کاهش 

ســهم دانشجوهایی با درآمد اندک و اقلیت ها از مجموع 

جمعیت دانشــجویی انجامیده است. آسیب این روند که 

به طور کلی در دانشــگاه ها مشــهود است، بیشتر متوجه 

دانشگاه های دولتی بوده اســت. نولیبرالیسم، ایدئولوژی 

غالــب برهه کنونــی، در رواج پدیده «دانشــجو در مقام 

مشتری» نقش داشته و پیامدهای پرهزینه ای به بار آورده 

اســت. برای نمونه، نگرش رایج امــروزی به تحصیالت، 

توجیه کننده حذف عظیم کمک های مالی به مؤسســات 

تحصیالت عالی اســت و از آن می تــوان دریافت که چرا 

در حال انتقال هزینه ها از جامعه به فرد هستیم. با توجه 

به باوری که به قدرت بازار وجود دارد، حوزه فعالیت های 

غیرانتفاعــی نیز حــال دیگر از منطــق بخش خصوصی 

پیروی می کند و کالج ها و دانشــگاه ها برای آنکه بتوانند 

در ایــن روند بازاری ســازی و خصوصی ســازی بقا  یابند، 

رویه هــای نهادی خاصی ایجاد کرده انــد. از این واقعیت 

که اتکای مؤسســات به دانشــجوهایی است که از عهده 

مخارج بر می آیند می توان بســیاری از راهبردهای وسیعا 

اتخاذشــده را درک کرد اما ایــن راهبردها به عوض آنکه 

مزیتی در رقابت بر سر عایدی باشند، ضروریات پرهزینه ای 

خلق کرده اند. نتیجه آنکه شــهریه ها ســر به آسمان زده 

و ترکیب طبقاتی و نژادی/قومی محیط های دانشــگاهی 

معاصر از این موضوع بســیار تأثیر پذیرفته است. برخالف 

حکمت متعارف اعتماد به بازار، از این بررسی  ها می توان 

نتیجه گرفت که شرکتی سازی و بازاری سازی، عوامل مهم 

افزایش شهریه ها هستند.

منبع: مانتلی ریویو

هنری ژیرو منتقــد فرهنگــی آمریکایی کانادایی و یکــی از نظریه پردازان 

مؤســس تعلیم و تربیت انتقادی در ایاالت متحده است. او به جهت کارهای 

تحقیقاتــی اش در حوزه مطالعات فرهنگی، مطالعات جوانان، تعلیم و تربیت 

انتقادی، فرهنگ عامه، مطالعات رســانه، نظریه اجتماعی و سیاست آموزش 

عمومی و آموزش عالی مشهور است. موضوعات مورد عالقه او به خصوص 

چیزی است که خود جنگ علیه جوانان، شرکتی کردن آموزش عالی، سیاست 

نولیبرالیسم، حمله به سواد عمومی و فروپاشی خاطره عمومی، تعلیم و تربیت 

عمومی، ماهیت آموزشــی سیاســت؛ و ظهور جنبش های متنوع جوانان در 

سرتاســر جهان می خواند. برخــی از کتاب های اخیــر او عبارت اند از: «جنگ 

نولیبرالیسم بر سر آموزش عالی» (۲۰۱۴)، «خشونت فراموشی سازمان یافته» 

 ،(۲۰۱۵) جدیــد»  اقتدارگرایــی  عصــر  در  خطرنــاک  «فکرهــای   ،(۲۰۱۴)

«اعتیاد آمریــکا به تروریســم» (۲۰۱۶)، «آمریکا در جنگ با خــود» (۲۰۱۷)، 

«به خطرانداختن عرصه عمومــی» (۲۰۱۸)، و «کابوس آمریکایی: رویارویی با 

فاشیســم» (۲۰۱۸). از نظر ژیرو آموزش عالی، در هماهنگی هر چه بیشــتر با 

نیروهای بازار، عمدتا مملو از تدریس اصول تجارت و ارزش های شرکتی است، 

و در یک فرهنگ حسابرســی نولیبرال مدیران دانشــگاه همان ارزشی را دارند 

که هیئت مدیره شرکت ها یا بوروکرات ها. در برهه تاریخی کنونی بی سوادی و 

جهل ظاهر جامعه ای را شــکل می دهند که در آن اهمیت سواد عمومی هم 

در آموزش عالی و هم در کل جامعه این چنین کاهش یافته است.

به زعم او نولیبرالیســم بدل به ایدئولوژی غالب زمانه ما شــده و جایگاه 

خود را به عنوان ویژگی محوری سیاســت تثبیت کرده. نه فقط خود را نظامی 

سیاســی و اقتصادی تعریف می کند کــه هدفش تحکیم قدرت در دســتان 

شــرکت ها و نخبگان مالی است؛ بلکه جنگی بر ســر ایده ها راه انداخته. در 

این مــورد به خصوص خود را به منزله نوعی عقل ســلیم تعریف کرده و در 

مقام شــیوه ای از تعلیم و تربیت عمومی کار می کنــد و قالبی فراهم می آورد 

برای شــکل دادن به نه فقط بازارها بلکه کل حیــات اجتماعی. به این اعتبار، 

نولیبرالیســم فقــط از طریق آمــوزش عالــی و آموزش عمومــی ارزش ها، 

هویت ها، و شــیوه های عاملیت بازارمحور را تولیــد و توزیع نمی کند؛ بلکه با 

دم و دستگاه های فرهنگی وســیع تری همه نهادهای مسلط و همه مناسبات 

زندگی روزمره را خصوصی، فارغ از مقررات، تابع اقتضائات اقتصادی و تحت 

سلطه فرامین خصوصی سازی، کارآمدی، مقررات زدایی، و کاالیی سازی کرده 

و می کند. از دهه ۱۹۷۰ به بعد هرچه زمام نهادهای مســلط در جامعه بیشتر 

به دســت ایدئولوژی نولیبرال افتاده، برداشت آن از عقل سلیم یک فردگرایی 

مهارگسیخته، رقابت شدید، حمله خشن به دولت رفاه پرور، تضعیف مواهب 

عمومــی، و حمله آن به همه الگوهای جمع گرایــی که با ارزش های بازار در 

تضادند به هژمونی مسلط جوامع سرمایه ساالر بدل شده.

ژیرو معتقد اســت بســیاری از چپ گرایان عاجز از درک این نکته بوده اند 

که نولیبرالیســم چیزی بیش از ساختارهای اقتصادی است و بیش از آن، یک 

نیروی تعلیمی قوی اســت   به خصوص در دوران رسانه های اجتماعی که بر 

همه ســطوح جامعه مدنی ســلطه ای تام و تمام دارد. دامنه گسترش آن نه 

فقط به آموزش بلکه به طیفی از رسانه های دیجیتالی و حوزه وسیع تر فرهنگ 

عامه می رسد. تحت ســیطره شــیوه های حکمرانی نولیبرال همه مناسبات 

اجتماعی تجاری شده اند، مهم نیست ســر و کارمان با چه نهادی باشد. رواج 

واژگان نولیبرالی کارایی و کارآمدی گواه اراده و توفیق آن در آوردن آموزش به 

کانون صحنه سیاست است. در ضمن هشداری است به مترقی ها، همان طور 

که پی یر بوردیو اصرار داشــت چپ گرایان جنبه های نمادین و تعلیمی مبارزه 

را دســت کم گرفته اند و سالح های مناسبی نســاخته اند برای جنگیدن در این 

جبهه. مدافعان نولیبرالیســم همواره دریافته اند که آموزش میدان مبارزه ای 

اســت بر ســر موضوعات داغی مثل نحوه آموزش جوانان، کســانی که باید 

آموزش ببینند، و بینشــی نسبت به حال و آینده که از همه ارزشمندتر و ارجح 

اســت. آموزش عالی در دهه شــصت ایاالت متحده و بســیاری از کشورهای 

دیگــر دوره ای انقالبی را از ســر گذراند. دانشــجویان می خواســتند آموزش 

را بــه منزله حوزه عمومــی دموکراتیک بازتعریف و در ضمــن آن را به روی 

گروه هــای مختلفی باز کنند که تا آن زمان از دایره آموزش بیرون مانده بودند. 

محافظه کاران از این تغییر بســیار ترســیده بودند و هرچه در توان داشتند در 

مقابله با آن کردند. از دهه ۱۹۶۰ به بعد، محافظه کاران، به خصوص راســت 

نولیبرال، جنگی به راه انداختند بر سر آموزش تا آن را از شر نقش احتمالی اش 

در حوزه عمومــی دموکراتیک خالص کنند. در عین حــال درصدد هجمه به 

آموزش بودند تا شــیوه های حکمرانی آن را از نو شکل دهند، قدرت استادان 

را کــم کنند، اولویت را به دانش ابزاری در خدمت بازار دهند، دانشــجویان را 

بیش از هر چیز مشــتری و مصرف کننده بخوانند، و کارکــرد آموزش عالی را 

عمدتا تقلیل دهند به پرورش نیروی کار جهانی. هســته اصلی سرمایه گذاری 

نولیبرالی در آموزش میل به سســت کردن تعهد دانشــگاه است به حقیقت، 

تفکــر انتقادی، و الزام آن به دفاع از عدالت و مســئولیت پذیری در محافظت 

از منافع جوانانی که وارد جهانی می شوند مملو از نابرابری، طرد، و خشونت 

چــه در خانه و چــه در بیرون از خانه. آموزش عالی شــاید یکــی از معدود 

نهادهای باقی مانده در جوامع نولیبرالی باشــد که فضایی حمایتی در اختیار 

جوانان می گذارد تا سؤال کنند، زیر سؤال ببرند و برخالف جریان آب شنا کنند. 

نولیبرالیســم چنین فضایی را خطرناک می یابد. به عقیده ژیرو نولیبرال ها هر 

کاری کرده انــد تا آموزش عالی را از بین ببرنــد، یعنی آموزش عالی به منزله 

فضایی که در آن دانشــجویان می توانند شهروندی انتقادی خود را پیاده کنند، 

اســتادان می توانند در ساختار حاکم بر آن مشــارکت داشته باشند، و آموزش 

می تواند به عنوان یک حق تعریف شود، نه امتیاز. با کاالیی شدن بیش از پیش 

دانش، بســیاری از دانشکده ها مک دونالدی شده اند و نتیجه آن را می توان در 

برنامه های آموزشــی آنها دید که شبیه منوی فست فودهاست. از این گذشته، 

اساتید دانشگاه روز به روز بیشتر تابع الگوی مناسبات کاری وال مارت می شوند، 

مناســباتی که هدفشــان به گفته نوام چامســکی «کاهش هزینه های کار و 

افزایش سرســپردگی کارگران» است. در عصر بی ثباتی و انعطاف پذیری، اکثر 

اســاتید پاره وقت شــده اند، حداقل حقوق را می گیرند، مهار شرایط کاری شان 

را از دســت داده اند، پاداش هایشــان کم شــده و در کالس هایشان بحث های 

انتقــادی مربوط به موضوعات اجتماعی را طرح نمی کنند، چون می ترســند 

شغل شان را از دســت بدهند. مورد آخر شاید اصلی ترین موضوعی است که 

آزادی بیان و آزادی دانشگاهی را محدود می کند. به عالوه، خیلی از این اساتید 

بــا حقوق ناچیزی کــه می گیرند نمی توانند ماه را به آخر برســانند. اگر وضع 

اساتید دانشگاه ها از این قرار است و کارگران خدماتی محسوب می شوند، وضع 

دانشجویان چندان بهتر نیست و به شأن مصرف کننده و مشتری تنزل یافته اند. 

به عالوه، نه فقط دانشــجویان را با ارزش های رقابت جویانه، خصوصی شده و 

بازار محور نولیبرالیســم خفه کرده اند بلکه آنها را با این ارزش ها به شیوه های 

مختلــف چزانده اند، در قالب شــهریه های فوق العاده ســنگین، بدهی های 

نجومی به بانک ها و سایر نهادهای مالی و نبودن کاری مناسب. نولیبرالیسم، 

در مقام یک پروژه و جنبش، نمی گذارد معلمان و سایرین شرایطی ایجاد کنند 

که به دانشــجویان فرصت دهد دانش و شجاعت مدنی الزم را کسب کنند تا 

حس بیچارگی و کلبی مسلکی را نامقبول و امید را عملی بیابند. نولیبرالیسم، 

در مقام ایدئولوژی، با هر برداشــت ممکنی از دموکراســی در تضاد اســت و 

دموکراســی را دشمن بازار می داند، ولی به زعم ژیرو اگر شهروندان خودآیین، 

منتقد خویش، کنجکاو، فکور و مستقل نباشند دموکراسی به هیچ کار نمی آید. 

اگر قرار اســت دانشــجویان داوری ها و انتخاب های حیاتــی کنند و در فرایند 

تصمیم گیری هایی مشارکت کنند که زندگی روزمره، اصالح نهادها و خط مشی 

دولت ها را تحت تأثیر قرار می دهد، این ویژگی ها ضروری است.

نولیبرالیســم نحوه اســتفاده از زبان را هم در آمــوزش و هم در جامعه 

ســروته کرده. می کوشــد گفتارهای مربوط به دموکراســی لیبرال را مصادره 

کند، گفتارهایی که به تدریج پیش پاافتاده شــده اند تا هم معانی شان محدود 

شــود و هم از آنها در تقابل با معانی سنتی شان اســتفاده شود، به خصوص 

گفتارهای مربوط به حقوق بشــر، عدالت، داوری مستدل، عاملیت انتقادی و 

خود دموکراســی. نولیبرالیسم جنگی به راه انداخته نه فقط بر سر رابطه بین 

ساختارهای اقتصادی بلکه بر سر خاطره، کلمات، معنا و سیاست. کلماتی مثل 

آزادی را می گیــرد و آن را به آزادی مصرف محدود می کند، نفرت می پراکند و 

مفاهیمی مثل نفع شخصی و نوعی فردگرایی مفرط را به مقام یک عقل سلیم 

جدید می رســاند. برابری فرصت ها یعنی درگیری در رقابت های بی رحمانه، 

یک جور روحیه مبتنی بر جنگ همه با همه و بقای مناسب ترین شیوه رفتاری. 

واژگان نولیبرالیســم در خدمت خشــونت است، چون قابلیت تحقق جمعی 

اســتعدادهای انسان را کم می کند، فهم موسع از آزادی را که اساس گسترش 

عاملیت انســان اســت محدود می کند و تخیل اخالقی را با تقلیل آن به نفع 

بازار و انباشــت ســرمایه تضعیف می کند. کلمات، خاطره، زبان و معنا تحت 

ســیطره نولیبرالیسم به سالحی بدل شــده اند. از نظر ژیرو مسلما نه رسانه ها 

و نــه جریان های مترقی توجه کافی کرده اند به نحوه اســتعمار زبان توســط 

نولیبرالیســم چون هیچ یک از آنها توجه نکرده اند که بحران نولیبرالیســم نه 

فقط بحرانی اقتصادی بلکه بحران ایده هاســت. آنها آموزش را نیروی اصلی 

سیاســت قلمداد نکرده اند و این چنین محل تقاطع زبان، قدرت و سیاست در 

پارادایم نولیبرالی را عمدتا نادیده انگاشته اند.

نولیبرالیسم و بحران آموزش عالی

حمله به سواد عمومى

محوریت دولت در 
جهان معاصر

جیمز پتراس

ترجمه: بابک پاکزاد

ناشر: اختران

قیمت: 16000 تومان

گسیختگی: بحران 
لیبرال دموکراسی

مانوئل کاستلز

ترجمه: محمد رهبرى

ناشر: اگر

قیمت: 38000 تومان

بث مینتز . ترجمه: خسرو آقایى
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مرور

پیامدهای درد
درد یکی از شــرایط موجودیت انســانی است.  �

هیچ کس نیســت که بتوانــد برای همیشــه از آن 
بگریــزد. همــه دیر یــا زود به آن دچار می شــوند. 
زندگی بدون درد غیرقابل تصور اســت. درد همواره 
در یــک رنج مســتتر اســت و بالفاصلــه تبدیل به 
رنج بردن می شــود. رنج پژواکی درونی از درد و به 
نوعی مقیاسی ذهنی از آن است. رنج رفتارهای فرد 
را در دســت خود می گیرد، یعنی سبب می شود او 
تسلیم شــود یا در برابر فرایند دردآور مقاومت کند 
و بدین ترتیــب منافع فیزیکی یــا اخالقی او را وادار 
می کند در این آزمون وارد شــود. کتاب «درآمدی بر 
انسان شناسی درد و رنج در میان نابودی و نوزایی» 
اثــر داوید لو بروتــون که به تازگی بــا ترجمه ناصر 
فکوهی و از ســوی نشــر ثالث منتشر شــده بر آن 
اســت پیوندهای میان درد و رنج را مشخص کند و 
به موازات آن در پی فهم آن اســت که چرا بعضی 
دردها فاقد رنجند چنان که حتی ســبب می شــوند 
فرد بتواند به دردی که دوســت دارد نزدیک شود و 
از آن لذت هم ببرد؛ دردهای خودخواسته در خالل 
رفتارهای پرخطر، مراســم قربانی و اشکالی از درد 

که فرد آن را می پذیرد و می کوشد رامش کند.
داوید لو بروتون اســتاد جامعه شناسی دانشگاه 
استراســبورگ و عضو انستیتوی دانشگاهی فرانسه 
اســت. از جمله آثار او می توان بــه کتاب های زیر 
اشاره کرد: ناپدید شدن خویش، وسوسه ای معاصر، 
خنده: انسان شناســی خندیدن، قدم زدن بر جاده و 
کندی، انسان شناسی بدن و مدرنیته، انسان شناسی 
درد، طعــم جهــان، انسان شناســی حس هــا، در 
ســتایش قــدم زدن و حس کــردن جهــان. از این 
نویسنده کتاب «جامعه شناسی بدن» نیز پیش از این 
با ترجمه فکوهی به فارسی ترجمه و در نشر ثالث 
منتشــر شده است. فکوهی در مقدمه کوتاه خود بر 
کتاب خبر از انتشــار چندین کتاب دیگر از لو بروتون 
در آینده ای نزدیک می دهد. تجربه های درد در میان 
نابــودی و نوزایــی یکی از مهم تریــن منابع علمی 
درباره بررسی اجتماعی و انسان شناختی این پدیده 
اســت که می تواند هم برای متخصصان اجتماعی 
به کار آید و هم برای کنشــگران حوزه های پزشکی. 
لو بروتون در این کتــاب ابعاد گوناگون این پدیده را 

بررسی می کند.
رابطــه درد و رنــج در مرکز مباحــث این کتاب 
قــرار دارد. اگــر در فصل های نخســتین، بحث بر 
ســر دردی اســت که ســبب رنج کشــیدن بیمار یا 
پیامدهای تصادف یا شکنجه می شود، در فصل های 
دیگر دردهایی بررســی می شــود که بیشتر به لذت 

نزدیک انــد یا بــه نوعی تحقق یافتن خواســته های 
فــرد. در چارچــوب بیمــاری، تصادف یــا یک درد 
مهارناپذیر، تجربه به نوعی مانند ازدست دادن یک 
عضو اســت. فرد تغییر می کند اما بیش از هر چیز 
کاهش می یابد. او دیگر همان فرد ســابق نیست و 
رنج شدیدی دارد (فصل یک) با وجود این، حتی در 
شــرایطی که رنج فراتر از درد می رود، مسئله معنا 
به نوسان هایی دامن می زند که ناشی از تعلق های 
اجتماعــی، فرهنگــی و ویژگی هــای شــخصی اند 
(فصــل دوم) درد به شــدت هســتی را بــه لــرزه 
درمی آورد، اما گاه مطالعه برخی از سرگذشت های 
شخصی به ما نشــان می دهد که یک درد می تواند 
از فــرد در مقابل رنج هایــی به مراتــب هولناک تر 
محافظت کند. بدین ترتیب بدون آنکه بیمار آگاهی 
داشــته باشــد، درد به زندگی او معنا می دهد و به 
شــکلی متناقض ضروری اســت تا هستی از دست 
نــرود (فصل ســوم) اعمــال خشــونت مطلق بر 
دیگری، آن هــم دیگری ای که در دفــاع از خویش 
ناتوان اســت و تماما به خواســته های جالد خود 
وابسته اســت، فنونی از تخریب شــخص از طریق 
فروپاشیدن دقیق احساس هویت به وسیله آمیزه ای 
از خشــونت های فیزیکی و اخالقی در پی آن است 
که قربانی این رنج را با فشــاری روشــمند تا جایی 
پیش برد که تنها مرز آن مرگ است و آگاهی نسبت 
به آنکه انســان های دیگری هستند که چنین با یک 
انسان رفتار می کنند، به تصور این امر غیرقابل تصور 
و درهم شکســته اعتمــاد فرد نســبت بــه جهان 
بیش ازپیــش می افزایــد. (فصل چهــارم) به زعم 
نویســنده در فصل پنجم نوعی شهوانی شــدن درد 
حتی کمک می کند از شدتش بکاهیم. آویزان کردن 
بدن عمیقــا دوگانگی میان درد و لــذت را از میان 
می برد. آمیختگی احساس ها از شدت درد می کاهد 
و احســاس تحقق دادن به یک خواسته هم زمان با 
درد به نوعی لذت می انجامد که به سختی می توان 

 آن را با کلمات متعارف توصیف کرد.
فصــل ششــم دربــاره تجربــه زایمــان و درد 
حاصل از آن اســت. فصل هفتم درباره کنش های 
سادومازوخیســتی و مطالعــه زندگــی برخــی از 
طرفداران پیشین آن است. اگر درد هنوز می تواند در 
پهنه پدیده های تحمل پذیر باقی بماند، رنج همواره 
از جنس امری تحمیل شده باقی مانده است و خود 
را بدون آنکه درمانی برایش وجود داشــته باشد، بر 
فرد تحمیل می کند و به ازمیان رفتن هرگونه کنترلی 

بر خویشتن می انجامد. 

میان دو مجادله که یکی در قرن 
پنجم هجری (قرن یازدهم میالدی) 

رخ می دهد و دیگری در قرن 
هفدهم میالدی، نقاط اشتراک و 

افتراقی هست. طرف های مجادله 
همه دانشمند – فیلسوف اند چه 

ابن سینا چه ابن رشد چه نیوتون و 
چه الیب نیتس. تنها استثنا در این 
میان امام الحرمین است که متکلم 
است و هیچ اطالعی در مورد اینکه 

از دانش های زمانش چه می دانسته، 
نداریم. میان استدالل آنها و علم 

زمان شان هم رابطه نزدیکی وجود 
دارد. ابن سینا و ابن رشد هریک 
به سبک خود ارسطویی بودند، 

منتها ابن سینا یک ارسطویی 
تجدیدنظرطلب بود و ابن رشد یک 
ارسطویی ارتدوکس که البته به نظر 
من ابن رشد هم فیلسوف ارسطویی 

چندان ارتدوکسی نیست

هفته گذشته ســی  ونهمین نشســت از مجموعه درس گفتارهایی 
درباره ابن ســینا با عنوان «مســئله ممکن بودن جهان: از ابن ســینا تا 
الیب نیتس» با ســخنرانی حســین معصومی همدانی در شهر کتاب 
برگزار شد. معصومی همدانی مدرس ادبیات فارسی، تاریخ ریاضیات، 
تاریخ علم و فلسفه علم در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 
و دانشــگاه صنعتی شریف و نیز عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی و ویراســتار و سرپرست نگارش زندگی نامه علمی دانشمندان 
اسالمی است. آنچه در ادامه می خوانید گزیده ای از این نشست است:

ابن رشد فیلســوف بزرگ اندلسی اســت که در قرن ششم هجری 
زندگی می کرد و به شــارح ارسطو معروف اســت. او همچنین فقیه، 
طبیب و منجم نیز بود. ابن رشــد به جز شــرح های ارسطو، سه کتاب 
شــخصی نوشــت که پاســخی فکری به مســائل زمانه اش اســت. 
معروف تریــن آنها کتاب «تهافت التهافت» اســت کــه در جواب اثر 
غزالی به نام «تهافت الفالســفه» نوشــته و در آنجا سعی می کند به 
ایرادهایی که غزالی به فالســفه گرفته است، پاســخ دهد. غزالی در 
«تهافت الفالســفه» فالسفه را تکفیر می کند. اســتراتژی ابن رشد این 
اســت که بگوید فلســفه واقعی، یعنی فلسفه ارســطو، از ایرادهای 
غزالی ایمن اســت. این ایرادها به این دلیل برای غزالی مطرح شــده 
که فارابی و به خصوص ابن ســینا مســائلی را وارد فلســفه کرده اند 
که فلسفه ارســطو را منحرف کرده اســت. کتاب دوم ابن رشد کتابی 
اســت به نام «کتاب فصل المقال فی مابین الحکمه و الشــریعه من 
االتصال»؛ یعنی ســخن فرجامین و بیان پیوندهایی بین دین و فلسفه. 
این کتاب به یک معنی اثر فقهی اســت؛ چون ابن رشد به عنوان فقیه 
و قاضی می خواهد بگوید حکم شــرعی  آموختن و آموزش فلســفه 
چیست؛ یعنی مکروه است یا مباح یا حرام یا واجب؟ جواب او به این 
مسئله این است که پرداختن به فلسفه برای گروه هایی از مردم مباح 
و بلکه واجب است. این گروه ها کسانی اند که می توانند استدالل های 
برهانی را درک کنند. خود قرآن هم در اشاراتی این گروه از مردم را به 
پرداختن به فلسفه دعوت می کند. اما آموختن فلسفه به مردم عادی، 
یعنی کســانی که قــدرت درک چنین اســتدالل هایی را ندارند، حرام 
اســت. از نظر ابن رشد دین و فلســفه هر دو یک چیز می گویند، اما به 
زبان های مختلف. مخاطب دین همه مردم هستند (هم عموم و هم 
فالسفه)، اما مخاطب فلسفه فقط فیلسوفان اند. این تفاوت مخاطبان 
یک نوع تفــاوت زبان را هم به دنبال خود مــی آورد. این تفاوت زبان 
بر اســاس تقســیم ابن رشــد بر می گردد به تفاوتی که ارسطو بین سه 
نوع استدالل می گذارد: اســتدالل های خطابی، استدالل های جدلی و 
استدالل های برهانی. به نظر او زبان قرآن و کال زبان متون دینی غالبا 
ولی نه همیشه، خطابی اســت و مقدماتش هم خطابی است؛ چون 
این گونه استدالل و مقدمات مردم عادی را بهتر اقناع می کند. می گوید 
مردم عادی باید آیات قرآنی را به همان معنای ظاهری شــان بگیرند، 
اما چون فیلســوفان هم مــورد خطاب قرآن هســتند و در عین حال 
فیلسوفان نمی توانند تعبیر لفظی برخی آیات را بپذیرند، باید آن آیات 
را تأویل کنند. همان گونه که ابن رشــد می گوید، برخی از قسمت های 
قرآن به فیلسوفان چشمک می زند که بیا مرا تأویل کن. اما فیلسوفان 
نباید نتایجی را که از تأویل به دست می آورند به مردم عادی بیاموزند 
یا حتی با ایشان مطرح کنند. به همین دلیل ابن رشد غزالی را به شدت 
نکوهــش می کنــد که چــرا در آثاری که بــرای عموم مردم نوشــته 
تأویل هایی را مطرح کرده که مخصوص فیلســوفان اســت. اما غیر از 
فیلســوفان و عوام در آن زمان، از نظر ابن رشد گروه سومی هم بودند 
که عقاید و آرایشــان بسیار رایج تر از فیلســوفان بود و پیروانشان هم 
بسیار بیشتر از فالسفه بودند و ظاهرا عقایدشان هم در حال گسترش 
بود؛ این گروه سوم متکلمان اند. مهم ترین گروه های متکلمان در زمان 

ابن رشد معتزلیان و اشعریان بودند.
نقد ابن رشد به متکلمان

فرق بین متکلمان اشــعری و بقیه گروه های فکری که ابن رشد با 
آنها مخالف اســت، از جمله فالسفه سینوی، در این بود که متکلمان 
اعتقاد به نظریات خود را برای عموم مردم الزم می دانســتند. ابن رشد 
و غزالی هر دو متکلمان را از این نظر نکوهش کرده اند؛ چون بعضی  
از آنها معتقد بودند اگر کســی جز از طریق استدالل های آنها به خدا 
ایمان آورد، ایمانش درست نیست و حتی کافر است. ابن رشد می گوید 
اگر سخت گیری و راه رســیدن به خدا را محدود کنید، با حقیقت دین 
تعارض دارد؛ چون دین باید برای عموم مفهوم باشد و این استدالل ها 
چنان پیچیده اســت که اصال مردم عادی ســر در نمی آورند. از طرف 
دیگر می گفت این حرف ها از نظر فلســفی نیز درســت نیست؛ چون 
به اصطالح جدلی اســت. خالصه اینکه به نظر ابن رشد متکلمان نه 
می توانند ایمان مردم معمولی را تقویت کنند، نه می توانند فالســفه 

را قانع کنند.
حمله ابن رشد به متکلمان در سومین کتابش بسیار تندتر می شود. 
اســم آن کتاب «الکشــف عن مناهج االدله فی عقایده المله» است. 
ایــن کتاب به یک پرســش مقدر پاســخ می دهد و آن این اســت که 
اگر کســی «فصل المقال» را بخواند از خودش می پرســد فلسفه که 
متعلق به دسته خاصی اســت، متکلمان هم که حرف شان مزخرف 
اســت، پس به عموم مردم در مســائل دینی به خصــوص در زمینه 
اعتقادات چه باید گفت؟ ابن رشــد به عنوان فقیه و فیلسوف این کتاب 
را نوشــته تا بگوید در مسائل اعتقادی مثل علم خدا و جسمانی بودن 
یا جسمانی نبودن خدا یا توحید چه نوع استدالل هایی باید برای مردم 
عادی آورد. بنابراین کتابی کالمی اســت برخالف دو کتاب قبل، منتها 

کتاب کالمی ضدکالمی است.
ابن رشــد ســه راه برای اثبات وجود خدا ارائه می دهــد. راه دوم 
برای اثبات صانع همان اســت کــه امام الحرمین عبدالملک الجوینی 
در رســاله «العقیده النظامیه» خود آورده است. به این دلیل این اسم 
را گذاشــته که برای خواجه نظام الملک نوشته اســت. این راه بر دو 
مقدمه استوار است. یکی اینکه جهان و هرچه در آن است، می تواند 
برخالف چیزی باشد که االن هست. مثال می تواند کوچک تر یا بزرگ تر 
یا به شکلی دیگر باشد یا شمار اجسامی که در آن هست، غیر از شمار 
فعلی باشــد یا حرکت متحرکات در جهتی ضد جهت جهان موجود 
باشــد، مثال ممکن است دنیا به نحوی باشد که سنگ رو به باال برود و 
آتش رو به پایین بیاید. این مقدمه اول است. مقدمه دوم امام الحرمین 
این اســت که هر ممکنی محدث و پدیدآمده است؛ یعنی یک فاعلی 
وجود دارد که تصمیــم می گیرد. امام الحرمین می گوید نه تنها ممکن 
اســت موجودات غیر از این باشــند؛ بلکه قوانین هــم می تواند چیز 
دیگری باشــد. ایرادی که ابن رشــد بر این حرف می گیرد، این است که 
علت اینکه ما فکر می کنیم جهان می تواند به صورتی دیگر باشد، این 
اســت که نمی دانیم چرا هســت و مهم تر اینکه علت غایی جهان را 
نمی دانیم. از این نظر وضع ما مثل آدمی اســت که کار خودش را بلد 

نیست. ابن رشد مقدمات امام الحرمین را دسته بندی می کند و می گوید 
بعضی از حرف های امام الحرمین ممکن است و بعضی ناممکن. مثال 

ممکن نیست انسان به جز این شکلی که هست باشد.
دو تعریف از نامتناهی

استناد امام الحرمین این اســت که جهان در یک خأل قرار دارد که 
من اســتدالل می کنم این خأل باید نامتناهی و همگن باشــد. ابن رشد 
قبل از اینکه اســتدالل امام الحرمین را زیر ســؤال ببرد، پای ابن سینا را 
به میان می آورد و می گوید همه این فتنه ها زیر سر ابن سینا است. این 
مقدمه کــه هر چیزی در جهان وجود دارد یا واجب اســت یا ممکن 
از ابن سیناست. ابن رشــد می گوید می بینیم که ابن سینا به صورتی به 
درستی این مقدمه اذعان دارد، به این معنا که از نظر او هر موجودی 
جــز فاعل (یعنی ذات باری) اگر به  خودی  خود در نظر گرفته شــود، 
ممکن و جایز اســت؛ اما موجودات جایز به دو دســته اند: یک دسته 
موجوداتی که با در نظر گرفتن فاعل شــان جایز هســتند و دســته دوم 
موجوداتی که به اعتبار ذاتشــان یعنی به خودی  خود جایزند؛ اما به 
اعتبار فاعل شــان واجب اند. یعنی وقتی در نظــر بگیریم که آفریننده 
و علتــی دارند آن موقــع نمی توان گفت جایز هســتند. موجودی که 
از جمیــع جهات واجب باشــد، همان فاعل اول یعنی خداســت؛ اما 
ابن رشــد می گوید این سخنی بســیار بی اعتبار و بی پایه است. در سه، 
چهار ســطر ســعی می کند این نظر ابن ســینا را رد کند. بعد می گوید 
اینجا جای بحث نیست؛ اما عالقه به بحث با این آقا در این حرف هایی 
که از خودش درآورده اســت، صحبت ما را به اینجا رســاند. ابن رشد 
امام الحرمیــن را در ایــن نظر، یعنــی ممکن بودن، متأثر از ابن ســینا 

می داند؛ اما در متــن امام الحرمین، چه در آنچه 
ابن رشــد نقــل می کند و چــه در خود «رســاله 
نظامیه» که خوشبختانه چاپ شده، چنین چیزی 

نیست.
امام الحرمیــن معتقد اســت جهــان در یک 
خــأل نامتناهی قرار دارد؛ ولی نه در خود ســخن 
امام الحرمین کلمه نامتناهی هست و نه در تعبیر 
ابن رشــد از امام الحرمین. دلیل آنکــه من از این 
حرف امام الحرمین و توضیح ابن رشد این استنباط 
را کردم، این اســت که اگر این خأل دو تا خاصیت 
نداشته باشــد؛ یعنی همگن نباشــد و نامتناهی 
نباشــد، آن گاه این استدالل امام الحرمین چنان که 
باید استوار نیســت. عین عبارت امام الحرمین که 
ابن رشــد در رساله «نظامیه» نمی آورد، این است 
که همه عالم یکجا در فضای داده شــده ای قرار 
دارد. بایــد دو نکته را توضیــح دهم. یکی اینکه 
وقتــی امام الحرمیــن می گوید عالــم منظورش 
چیســت؟ منظــورش ایــن عالمی که مــا امروز 
می شناسیم؛ یعنی خوشه های کهکشانی نیست؛ 
بلکه بیشتر عالمی ارسطویی است؛ یعنی دنیایی 
بســته که مرکزش زمین اســت و بعد سیارات و 
ثوابت قرار دارند و بعــد آن هم عالم دیگر تمام 

می شود. فرقش با ارسطوییان این اســت که آنها می گفتند وقتی این 
عالم تمام شود بعدش دیگر هیچ چیزی نیست، نه خأل هست نه َمأل. 
یعنی این دنیا هم بسته اســت هم متناهی. درحالی که امام الحرمین 
می گوید این دنیا بسته اســت؛ ولی در یک خأل و فضایی قرار دارد که 
بسته نیست. یک تعریف نامتناهی در قدیم این بود که نامتناهی چیزی 
اســت که هر چقدر از آن برداریم، باز هم چیزی از آن باقی بماند. این 
تعریفی اســت که ابن ســینا می آورد. به اعتقاد الکساندر کویره مورخ 
بزرگ علم و فلســفه یکی از تحوالت مهم در فلسفه قرون وسطا این 
بود که این تعریــف از بی نهایت جایش را به تعریف دیگری داد و آن 
این بود که نامتناهی چیزی اســت که آن طرفش دیگر چیزی نیست. 

این دو تعریف در رقابت با یکدیگر بودند.
پس برای اینکه اســتدالل امام الحرمین درســت در بیاید، فضا باید 
منطقــا بی نهایت باشــد. از طرفی دیگر باید همگن هم باشــد؛ چون 
اگر بگوییم این قســمت فضا خصایلی دارد که قســمت دیگر ندارد، 
به این معنی اســت که می توانیم بگوییم به دلیل وجود این خاصیت 
است که جهان آفریده شده است. آن موقع دیگر به فاعل مخترع نیاز 
نبود و نمی توانســتیم بگوییم این جهان با اراده آفریده شــده. ببینیم 
ابن رشــد در نقد این نظر چه می گوید. او می گوید برهان امام الحرمین 
نهایتا بــه دو مقدمه برمی گردد. یکی اینکه اراده اســت که می تواند 
در دو امر همانند (مماثل) یکــی را بر دیگری ترجیح بدهد. از نظر او 
این مقدمه درست اســت؛ اما مقدمه ای که می گوید جهان در خألیی 
اســت که آن را در بر گرفته است، از نظر او یا کاذب است یا به  خودی 
 خود روشن نیست. چرا می گوید کاذب؟ چون ابن رشد ارسطویی است 
و ارســطویی ها به کلــی منکر وجود خــأل در درون و بیرون جهان اند 
و می گوینــد منطقا ممکن نیســت؛ ولی چرا به  خودی  خود روشــن 
نیســت؛ چون به فرض محال اگر هم درســت بود، باز مشخص نبود 
مــردم معمولی این حرف را قبول کنند. مردم معمولی گمان می کنند 

باالخره هر چیزی یک جایی تمام می شــود و همان حرف ارسطویی را 
قبول دارند. ابن رشد یک ارســطویی صرف است و از این نظر ابن سینا 
هم هیچ فرقی با او ندارد. او نمی تواند بپذیرد یک جای دیگری باشــد 

که جهان در آن قرار بگیرد.
نقد ابن رشد به ابن سینا

ابن رشــد در رســاله «الکشــف» نظر ابن ســینا در مورد تقســیم 
موجودات به واجب و ممکن را نقد می کند. نقد ابن رشــد به ابن سینا 
در کتاب «الکشــف» چهار سطر بیشتر نیســت و بسیار فشرده و گنگ 
است. اما ابن رشد در جاهای مختلفی از جمله در «تهافت» به نظریه 
تقسیم جهان ابن سینا به صورت مفصل ایراد می گیرد. با این حال شاید 
از نظــر بحث ما بهترین جایی که این نظر را نقد می کند، کتاب بزرگش 
«تفســیر مابعدالطبیعه» باشــد. این کتاب مفصل ترین اثری است که 
از ابن رشــد باقی مانده و شــرحی اســت بر «متافیزیک» ارسطو. این 
کار متکی اســت به برخی شــرح های یونانی که او در دســت داشته 
اســت. طبعا چون بعضی از بخش های «متافیزیک» ارســطو ترجمه 
عربی نداشــته و در دست ابن رشــد نبوده، منحصر به بخش الندا از 
کتــاب «متافیزیک» می شــود. در بخش الندا «متافیزیــک» که اواخر 
کتاب است، ارسطو درواقع ســاختمان بزرگ مقیاس جهان را توضیح 
می دهد؛ اینکــه افالک چگونه روی هم قرار گرفته اند. در اینجاســت 
که اولین بار برای ارســطو ضرورت وجود خــدا پیش می آید، خدا به 
معنــی محرک نامتحرک و به عنوان موجودی که فعل محض باشــد 
و هیچ چیزی از قوه در او وجود نداشــته باشد. خدای ارسطویی فعل 
محض است و حرکت دائمی و گردش و کار جهان را تضمین می کند. 
بقیه امور عالم واجب اند چون ازلی اند. ابن رشــد 
و ارسطو حرفشان این است که چیزی که ازلی و 
قدیم باشد به علت نیاز ندارد و جوهرهای جهان 
ازلی اند. به یک جهت ممکن هستند و بنابراین به 
علت نیاز دارند. فقط از این جهت است که دائما 
در حــال تغییرند و این تغییر وصل می شــود به 
حرکت فلک اول. لب کالم ارســطو در این بخش 
این اســت که مســئله امکان وقتی پیش می آید 
که ما به حدوث زمانی هســتی معتقد باشیم. اما 
اگر جوهرهای جهان ازلی یا قدیم باشد که طبق 
اعتقاد ابن رشــد نظر ابن سینا این گونه است همه 
چیز جهان واجب می شــود به جــز آن یک دوره 
امکانی که می ماند به دلیل حرکت. تنها اســتثنا 
در این میــان حرکت افالک و به خصوص آخرین 

فلک است.
در اینجــا فرق بیــن دو تــا متافیزیک مطرح 
اســت که در یکی وجود خدا نتیجه اســت و در 
آخر می آید و در دیگری اساســی اســت که کل 
متافیزیک باید بر آن بنا شــود. خدای ابن رشــد و 
خدای ارسطو به موجودات فقط حرکت می دهند 
و خدای ابن سینا وجود می دهد. بنابراین ابن رشد 
و ارسطو می توانند بحث خدا را به جایی موکول 
کنند که منطق بحث ضرورت چنین موجودی را ایجاب می کند یعنی 
به کتاب الندا «متافیزیک». ساختاری که در کتاب الندا عرضه می شود 
هم اســتاتیک است و هم دینامیک. هم نقشه جهان است و هم مثل 
فیلم متحرکی اســت که از کارکردن این موتور عرضه می کند. اگر در 
جهان حرکت نمی بود جهان ارســطویی به خدا نیاز نمی داشت. البته 
این حرف امروزی است؛ چون وقتی می گوییم به خدا نیاز نمی داشت، 
یعنی می توانست در یک حالت برای ابد بماند اما برای ارسطو حرکت 

وابسته به زمان است.
ابن رشــد با تأکیدی که روی مســئله غایت منــدی جهان و وجود 
حکمــت و حکیم بودن خــدا می گذارد تا حــدی از آن تصور خدا که 
از کتاب الندا «متافیزیک» به دســت می آید دور می شــود و در کتاب 
«الکشف» هم می گوید برای آموزاندن وجود خدا به مردم باید وجود 
غایت در جهان را بررســی کرد؛ چون برای مردم معمولی قابل درک 
اســت. یعنی هر چیزی برای هدفی (برای وجود شــریف ما) آفریده 

شده. در اینجا ابن رشد به الیب نیتس پیوند می خورد.
جدل الیب نیتس و نیوتون

در اوایــل قرن هجدهــم دعوایی بین الیب نیتــس و نیوتون پیش 
می آید که با نامه ای شروع می شود که الیب نیتس در نوامبر ۱۷۱۵ به 
عروس پادشاه انگلیس می نویسد و در آنجا اظهار نگرانی می کند که 
در انگلستاِن شــما عقاید ماتریالیستی دارد رواج زیادی پیدا می کند و 
آدم هایی مثل الک دارند به نحوی حرف می زنند که انگار به غیرمادی 
بودن روح معتقدنــد و هابز هم حرف های ماتریالیســتی می زند. در 
این نامه همچنین می نویســد سر آیزاک نیوتون و پیروان او هم درباره 
قدرت و حکمت الهی حرف هایی می زنند که شایســته خدا نیســت. 
از جملــه اینکه نیوتون و پیروانش می گویند فضا اندام حســی خدا و 
وســیله حس خداســت. ایراد دومی که می گیرد این است که تصور 
نیوتونی ها از جهان مثل ســاعت اســت ولی نه مثل ساعتی که امثال 

من و دکارت فکر می کنیم یعنی ســاعتی که خــدا کوک کرده و تا ابد 
ادامــه دارد بلکه نیوتونی ها معتقدند این ســاعت به دلیل اصطکاک 
کند می شود و هر چند وقت یک بار خدا باید بیاید آن را کوک و تمیز کند. 
نیوتون دون شــأن خود می دانست که وارد این بحث ها بشود و اصوال 
آدم اهل جدلی نبود. کار جواب دادن را به آدمی به نام دکتر ســاموئل 
کالرک واگذار کرد که هم مرید جان نثار او بود و هم کشیشــی بود که 
نیوتون عضو کلیســای او بود. این نامه نگاری ها یک سال ادامه داشت 
تا اینکه الیب نیتس از دنیا رفت. کالرک در جواب این نامه الیب نیتس 
می گوید این اتهام او درســت نیســت و در واقع بهتریــن حریف برای 
ماتریالیست ها و قائلین به مادی بودن روح همان فلسفه ریاضی یعنی 
فلسفه نیوتونی است. زیرا تنها فلسفه ای است که نشان می دهد ماده 
جزئی ترین و کم اهمیت ترین بخش جهان اســت. چون بیشــتر جهان 
خأل اســت و در بخش های کوچکی از آن چیزهایی هست. اینکه خدا 
باید هرازگاهی به جهان رســیدگی کند، نشانی است از حضور دائمی 
خــدا در جهان، در حالی کــه خدای الیب نیتس خدایی غایب اســت. 
اعتقاد به اینکه جهان ماشــین کاملی است که بدون دخالت خدا کار 
خود را ادامه می دهد، چیزی جز اعتقاد به ماتریالیســم نیست. یعنی 

هر کدام از این دو طرف به دیگری می گفتند تو ماتریالیستی.
الیب نیتس و نیوتون برخالف ارســطو و ابن ســینا و ابن رشــد که 
به ازلی بودن جهــان معتقدند، جهان را آفریده زمانی می دانســتند. 
الیب نیتس در جواب می گویــد این اصول ریاضی که کالرک می گوید 
خود ماتریالیسم است چون بر اســاس امتناع تناقض بنا نهاده شده. 
او اصــل جهت کافــی را در اینجا مطــرح می کند. ایــن اصل وقتی 
در مــورد خدا به کار برود نشــان می دهد که خدا جهــان را از روی 
حکمت طرح ریزی و خلق کرده اســت. یعنی خدا فاعل مختار است 
اما اختیارش در حدودی اســت که اصل جهت کافی اقتضا می کند. 
یعنی خدا هم نمی تواند کار بی علت بکند؛ بنابراین اگر خدا جهان را 
اینجا آفریده اقتضائی وجود داشــته که از اصل جهت کافی می آید. 
الکســاندر کویره می گوید این اختالف، اختالف دو تصور از خداست. 
خــدای نیوتون هــر روز در کار خلقــت دخالت می کنــد. کویره این 
موضوع را تشبیه می کند به شش روز اول آفرینش در تورات که خدا 
مدام در حال کار است. اما خدای الیب نیتس خدای شنبه است یعنی 
خــدای روزی که کار آفرینش جهان را تمام کرده و بعد نگاه کرده به 
دنیا و دیده نیکوســت و دیگر الزم نیســت در کار این جهان دخالتی 
کند. این خدا تجســم اصل جهت کافی اســت. یعنــی هیچ کاری را 
بدون حکمت نمی کند. بنابراین نــه می تواند جهان متناهی بیافریند 
و نه جهانی که در درون یا بیرون آن خأل وجود داشــته باشد. کالرک 
در جواب الیب نیتس می نویســد اصول فلسفه ریاضی با ماتریالیسم 
سازگار نیســت زیرا این اصول نشــان می دهد که نمی شود جهان را 
فقــط به صورت طبیعی تحلیل کرد. موضــع کالرک به امام الحرمین 
نزدیک اســت. شــباهت نظر امام الحرمین و نیوتــون و نیوتونی ها از 
گزارشی معلوم می شــود که الیب نیتس از نظریه نیوتون درباره فضا 
می دهد. الیب نیتس می گوید فضا چیزی اســت کامال همگن و بدون 
چیزهایــی که در آن قــرار دارد، هیچ نقطه از فضا با هیچ نقطه دیگر 

آن شباهت ندارد.
میــان این دو مجادله که یکی در قــرن پنجم هجری (قرن یازدهم 
میالدی) رخ می دهد و دیگری در قرن هفدهم میالدی، نقاط اشــتراک 
و افتراقی هســت. طرف های مجادله همه دانشــمند – فیلســوف اند 
چه ابن سینا چه ابن رشــد چه نیوتون و چه الیب نیتس. تنها استثنا در 
این میان امام الحرمین اســت که متکلم است و هیچ اطالعی در مورد 
اینکه از دانش های زمانش چه می دانسته، نداریم. میان استدالل آنها 
و علم زمان شــان هم رابطه نزدیکی وجود دارد. ابن ســینا و ابن رشــد 
هریک به ســبک خود ارســطویی بودند، منتها ابن سینا یک ارسطویی 
تجدیدنظرطلب بود و ابن رشــد یک ارســطویی ارتدوکس که البته به 
نظر من ابن رشــد هم فیلســوف ارســطویی چندان ارتدوکسی نیست. 
جایگاه نیوتون و الیب نیتس هم در علم و فلســفه مشــخص اســت. 
اما این شباهت ها سبب نمی شــود در مسائل فلسفی و کالمی یکسان 
بیندیشند. هم ابن سینا و هم ابن رشد به قدم زمانی عالم معتقد بودند 
و بنابرایــن آن را محتاج علت می دانســتند اما علــت عالم یا خدا در 
نظر ایشــان یکسان نبود. خدای ابن سینا علت وجود عالم بود و خدای 
ابن رشد علت حرکت آن. خدای ابن رشــد به این معنا حداقلی است. 
در ســوی دیگــر نیوتون و الیب نیتــس هر دو به حــدوث زمانی عالم 
معتقد بودند. نیوتون بخش بزرگی از عمر خود را صرف محاسبه زمان 
آفرینش عالم کرد و عددی هم به دســت آورد که ۵ هزار سال و اندی 
بود. در مورد الیب نیتس هم دلیلی در دســت نیســت که او را معتقد 
بــه قدم زمانی عالم بدانیم. حتــی اینکه دکتر کالرک در نامه اش به او 
می نویسد که ممکن است کســانی از این موضوع سوءاستفاده کنند و 
بگویند عالم از ازل وجود داشــته، معلوم است چیزی را دارد می گوید 
که برای الیب نیتس هم پذیرشش دشوار بوده یعنی اینکه عالم از ازل 
وجود داشــته. یکی از دالیل الیب نیتس بر ضد اعتقاد به خأل این است 
که این اعتقاد مســتلزم باور به قدیم بودن خأل اســت و به نظر او تنها 
قدیم خداســت. نیوتون و الیب نیتس و امام الحرمین جهان را حاصل 
اراده الهی می دانستند. اما برخالف امام الحرمین و نیوتون که این اراده 
را تابع هیچ چیز دیگری نمی دانستند، الیب نیتس این اراده را تابع اصل 
جهت کافی یا به تعبیر کویره تجســم اصل جهت کافی می دانســت. 
از این جهت خدای نیوتون به خدای اشــاعره شــباهت دارد و خدای 
الیب نیتس به خدای شیعیان و معتزلیان. خدای ابن سینا و ابن رشد هم 
با همه اختالفی که بین این دو هســت، به خدای الیب نیتس نزدیک تر 
اســت به جهت اینکه یک نوع اصل جهت کافی در فکر آنها هســت، 

یعنی هرچیزی در عالم به دلیلی آفریده شده است.
نتیجه گیری

این صحبت نشــان می دهد که رابطه علم و فلسفه و کالم چه در 
عالم اســالم و چــه در آغاز پیدایش علم جدید تا چــه اندازه پیچیده 
بوده اســت. البته تحقیق درباره این موضوع باید ادامه پیدا کند چون 
هنوز برخی از پرســش ها بی جواب مانده است. یکی از پرسش ها این 
اســت که اســتدالل امام الحرمین چقدر مورد توجــه متکلمان دیگر 
قرار گرفته، باالخص متکلمان ســنی و شیعه بعد از خواجه نصیر که 
برخی از مبانی فلســفی و نیز جهان شناســی نجومی یا ارسطویی آن 
زمان را در کار خود دخالت می دادند. پرســش دیگر این اســت که تا 
چه انــدازه نظریاتی از قبیل نظریه نیوتونی هــا درباره خدا تحت تأثیر 
آرای اشــاعره بوده اســت که متفکران قرون وسطی دست کم به طور 
غیرمستقیم از آن آگاهی داشتند. باالخره پرسش مهم تر این است که 
چگونه می شود متفکرانی که از لحاظ زمانی قرن ها و از لحاظ مکانی 
هزارهــا کیلومتر با هم فاصله دارنــد و در اوضاع و احوال اجتماعی و 
سیاسی و فرهنگی کامال متفاوتی زندگی می کنند، در برخی از مسائل 

به نظریات مشابه برسند.

سخنرانی حسین معصومی همدانی درباره رابطه علم و فلسفه و کالم در تاریخ اندیشه

از ابن سینا تا الیب نیتس

درآمدی بر انسان شناسی 

درد و رنج 

داوید لو بروتون

ترجمه: ناصر فکوهى

نشر ثالث

قیمت: 88000 تومان
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روزنه خبر

جهان

آمریکا در خلیج عدن سالح لیزری 
آزمایش کرد

آمریکا از آزمایش موفقیت آمیز یک سالح لیزری  �
در خلیج عدن خبر داد و به گفته مقامات آمریکایی، 
سالح لیزری برای انهدام یک شناور در آب های خلیج 
عدن تست شده است. به گزارش دویچه وله، ناوگان 
پنجم نیروی دریایی آمریکا در بیانیه ای که چهارشنبه 
گذشــته در تارنمای خود منتشــر کرد، اعالم کرد ناو 
«یو اس اس پورتلند» در خلیج عدن یک سالح لیزری 
با انرژی باال را برای نشــانه گیری روی آب با موفقیت 
مورد اســتفاده قرار داده است. خلیج فارس و دریای 
عــرب از حوزه هــای عملیاتی نــاوگان پنجم نیروی 
دریایی آمریکا محســوب می شوند. این ناوگان در ماه 
می  ســال ۲۰۲۱ مدعی کشــف و ضبط یک محموله 
بزرگ تســلیحاتی در آب های واقع در شــمال دریای 
عرب شــده بود. این اولین بار نیســت که تسلیحات 
لیزری در خلیج فارس و منطقه آزمایش می شــود؛ 
آمریکا در گذشــته نیز از انجام موفقیت آمیز این گونه 
آزمایش ها خبر داده بود. نیروی دریایی آمریکا در ماه 
می  ۲۰۲۰ مدعی شــده بود توانسته از روی عرشه ناو 
پورتلند با موفقیت یک پهپــاد در مقیاس کوچک را 
در اقیانوس آرام مورد هدف قرار دهد و منهدم کند. 
منطقه عملیاتی ناوگان پنجم آمریکا شــامل خلیج 
فــارس، دریای ســرخ، خلیج عدن، خلیــج عمان و 
بخش هایی از اقیانوس هند است. جغرافیا، آب و هوا 
و اهمیت اســتراتژیک منطقه امکانات مناسبی برای 
نــوآوری در فناوری نظامی فراهــم می کند؛ اما یکی 
دیگــر از دالیل مهم این گونــه آزمایش ها در منطقه، 

مقابله با تهدیدهای انصاراهللا ذکر شده است.

توافق رهبران اروپا درباره 
تحریم های سخت علیه روسیه

رهبــران اتحادیه اروپا در تازه ترین نشســت خود  �
با صدور بیانیــه ای گفتند: هر گونه تهاجم از ســوی 
روســیه علیه اوکراین، «پیامدهای ســنگینی» در پی 
خواهد داشت و با همکاری آمریکا و بریتانیا به عنوان 
متحدانمان، «اقدامات محدودکننده ای» علیه روسیه 
انجام خواهیم داد. پیش از این، تحریم های اقتصادی 
به  علت الحاق شــبه جزیره کریمه به روسیه در سال 
۲۰۱۴ و اقداماتی که غــرب آنها را به عنوان «تهاجم 
فزاینده» روســیه می بیند، اقتصاد روســیه، انرژی و 
بخش هایی از این کشــور را هدف قرار داده اســت. 
گرچــه نوع تحریم ها علیه روســیه در این نشســت 
مورد بحث قــرار نگرفت، امــا دیپلمات ها گفته اند 
الیگارش های  اقدامات جدید می تواند هدف  گیــری 
روســیه، ممنوعیــت معامــالت اتحادیــه اروپــا با 
بانک های خصوصی روســیه و احتماال قطع ارتباط 
تمامی بانک های روســیه با سیســتم «سوئیفت» را 
که حیاتی ترین نقل وانتقال بین المللی اســت، شامل 
شــود. رهبران اتحادیه اروپا با اشــاره به توافق های 
صلــح ۲۰۱۴-۲۰۱۵ که با آلمان، فرانســه، اوکراین و 
روسیه به دست آمد، گفتند این اتحادیه «تالش های 
دیپلماتیک» را تشــویق کرده و از فرمت «نرماندی» 
برای دســتیابی به اجــرای کامــل «توافق نامه های 
مینســک» حمایت می کند. همان طــور که آمریکا و 
متحدانــش در ناتــو به دنبال جلوگیــری از هرگونه 
«حمله احتمالی» روســیه به اوکرایــن و «کاهش» 
خطر روســیه برای غافلگیری هســتند، هشدارها در 
نشست اتحادیه اروپا از «مستقیم ترین» هشدارها در 
هفته های اخیر بود. خیلی از متحدان ناتو همچنین 
از اعضای اتحادیه اروپا هستند. جوزپ بورل، مسئول 
سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپا اظهار کــرد: من 
نمی توانم بگویم چه نوع تحریم هایی را علیه روسیه 
اعمال خواهیم کرد، اما در حال آماده سازی مجموعه 
کاملی از تحریم ها علیه این کشــور هستیم. هنگامی 
که از بورل درخصوص اینکه آیا کشــورهای اتحادیه 
اروپا درخصوص این مســئله به توافق رســیده اند یا 
خیر، پرسیده شد، پاسخ داد: بله. این بار بله. در همین 
حال ینس اســتولتنبرگ، دبیرکل ناتو، روز پنجشــبه 
اظهار کرد روســیه در حال افزایش ســربازانش در 
مرز است. استولتنبرگ گفت تجهیزات روسیه در مرز 
شامل سربازان، تانک ها، توپ، زره پوشان، هواپیماهای 
بدون سرنشــین و سیســتم های جنــگ الکترونیک 
اســت. اکنون هرگونه تحریم هماهنگ اتحادیه اروپا 
احتمــاال به آلمان بســتگی خواهد داشــت؛ اوالف 
شــولتس، صدراعظم چپ  میانه جدید این کشــور، 
سیاســت و خط مشــی «ســخت تری» را نسبت به 
آنگال مرکل، صدراعظم ســابق راســت  میانه آلمان،

 اتخاذ کرده است.

روسیه و تازه ترین دغدغه سال پوتین
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه، همواره  �

به عنوان یک پوکرباز سیاسی قهار شناخته شده است؛ 
بازیگری در صحنه خطرناک بین المللی که هرگز دست 
خود را رو نمی کند ؛ هرگز تا لحظه پیروزی. بدین ســان، 
تازه ترین ســخن ها یا درددل های تاواریش وار پوتین در 
هفته گذشــته در یک تک خوانــی طوالنی تلویزیونی، 
پرســش برانگیز اســت. در برنامه مورد بحث، پوتین 
مشــهور به رازپوش یا سرنگهدار، با لحن کسی که راز 
مهمی را افشــا می کند، ادعا کرد «قدرت  های غربی» 
برنامه ای برای تجزیه جمهوری فدرالی روسیه به پنج 
کشور مجزا طرح کرده اند. بر اساس این ادعا، تاواریش 
پوتین که معتقد است متالشی شدن اتحاد شوروی یک 
فاجعه بود، کوشــید تا سیاست های مداخله گرانه، اگر 
نخواهیم بگوییم ماجراجویانه، خود را در حوزه قفقاز 
جنوبی، اوکراین، روســیه سفید (بالروس) و مولداوی 
توجیه کند. در حالی که از یک افسر اطالعاتی باسابقه 
مانند پوتیــن انتظار نمی رود که به اصطالح بند به آب 
بدهد، از ســوی دیگر می توان گفت از دیدگاه کا گ ب، 
ســازمان جاسوســی شــوروی که پرورشــگاه پوتین 
بود، سیاســت بین المللی چیزی جــز مجموعه ای از 
دسیسه ها و ضددسیسه ها نیست. از این رو، شگفتی آور 
نیست اگر پوتین قدرت های غربی به ویژه اروپایی را به 
توطئه گری برای تجزیه روســیه متهم کند. با این حال، 
ادعای پوتین پرســش هایی را مطرح می کند که الزاما 
به اعتبار او نمی افزاید. اگر کســی روسیه را تجزیه پذیر 
بپندارد، آیا این دلیلی بر شکست پوتین، پس از ربع قرن 
تســلط بر قدرت در مســکو، به شــمار نمی رود؟ آیا 
این به آن معنا نیســت که روســیه، بیش از سه دهه 
پس از پایان اتحاد شــوروی سوسیالیســتی نتوانسته 
اســت نهادهای الزم برای یــک جامعه متحد و پایا را 
پی ریزی کند؟ واقعیت این اســت که روسیه در دوران 
حکومت پوتین موفقیت های بسیاری داشته است. در 
این دوران، اقتصاد روسیه که در آستانه متالشی شدن 
بود، به درجه ای قابل قبول از ثبات رســیده اســت. در 
صحنه بین المللی، روســیه با تجدید حضور خود در 
آنچه «همســایگان نزدیک» خوانده می شود، بار دیگر 
در خاورمیانه، اروپای خاوری و آفریقای شمالی حضور 
پیدا کرده است. روسیه با تثبیت موقعیت خود به عنوان 
یک صادرکننده بزرگ انرژی نیز به ویژه در اروپا، بخشی 
از نفوذ از دســت رفته خود را بازیافته است. کشاورزی 
روسیه که در آستانه سقوط قرار داشت، زندگی تازه ای 
را پی ریزی کــرده ؛ به طوری که روســیه امروز، پس از 
نزدیک به یک قرن، در ردیف صادرکنندگان مواد غذایی 
قرار گرفته است. نوســازی بخش های مهم از صنایع 
روســیه به ویژه در زمینه های فضایی و تسلیحاتی نیز 
جزء دستاوردهای ربع قرن گذشــته اند. پایان جنگ در 
چچن و آرام  کردن تروریسم در داغستان و اینگوشتیا نیز 
با محاسبه سرکوب بی رحمانه ای که صورت گرفت، به 
ثبات سیاســی فدراسیون کمک کرده است. با این حال، 
پوتیــن اگــر نخواهیم بگوییــم بیمناک اســت، الاقل 
هنوز خــود را متزلزل می پندارد. ادعاهــای او، به ویژه 
بــا تبلیغ این تصــور که فقط او می توانــد جلو تجزیه 
روســیه را بگیرد، ما را به یاد ادعاهای دیگر مستبدان 
به ویژه در جهان ســوم می اندازد. چــرا پوتین و دیگر 
رهبران «خودمدار» (اتوکــرات) اگر نخواهیم بگوییم 
مســتبد، حتی در اوج قدرت خود را متزلزل می یابند؟ 
پاسخ اصلی این اســت که چنین رهبرانی، در بهترین 
شرایط، در پی ریزی یک جامعه کوتاه مدت موفق اند و 
جامعه کوتاه مدت، همان طور که از اسمش پیداست، 
همواره در خطر فروپاشی قرار دارد. جامعه کوتاه مدت 
می تواند در زمینه های اقتصادی، علمی، فنی و نظامی 
تا مدتی کوتاه موفق و حتی بســیار موفق باشد. هنری 
فــورد، صاحب صنایع فورد در آمریــکا، آدولف هیتلر 
را به خاطر «جهش غیرقابل تصــور صنایع در آلمان» 
تحســین می کرد. بازرگانان اروپایی کــه از ژاپن دوران 
میجی دیــدن می کردند، از «درنوردیــدن چند قرن در 
چند سال» سخن می گفتند. در دوران ریاست جمهوری 
خوان پرون، بسیاری از ناظران فکر می کردند آرژانتین 
در حال تبدیل شــدن به دومین ابرقدرت پس از ایاالت 
متحده اســت. جامعه کوتاه مدت، در بهترین شــرایط 
می تواند یک دو صد متر را با موفقیت به پایان برساند، 
اما در پایان صد متر، دیر یا زود، از نفس می افتد. کارل 
اشمیت، سیاست  شناس آلمانی سال های ۱۹۳۰، طول 
عمر جوامع کوتاه مدت را بین ۵۰ تا ۸۰ ســال تخمین 
مــی زد. البته در دنیای واقعیت، شــاهد ظهور و افول 
جوامــع کوتاه مدت تری هم بوده ایم. تجربه طالبان در 
افغانستان سال های ۱۹۹۰ و داعش در عراق و سوریه در 
سال های ۲۰۰۰ دو نمونه از تسلط کوتاه مدت و سقوط 
اجتناب ناپذیر به شمار می روند. پوتین همواره پوکربازی 
محتاط و شــاید بتوان گفت محافظه کار بوده است. از 
ســوی دیگر، او همواره به صــورت یک فرصت طلب 
قهار عمل کرده و با مشــاهده کمترین نشــانه ضعف 
از ســوی حریفان احتمالی، کارد خود را تا دســته در 
پیکر مدنظر فرو برده اســت. ضمیمه کردن اوســتیای 
جنوبی و آبخازی جنبه آزمایشی داشت برای بلعیدن 
شــبه جزیره کریمه، گســترش حضور نظامی روســیه 
در ماورای قفقاز و آســیای مرکزی و اصرار بر تحمیل 
«موقعیت فنالندی» و احتمــاال حتی جمهوری های 
بالتیک و ترکیه نیــز در چارچوب فرصت طلبی پوتین 
قابل بررســی اند. البته درد دل های اخیر پوتین ممکن 
است یک هدف داخلی نیز داشته باشد؛ روسیه، امروز 
با یــک بحران اقتصادی در حال شــکل گرفتن روبه رو 
است و در همان حال، نارضایتی اجتماعی به ویژه علیه 
فســاد و اختناق در حال شدت گرفتن است ؛ بدین سان، 
پوتین ممکن است بخواهد با مطرح کردن خط تجزیه 
و انحراف توجه به «دشمن خارجی»، خود را در نقش 

منجی ملی نگه دارد.
منبع: ایندیپندنت

سال نوزدهم    شماره 4172 شنبه   27 آذر 1400

از خوشــامدگویی به رهبران خارجی تا ریاســت 
نشســت های منطقه ای؛ دیگر تمامی امور داخلی و 
خارجی در عربستان ســعودی به محمد بن سلمان، 
ولیعهد ســعودی، ســپرده شــده و گویی ســلمان 
بن عبدالعزیر، پادشــاه این کشــور، عهده دار هیچ یك 
از امور نیســت و هرازگاهی تنها از شهر نیوم، آن هم 
به صورت مجازی، ریاست جلســات هیئت دولت را 
عهده دار اســت که آن  نیز به گفته کارشناســان تنها 
جنبه نمادیــن دارد؛ چرا که با افزایــش نگرانی ها از 
سالمت ملك سلمان ۸۶ ساله، شــاهزاده جاه طلب 
۳۶ ســاله در رأس تمامــی امــور قــرار دارد و فرقی 
نمی کند که رئیس جمهوری ماننــد امانوئل مکرون 
به عنوان نخســتین رهبر اروپایی بعــد از قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار ســعودی، به این کشور رفته 
است یا ریاض میزبان سران خلیج  فارس باشد؛ تمامی 
مناسك و مراســم بر عهده محمد بن سلمان است و 
پادشــاه به ندرت در انظــار عمومی دیده می شــود. 
بااین حــال، حضورنیافتــن ســلمان بن عبدالعزیر در 
رأس نشست سران شورای همکاری، شایعه ها بر سر 
ســالمتی او را بار دیگر بر سر زبان ها انداخت و اکنون 
این گونه به نظر می رسد که قدرت بدون اطالع و اعالن 
رسمی به محمد بن ســلمان واگذار شده و او پادشاه 
بدون تخت و تاج عربســتان است. ولیعهد سعودی 
هفته گذشــته از رهبران کشورهای شورای همکاری 
اســتقبال کرد و به نیابت از پدرش در نشســت سران 
کشورهای شــورای همکاری حضور یافت که پادشاه 
بحرین، امیر قطر، معاون رئیس امارات، ولیعهد کویت 
و معاون نخســت وزیر عمان در آن شــرکت داشتند. 
بسیاری از مسئوالن پیشین سعودی تأکید می کنند که 
در تاریخ عربستان سابقه نداشته پادشاه در استقبال از 

همتایان اروپایی و عرب خود غایب باشد.
ناظــران تحــوالت عربســتان نیــز بــه روزنامه 
گاردین گفته اند نبود ملک ســلمان نشــانگر اعطای 
مسئولیت های بیشــتر به ولیعهد در زمامداری امور 
است و عمال انتقال قدرت از پدر به پسر اتفاق افتاده 
اســت. ملک سلمان در ۲۰ ماه گذشــته تنها یک بار 
در مأل  عام ظاهر شــده و از زمان شیوع کرونا در شهر 
نیوم باقی مانده و ســفر اخیر او به ریاض در آگوست 
۲۰۲۰ نیز برای انجام عمل جراحی کیسه صفرا بوده 
اســت. دومینیک راب، وزیر خارجه پیشــین بریتانیا، 
آخرین کســی اســت که حدود پنج ماه پیش با ملك 
ســلمان دیداری حضوری داشته است و آخرین سفر 
ملك ســلمان نیز به ژانویه ۲۰۲۰ بازمی گردد؛ زمانی 

که برای تســلیت گفتن به پادشــاه جدیــد به عمان 
رفته بود. تاکنون دلیل حضورنداشــتن ملك سلمان 
در نشســت مهم هفته گذشــته اعالم نشده و این در 
حالی اســت که او اوایل هفته گذشــته سخنرانی ای 
تلویزیونی درباره بودجه این کشــور ایراد کرده است. 
روزنامه گاردین می نویســد که پادشــاه سعودی در 
ظاهر و باطن امر یک پادشاه غایب است و تقریبا هیچ  
وظیفه ای را انجام نمی دهد؛ در حالی که محمد جوان 
تمام امور سلطنتی را در دست گرفته و نگرانی در این 
خصوص و اینکه عمال پدرش را از قدرت کنار گذاشته 
است، ندارد. یاســمین فاروق از اعضای بنیاد کارنگی، 
به خبرگزاری فرانســه می گوید ایده اصلی آن است 
که ولیعهد حاکم بالفعل اســت و با رؤسای  جمهور 
مالقات و بر اجالس ریاست می کند، اما تا پیش از این، 
این امور زمانی به ولیعهد سپرده می شد  که یا پادشاه 
بیمار باشد یا در داخل پادشاهی حضور نداشته باشد. 
ملك ســلمان نیز تــا پیش از این خودش رســما به 
اســتقبال میهمانان می رفت و بر انجام شخصی این 

امور تأکید خاصی داشت.
او این گونه ادامه می دهد: اما اکنون حضورنداشتن 
او از سوی مردم عربســتان هم پذیرفته شده است و 
رسانه ها نقش موازی برای محمد بن سلمان تعریف 
کرده انــد و حتی زمانی  که پادشــاه تمــام وظایفش 
را انجــام  می دهد، نقش ولیعهد برجســته تر به نظر 
می رســد و این اتفاقی جدید در تاریخ این پادشــاهی 
است. البته مسئله به اینجا ختم نمی شود و ولیعهد 

جوان به تازگی از تور منطقه ای خود بازگشــته است. 
یکی از دیپلمات های غربی که نخواست نامش فاش 
شود، به خبرگزاری فرانســه می گوید هرگونه توافق 
با دربار ســلطنتی، تنها از طریــق دفتر ولیعهد انجام 
می شــود و دیگر تصویری از شــاه پیر وجود ندارد. او 
بر این باور است که محمد بن سلمان دیگر در اندیشه 
مهیاکردن تاج و تخت پادشــاهی نیســت؛  او اکنون 
پادشــاه قصر است؛ مســیر او به تاج و تخت روشن 
است و پس از حذف رقبا، هیچ مانعی در برابرش قرار 
ندارد. حسین ایبیش، یکی از کارشناسان خاورمیانه نیز 
معتقد اســت در کل خانواده سلطنتی، چه در داخل 
و چه در خارج، شخصی وجود ندارد که مخالف این 
پادشاهی باشد. او با اشاره به سفر اخیر مکرون، بر این 
نکته تأکید می کند که تا قبل از این ســفر نگرانی هاي 
زیادی وجود داشــت که رهبران جهــان نخواهند با 
محمد بن سلمان وارد مذاکره شوند، اما اکنون چنین 
تصوری وجود نــدارد. این دیپلمات ادامه می دهد: با 
این وجود جو بایــدن، رئیس جمهوری ایاالت متحده 
آمریکا، متعهد شده نســبت به دونالد ترامپ، سلف  
خود، رویکرد ســخت تری در قبال بن ســلمان جوان 
داشته باشد و هنوز نیز مســتقیما با شاهزاده محمد 
تماس نداشــته اســت، اما چنین تماســی به گفته 
خودش اجتناب ناپذیر است و تنها موضوع، همان گذر 

زمان است.
۴۸۲ روز در قرنطینه

طبق گزارش های منتشر شده، ملك سلمان بیش 

از ۴۸۲ روز پیاپی است که در قرنطینه به سر می برد. 
پادشاه عربستان در جوالی ۲۰۲۰ تحت عمل جراحی 
کیســه صفرا قرار گرفت و ۱۲ ماه آگوست اعالم شد 
برای استراحت و گذراندن دوره نقاهت به شهر نیوم 
منتقل شده اســت. این انتقال هم زمان با اوج گرفتن 
شــیوع کووید۱۹ بود. ملک سلمان در تمام این مدت 
در جلســات هیئت دولت به صورت مجازی حاضر 
می شود و در تازه ترین جلسه هیئت دولت عربستان، 
سفر رئیس جمهوری فرانســه به عربستان، موضوع 

کرونا و موشک های حوثی ها بررسی شد.
بــه گفته منابع آگاه، پادشــاه عربســتان عمال در 
«قرنطینه شــبه دائم» به ســر می بــرد؛ او از بهترین 
خدمــات درمانــی برخــوردار اســت و ۱۲ پزشــک 
متخصــص از بیمارســتان «کلیولنــد» بــه صورت 
تمام وقت وضعیت ســالمت او را زیر نظر دارند. این 
بیمارســتان که در آمریکاست از دهه ۱۹۸۰ به رؤسا 

و سران کشورهای جهان خدمات درمانی می دهد.
با این حال، علی شــهابی، یکی از مشاوران دولت 
ریــاض، می گوید حال پادشــاه خوب اســت و فقط 
محتاطانه عمل می کند. او در توییتی بعد از نشست 
سران خلیج  فارس نوشت: منابع موثق تأکید می کنند 
که پادشــاه در سالمت کامل اســت و هر روز ورزش 
می کند، اما چون ۸۶ ســال دارد و پوشیدن ماسك او 
را ناراحت می کند و دوست دارد با همه دست بدهد 
و به گرمی از میهمانان اســتقبال کند، بنابراین برای 
حفظ سالمتی و امنیت او، بهتر است احتیاط بیشتری 

به خرج داد.
در عیــن حــال، هفته نامــه بیزنس اینســایدر در 
گزارشــی درباره ســالمت ملك ســلمان ۸۶ ســاله 
می نویسد: کارشناسان بر این باورند که او به عوارض 
«پیشا زوال  عقل» دچار شده؛ هرچند وضعیت واقعی 
سالمتی او جزء مسائل به شدت محرمانه در عربستان 
است. در ســال ۲۰۱۵، مســئوالن دربار عربستان به 
روزنامه واشنگتن پست گفته بودند پادشاه مطلقا به 
زوال عقل یا هر مشکل دیگری که فعالیت ذهنی او 

را با آسیب مواجه کند، دچار نیست.
برنارد هیکل، کارشــناس مســائل عربســتان در 
دانشــگاه پرینســتون، بر ایــن باور اســت که علت 
حضور پادشــاه در نیوم، امنیت ایــن منطقه و دور از 
دسترس بودن پادشــاه است. او می گوید: پیش بینی 
نزدیک بودن زمان مرگ پادشاه عربستان بار دیگر اوج 
گرفته و مانند همیشــه می گویند تا قبل از پایان سال 

می میرد.

امیرحســین جعفری: شــبحی، حزب توده را گشت 
می زند، شبح جاسوســی! تاریخ هیچ حزبی در ایران 
به اندازه حزب توده متهم به ماجراهای جاسوســی 
نبوده یا اگر هم بوده به اندازه حزب توده روایت های 
آن منتشر و مشهور نشده است. هرچند تاریخ فعالیت 
علنی این حزب چندان زیاد نیســت. از سال۲۰ تا ۲۷ 
و در بــازه زمانی ۵۷ تــا ۶۱ دوره هایی بوده که حزب 
توده فعالیت علنی داشــته اما ماجرای جاسوســی 
برای این حزب یا در آن، صرفا محدود به این دوره ها 
نبوده اســت. اگرچه نمی توان ادعا کــرد که تمامی 
حــزب و نیرو های آن برای جاسوســی به کار گرفته 
شــدند یا حداقل از آن اطالع داشــتند اما تعدادی از 
نیرو های آن با توجیه ارتباطات انترناسیونالیســتی با 
ســازمان های امنیتی بلوك شرق یا نهاد های امنیتی 
داخل مانند ســاواک و حتی اطالعات نخست وزیری 

بعد از انقالب در ارتباط بوده اند.
برادران یزدی

خانواده ای که نامشــان با حزب تــوده ایران گره 
خورده اســت. مرتضی یزدی در ســال های دهه ۲۰ 
یکــی از عناصر اصلی حزب بــود که حتی به دولت 
قوام نیز وارد شــد. پس از وقایع ســال ۲۷ و ۳۲ که 
حزب توده در شرایط ســختی قرار گرفت و خانواده 
یزدی نیز به همین واســطه دچار مشکالتی از زندان 
و شــکنجه و فــرار شــد، فرزندان یزدی کــه چندان 
مانند پدر عالقــه ای به حزب نداشــتند در باور های 
خود دچار تنش شــدند و به حزب پدر خیانت کردند 
و در آلمان شــرقی همکار ســاواک شــدند. خیانت 
بــرادران یــزدی در خارج از کشــور و بــا همراهی 
غیرآگاهانه رادمنش، دبیرکل وقت حزب با توجه به 

اعتمادی که به برادران یزدی داشت، صورت گرفت 
که در نهایت منجر به دستگیری تعدادی از نیرو های 
حزب شــد. کتاب جاسوســی در حزب نوشته قاسم 
نورمحمدبخشــی از روایت این خیانت است. حسین 
یزدی درپی طرح ـ دستبرد به گاوصندوق رادمنش ـ 
هویتش لو می رود. در بازگشت از خانه اثراتی از خود 
برجای می گذارد که به پلیس آلمان غربی ســرنخی 
بــرای بازداشــت او می دهــد. حســین و کمی بعد 
فریدون یزدی بازداشــت می شوند و بعد از بازجویی 
و محاکمه یک ســاله بــا محکومیت های ۱۶ ســال 
(حسین یزدی) و هشت سال (فریدون یزدی) مواجه 
شــده و در زندان باوتســن بازداشــت می شوند. جز 

سرنخ هایی که حسین از روابط درون سازمانی حزب 
در اصفهان و تبریز می دهد، منجر به بازداشت دیگر 
اعضای حزب نیز می شــود؛ مهین رادمنش، همســر 
دبیر اول حــزب (یک هفته بازجویی و بازداشــت)، 
حســین خیرخواه، از اعضای مؤســس حــزب توده 
و از هنرمنــدان سر شــناس تئا تر کشــور (چهار ماه و 
نیم)، رالــف کورگیز چچکلو از اعضــا و پیک حزب 
توده در جریان ۲۸ مرداد (دو ســال)، حمید زاهدی، 
ویلونیست و ســمپات حزب (چهار ســال) برادران 
یزدی پس از افشا خیانتشان به حزب توده در آلمان 
شرقی دستگیر و چندین سال را زندان های این کشور 
زندانی بود هرچند گفته می شــود شــاه برای آزادی 
او با کشــور فوق گفت وگوهایی داشــته است. یزدی 
درباره دســتگیری خود می گوید: «من برای سازمان 
امنیت کشــورم زندانی شــده بــودم. در کنار عکس 
اعلیحضرت و عکس شــهبانو، عکــس پدرم را هم 
داشــتم و مطمئن باشــید که اگر می دانســتم پدرم 
هنوز، ببخشــید.... باقی مانده است عکسش را پاره 
می کردم! ». یزدی همواره عملکرد خود در راســتای 
جاسوسی برای ســاواك را تأیید کرده و هیچ گاه ابراز 

پشیمانی نسبت به این موضوع نداشته است.
عباسعلی شهریاری نژاد

عباســعلی شــهریاری نژاد یکــی از معروف ترین 
جاســوس ها در بدنه حزب توده است که پایان عمر 
او نیز به همین علت اما نه توســط حزب توده بلکه 
ازسوی تشــکیالت نوپا و بعضا مخالف حزب به نام 
ســازمان چریك های فدایی خلق ایــران رقم خورد. 
عباس شــهریاری در آغاز یك توده ای معتقد بود که 
تالش های قابل توجهی برای اهداف این حزب انجام 
داد، اعتصاب کارگران در سال۲۵، اعتصاب پاالیشگاه 

آبادان در ســال۳۰، شــبکه حزبــی در کویت و دیگر 
اقداماتی که مانند دیگر توده ای ها در آن زمان مرسوم 
بود. اما در ســال ۴۲ به خدمت ساواك درآمد و منجر 
به دســتگیری پرویز حکمت جو، علی خاوری، عباس 
شــهریاری و علی حکیمی شد. هر چند گفته می شود 
وی در ســال ۴۲ به عضویت ساواك در آمد اما رد او 
در کشف شــبکه اصفهان حزب توده در سال ۳۷ نیز 
دیده می شود. عباس شهریاری خیلی ها را در تیررس 
ساواک قرار داد. طعمه بعدی گروه رفیق جان باخته 
بیــژن جزنی بود. گــروه بیژن جزنی بــه خاطر نفوذ 
ناصر آقایان که در خدمت ساواک بود، شناسایی شد. 
بیژن جزنی، حســن ضیاء ظریفی، مشــعوف (سعید) 
کالنتری، زرار زاهدیان، عزیز سرمدی، عباس سورکی، 
احمد جلیل افشــار، محمد چوپانزاده، قاسم رشیدی، 
ســیروس شــهرزاد، محمــد کیانزاد، مجید احســن، 
کوروش و کیومــرث ایزدی و... همه به تور ســاواک 
افتادند. دام ســاواک و شــهریاری، دامــن گروه بیژن 
جزنی را رها نکرد و چاپخانه این گروه مورد شناسایی 
قرار گرفت. رفتار های شــهریاری به هر صورت توسط 
فعاالن سیاســی کشف شــد و ســازمان چریك های 
فدایــی خلق در تاریخ ۱۴اســفند ۵۳ اقــدام به ترور 
شــهریاری کرد. سیامک اســدیان شخصا در عملیات 
حضور داشــت، در بهمن ۱۳۵۷ در خرم آباد با اشاره 
به روز مجازات شــهریاری گفت: او حســابی ترسیده 
بود، حمید اشرف عصای شهریاری را که کلی افسانه 
درباره آن ســاخته شده بود که مسلسل است و غیره 
برداشــت... در اصــل هم عملیات را با این حســاب 
که عصای او اســلحه خاصی است طرح ریزی کرده 

بودند... اما آن فقط یک عصای عادی بود.
هوشنگ اسدی

سابقه هوشنگ اســدی نیز متناقض است. پس از 
انقالب خبری مبنی بر عضویت او در ســاواك منتشــر 
شــد؛ اما حزب توده این اقدام را با آگاهی خود رد کرد 
و گفته شد اسدی با اطالع حزب برخی از این اقدامات 
را انجام داده است. اسدی پیش از انقالب در روزنامه 
کیهان با رحمان هاتفی و حلقه مربوط به حزب توده 
و ســازمان نوید همکاری داشت. او پس از انقالب به 
روزنامه مردم رفت و در سال ۶۱ نیز به دلیل همکاری 
با حزب توده دســتگیر شــد و به گفته خودش یکی از 
اتهاماتی که به او نســبت می دادند، جاسوسی از نهاد 
ریاســت جمهوری بوده است. او پس از آزادی سردبیر 
مجله گزارش فیلم بود و در آغاز دهه هشــتاد همراه 

همسرش نوشابه امیری از ایران خارج شد.
مهدی پرتوی

پــس از انقــالب نیز رونــد جاسوســی حزب و 
جاسوسی از حزب ادامه داشت. 

ادامه در صفحه ۹

پازل سرخ در حزب توده

از جاسوسى تا نفوذ

غیبت ملک سلمان در نشست شورای همکاری خلیج  فارس سؤال برانگیز شد

محمد بن سلمان؛ پادشاهي بدون تاج و تخت

 برگ سبز و مدارک خودرو   کوئیک  آر  رنگ سفید قرمز 

مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ۴۶ ج ۹۱۷ ایران ۲۹ و شماره 

 NAPX212AAM1050515 موتور  و شماره شاسی

به نام  به کد ملی ۳۳۲۹۱۵۴۲۲۵ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی دعوت به افراز              
نظر به اینکه آقای محمد حامد هویدا احدی از مالکین مشاعی پالک ۹۲- فرعی از 
۲۱- اصلی بخش ۱۱- ثبت محمود آباد واقع در عزت آباد طی درخواســت وارده 
بشماره ۴۰۰٫۱۶۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ تقاضای افراز حصه و سهمی خویش به میزان 
۲۱۰۰ ســهم مشاع از کل ۷۸۴۵۹ سهم مشاع از ششــدانگ پالک مذکور را از این اداره 
نموده و از اعالم آدرس ومحل سکونت مالکین مشاعی دیگر اظهار بی اطالعی وعجز 
نموده است لذا به اســتناد ماده ۱۸ آئین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی الزم االجراء به 
دیگر مالکین مشاعی ( خواندگان افراز ) به اسامی :  ۱- میترا اسدی ۲- فتح اله زارع ۳- 
علی پیمانی ۴- غالمحسین امینی ۵- غالم عباس دریایی ۶- محمد اکرامی ۷مجتبی 
گرائیلی ۸- محمد زاهدی فر ۹- رســول مهاجریان ۱۰- میالد اســدی ۱۱- سید طالب 
رضوی ۱۲- همتا نیک بخش ۱۳ - عبداله انصاری ۱۴- علی مهرانی مقدم ۱۰- شایسته 
کشکولی ۱۱- آرمین خلج امیری ۱۷سید رسول حسینی ۱۸- الیاس رحیمی ۱۹- فاطمه 
قادریان ۲۰- ســیده مهر ناز حسینی ۲۱- ســارا کتولی ۲۲-عاطفه علی پور ۲۳- اعظم 
طاهری ۲۴۰۰- هادی قاضی زاده ، اخ اخطار و بالغ می گردد راس ساعت ۱۰ صبح روز 
سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴جهت عملیات افراز که توسط نماینده و نقشه بردار این اداره 
انجام می گیرد در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی است عدم حضور مالکان 
مشــاعی مانع از اجرای عملیات افرازی نخواهد شــد . رونوشت به آقای محمد حامد 

هویدا ( خواهان افراز) جهت حضور و معرفی ملک دروقت مقرر  . م الف ۱۲۴۴۲۶۰
مرتضی خواجوی-رئیس ثبت اسناد و امالک محمودآباد

آگهى دعوت به مجمع فوق العاده
شرکت افرند تدبیر آپادانا

با مسوولیت محدود و شماره ثبت 324783
بدینوسیله از سهامداران شرکت دعوت مى شود در جلسه 
فوق العاده که در ساعت 10/30 مورخ 1400/10/12 در 
محل قانونى شرکت تشکیل مى شود حضور به هم رسانید.

دستور جلسه:
انحالل شرکت

هیات مدیره شرکت افرند تدبیر آپادانا    
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خبر دریچه

پیش شرط برداشت عضو و بافت از 
اجساد چیست؟

ایســنا: رئیس مرکز تحقیقات ســازمان پزشکی  �

قانونی تأکید کرد برداشــت بافت یا عضو از اجساد 
تنهــا با رضایــت و اطالع بســتگان متوفــی انجام 
می شــود و بــدون رضایــت هیچ اقدامــی صورت 
نمی گیرد و در واقع رضایت بستگان قانونی متوفی 
پیش شرط اصلی این اقدام است. محسن صابری با 
بیان اینکه مرکز تحقیقات پزشــکی قانونی به عنوان 
تنها مرکز تحقیقات پزشــکی قانونی در کشور ثبت 
شــده اســت، گفت: با توجه به اساسنامه، یک سری 
اعضــای حقیقــی و حقوقی در هیئت امنــا داریم. 
همچنیــن یک معاونت پژوهــش و فناوری داریم و 
گروه ذیل آن گروه علوم تشــریح، بالینی، آزمایشگاه، 
آســیب اجتماعی، فقه و حقوق و اخالق در قم و ... 
است. وی ادامه داد:  یک معاونت آموزش هم داریم 
که هم زمان با مجوزی که از وزارت بهداشت گرفتیم، 
به عنوان مرکز مهارتی یک سری مهارت ها را در حوزه 
پزشکی و پزشکی قانونی آموزش می دهیم. آخرین 
دوره برگزار شــده از ســوی ما نیز برای دادپزشکان 
در مــورد نحوه تعیین علت فــوت و ... بود. صابری 
با بیان اینکــه مرکز تحقیقات پزشــکی قانونی یک 
بازوی علمی برای ســازمان اســت، گفت:  بسیاری 
از طرح های تحقیقاتی که انجام می شــود از داخل 
و خارج از ســازمان به این قســمت ارائه می شود و 
خروجی آن در اختیار سازمان قرار می گیرد. در واقع 
وقتی نیازی در سازمان وجود داشته باشد، ما در این 
بخش آن را پیگیری می کنیم. رئیس مرکز تحقیقات 
ســازمان پزشــکی قانونی درباره اینکه آیا در مورد 
طــرح مختلف، مرکز تحقیقات پزشــکی قانونی به 
موضوع ورود می کند یا خیر؟ گفت:  موضوع به این 
بســتگی دارد که از ما چه چیزی خواسته شود؛ مثال 
درباره سقط جنین درمانی، مسائل مربوط به مسائل 
فقهی آن به ما ارجاع داده شد که موضوع در مرکز 
مطالعات فقهی مرکز تحقیقات بررسی و نتایج هم 

به رئیس سازمان ارائه شد.

۸۰ درصد معتادان دچار 
اختالالت روان پزشکی اند

ایسنا: یک پژوهشــگر و درمانگر حــوزه اعتیاد، با  �

اشاره به پیشــنهاد طرح دهکده ســالمت معتادان 
می گوید: بیشتر ســرمایه گذاری نظام در حوزه درمان 
اعتیاد مبتنی بر ســاختمان و تجهیــزات بوده و این 
درحالی است که روی رفتار و مداخله درمانی اقدامی 
صورت نگرفته است. هومان نارنجی ها، با بیان اینکه 
تجربیات کشورهای موفق در دنیا نشان می دهد تنها 
عنوان دهکده های سالمت مهم نیست، بلکه آنچه 
در بطن جامعه اتفــاق می افتد، اهمیت دارد، گفت: 
نگهداری معتــادان در طوالنی مدت منجر به بهبود 
اختالل آنها نمی شود؛ زیرا ۸۰ درصد اعتیاد، اختالالت 
رفتاری و اجتماعی اســت. وی ادامه داد: راه اندازی 
مراکزی تحت عنوان دهکده سالمت و... مهم نیست، 
بلکه آنچه در عمل در مراکز درمانی و در روح درمان 
حاکم اســت، اهمیــت دارد؛ بنابرایــن در ابتدا باید 
دید در ریز جزئیات روان شناســان، مددکاران و ســایر 
خدماتی که به معتادان ارائه می شــود، چه اتفاقی 
می افتد. وی یادآور شــد: در طرح دهکده ســالمت، 
معتادان به طــور قطع ایزوله می شــوند؛ اما به نظر 
باید فکری برای بعد از ایزوله کردن آنها شود. درمان 
اعتیاد عبارت از یک هفته تا یک ماه درمان جسمانی 
اســت و پس از این دوره باید بــرای افراد مداخالت 
روان شــناختی و مهارتی صورت گیرد. این مهارت به 
معنای شغل نیست، بلکه به معنای خودشناسی و 
درمان های روان پزشکی و اختالالت اضطرابی است. 
این پژوهشــگر حوزه اعتیاد درخصوص مؤثر بودن یا 
مؤثرنبــودن اجرای طرح «دهکده ســالمت» اظهار 
کــرد: نام گذاری روی مراکز درمــان معتادان از قبیل 
دهکده ســالمت موضوعی ســلیقه ای اســت؛ اما 
فرایندی که در آن اتفاق می افتد، مهم اســت. گفته 
شده که سایت پیاده روی و دوچرخه سواری، چهار باغ 
هنر و... در طراحی این دهکده پیش بینی شده است؛ 
اما دوســت مصرف کننده فرد معتــادی که بیرون از 
دهکده اســت، باید چه کند؟ چراکــه پس از مدتی 
که مددجو از مرکز خارج می شــود، دوباره دوستش 
را می بینــد و به همراه دوســتش مصرف می کند. از 
سوی دیگر معتادان کارتن خواب که در مرکز ماده ۱۶ 
هستند، قرار است بعد از ترخیص کجا بروند؟ بنابراین 
ما نیازمند مداخالتی هستیم که باید برای درمان های 
رفتاری افراد صورت گیرد. نارنجی ها معتقد اســت 
اولین و مهم ترین رویکردی که باید در درمان رخ دهد، 
مداخله روان شناسی است؛ چراکه حدود ۸۰ درصد 
معتادان دچار اختالالت روان پزشکی هستند و خیلی 
ساده انگارانه است اگر فکر کنیم فرد دارای اعتیادی 
در یک شــهر بسته، دوچرخه ســواری کند، اعتیاد را 
فراموش می کند. این پژوهشگر حوزه اعتیاد در بخش 
دیگری از ســخنان خود گفت: بیشتر سرمایه گذاری 
نظــام در حوزه درمان اعتیاد مبتنی بر ســاختمان و 
تجهیزات بوده و این درحالی اســت که روی رفتار و 
مداخله درمانی اقدامی صورت نگرفته اســت. یک 
ریال هزینه برای پیشــگیری از اعتیاد برابر با ۱۰ ریال 
صرفه جویی در سایر حوزه هاست. کشور ما مدام در 
محوریت بحران می چرخــد. معتادان متجاهر مهم 
شده اند؛ چون ظاهر شــهر مورد پسند مردم نیست. 
هیچ گاه دیده نشده کسی برای پیشگیری کاری انجام 
دهد. پیشگیری محروم و مهجور مانده، این درحالی 
اســت که باید به موضوع پیشگیری توجه شود تا به 

خیل معتادان و کارتن خواب ها اضافه نشود.

نامه رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی 
به رئیس سازمان تبلیغات اسالمی

جایگاه علمی حرفه مددکاری را 
زیر سؤال نبرید

دکتــر مصطفــی اقلیمــا، رئیس انجمــن علمی  �
مددکاری اجتماعی ایران، در اعتراض به برگزاری دوره 
تربیت مددکار اجتماعی در شش جلسه توسط سازمان 
تبلیغات اســالمی، نامه ای سرگشــاده به ریاســت این 
سازمان نوشــت: در متن این نامه که در اختیار روزنامه 

«شرق» قرار گرفته، آمده است:
 با ســالم و احترام؛ با عنایت به آگهی نشر داده شده 
توســط آن ســازمان محترم با عنوان «برگــزاری دوره 
تربیت مددکار اجتماعی در شــش جلســه » و دعوت 
از متقاضیــان برای ثبت نام، انجمــن علمی مددکاری 
اجتماعــی ایران ضمن اعتراض به برگــزاری این دوره 
به اطالع می رســاند حرفه مددکاری اجتماعی دارای 
جایــگاه علمی و تخصصــی بوده و سال هاســت که 
به عنوان رشــته ای دانشــگاهی در دانشــگاه های تابع 
وزارت بهداشــت و وزارت علوم در مقاطع کارشناسی، 
کارشناسی  ارشــد و دکتری وفق سرفصل های آموزشی 
مصوب دانشــجو می پذیرد و فارغ التحصیالن آن وارد 
عرصــه کار و خدمــت می شــوند. تعیین عنــوان یک 
حرفه و رشــته تحصیلی که ۶۳ ســال است در نظام 
دانشگاهی تدریس می شود، برای یک کارگاه آموزشی 
شش جلســه ای، آشــکارا وهن علم و نظام دانشــگاه 
اســت. به نظر می رسد آن سازمان محترم سهوا چنین 
اشــتباهی را انجــام داده، زیرا همچنــان  که نمی توان 
کارگاه ها و دوره هایی با عنوان تربیت پزشک، مهندس، 
فیلســوف یا مجتهد ارائه داد، بنابرایــن کارگاه تربیت 
مددکار اجتماعی نیــز کامال بی معنا و به دور از منطق 
علمی و عملی اســت. بی شک کسانی که این کارگاه را 
بگذرانند با خیال یا توهم اینکه مددکار شده اند، ممکن 
است مرتکب اشتباهاتی شوند که به فجایعی بینجامد. 
آنگاه چه کسی مســئول خواهد بود؟ چگونه می توان 
چهار سال آموزش علمی و دوره های کارورزی عملی 
مددکاری اجتماعی را تنها در شــش جلســه خالصه 
کرد؟ به نظر می رسد آن سازمان با هدف برگزاری دوره 
«آشــنایی با آسیب های اجتماعی» این دوره را طراحی 
کرده اســت. درس آسیب شناســی اجتماعــی یکی از 
دروس رشــته مددکاری اجتماعی است، همچنان که 
در رشــته های روان شناســی و علوم اجتماعی نیز این 
درس ارائه می شــود. بنابراین می توان عنــوان کارگاه 
را آشنایی با آســیب های اجتماعی و یا آسیب شناسی 
اجتماعی گذاشت و از عنوان یک رشته دانشگاهی که 
دارای جایــگاه تخصصی و حرفه ای اســت بدین گونه 
استفاده نکرد. دانشــجوبان رشته مددکاری اجتماعی 
در مقطع کارشناســی ملزم به گذرانیدن دست کم ۱۳۶ 
واحد هستند. بدین ترتیب چگونه می توان تنها با شش 
جلسه که کمتر از نیم واحد دانشگاهی می شود، مددکار 
اجتماعی تربیت کرد؟! تبلیغ و نشــر این آگهی جامعه 
مددکاران اجتماعی ایران را آزرده خاطر نموده و موجب 
اعتراض آنها در سطح وسیعی شده است. به طوری که 
مطالبــات اجتماعــی و حقوقی خــود را از انجمن ها، 
دانشگاه ها و سازمان های متولی در این خصوص دنبال 
نموده اند. لذا این انجمن با توجه به تعهد و مسئولیتی 
کــه در راســتای صیانــت و ارتقای حرفه مــددکاری 
اجتماعی دارد، خواهان تغییر و اصالح نام این دوره از 
سوی آن سازمان محترم است. خواهشمند است پس 
از اصــالح و بازنگری الزم در ایــن خصوص، مراتب را 
برای پاسخ گویی و اطالع به جامعه مددکاران اجتماعی 
بــه این انجمن اعــالم دارید. پیشــاپیش از همکاری و 

همراهی شما در این راستا سپاسگزاریم.

 شــرق:  هفته گذشــته نشست «سوء اســتفاده از روان پزشــکی در منظر 
عمومی» با حضور دکتر ارســیا تقوا، روان پزشــک و دکتر علی نیک جو، 
روان پزشــک و روان درمانگر تحلیلی و کنشگر رسانه ای برگزار شد. علم 
روان پزشــکی به دلیل وجــود تکنیک هایی بــرای متقاعدکردن دیگران، 
همواره بــا این نگرانی همراه بــوده که مورد سوءاســتفاده قرار بگیرد؛ 
مســئله ای که مــورد توجه رســانه ها نیز بوده اســت. در این نشســت 
کارشناســان درباره دالیــل و زمینه های موارد شناخته شــده و مصادیق 
سوء اســتفاده از روان پزشــکی در منظــر عمومی به بحــث و گفت وگو 
پرداختند. در ابتدای این نشســت، علی نیکجو با تبریک روز پرستار گفت: 
« در یک سال و نیم گذاشته معادل فارغ التحصیالن ۳۰ دانشکده پرستاری 
از ایران خارج شــدند؛ چیــزی در حدود هزارو ۲۰۰ نفر پرســتار فقط در 
یک ونیم ســال اخیر از ایران خارج شدند. برایشان آرزوی سالمت دارم و 
امیدوارم که وضعیت عمومی سالمت جسمانی و ذهنی این مملکت به 
ســمتی پیش برود که شــاهد ماندن نخبگان و عزیزانی مثل پرســتاران 
باشــیم». وی افزود: «در این برنامه قرار بر این شد که در واقع من بیشتر 
از جامعه کنشــگران مدنی صحبت کنم و شما بیشــتر از سوی جامعه 
روان پزشــکی؛ اما نیک می دانم که در همه این سال ها، جامعه پزشکی 
به طور عام نقشــی بسیار کلیدی در حمایت از همه آن کنشگرانی داشته 
که به  دلیل افکار شان و چیزهایی شبیه به آن، با حبس و گرفتاری مواجه 
شــده اند. جامعه پزشــکی با همه توان در همه این ســال ها پشت این 
بخــش از جامعه قرار داشــته و ازجمله آنها هم جامعه روان پزشــکی 
اســت. بسیاری از همکارانم را می شناسم که در این سال ها تالش زیادی 
کردند تا جوان دانشجویی که به خاطر چهار توییت سال ها زندان خورده 
یا کســان دیگری از این دســت، یک روز کمتر یا یک ماه کمتر یا شش ماه 
کمتر در حبس  بگذرانند و اســمی از آنها نیست و جایی از آنها یاد نشده 
و قرار هم نبوده یاد شــود؛ ولی خب یک ســری مسائل دیگری که اتفاق 
افتاد یا عنوان شد که اتفاق افتاده، در یک سال اخیر خیلی سروصدا به پا 
کــرد». ارســیا تقوی نیز در ادامــه تصریح کرد: «واقعیت این اســت که 
روان پزشــکی به دلیل اینکه چند فاکتور مشــخص دارد از ســالیان سال 
مورد سوء استفاده قرار مي گیرد. یک چیز تاریخی عجیبی در قرن نوزدهم 
وجود داشــت و آن این بوده که آنها که بــرده داری می کردند، می گفتند 
چــرا برده های ما آن قدر فــرار می کنند؟ ما که همه چیز برایشــان مهیا 
کردیم؛ زندگی خوب، اسطبل خوب و زنجیر خوب برایشان فراهم کردیم. 
اینها چرا آن قدر فرار می کنند؟ پزشــکی کــه در حوزه روان کار می کرد و 
البته آن سال ها روان پزشــکی به این شکل وجود نداشت، آمد گفت که 
drapeto- اصال این مریضی اســت که اینها فرار می کنند. اسم آن را هم
mania (یکی از حاالت روانی اســت که در آن بیمار میل به فرار از خانه 
خود و سرگردانی دارد) گذاشت؛ یعنی گفت اینها خوشی زیر دلشان زده 
و بعد فرار می کنند. خیلی کار ســاده ای هم می شود انجام داد که اینها 
فرار نکنند برای اینکه در واقع حالشان خوب شود. بیاییم انگشت شست 
پایشــان را قطــع کنیم. این کار را کــه کنیم، امکان فــرار آنها به حداقل 
می رســد و اختالل یا بیماری drapetomania خوب می شــود. االن که 
تاریخ را ورق می زنید، تمام این داستان یک داستان هولناک است نه یک 
واقعیت؛ اما خب واقعیت داشــت. یعنی چه خوشمان بیاید چه نه، در 
واقع تــا اواخر قرن نوزدهم که کامال بــرده داری به نوعی در ایالت های 
جنوبی آمریکا ریشــه کن شود، اصطالح drapetomania وجود داشت». 
تقوی تصریح کرد: «این داســتان ادامه پیدا کرد و همیشه در طول تاریخ 
دهه ۵۰ و دهه ۶۰ گزارش هایی می شد که مثال شما روان پزشکان می آیید 

دیگران را متقاعد می کنید و به زور یک کارهایی می کنید. ما روان پزشکان 
خیلی کارهایی که بقیه می توانند انجام بدهند، نمی توانیم انجام دهیم؛ 
مثال اینکه یک نفر در جایی دچار مرگ مغزی شــده اســت. وقتی کسی 
دچار مرگ مغزی می شود، خب چه خوب است که اهدای عضو بکند و 
خیلی از اعضای بدنش را به دیگران اهدا کند! آن کســانی که می روند با 
خانواده صحبــت می کنند که رضایت آنها را جلب کنند که عزیز شــما 
دچار مــرگ مغزی شــده و اجازه دهیــد اهدای عضو کنیــم، خیلی ها 
می تواننــد با آنها صحبت کنند، اما روان پزشــک ها حق ندارند این کار را 
کننــد. چرا؟ چــون می گویند ممکن اســت از روش هــای متقاعد کردن 
اســتفاده کنند و ایــن کار از منظر اخالق پزشــکی و به خصوص اخالق 
روان پزشکی و بیانیه ۱۹۷۷ مطرود است و اجازه ندارد و خب در سال ها 
بعد به شکل عجیبی این بیانیه تکمیل شد، اما کنار که گذاشته نشد هیچ، 
ســفت تر هم شد. مثال سر قضیه ابوقریب این زمزمه شد که ممکن است 
در گروه های نظامی آمریکایی کســانی هم باشند که در واقع برای گرفتن 
اعتراف از آنهایی که بمب به خودشان می بندند و کارهای دیگر می کنند، 
همکاری می کنند. اما انجمن روان پزشکان به شدت محکوم کرد و گفت 
در هیچ صورتی و تحت هیچ شــرایطی هیچ کــس نمی تواند بگوید من 
تحت اوامر کسی بودم و این کار را انجام دادم. بنابراین ما یک قانون کلی 
در دنیا داریم و آن مبنی  بر این است که اجازه مداخله در هیچ عملی که 
فرد برای انجام آن کار دچار هیچ اختالل روانی نیست، نداریم؛ حتی اسم 
این کار یک کار انســانی باشد، حتی این کار در نهایت برای نجات جان ۱۰ 
بچه کوچک باشــد که مثال اسیر یک آدم خیلی وحشی هستند. به همین 
دلیل اخالق روان پزشکی این را در همه دنیا پذیرفته، چه خوشمان بیاید 
و چه خوشمان نیاید و این هست. خب این را من به عنوان مدخلی شروع 
کردم که شــما ادامه بدهید». نیکجو با تأیید سخنان تقوی تصریح کرد: 
« علم به طور عام و روان پزشــکی به طور خاص این اســتعداد را دارد که 
مورد سوء اســتفاده دولت ها قرار بگیرد. چیز عجیب و غریبی هم نیست؛ 
یعنی شــما از علم فیزیک و شــیمی در نظر بگیرید یا بمب  اتم یا همین 
االن طرح صیانتی که ایجاد می شود، خب این را چه کسانی در ایران قرار 
اســت انجام بدهند؟ همین نخبگان آی تــی فارغ التحصیل از امیرکبیر و 
شــریف قرار اســت انجام دهند. در مورد روان پزشکی هم همین است؛ 
یعنــی به هر حال این اســتعداد از علم روان پزشــکی وجود دارد که به 
وسیله ارباب قدرت در جهت منافع قدرت مورد سو ء استفاده قرار بگیرد. 
مثال های آن نیز فراوان اســت ؛ شما از شــوروی، آلمان، چک اسلواکی و 
پینوشــه در نظــر بگیریــد، آســیای میانه را ببینیــد، بــالروس را ببینید، 
مجارســتان را ببینید و روش های شکنجه ای (شــکنجه سفید) که خود 

آمریــکا و اســرائیل بــه کار می برند و همــه روش هایی کــه در جهت 
ازهم گسیختگی روان فرد صورت می گیرد، همه اینها را در نظر بگیرید و 
خب همه اینها با توســل به چه رشــته ای انجام می شــود؟ با توسل به 
رشته ای که در واقع ما به عنوان روان شناسی و روان پزشکی می شناسیم. 
شما این تاریخچه را به خوبی می دانید؛ چیزی که در شوروی ۱۹۶۰ نیکیتا 
 the future خروشچف خیلی صریح گفت که به قول ماشا گسن در کتاب
is history، آن کســانی که در تراز انسان نوین شوروی نباشند و نقدی به 
آن آرمان ایدئال شــوروی داشته باشــند، حتما یک مشکلی دارند و اگر 
کســی می آمد فریاد می زد جامه ای بر تن این پادشاه نیست، او به جنون 
susceptibil- متهم می شد. همه اینها را می گویم برای اینکه بگویم این
ity در علم روان پزشکی و روان شناسی وجود دارد؛ مثل بقیه علوم که به 
وسیله قدرت مورد Abuse واقع می شوند و اساسا ذات قدرت دنبال این 
اســت که از هر آن چیزی که می تواند در جهت بســط مطامع خودش 
اســتفاده کند. ولی خب سؤال اینجاست که آن کسانی که واجد این علم 
هســتند، در کجای این معادله قرار گرفته اند؟ شــما بفرمایید من ادامه 
می دهم». در دامه تقوی تصریح کرد: « واقعیت این اســت که خیلی ها 
اعتقاد داشتند که روان پزشکی می تواند نماد قدرت باشد و ابزاری است 
بــرای اینکه بتوانیم با آن ســرکوب را انجام دهیم. اصال شــما می دانید 
میشــل فوکو به عنوان یک اندیشمند بزرگ اعتقادش این بود که اتفاقاتی 
که در شــوروی دهه های ۷۰ و ۸۰ صورت گرفت و آن سوء استفاده های 
وســیع از روان پزشکی در شوروی را ... . خب این چیز غریبی نیست. اصال 
روان پزشــکی همین اســت؛ یک ابزار است که هر کســی از آن استفاده 
می کنــد و چماقی اســت که می توانــد بزند و حاال این آمــد به صورت 
سیســتماتیک در شوروی انجام شــد. واقعا هم سیستماتیک بود؛ یعنی 
نویســنده کتاب Political abuse of psychiatry کل اسامی افرادی را که 
در این زمینه مورد Abuse قرار گرفته بودند و در واقع آن مخالف هایی را 
که برده بودند و در بیمارســتان های روانی به اجبار بســتری کرده بودند 
توسط قضات شوروی، فهرست کرده و به چیزی در حدود نزدیک به ۵۰۰ 
نفر رسیده است. این برای سال ۱۹۸۳ قبل از کنگره جهانی روان پزشکی 
هفتم است. ولی آن کتاب برای سال ۱۹۸۳ است. اما سال ۲۰۰۹ کاشف 
بــه عمل آمد که چیزی در حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر مشــمول این قانون 
شــده بودند و تحت عنوان بســتری های اجباری و کســانی که مخالف 
هســتند، به بیمارستان های روانی برده بودند و بستری کرده بودند و بعد 
همان طور که گفتید یک اســم عجیب و غریبی برایش گذاشته بودند. ما 
بیماری schizophrenia را می شناسیم و همه چیز درباره این بیماری هم 
مشخص است. اسم آن را sluggish schizophrenia گذاشته بودند. یک 
روان پزشــک این اصطالح را کوین کرده بود و خیلی هم خوشحال بود و 
به انجمن جهانی روان پزشــکی بریتانیا اعــالم کرد که ببینید! من عجب 
تشخیص بزرگی انجام دادم و اختاللی کشف کردم که نشانه های خیلی 
عجیبی دارد، هذیان و توهم زیاد ندارد و دنبال آن هم نگردید؛ ولی اینها 
آدم هایی هســتند که دنبال این هســتند کــه رفرم ایجاد کننــد و دنبال 
یک ســری ایده های عجیب و غریب متافیزیکال هستند. دنبال این هستند 
 schizophrenia که مهاجرت کنند. این اصال باعث شد که یک دفعه آمار
در شــوروی و به خصوص مسکو به شــکل عجیبی زیاد شود؛ جوری که 
پایتخــت  مســکو  کردنــد  اعــالم   ۸۰ و   ۷۰ دهه هــای  در  اساســا 
«schizophrenia»ی دنیا شــد و بعد همین شــد که حاال در واقع داریم 
می بینیم در گذر تاریخ چه شــرمندگی ای برای روان پزشــکی شوروی با 

خودش به همراه داشت».

در نشست سوءاستفاده از روان پزشکی در منظر عمومی مطرح شد

روان پزشکی، مورد سوءاستفاده دولت ها در جهان است

پرتوی یکــی از شناخته شــده ترین این چهره ها 
است. مهدی پرتوی که پیش از انقالب در همکاری 
با حلقه رحمــان هاتفی و علی خدایی در انتشــار 
نشریه نوید فعالیت می کرد، پس از انقالب به عنوان 
کادر مخفی حزب در ســازمان نویــد و عضو علنی 
حزب در عضو مشاور کمیته مرکزی فعالیت داشت. 
پرتــوی پس از انقالب در دو مورد با اطالع حزب در 
همکاری با دادســتانی انقالب قرار گرفت که برخی 
معتقدند از همان جا شــروع به نفوذ در حزب توده 
کــرد.  پس از آن از اردیبهشــت ۶۲ پرتوی پای ثابت 
اعترافات دربــاره فعالیت های مخفی حزب توده و 
جاسوســی این حزب در ارتش برای شــوروی شد. 
او از خطر اعــدام نجات یافت و پــس از آزادی به 
ترجمه پرداخت. او ســال ۹۸ در سکوت خبری در 
شــهر تهران درگذشــت. او به یهودای حزب توده 

معروف بود.
اسناد سخن می گویند

آلمان فدرال در پایان ســال ۱۹۹۱ «قانون اسناد 
اشــتازی» را از تصویب گذراند. بر اساس این قانون 
هر کس حق بازبینی از پرونده های ســازمان امنیت 
آلمان شــرقی را دارد. تا امروز دو میلیون و ۱۷۰ هزار 
شــهروند پرونده های این آرشــیو را مــورد بازبینی 
قــرار داده اند. اندیشــکده وودرو ویلســون هم ۳۱ 
سند اشــتازی را درمورد فعالیت های نیرو های چپ 
و ضدچــپ در ایران در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منتشــر 
کرده که عمدتا متمرکز بر حزب توده است و سایت 
انتخاب آنها را ترجمه و منتشــر کرده اســت. کتاب 
«ســال های مهاجرت-حزب توده ایــران در آلمان 
شرقی» یکی از پژوهش های ساختارمند درباره این 
اسناد است. نکته دیگر درباره این اسناد تفاوت های 
ارتباط شــوروی و آلمان شرقی با حزب توده است؛ 
همــواره در بحث های تاریخی ایــن حزب به اتحاد 
شــوروی مرتبط می شــود؛ اما این بار آلمان شرقی 
نیز نقش مهمی در ارتباط بــا این حزب بازی کرده 
اســت. قطب زاده به ارتش نیز نیم نگاهی داشت و 
در ارتباط با شــخصی قرار گرفت که نمی دانســت 
او و دوســتانش در ارتباط با حزب توده هســتند و 
طبق گفته مهدی پرتوی اطالعات خود را در اختیار 
دادســتانی ارتش قرار می دهنــد؛ هرچند برخی از 
تاریخ نگاران معتقدند ســرهنگ کبیــری و عطاریان 
که از ســوی حزب توده مأمور این کار شــده بودند، 
قطب زاده را بیشــتر به  ســوی کودتا تحریک کردند؛ 

زیــرا کبیری بــه قطــب زاده گفته بود ما ســازمان 
گســترده ای در ارتش داریم کــه می توانیم با کمک 
شــما کودتا کنیم که در شرح کودتا با قطب زاده به 
تفاهم می رســند کــه بیت امام را بــا خمپاره مورد 
حمله قرار دهند و قطب زاده شــرح تمام نظرات و 
برنامه خود برای کودتا را برای افســران حزب توده 
تعریف می کند که صدای او ضبط و به دادســتانی 
ارسال می شــود. یکی از جالب ترین این اسناد، سند 
شــماره ۴۱ به تاریخ ۵ تیر ۱۳۵۹ در برلن اســت که 
شــرح گفت وگوی میــان هرمن اکســن دبیر کمیته 
مرکزی حزب سوسیالیست متحد آلمان با نورالدین 
کیانوری اســت. کیانوری در ایــن گفت و گو بازرگان 
و بنی صــدر را ضد شــوروی و طرفدار لیبرالیســم 
معرفی می کند و درباره قطب زاده می گوید: تك رو، 
شــارالتان، ضد شــوروی و طرفدار آمریکاست. یك 
ســال بعد شــاهد اقدامات حزب توده در راســتای 
کشف کودتاي قطب زاده و همکاری مستقیم برخی 
اعضای نظامی این حزب با دادستانی انقالب در این 
جهت هســتیم. کوزیچکین در کتاب خاطراتش گاه 
به تفصیل از برنامه ها و عملیات شــوروی در ایران 
صحبت کرده و بارها از صادق قطب زاده نام می برد 
و در معرفی قطب زاده می نویسد دنیا او را به عنوان 
یکی از نزدیکان امام در پاریس شناخت؛ اما سازمان 
اطالعات نظامی شــوروی (جی آریــو) او را از زمان 
آمریــکا می شــناخت. کوزیچکین  در  دانشــجویی 
می گوید قطب زاده هم مثل بســیاری از دانشجویان 
اندیشــه های  «جــذب  کشــور  از  خــارج  ایرانــی 
چپ گرایانه شــده بود و طعمه خوبی برای دستگاه 
اطالعاتی شــوروی بــود». کوزیچکین می نویســد: 
جذب قطب زاده کار آســانی بــود. او حاضر بود به 
اتحاد جماهیر شــوروی، پایگاه کمونیســم جهانی، 
کمــک کند. هرچنــد برخی معتقدنــد گزارش های 
ســاواک مبنــی  بــر کمونیســت بودن قطــب زاده، 
سندســازی علیه او برای قانع کردن آمریکایی ها به 
اخراج او از آمریکا بود. در ادامه این ســند، کیانوری 
از حسن حبیبی به عنوان نخست وزیر احتمالی آینده 
نــام می برد و ادعایی را مطرح می کند که در ســند 
دیگری اثری از آن نیست. کیانوری می گوید: «حبیبی 
نظرات ضد کمونیستی متعصبانه ندارد و حزب توده 
با او در ارتباط اســت و برای مثــال در تهیه برنامه 
انتخاباتی اش برای ریاســت جمهوری ســهیم بوده 
اســت. همچنین احتمال می رود که یکی از اعضای 

مخفی حزب توده در دولت آینده وزیر شــود!». در 
اینجا چهار احتمال وجــود دارد؛ یا کیانوری درباره 
وزیر نفوذی دروغ می گوید، یا در ترجمه اشــتباهی 
وجــود دارد، یــا منظــور کیانوری انتخــاب وزرایی 
اســت که نظرات نزدیك تری به حــزب توده دارند 
(ابوالقاسم ســرحدی زاده، طیف چپ حاکمیت)، یا 
بــه احتمال کمتر از یك درصــد چنین چیزی واقعا 
وجود داشته است.   پس از پایان این فصل از اسناد، 
ســند دیگر مربوط به مکالمات علی خاوری در ۲۲ 
بهمن ۶۱ با آلمانی هاست؛ یعنی زمانی که کیانوری 
دســتگیر شده و حزب در وضعیت نابسامانی به سر 
می برد و جالب اینجاســت کــه تحلیل های خاوری 
تماما اشــتباه از آب درمی آید. او در ترســیم شرایط 
آینده ایران می گوید بازسازی نفوذ امپریالیسم، جنگ 
داخلی و به قدرت رســیدن دوباره بــورژوازی لیبرال 
(بازرگان) ســه تحلیل خاوری است که با نیروهایی 
که او تصور می کــرد، اتفاق نیفتاد. هر چند رگه های 
بــورژوازی لیبرال پس از فوت امام دیده می شــود، 
اما این ایده را نه بازرگان بلکه هاشمی رفســنجانی 
اجرائی کرد؛ در حالی که خاوری در همین سند اشاره 

می کند که رفسنجانی ضد توده  نیست.
در ادامه این ســند آمده است: خبرگزاری رویترز 
به نقــل از ایرنا اعالم کرد: اعضــای حزب توده که 
به تازگی دستگیر شده اند، به جاسوسی برای شوروی 
اعتــراف کرده اند. ایرنا در تاریــخ ۱۱ فوریه ۱۹۸۳ از 
قول موســوی تبریزی، دادســتان انقالب اعالم کرد: 
دادگاه کیانــوری و دیگر اعضای کمیته مرکزی پس 
از بازجویی های الزم شــروع خواهد شد. حزب توده 
که از سیاســت های آیت اهللا خمینی پشتیبانی کرد، 

غیر قانونی اعالم نمی شود.
در میان اســناد اندیشــکده وودرو ویلســون نیز 
مطالب شــایان توجهی به خصوص پس از برخورد 
با حزب توده ایران وجود دارد که گویای این مسئله 
است که شوروی برای اعمال جاسوسی و تبلیغاتی 
خود به حزب توده بســنده نکرده بــود و قطعا در 
نقاط دیگر کسانی برای سفارت شوروی تحلیل هایی 
از شرایط روز می نوشــتند. در متن سند های ۱۸، ۱۹ 
و ۲۸ به خوبی مشــخص اســت که فرد نویسنده از 
مســائل داخل زندان ها نیز آگاه است. ســند ۱۸: بر 
اســاس گزارش هــا، در زمــان اقدام علیــه رهبری 
حزب، ۳۰۰ عضو دستگیر شده بودند. اقدامات علیه 
حزب که اخیر حدود هــزار نفر از اعضا و هواداران 

را هــم تحت تأثیــر قــرار داده، هنوز تمام نشــده 
اســت. در طی درگیری ها، گزارش ها از کشته شدن 
برخــی رفقا حکایت دارد. رفســنجانی و موســوی 
در برابر فشــار نیروهای راســت گرا کوتــاه می آیند. 
مالحظــات تاکتیکی آنها در ارتبــاط با فعالیت های 
ضدکمونیستی-شــوروی احتماال به  شدت بیشتری 
کاهــش پیدا می کنــد و اقدامات علیــه حزب توده 
نشان می دهد که نزدیکی با حلقه های راست گرا در 

حال رخ دادن است.
با این وجود هنوز اسناد بسیاری، به خصوص در 
آرشیو های روسیه و انگلســتان، درباره این موضوع 
وجــود دارد که انتشــار آنهــا به تکمیــل این پازل 
تاریخی کمــك می کند. یکی دیگــر از نکات جالب 
در بررســی اســناد، تالش و امید آلمان شرقی برای 
فعالیت مخفیانه حزب توده ایران پس از ســال ۶۲ 
اســت؛ اما جالب است شــوروی هیچ  تالشی برای 
ادامه حیات ایــن حزب در ایــران نمی کند و صرفا 
چــون از نظر دیپلماتیك مورد ســوءظن قرار گرفته 
و ارتباطــات تیره ای با دســتگاه سیاســت خارجی 
ایران پیدا کرده اســت، تعــدادی از کارمندان خود 
را از ایــران خارج می کند. هر چند بعــد از کیانوری 
دیگر حزب تــوده روش قبل را پیــش نگرفت و در 
موضــع براندازی قرار گرفــت و کیانوری و طبری را 
خائن به حزب اعالم کرد کــه موجب اختالف های 
جــدی در این حزب شــد و پس از ایــن دیگر حزب 
تــوده بروز و ظهور چندانی نداشــت کــه در قالب 
اســناد به آن اشاره شود. از ســویی این اسناد دچار 
یك کیفیت نســبت به اسناد تاریخی داخلی هستند 
و آن کتمان ناپذیــری محتوای آنهاســت که ارتباط 
مســتقیم شــخص کیانوری با چهره هــای امنیتی 
خارجی را نشــان می دهد و جالب اســت که بدنه 
جوان ایــن حزب و عمــده اعضــای رهبری حزب 
طبق گفته هایشــان از چنین ارتباطی مطلع نبودند 
و کیانــوری با روحیه تــك روی که داشــت، چنین 
ارتباطاتــی را به دالیل مختلف شــخصی و گروهی 
شــکل داده بود و باید توجه کرد که روحیه تك روی 
کیانــوری و برخــی ارتباطــات مشــکوك او کلیت 
فعالیــت حزب توده در ایران را تحت تأثیر قرار داد. 
هر چند احزاب کمونیستی در جهان این ارتباطات را 
با منطق پیروی از انترناسیونالیســم توجیه می کنند، 
اما ارتباط شــخص کیانوری با دستگاه های خارجی 

چندان در این قالب تفسیر نمی شود.
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از جاسوسى تا نفوذ

 اقتصاد ملی  و پدیده تکثر زیان بار
وقتی سیستم مدیریت کشور اجازه می دهد تعداد 
واحدهای خودروساز کشور ســه رقمی شود، در واقع 
این اقدام دســت کمی از اجازه حفر چاه های عمیق و 
برداشت بی حساب از سفره آب زیرزمینی ندارد؛  یعنی 
این تصمیم با افزودن بر تعداد واحدهای خودروساز، 
معــادل تصمیمی اســت که بــه جای ســاماندهی 
فعالیت کشــاورزی و برنامه ریزی برای استفاده بهینه 
از منابع محدود آب، بر تعداد چاه های عمیق غیرمجاز 
می افزاید. تدبیری که در چند دهه گذشــته غیبت آن 
از میدان مدیریت کشــور مشــهود بوده، تقویت بازار 
سرمایه و تشویق فعاالن بخش خصوصی به استفاده 
هوشــمندانه از ابزارهــای مالی برای تأمین ســرمایه 
و رونق بخش تولید، تشــویق متقاضیــان مجوزهای 
جدیــد و فاقد توجیه به حضــور در بازار ســرمایه و 
سرمایه گذاری در واحدهای موجود به  جای راه اندازی 
تابلوهای جدید، مقابله با گســترش و رشد مناسبات 
رانتی و فســادآفرین و هدایت هوشــمندانه صاحبان 
ایده های نو و صاحبان ســرمایه به همراهی ســازنده 
و مشــارکت ســودآور در قالب بازی برد-برد  است. از 
ســوی دیگر، تالش بــرای مهار کــردن توقعات فاقد 
توجیه مقامــات محلی، می توانســت از یک فاجعه 
بزرگ و اتالف منابع ملی کشــور و حتی مهم تر از آن 
از دســت رفتن فرصت تاریخی توسعه جلوگیری کند. 
بازسازی اقتصاد ملی بر محور رقابت سازنده، مقابله 
مؤثر با مناســبات رانتی و تشــویق بخش خصوصی 
واقعی برای حضور هرچه گســترده تر در میدان تولید 
و سازندگی، حمایت از بخش تولید و مهار بخش های 
غیرمولد اقتصاد، همه و همه قطعات فراموش شده و 
جامانده پازل سیاست درمان اقتصاد ملی و قرار دادن 

آن بر ریل توسعه و پیشرفت است.
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حادثه ها

بازداشت سارقان منازل 
و لوازم خودرو

شرق: فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری  �

دو ســارق که از مشاعات ســاختمان های مسکونی 

و محتویــات خودروهــای محله امین آباد ســرقت 

می کردند، خبر داد. ســرهنگ دوستعلی جلیلیان در 

تشریح این خبر بیان کرد: تیم عملیاتی کالنتری ۱۷۳ 

امین آبــاد با رصدهای میدانی و تحقیقات تخصصی 

موفق به شناسایی سارقانی شدند که اقدام به سرقت 

اماکن خصوصــی و محتویات خــودرو در محدوده 

امین آباد می کردنــد. او افزود: تیم عملیاتی کالنتری 

امین آباد پس از هماهنگی های قضائی سارقان را که 

دو مرد بودند، در مخفیگاه شان دستگیر و در بازدید از 

محل مقادیری از اموال مسروقه اعم از چند عدد پنل 

ضبط خودرو، یک دســتگاه دوچرخه، مانیتور، پنکه، 

رادیو ضبط و... کشــف کردند. ســرهنگ جلیلیان با 

اشاره به اینکه متهمان دارای سوابق متعدد سرقت 

بودند، اعالم کرد: در تحقیقات انجام شده سارقان به 

سرقتی بودن اموال اعتراف کردند و در این زمینه پنج 

شاکی شناسایی شدند و اموال مسروقه خود را در بین 

اموال کشف شده پیدا کردند.

انهدام باند قاچاق سالح از سوی 
مرزبانان استان کرمانشاه

فرمانــده مرزبانی انتظامی کشــور از انهدام باند  �

قاچاق سالح از ســوی مرزبانان استان کرمانشاه در 

هنگ مرزی ثالث باباجانی خبر داد. سردار احمدعلی 

گودرزی اظهار کرد: در راســتای طرح انســداد مرز و 

جلوگیری از قاچــاق در نوار مــرزی، مرزبانان هنگ 

مرزی ثــالث باباجانی با اقدامات کنترلی و اطالعاتی 

مؤثر در ارتفاعات کوهستانی منطقه، موفق به کشف 

و انهدام باند قاچاق ســالح شــدند. او افزود: در این 

عملیات قاچاقچیان با اســتفاده از تاریکی شــب و 

جغرافیای کوهستانی منطقه از محل متواری شدند 

و مرزبانــان در پاکســازی از محل موفق شــدند ۳۷ 

قبضــه کلت به همراه ۳۷ تیغه خشــاب مربوطه را 

کشف کنند.

 

دستگیری موبایل قاپ 
با ۴۵ فقره سرقت

ســارق حرفه ای بعد از دســتگیری به ۴۵ فقره  �

ســرقت کیف و موبایل قاپی اعتراف کرد. ســرهنگ 

کاووس حبیبــی، رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان 

فارس، اظهار کرد: درپــی وقوع چندین فقره کیف و 

موبایل قاپی در شهرستان شیراز، موضوع به صورت 

ویژه در دســتور کار کارآگاهان قــرار گرفت. او افزود: 

در بررسی صحنه های سرقت مشخص شد سارق با 

استفاده از یک موتورســیکلت در محل های خلوت 

ســوژه های خود را انتخاب و در یک لحظه اقدام به 

سرقت کیف و گوشی تلفن همراه آنان می کند. رئیس 

پلیس آگاهی اســتان فارس تصریح کرد: کارآگاهان 

بــا انجام اقدامات فنی و پلیســی و گشــت زنی های 

نامحســوس موفق شــدند در این زمینه یک سارق 

حرفه ای را حین ســرقت دستگیر و به مقر انتظامی 

منتقــل کنند. ســرهنگ حبیبی با بیــان اینکه متهم 

در بازجویــی اولیه به ۴۵ فقره کیــف و موبایل قاپی 

در شــیراز اقرار کرد، عنوان کرد: این ســارق حرفه ای 

پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد. این مقام 

انتظامی از شهروندان خواست هنگام صحبت کردن 

بــا تلفــن همــراه در کوچــه و خیابــان، مراقــب 

موتورسیکلت سواران مشکوک باشند و موبایل خود 

را به گونه ای در دست بگیرند که سرقت و قاپیدن آن 

به سادگی اتفاق نیفتد.

شرق: مردی که ۱۰ سال قبل برادرش را به خاطر بدهی چهارونیم میلیون 
تومانی به قتل رسانده است، از قضات درخواست کمک کرد.

به گزارش خبرنگار ما، این مرد با واردکردن ضربه چاقو جان برادرش 

را گرفت و حاال که توانسته رضایت اولیای دم را بگیرد به دلیل نپرداختن 

دیه در زندان به ســر می برد. ســال ۹۰ به  دنبال جــدال خونین دو برادر 

در خانه پدری شــان شــهروندان موضوع را به پلیس گــزارش دادند. در 

آن درگیری جمشــید ۳۷ســاله به خاطر اختالف مالی بــرادر بزرگش به 

نام فریدون را با یک ضربه چاقو به شــکمش کشــت و همان جا ازسوی 

همسایه ها دســتگیر شد. وقتی جمشید تحویل مأموران شد، جسد نیز به 

پزشکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات آغاز شد. جمشید در بازجویی ها 

به قتل اعتراف کرد و گفت قصد کشتن برادرش را نداشت و وقتی درگیری 

شــروع شد برای اینکه از خودش محافظت کند به برادرش چاقو زد. این 

در حالی بود که پزشــکی قانونی تأیید کرد قتل فریــدون براثر واردآمدن 

ضربه چاقو اتفاق افتاده و چاقو تا عمق بدن فریدون فرو رفته و رگ های 

اصلی بدن را پاره کرده است. به این ترتیب مادر جمشید و برادرزاده هایش 

از او به اتهام قتل شکایت کردند و خواستار مجازات او شدند. درحالی که 

پرونده آخرین مراحل خود را در دادسرا سپری می کرد، جمشید موفق شد 

رضایت مادر و برادرزاده هایش را جلب کند. در ادامه پرونده جمشــید به 

دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و متهم به لحاظ جنبه عمومی جرم 

پای میز محاکمه رفت. در جلسه محاکمه بعد از اینکه کیفرخواست علیه 

متهم خوانده شد، با توجه به اینکه اولیای دم درخواست دیه کرده بودند، 

نماینده دادستان درخواســت صدور حکم برای متهم به دلیل برهم زدن 

نظــم عمومی کرد. متهم در جایگاه قرار گرفت؛ او اتهام قتل را قبول کرد 

و گفت: من قبول دارم که مرتکب قتل شدم اما به عمد این  کار را نکردم. 

وقتی با برادرم درگیر شدیم او به  سمت من حمله کرد و می خواست مرا 

بــا کارد بزند و من هم برای اینکه جلویــش را بگیرم ضربه ای به بدنش 

زدم. متهم درباره علت درگیری گفت: برادرم به من بدهکار بود. او پول را 

پس نمی داد با اینکه می دانســت من پول را الزم دارم و می خواهم برای 

خودم زندگی تشــکیل دهم. ما سر این موضوع با هم درگیر شدیم و دعوا 

کردیم. او از اینکه من پولم را خواســته بودم عصبانی شد و به سمت من 

حملــه کرد و این طور بود که من یک ضربــه چاقو به برادرم زدم. قصدم 

کشتن برادرم نبود، قصدم این بود که جلوی ضربه زدن او را بگیرم.

با پایان جلســه دادگاه متهــم به اتهام قتل بــرادرش به لحاظ جنبه 

عمومــی جرم به حبس محکوم شــد و با توجه به اینکــه اولیای دم نیز 

درخواســت دیه کرده بودند موظف به پرداخت دیه در حق ورثه مقتول 

نیز شد. این حکم در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت.

بعــد از گذشــت ســال ها متهم نتوانســت دیــه را پرداخــت کند و 

به این ترتیب ۱۰ سال در زندان ماند. تا اینکه مدتی قبل در نامه ای از قضات 

دادگاه کمک خواست و درخواست تقسیط دیه را مطرح کرد. دادگاه برای 

بررسی درخواست متهم تشکیل جلســه داد و این مرد بار دیگر پای میز 

محاکمه ایستاد. او درخواســت خود را مطرح کرد. در این هنگام قضات 

از او خواستند تا آنچه را اتفاق افتاده بود، دوباره تشریح کند. متهم گفت: 

من در زمان حادثه مجرد بودم و با ماشــین ســنگین یکی از دوستانم که 

آن را اجاره کرده بودم کار می کردم. قصد داشــتم زندگی ام را سروسامان 

دهم و ازدواج کنم. آن زمان بــرادرم ازدواج کرده و صاحب فرزند بود و 

وضع مالی خوبی نداشــت. او مدتی قبل، از من مبلغ چهارو نیم میلیون 

تومان پول قرض گرفته و قرار بــود بعد از چند ماه پولم را برگرداند ولی 

بدقولی کرد و پولم را پس نمی داد. متهم در ادامه گفت: هر بار از برادرم 

می خواســتم پولم را بدهد، بهانه ای مــی آورد و می گفت چون مجردم، 

خرجی ندارم و به همین خاطر پولم را پس نمی داد. آخرین بار ســر همین 

موضوع با او درگیر شــدم. او که عصبانی شده بود به رویم چاقو کشید و 

من برای دفاع از خودم چاقو را از دستش گرفتم و یک ضربه به شکمش 

زدم. من حتی چاقو نداشتم، چاقو هم متعلق به برادرم بود. این درگیری 

مقابل چشــمان مادرمان رخ داد و او شاهد بود که من قصد کشتن برادر 

بزرگم را نداشــتم. حتی شاید اگر برادرم را نزده بودم در آن درگیری کشته 

می شــدم. متهم ادامه داد : من ۱۰ سال است که در زندان مانده ام و توان 

پرداخــت دیه را به صورت یک جا نــدارم. به همین خاطر از قضات دادگاه 

تقاضا دارم تا با درخواســت تقســیط دیه موافقت کنند. من اگر از زندان 

آزاد شوم کار می کنم و مبلغ دیه را به مادر و برادرزاده هایم می پردازم.

در ادامه جلســه دادگاه فردی که به عنوان شــاهد برای اثبات ناتوانی 

مالــی متهم به دادگاه معرفی شــده بود، در جایگاه ایســتاد و گفت: من 

در جریــان زندگی این مرد قرار دارم و می دانــم پولی برای پرداخت دیه 

به صورت یک جا ندارد. او ۱۰ سال قبل هم با سختی کار می کرد و حاال در 

این ســال ها در زندان مانده اســت. او مردی کاری است که اگر آزاد شود 

تعهد می دهد کار کند و دیه را بپردازد. در پایان جلسه هیئت قضائی وارد 

شور شد تا درباره درخواست این متهم تصمیم گیری کنند.

شــرق: کارآگاهــان جنایی تهران همچنــان در تالش اند تا اســرار خانه 
وحشــت را فاش کننــد. تحقیقات اکنون نشــان داده غیــر از دو دختر 

نجات یافته، حداقل دو نفر دیگر نیز در خانه متهم زندانی بودند که البته 

هنوز آنها پیدا نشــده اند. از سویی هویت دختری که به قتل رسیده هنوز 

فاش نشده است و بررسی ها در این رابطه ادامه دارد.

پرونــده خانــه وحشــت روز پانزدهم آذرماه و زمانی گشــوده شــد 

کــه مأموران پلیــس پیشــگیری تهران بــزرگ در حال اجــرای احکام 

پنجاه و یکمیــن مرحله از طرح رعد بودند. آنها به خانه فردی که پیش تر 

به عنوان مال خِر اموال مسروقه مورد شناسایی قرار گرفته بود، رفتند اما 

در این خانه رازی هولناک از جنایت و شکنجه دختران جوان کشف شد.

ســردار علیرضا لطفی، رئیــس پلیس آگاهی تهــران، درباره آخرین 

وضعیت این پرونده به ایســنا گفت:  این پرونده یک روند پیچیده دارد که 

در حال طی شدن است. گروهی از کارآگاهان زبده پلیس آگاهی رسیدگی 

به این موضوع را در دســتور کار خود قرار داده اند و رســیدگی به آن در 

حال انجام است.

وی با بیــان اینکه متهم اصلی این پرونده ازســوی روان شناســان و 

روان پزشــکان مورد بررسی قرار گرفته اســت، گفت:  این اقدام با هدف 

بررسی مشکالت اعصاب و روان این متهم انجام شده است.

رئیــس پلیس آگاهی تهــران بزرگ با بیان اینکــه تحقیقات روی این 

پرونده همچنان در حال انجام است، گفت:  الزم است در حال حاضر این 

پرونده به طور کامل مورد رســیدگی قرار بگیرد و اگر وضعیت و شــرایط 

آماده شد، حتما درباره آن و جزئیات این پرونده اطالع رسانی می کنیم.

لطفی در عین حال تأکید کرد این پرونده زوایای مختلفی دارد.

او همچنیــن درباره افزایش تعداد شــکات نیز گفت:  این موضوع نیز 

در حال پیگیری اســت. ما یک سری ظن هایی داریم، اما هنوز به قطعیت 

نرســیدیم و پیگیر آنها هستیم. بااین حال، در رسیدگی به این پرونده تمام 

شک ها و احتماالت را مورد بررسی قرار داده ایم.

تاکنون مشــخص شــد غیر از دو دختر نجات یافته، یک دختر دیگر در 

این خانه زندانی بوده که با اســتفاده از ملحفه به جای طناب توانسته از 

بالکن فرار کند. از ســویی زنی از اهالی شاهرود نیز در سفر به تهران در 

دام متهم به نام سعید افتاده بود که شوهرش او را نجات داد. دو دختر 

نجات یافته گفته اند دختران و زنان زیادی به این خانه رفت وآمد داشتند. 

هر دو قربانی سعید می گویند از هویت مقتول نیز اطالعی ندارند و فقط 

می دانند او از اهالی شــهرهای اطراف مشهد بود. این در حالی است که 

پزشــکی قانونی اعالم کرده با توجه به گذشت زمان زیادی از زمان مرگ 

متوفی و فســاد جسد، امکان شناسایی او وجود ندارد و فقط اثر انگشت 

او به  دســت آمده و پلیس در تالش اســت تا با استفاده از همین نمونه 

اثرانگشت، هویت مقتول را فاش کند. هم زمان با این شاخه از تحقیقات، 

بازجویی ها از دو دختر فریب خورده نیز ادامه دارد.

یکی از این دختران که ســه ســال در خانه وحشــت اســیر بود، در 

تازه ترین اظهاراتش گفته اســت: بعد از فرار از خانه معتاد شــدم و یک  

سال خیابان خواب بودم تا اینکه در یک پارک با سعید آشنا شدم. او ادعا 

کرد مأمور پلیس اســت و حاضر است کمک کند که ترک کنم؛ به  همین  

دلیل به او اعتماد کــردم و همراهش رفتم، اما به محض اینکه به خانه 

ســعید رســیدیم، او به من تجاوز کرد. در این سه ســال افراد زیادی به 

خانه ســعید رفت وآمد می کردند، اما او اجازه نمی داد من با آنها مواجه 

شــوم. او ادعا می کرد ایــن زنان و دختران متهم هســتند و آنها را برای 

بازجویی می آورد. چندی پیش صدای دختری را شــنیدم و بعد متوجه 

شــدم او با ملحفه ها طنابی درســت کرده و با پریــدن روی دیوار خانه 

همســایه فرار کرده  اســت. ســعید زن دیگری را هم به خانه آورده بود 

که خیلی ســروصدا می کرد و دنبال فرار بود تا اینکه خواهر سعید او را

 فراری داد.

دختر دوم که هشــت  ماه در خانه وحشت زندانی بود نیز گفته است: 

افراد زیادی به خانه ســعید رفت و آمد داشتند و سعید مدعی بود همه 

آنها متهم هســتند. از طرفی جسد دختری را که صدای درگیری اش را از 

داخل کمد شــنیدم و او را به قتل رســانده بود، در نزدیکی من نگهداری 

می کرد که بوی تعفنش مرا همیشــه آزار مــی داد. روزی که از او درباره 

دختری که به قتل رســیده  بود سؤال کردم، به من گفت او را برای کار به 

جزیره کیش فرستاده اســت، اما می دانستم که دروغ می گوید و او را به 

قتل رسانده  است.

بنا بر این گزارش، تحقیقات در این رابطه همچنان ادامه دارد.

شــرق: تبهکار اینترنتی که با اپلیکیشــن رسیدســاز 
جعلی پنــج میلیارد ریــال کالهبرداری کــرده بود، 

دستگیر شد.

یکی از شهروندان به پلیس فتای تهران مراجعه 

کرد و مدعی شــد قصد فروش دوچرخه گران قیمت 

خود را در سایت های خرید و فروش کاالهای دست 

دوم داشت که مورد کالهبرداری قرار گرفت.

شــاکی گفت: دوچرخــه خود را بــا قیمت ۱۵۰ 

میلیــون ریال آگهــی کردم و پــس از دقایقی فردی 

خوش صحبت با من تماس گرفــت و پس از توافق 

ابتدایــی و اخذ آدرس به در منــزل ما مراجعه کرد. 

او پس از مشــاهده دوچرخه و توافق نهایی شماره 

کارت بانکی ام را گرفت و با اعالم مشــخصات من و 

نشــان دادن رســید پرداخت مبلغ موردنظر در تلفن 

همراهــش دوچرخــه را به همراه فاکتــور خرید به 

وی دادم اما بعد از بررســی حســاب بانکی متوجه 

کالهبرداری شدم.

تعــداد دیگــری از شــهروندان نیــز درخصوص 

سرقت دوچرخه های خود به پلیس مراجعه کردند 

و با بررســی شکایت شان مشــخص شد متهم همه 

این افراد مشــترک است و تمام شــکات این پرونده 

بــدون اطمینــان پیداکردن از واریز وجه به حســاب 

خود و صرفا با مشــاهده مشخصات خود در صفحه 

نمایشــگر تلفن همــراه متهم و نرم افزار رسیدســاز 

جعلی کاال را به مجرم تحویل داده اند. کارشناســان 

پلیس پس از تحقیقات گسترده و همه جانبه ردپای 

مجــرم را در فضای مجازی شناســایی کردند و این 

شــیاد اینترنتی را درحالی که مشغول کالهبرداری از 

یکی دیگر از شهروندان بود، دستگیر کردند.

مجــرم پس از حضور در پلیــس فتای پایتخت و 

مواجهه با شکات پرونده به جرم خود اقرار و اظهار 

کرد پــس از جلب اعتمــاد فروشــنده و واردکردن 

شــماره کارت اعالمی در نرم افزار همراه بانک اصلی 

مشــخصات شاکی را به دست می آوردم و با ورود به 

اپلیکیشن رسیدساز جعلی و وارد کردن اطالعات وی 

رسید جعلی واریز به فروشــندگان نشان می دادم و 

با بهانه هایــی مثل اختالل در ســامانه های پیامکی 

بانک ها با تحویل گرفتن کاال به ســرعت از محل دور 

می شدم.

ســرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس 

فتای تهران، با اشــاره به اینکــه متهم این پرونده در 

مجموع پنج میلیــارد ریال کالهبــرداری کرده بود، 

توصیه کرد: الزم اســت افراد در زمان معامله ابتدا 

با بررســی حساب بانکی خود از واریز پول به حساب 

خــود اطمینان حاصل کرده و ســپس کاال را تحویل 

خریدار بدهند.

درخواست مرد برادرکش برای آزادی از زندان

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. 
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فضانورد شوروی ۱۱- چشمه زندگی جاودانه- زاپاس- 

حرکت و جنبش ۱۲- از پیامبران بنی اســرائیل- حزب 
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استانی در ســوریه- اثر مشهور صادق هدایت ۱۵- به 

دور زمین می چرخد- بازیگر مرد فیلم های استرداد و 

به رنگ ارغوان.

عمودی: 
۱- رمه- کــرم چــراغ دار!- غــذادادن ۲- هنگام 

مصیبت گفته می شــود- باادب- نخســتین مسجدی 

که در تاریخ اســالم ســاخته شــد ۳- بــاران اندک- 

ضروری- لقب حضرت عیســی(ع) ۴- آب منجمد- 

مقدس شــمردن- ســتون خیمه ۵- تجملی- مورد 

پذیرش- نمک ها ۶- خوشــه آســمانی- سردمزاج- 

پر های انتهایی بدن پرندگان ۷- روشن و تابناک- پاسخ 

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.
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ادامه تحقیقات براى افشاى اسرار خانه وحشت

کالهبردارى 5 میلیاردى با رسیدساز جعلى

اولین کرسی یونسکو  در علوم زمین
بدون شــک مهم ترین نتایج شــکل گیری و توسعه 
شــبکه ای از کارشناســان جوان در حوزه منطقه ای و 
مدیران آینده در چنین پروژه هایی سبب توسعه و تفاهم 
متقابــل اجتماعی با توجه به باورهــا، نیازها و مهم  تر 
از همه پتانســیل علمی و عملی خواهد شــد. برنامه 
کرسی های یونسکو/ دانشگاه های همزاد فعالیت هایی 
نظیر آموزش، پژوهش و تبادل دانشــگاهیان را شامل 
می شود و زمینه را برای به اشتراک گذاشتن اطالعات در 
حوزه های فعالیت یونسکو هموار می کند. اکثر پروژه های 
انجام شده در چارچوب این برنامه ماهیتی بین رشته ای 
و بین بخشــی دارنــد و به همه بخش هــای برنامه ای 
یونســکو مربوط می شــوند، ضمن اینکه اجــرای آنها 
همکاری و مشارکت فعال دفاتر منطقه ای، مؤسسه ها 
و مراکز یونسکو را طلب می کند. کمیسیون های ملی با 
کمک به ترویج این برنامه در سطح ملی و تسهیل اجرا 
و ارزیابی تأثیرگذاری آن نقش قابل توجهی در پیشبرد 
برنامه ایفا می کنند. به خاطر ماهیت بین رشــته ای آن، 
برنامه کرسی های یونســکو/ دانشگاه های همزاد یکی 
از بین بخشی ترین برنامه های سازمان یونسکو به شمار 
می رود. ارتبــاط موضوعی، آینده نگــری و تأثیرگذاری 
از مهم تریــن اهــداف برنامــه دانشــگاه های همزاد 
(UNITWIN) هستند. تاکنون پروژه های اجراشده در 
چارچوب کرسی های یونســکو و دانشگاه های همزاد 
در ایجاد برنامه های نوین آموزشــی، تولید اندیشه های 
نو از طریق پژوهش و تفکر و روان ســازی فرایند غنای 
برنامه های دانشــگاهی موجــود، با احتــرام به تنوع 
فرهنگی، مفید و مؤثر عمل کرده اند. به علت ماهیت و 
انعطاف پذیری برنامه کرسی های یونسکو/ دانشگاه های 
همزاد، دانشــگاه ها اختیــار و آمادگی بیشــتری برای 
پاســخ گویی به نیازهــای جدید یادگیری و پژوهشــی 
خواهند داشــت، آن هــم در دنیایی که بــا تغییرهای 
سریع فناوری، اجتماعی و اقتصادی روبه روست. کرسی 
یونســکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی به عنوان 
نخســتین کرسی یونسکو در حوزه علوم زمین کشور در 
سایه پشتیبانی های ساختاری بین المللی با تبادل دانش 
و اشــتراک آن می تواند ابزاری برای ظرفیت ســازی در 
شبکه آموزشی و پژوهشی به شمار آید. بنابراین همسو 
با راهبرد سازمان یونســکو، راهبرد کالن این کرسی نیز 
برای توسعه ساختارهای علمی، ترویج همکاری های 
بین المللی بین کشــورها و طرفین بیشــتر برخوردار و 
نابرخــوردار خواهد بود. رویداد بزرگ در اخذ کرســی 
جهانی یونسکو در «مخاطرات زمین شناختی ساحلی» 
با توجه به توانایی های بین المللی و ساختاری کرسی ها 
و دانشگاه های همزاد در بازسازی زیرساخت، توسعه، 
نوگرایی و به روزآمدی می تواند نقطه عطفی در هدایت 
علمی، شبکه ســازی منطقه ای و بین المللی با هدف 
اشتراک دانش و زیرســاخت، انتقال دانش و فناوری و 
بومی سازی آن به شــمار آید. افزون بر هدف گذاری بر 
طراحی و توسعه شــبکه های دانشگاهی – پژوهشی، 
همســویی و همکاری گســترده غیرانتفاعی نهادهای 
علمی فرهنگی کشــور همچــون انجمن های علمی، 
بنیادهــای فرهنگی، خبرگزاری ها، نشــریات و جراید از 
پیش نیازهای موفقیت در پویایی جریان اطالعات و البته 
پایبندی و حفظ بنیان فکری چیره بر نهاد کرســی های 
یونســکو به شــمار می رود. در تأمین این مهم، کرسی 
مخاطرات زمین شــناختی ســاحلی در آغــاز با هدف 
شــفافیت و اطالع رســانی نامحدود، ضمن راه اندازی 
وبگاه های خبری رسمی و عقد توافق با روزنامه علمی، 
فرهنگــی «شــرق» در طراحی، تشــکیل و بهره  مندی 
شبکه ای بین المللی از دانشمندان حوزه علوم زمین در 
چارچوب شورای راهبری علمی کرسی از خرد جمعی 
اندیشمندان ایرانی در همکاری با پژوهشگران آسیایی و 

اروپایی موفق بوده است.

* عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین و 
رئیس کرسی

ادامه از صفحه 4
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خبر فوتبال

افزایش رکورد ۱۴  کیلویی دختر 
وزنه بردار تاریخ ساز

دختر ۱۷ ســاله وزنه بــردار ایران در مســابقات  �
بزرگســاالن جهــان ۱۴ کیلوگــرم افزایــش رکورد 
داشــت. بــه گــزارش ایســنا، یکتا جمالــی دختر 
۱۷ ساله ایران، برای اولین بار در مسابقات قهرمانی 
بزرگســاالن جهــان روی تختــه رفت و توانســت 
افزایش رکورد درخور توجهی داشته باشد. جمالی 
در گروه A دسته ۸۷ کیلوگرم با ۱۰ وزنه بردار دیگر 
به رقابت پرداخت و توانست رکورد ۱۰۰ یک ضرب، 
۱۲۲ دوضرب و مجمــوع ۲۲۲ کیلوگرم را ثبت کند 
و در رده نهــم جهان قرار بگیــرد. او در یک ضرب 
و دوضرب دهم شــد. جمالی نســبت به قهرمانی 
جوانان جهان که چند ماه پیش شــرکت کرده بود، 
هشــت کیلوگرم در یک ضرب، شــش کیلوگرم در 
دوضرب و ۱۴ کیلوگــرم در مجموع افزایش رکورد 
داشت. او در حال حاضر رکورددار ایران است. یکتا 
پیش از این هم موفق به تاریخ ســازی شــده بود و 
برای اولین بار وزنه برداری ایران را صاحب مدال برنز 
و نقره جوانان و نوجوانان جهان کرد.   دیگر نماینده 
وزنه برداری کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان 
ترکمنستان، فاطمه یوســفی در دسته فوق سنگین 
بود. این برای نخســتین بار اســت که ایــران در این 
دسته به مسابقات جهانی بزرگساالن نماینده اعزام 
کرده است. یوسفی در گروه B وزنه زد که سوم شد. 
او رکــورد ۹۳ یک ضــرب، ۱۲۶ دوضرب و مجموع 
۲۱۹ کیلوگــرم را ثبــت کرد. یوســفی در یک ضرب 
دوازدهم و در دوضرب یازدهم شــد. ۱۴ وزنه بردار 
در دسته فوق سنگین شرکت کرده بودند که نماینده 

مصر هم اوت کرد.

رکوردشکنی شناگر  ایرانی در 
مسابقات جهانی مسافت کوتاه

ملی پوش شنای ایران موفق به شکستن رکورد  �
ملی در جریان برگزاری مســابقات جهانی شد. به 
گزارش فدراســیون شنا، شــیرجه و واترپلو، دیروز 
در دومین روز مســابقات شــنای مســافت کوتاه 
قهرمانی جهان در امارات، متین بالسینی در ماده 
۲۰۰ متر آزاد و مهرشــاد افقــری در ماده ۱۰۰ متر 
پروانه به آب زدند. بالســینی پس از رکوردشکنی 
خود در روز نخســت این رقابت هــا در ماده ۲۰۰ 
متــر آزاد، با حریفان خود بــه رقابت پرداخت و با 
ثبــت زمان ۱:۵۴٫۴۷ در جایــگاه ۵۷ قرار گرفت و 
به کار خود پایــان داد. در ادامــه افقری در ماده
 ۱۰۰ متــر پروانــه بــا ثبــت زمــان ۵۱٫۸۷ ثانیه 
رکوردشــکنی کرد. افقری موفق شــد رکورد ملی 
پیشین این ماده را که با زمان ۵۲٫۸۳ به نام مهدی 
انصاری بود، ارتقا دهد. شناگر اصفهانی تیم ملی 
ایــران در پایــان رقابت های مــاده ۱۰۰ متر پروانه 
اســتخر مسافت کوتاه قهرمانی جهان در رتبه ۳۶ 
قرار گرفت. تیم ملی شــنای ایران با ترکیب ســینا 
غالمپور، متین بالسینی و مهرشاد افقری و هدایت 
گامــر دیالنچیــان به عنوان مربی، بــرای رقابت با 
برترین های شــنای جهان عازم مســابقات شنای 
مســافت کوتاه قهرمانی جهان ابوظبی شــده اند. 
ایــن رقابت ها از تاریخ ۲۵ تــا ۳۰ آذر ۱۴۰۰ برگزار 
می شــود. مرحله مقدماتی این مســابقات امروز 
صبح برگزار می شود و ســینا غالمپور در ماده ۵۰ 
متر آزاد با حریفان خود به رقابت خواهد پرداخت.

 حکم جنجالی کمیته  انضباطی 

استقالل برد 
سپاهان صدرنشین شد

حکم کمیته انضباطی درباره پرونده اریک بوکوم،  �
جدول لیگ برتر را کامال تغییر داده اســت؛ ســپاهان 
صدرنشــین تازه لیگ محسوب می شــود. به گزارش 
فوتبال ۳۶۰، کمیتــه انضباطی فدراســیون فوتبال، 
دیروز حکم پرونده شکایت ســه باشگاه لیگ برتری 
از گل گهر را اعالم کرد. این سه باشگاه اعتقاد داشتند 
اریک بوکوم به صورت غیر قانونی برای گل گهر بازی 
کرده و نتایج ســه بــازی که او به میــدان رفته باید
 ۳- صفر شــوند. اثبات جعلی بــودن مدارک بوکوم، 
باعث شــد این پرونــده به صدر اخبــار فوتبال ایران 
برســد. پــس از جنجال های زیاد، کمیتــه انضباطی 
دیــروز حکم نهایی این پرونــده را اعالم و نتیجه هر 
سه بازی، به نفع رقبای گل گهر تغییر کرد: «مستند به 
بندهای الف و ب از بند ۱ ماده ۶۱ مقررات انضباطی 
مصوب ۱۳۹۷ و ماده ۷۰ ایــن مقررات ضمن بازنده 
اعالم نمودن تیم گل گهر سیرجان با نتیجه سه بر صفر 
در هر سه مسابقه مورد شــکایت، به پرداخت مبلغ 
هفت میلیارد ریــال جریمه نقدی و بازیکن غیرمجاز 
نیز به سه ماه محرومیت از حضور در کلیه مسابقات 
فوتبال و نیز پرداخت مبلــغ دو میلیارد ریال جریمه 
نقدی محکــوم می گردند». بر اســاس حکم کمیته 
انضباطی، نتایج سه بازی که بوکوم در آنها به میدان 
رفته، به نفع رقبای گل گهر تغییر می کند. هیچ کدام از 
این سه تیم نتوانسته بودند گل گهر را شکست دهند؛ 
ســپاهان و پیکان به گل گهر باختند و استقالل با این 
تیم مساوی کرد. با این حکم، گل گهر بیشترین ضرر را 
کرده و هفت امتیاز از دست داده است. آنها با سقوط 
آزادی عجیــب، تا رده هشــتم جدول پاییــن رفتند. 
اســتقالل و ســپاهان، ۲۲ امتیازی شدند و به صورت 
مشــترک در صدر جدول قرار دارند. سپاهان به خاطر 
تفاضل گل بهتر، جای استقالل را در رده اول گرفته و 
صدرنشین تازه لیگ به حساب می آید. استقالل پیش 
از این حکم، صدرنشــین لیگ بود. در لیگ برتر ایران، 
نتیجه بازی رو در رو اولویت باالتری نسبت به تفاضل 
گل دارد، اما تا زمان برگزار شــدن هر دو بازی رفت و 
برگشت تیم های هم امتیاز، تفاضل گل معیار چینش 
آنهــا در جدول خواهد بود. بیشــترین ضرر را پس از 
گل گهر، پرسپولیس و آلومینیوم کرده اند؛ دو باالنشین 
این فصل که حاال از صدر جــدول فاصله گرفته اند. 
آلومینیوم که هم امتیاز استقالل در صدر جدول بود، 
دو امتیاز از این تیم عقب افتاده و پرســپولیس، ســه 
امتیاز از دو رقیب مســتقیم بــرای قهرمانی فاصله 
دارد. نتیجــه ۳- صفــر، به تفاضل ایــن دو تیم هم 
اضافه شــده و در ایــن زمینه هم برتــری را به آنها 
می دهد. شــاید تنها امیــد گل گهر و ســایر مدعیان 
قهرمانی لیگ، به کمیته اســتیناف باشــد؛ جایی که 
می تواند حکم کمیتــه انضباطی تغییر کند و اوضاع 
متفاوت جلو برود. فعال استقالل و سپاهان، به لطف 

بوکوم، فرار بزرگی در صدر جدول داشته اند.

کنایه  جدید  آذری جهرمی
 به  استقاللی ها

محمدجواد آذری جهرمــی، وزیر ارتباطات دولت  �
روحانی، به تازگی به اســتقاللی ها طعنه زده اســت. 
به گزارش فرارو، ماجرای بازیکن گابنی گل گهر، اریک 
بوکوم بانیاما، حسابی ســروصدا کرده است. این تیم 
بعــد از جذب این بازیکن، در چند بــازی لیگ او را به 
میدان فرســتاد، ولی بعد ها مشــخص شــد مدارک 
مربــوط به حضــورش در تیــم ملی گابن مــورددار 
اســت و واقعیت ها گفته نشده است. به همین دلیل 
چند باشــگاه لیگ برتری از جمله استقالل و سپاهان 
از گل گهر شــکایت کردند و حاال روز گذشــته کمیته 
انضباطی فدراسیون فوتبال، رأی جنجالی اش را صادر 
و سه بازی گل گهر از جمله دیدارهایش برابر استقالل 
و ســپاهان را ۳ بر صفر به سود رقبا اعالم کرد. طبق 
قانون، اگر بازیکن خارجی قرار باشــد از قاره آفریقا به 
لیگ برتر ایران بیاید، باید در دو ســال اخیر دســت کم 
چهار بازی ملی رسمی یا دوستانه با تیم ملی کشورش 
داشته باشــد. گل گهر ادعا کرده که بانیاما این فاکتور 
را دارد، ولی بعد ها مشــخص شــد او این تعداد بازی 
ملی ندارد و اســتقالل و ســپاهان هم به همین دلیل 
علیه گل گهر شکایت کردند. البته گل گهر می گوید در 
این بین تخلفی نکرده و مســئول استعالم این پرونده، 
روابط بین الملل فدراســیون فوتبال است و آنها اعالم 
کرده اند ایــن بازیکن گابنی می تواند در لیگ برتر ایران 
بازی کند. با وجود این، فدراسیون فوتبال ظاهرا بدون 
درنظر گرفتن چنین امری، بازی اســتقالل و سپاهان با 
گل گهر را ۳ بر صفر به سود رقبای تهرانی و اصفهانی، 
دو تیمــی که در کورس قهرمانی با همین تیم گل گهر 
و البته پرســپولیس هســتند، اعالم کرده است. اینجا 
همــان موردی اســت که باعث شــده ســروصدای 
پرسپولیسی ها، به غیر از مسئوالن گل  گهر، در بیاید. به 
عقیده پرسپولیســی ها، این رأی ناعادالنه و مشــکوک 
اســت و فقط جهت واریز کردن امتیــازات اضافی به 
سبد اســتقالل و سپاهان اســت. فارغ از مباحثی که 
در ۲۴ ســاعت اخیر بین فوتبالی ها شکل گرفته، حاال 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن 
روحانی نیز در کانال تلگرامی اش به این موضوع ورود 
کرده و به استقاللی ها طعنه زده است. آذری جهرمی 
که از پرسپولیسی نشان دادن خودش واهمه ای نداشته، 
نوشته است: «خدایی راضی نیستیم هر از چند وقت، 
ابداعات جدید برای امتیاز دادن به دیگران کشف کنید. 
خوب است بدانید علی رغم همه این ابداعات، باز هم 

پرسپولیس قهرمان خواهد شد».

برنامه
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یکــی دیگــر از ورزشــکاران حرفــه ای ایــران 
درخواســت پناهندگی داده اســت. این موضوعی 
اســت که در ۴۸ ســاعت اخیر زیاد در رسانه ها به 
آن پرداخته شــده است. «شرق» در گزارشی که روز 
پنجشنبه نوشت، به این موضوع اشاره کرد که خبر 
ناپدید شــدن ملی پوش تیم زنان هندبــال ایران در 
اسپانیا مشــکوک اســت و به احتمال فراوان او در 
پی ارائه درخواست پناهندگی به یکی از کشورهای 
اروپایی اســت. ۲۴ ســاعت بعد، این موضوع جنبه 
رسمی پیدا کرد، چون شقایق باپیری، عضو قدیمی 
تیم ملــی هندبال زنان ایران، در ویدئویی یک دقیقه 
و ۳۰ ثانیــه ای، شــایعات مربــوط بــه مفقودی و 
دزدیده شــدن را رد کرد. درواقع اشاره او به اخباری 
بود که مســئوالن فدراسیون جهانی هندبال و البته 
پلیس اســپانیا مطــرح کرده و از مفقود شــدن این 
ورزشکار ایرانی خبر داده بودند. شقایق در شرایطی 
روز سه شــنبه اردوی تیم ملی هندبــال زنان ایران 
در اســپانیا را ترک کرده بود که می شد حدس زد او 
در پی ارائه درخواســت پناهندگی به کشوری دیگر 
است. چون دقیقا مسیری را طی کرده بود که پیش 
از این ملی پوش ایرانی، چهار هندبالیست کامرونی 
در همیــن رقابت ها رفته بودند. با این حال، شــقایق 

باپیــری در ویدئوی کوتاهی که از خودش منتشــر 
کــرد، موضوع پناهندگی اش را تأییــد کرد. او از این 
گفت کــه نه گم و نه دزدیده شــده و فقط به یکی 
از کشــورهای اروپایی درخواســت پناهندگی داده 
اســت. باپیری که شش سالی می شــود عضو تیم 
ملی هندبال ایران اســت، ابتدا در آن ویدئوی کوتاه 
خبر داد حالش خوب اســت و خطــری تهدیدش 
نمی کند. او همان جا دلیل درخواست پناهندگی اش 
را این طور شرح داد:  « دلیلم برای پناهندگی داشتن 
آینده بهتر در ورزش و پیشرفت ورزشی بوده است. 
کل زندگی ام به دنبال ورزش بوده ام و هیچ وقت به 
دنبال سیاست نبودم. من ورزشکار هستم و نه چیز 
دیگری». باپیری البته شایعه ای را که عنوان شده در 
ایران یکی از اعضای خانواده او بازداشــت شده هم 
تکذیب کرد و گفت  خانواده اش اصال تحت فشــار 
نیستند و نباید به این شایعات توجه کرد. با این  حال، 
شــقایق باپیری، اندکی بعدتر در گفت وگو با یکی از 
رسانه های آن طرف آبی، درباره دلیل جدایی اش از 
اردوی تیــم ملی زنان ایران در اســپانیا توضیحات 
بیشــتری داد و البتــه دالیل متعــددی را برای آن 
برشــمرد. دالیلی که در زیر و به طور مختصر عنوان 

شده است.

 مدیریت   بد   در   فدراسیون  هندبال
یکی از دالیلی که باعث شده این ورزشکار ایرانی 
درخواســت پناهندگی کند، احساس رفتار نامناسب 
از سوی فدراسیون فوتبال هندبال ایران است. ماجرا 
آن طور که از سوی این ورزشکار روایت شده، عجیب 
و بحث برانگیز اســت. موضوع از این قرار است که 
او پســت یکی از شــبکه های مجازی را که در آن از 
خط خــوردن دو بازیکــن دیگر تیم ملــی زنان ایران 
انتقاد و ادعا  شــده عده ای به عنوان توریست راهی 
رقابت هــای جهانی اســپانیا می شــوند، الیک کرده 
اســت. باپیری مدعی اســت مســئوالن فدراسیون 
هندبال او را به کمیته انضباطی کشانده و رفتار بدی 
داشــته اند. او همچنین از رفتار نامناســب اعضای 
بلندپایه فدراســیون در حاشیه تمرین تیم ملی زنان 
گفته  که تهدید کرده اند ایــن بازیکن را خط می زنند 
و به خانه می فرســتند. او مدعی است فدراسیونی 
کــه نتواند یــک انتقاد ســاده را قبول کنــد و علیه 
ورزشکارش جبهه بگیرد، آینده روشنی ندارد. اشاره 
او به رفتار نایب رئیس فدراســیون هندبال است. از 
آنجا که مسئوالن فدراسیون هندبال تا زمان نگارش 
این مطلــب هنوز توضیحی در این مــورد نداده اند، 
نمی شود درستی آن را تأیید کرد ولی به هر روی، این 

موضــوع یکی از دالیل دلخوری شــقایق باپیری در 
اردوی تیم ملی زنان عنوان شده است. نکته دیگری 
که او به آن اشــاره کرده بحث افتادن مقنعه اش در 
حین رقابت است. او می گوید مقنعه من کشیده شد 
و کمی عقب رفت که این مورد با واکنش بسیار تند 
سرپرســت تیم همراه شــده و رفتار بدی کرد. البته 
باپیری به این نکته اشــاره کرده که در ســایر موارد 
مشابه، سرپرســت به ســایر بازیکنان تذکر مالیمی 

داده و فقط با او رفتار تند داشته است.
 محدودیت   زنان  در   ایران

باپیری در ادامه صحبت هایش با فاصله گرفتن از 
اتفاقات ورزشــی از تبعیض اعمال شده در حق زنان 
ایرانــی حرف می زند و می گویــد: «در ایران به عنوان 
یک ورزشــکار زن محدودیت های زیــادی داریم. این 
محدودیت ها آن قدر زیاد است که نمی توانم به خوبی 
بیانش کنم. عالوه بر این، جامعه ایران تفاوت زیادی 
بین زن و مرد قائل می شود، به طوری که پیش خودم 
فکــر کردم و دیــدم نمی توانــم بیش از ایــن چنین 
محدودیت هایی را قبول کنم». او در ادامه از سختی 
کار ورزشــکاران زن ایرانی و سایر هم تیمی هایش در 
تیم ملی هندبال هم حرف زده و نکته بحث برانگیزی 
را مطرح کرده اســت: «فکر می کنم اگر فدراســیون 
وثیقه یک میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومانی نمی گرفت، 
کل اعضای تیــم به ایران برنمی گشــتند». البته این 
ادعایی اســت که شــقایق باپیری کرده ولی اگر حتی 
چنــد نفر از اعضــای تیم ملی هندبــال هم تصوری 
مشــابه با این ورزشــکار داشــته باشــند، موضوعی 
چالش برانگیز اســت که به نظر می رســد مسئوالن 
ورزش ایران باید فکری جدی تر برای رفع دغدغه های 
مالی و روحی این دسته از ورزشکاران زن ایرانی کنند.
رفتن شــقایق باپیــری از ایــران، تازه ترین نمونه 
مهاجرت ورزشــکاران ایرانی است. افرادی که غالبا 
به دلیل دیده نشــدن، کم دیده شدن، مشکالت مالی 
و البته پشــت سد دیگر ورزشــکاران مطرح ماندن، 

تصمیم به خروج از ایران گرفته اند.
 درست اســت که این رویه مربوط به این روزها 
نبوده و احتماال شــقایق هم آخرین ورزشکار ایرانی 
نخواهد بود که برای داشــتن روزهای بهتر در رشته 
ورزش مورد عالقه اش از ایران مهاجرت می کند ولی 
مشــخصا خط مشی مســئوالن ورزش ایران در این 
زمینه نیاز به تصحیح بیشــتری دارد. درســت است 
کــه خروج باپیری شــاید از لحــاظ قهرمانی لطمه 
زیادی به ورزش ایران نزند ولی مسئوالن امر پیش تر 
نشان داده اند برای خروج قهرمان های مدال آور هم 
برنامه مشــفقانه چندانی ندارند و گهگاه با زبان تند 
تالش شــده این گونه القا شود کسی که می رود ضرر 
کرده و ورزش ایران با قــدرت به کار خودش ادامه 

می دهد.

د>یل یک پناهندگی بحث برانگیز

احمد امین زاده، چهره تازه این روزهای وزنه برداری معلوالن ایران است؛ 
کسی که بعد از مرگ تلخ سیامند رحمان و خداحافظی منصور پورمیرزایی، 
برتریــن وزنه بردار فوق ســنگین جهان هم شــده اســت. امین زاده که 
نایب قهرمانی آســیا را در کارنامه دارد، مدت زمانی طوالنی از حضور در 
تیم ملی وزنه برداری معلوالن دور بود تا حاال که این فرصت نصیبش شد 
به رقابت های جهانــی برود. او در اولین تجربه حضورش در این آوردگاه 
بزرگ با مهار وزنه ۲۵۵ کیلویی در دسته ۱۰۷+ کیلوگرم صاحب مدال طال 
شد. وزنه بردار گتوندی اگرچه بابت کسب این قهرمانی ارزشمند خوشحال 
است؛ اما افسوس بزرگی هم در دل دارد. اینکه چرا هیچ وقت نتوانست 
با اعجوبه وزنه برداری دنیا یعنی سیامند در رقابت های جهانی وزنه بزند. 
دقایقی با امین زاده هم کالم شــدیم تا بیشتر از مسیر پرفراز و نشیبی که در 
این ســال ها در ورزش قهرمانی داشته، مطلع شــویم. گفت وگوی او را با 

«شرق» در ادامه می خوانید.

 از مســابقات جهانی گرجســتان برای مان بگوییــد. مدال طالی  �
ارزشمندی گرفتید.

این اولین تجربه حضور من در مســابقات قهرمانی جهان بود. شــش 
ســال بود که در هیچ مسابقه ای شــرکت نکرده بودم. آخرین مسابقه ام 
آسیایی ۲۰۱۵ بود. همیشه فکر می کردم یک روزی در کنار سیامند رحمان 
روی تخته مســابقات جهانی می روم؛ اما افســوس که نشد. بعد از مرگ 
سیامند واقعا شوک بزرگی به همه ما وارد شد. در همین مقطع هم آقای 
منصــور پورمیرزایی، یکی دیگر از چهره های مطــرح تیم ملی، از ورزش 
خداحافظی کردند و این شــرایط برای من مهیا شد که بعد از مدت ها به 
اردوها دعوت شــوم. حقیقتا فکرش را نمی کردم که بتوانم در گرجستان 
مــدال طال بگیرم. به هر حال تجربه ای از حضــور در رقابت های جهانی 
نداشتم و فشار روحی و روانی زیادی به خاطر دوری طوالنی مدت از بازی 
رویم بود؛ اما در استارت لیست مسابقات، باالترین رکورد فوق سنگین دنیا 
(۲۵۵ کیلوگرم) بعد از ســیامند متعلق به من بود. خوشحالم که با همه 
این ســختی ها جواب اعتماد کادر فنی را دادم و توانستم قهرمانی جهان 

را برای ایران حفظ کنم.
 دلیل اینکه این قدر طوالنی از مسابقات دور بودید، چه بود؟ �

نمی خواهم وارد حاشیه شوم؛ اما کسانی بودند که من را نمی خواستند. 
از طرفی هم پشت خط سیامند رحمان و منصور پورمیرزایی مانده بودم. 
به هر حال هرچه بود، گذشت و رفت. درست است که االن ۳۰ سال دارم 

و سنم باال رفته؛ اما می خواهم به آینده فکر کنم.
 رقیب اصلی شما االن چه کسی است؟ �

آقای مهدی صیادی از کرج است که ۲۵، ۲۶ سالش است. ما اختالف 
رکــوردی زیادی با هم داریم؛ ولی خب باید حواســم به او حتما باشــد؛ 

چرا که می خواهم فرصت های از دست رفته را جبران کنم.
 مطمئنا هدف اصلی تان مدال طالی بازی های پارالمپیک است؟ �

بله، همین طور اســت. من سنم باالســت. می خواهم حداقل در یک 
المپیک شرکت کنم. مسابقات جهانی یکی از مراحل انتخابی پارالمپیک 
۲۰۲۴ پاریس بود. این انتخابی تا دو ســال آینده ادامه دارد. رویداد بعدی 

انتخابی کره جنوبی است. بعد هم که بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۲ است. 
من تجربه حضور در پاراآســیایی را هم ندارم. امیدوارم که اول طالی این 

بازی ها را بگیرم و بعد هم پارالمپیک پاریس.
 فکر می کنید بتوانید روزی به رکورد سیامند برسید؟ �

ســیامند یک اعجوبه در دنیای وزنه برداری بــود. او وزنه هایی را زده 
که حتی افراد ســالم هم آن را نزده اند. اصال نمی توان کسی را با سیامند 

مقایســه کرد. من تمام تالشــم را 
می کنم که بهترین خودم باشم.

سیامند  � مرحوم  از   خاطره ای 
رحمان دارید؟

من خیلی با ســیامند در اردوها 
نبــودم؛ چــون دعوت می شــدم و 
اما ســال ۲۰۱۵  خط می خــوردم؛ 
برای حضور در مسابقات قهرمانی 
آســیا با هم در اردوی تبریز بودیم. 
رکوردهــای مــن پایین بــود و من 
نداشــتم.  شــرایط روحــی خوبی 
ســیامند وقتی حــال و احوال من 
را دیــد، گفت یــک نصیحت به تو 
ناامید  اینکه هیچ وقــت  می کنــم. 
نشو. االن می فهمم که سیامند آن 
موقع چه نصیحــت گران بهایی به 

من کرد.
امکانــات  � و  شــرایط   از 

راضــی  گتونــد  وزنه بــرداری 
هستید؟

راســتش گتونــد اصــال هیئت 
مــن  و  نــدارد  وزنه بــرداری 
زیر مجموعــه هیئــت وزنه برداری 
اســتان یعنی اهــواز می شــوم. تا 
پیش از  این امکانــات خوبی برای 
وزنه زدن در گتوند نداشتم؛ اما بعد 
از کســب عنــوان قهرمانی جهان 

نماینده مجلــس و فرماندار به خانه ام آمدند و قــول دادند که امکانات 
حرفه ای در اختیارم قرار می دهند. ان شاءاهللا که حرف شان عملی شود.

 اخیرا گفته بودیــد که درخصوص رفت و آمد بــه تهران هم دچار  �
مشکل هستید.

بله، من چون معلول هســتم و وزنم زیاد است شرایط سختی برای 
رفت و آمــد دارم. معلولیــت من از زانوی چپ به پایین اســت که کامال 
بی حس اســت. مــن خودم بشــخصه وضع مالی ام خوب نیســت که 
از خوزســتان با هواپیما به تهران بیایم. من شــغلم کشــاورزی است و 
صبح ها با تراکتور ســر زمیــن کار می کنم و عصرهــا تمریناتم را انجام 
می دهم. متأهل هســتم و یک فرزند هشت ســاله هم دارم. فدراسیون 
جانبــازان به اندازه پول بلیت اتوبوس یا قطــار به ما کمک هزینه (۵۰۰ 
هــزار تومان) می دهد. مــن از گتوند تا تهران ۱۰ ســاعت با اتوبوس در 
راهم. وزنم چون باالســت، روی صندلی اتوبوس جا نمی شوم. با قطار 
هم ۱۴ ســاعت در راهم. همین بلیت رفت و برگشت اتوبوس ۴۰۰ هزار 
تومان می شــود. صد تومان باقی مانده اش را هم باید پول آژانس بدهم 

تا از ترمینال به اردو بروم.

احمد امین زاده، پدیده جدید وزنه برداری معلوالن جهان:

من را با سیامند مقایسه نکنید؛ او یک اعجوبه بود

مدرک فارغ التحصیلی                

فرزند بهرام به شماره شناسنامه ۴۱۸ صادره از لنگرود در مقطع 

کارشناسی رشته مهندسی دریا _ مهندسی کشتی صادره از 

دانشگاه مهندسی شهید نیکبخت مفقود گردیده  و فاقد اعتبار 

قانونی است . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 

شهید نیکبخت در سیستان و بلوچستان ارسال نماید .

مدرک فارق التحصیلی
فرزند بهرام به شماره شناسنامه  ۴۱۸  و صادره از لنگرود در 

مقطع کارشناسی رشته مهندسی دریا _ مهندسی کشتی صادره 
از دانشکده فنی مهندسی شهید نیکبخت در دانشگاه سیستان 

و بلوچستان مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است . از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشکده فنی مهندسی شهید 

نیکبخت/ دانشگاه سیستان و بلوچستان ارسال نماید .

قرارداد پیش فروش اعیان به شماره ۹۶/۹۶۴۳/ص/۱۰۸ 

مورخ۹۶/۵/۱  و۹۷/۳۳۹۸۸/ص/۹۱۷ مورخ ۹۷/۹/۲۰ 

متعلق به  مربوط 

به پروژه شرکت عمران واقع در شهر جدید پردیس مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند همت اله به 
شماره شناسنامه ۴۱۲ صادره از سوادکوه، زیرآب در مقطع لیسانس 

رشته علوم قرآنی صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی واحد ساری 
با شماره ۸۲۲۰۸۰۱۹۷۷۰۳ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 

باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد ساری به نشانی میدان خزر، کیلومتر ۷ جاده دریا(فرح آباد)، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ارسال نماید .
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گفت وگو

لیلی فرهادپور از روزنامه نگاران قدیمی اســت که خرداد 
امســال به عنوان بازرس انجمن صنفــی روزنامه نگاران 
انتخاب شــد. او گزارشی ۲۵ صفحه  ای شــامل ۱۶ هزار 
کلمه منتشر کرده و در آن جزئیات فعالیت و اتفاق هایی 
را که در انجمن صنفی روزنامه نگاران در سال های گذشته 
رخ داده، روایت و تحلیل کرده اســت. ایــن گزارش از 
بخش های مهمی تشکیل شده است که می تواند به عنوان 
یکی از منابع تحلیلی، در ارزیابــی رفتار صنفی در ایران 
استفاده شود و در آسیب شناسی آن مورد توجه قرار گیرد. 
این گزارش جزئیــات فراوانی دارد که با نگاه تیزبین یک 
روزنامه نگار قدیمی شکل گرفته است. امسال خردادماه، 
انجمــن صنفی روزنامه نــگاران، اعضــای هیئت مدیره 
جدیدش را شــناخت. این انجمن هنوز نتوانســته ثبت 
شود؛ اما مســائلی که لیلی فرهادپور در گزارشش مطرح 
کرد، نشــان داد که راه برای انجــام فعالیت های صنفی 
نمی تواند به آســانی ممکن باشد. لیلی فرهادپور به چند 

سؤال ما درباره این گزارش پاسخ می دهد.

 این گزارش با جزئیات دقیق نوشــته شده است،  �
ضرورت نوشتن این گزارش به این شکل چه بود؟

تعهد من بــه «روزنامه نگاری» اولیــن و محکم ترین 
انگیزه نوشتن بود. اینکه ما روزنامه نگار هستیم و تشکل 
صنفــی روزنامه نگاری باید خــود را متعهد به گزارش و 
ثبت تاریخــی روند ها، اتفاقات و مشــکالت بداند. تاریخ 
مطبوعــات را همیــن گزارش ها می ســازد و جریانات و 
مشــکالت درونی و بیرونی تشکل های صنفی هم جزئی 
از این تاریخ اســت. متأســفانه نمی دانــم با چه منطقی 
تاکنــون از فعالیت هــای انجمن های صنفــی خودمان، 
هیچ گاه گزارشــی نظیر این تدوین و منتشــر نشده است. 
به نظــر من حتی گزارش هایی کــه از طرف هیئت مدیره 
و بازرســان یک تشــکل روزنامه نگاری بــه مجمع ارائه 
می شــود، نیز باید تفاوت ماهوی و شکلی با گزارش مثال 
صنف آرایشــگران (با احترام به این صنف) داشته باشد، 
نه اینکه گزارش های مان هم مانند اساســنامه مان درگیر 
«تیپ» بودن شود. من در پیشگفتار گزارشم کامال تصریح 
کردم که: در راســتای کنش صادقانه مدنــی، باور بر این 
است که تا وقتی عملکرد این نهادهای صنفی در بوته نقد 
قرار نگیرد. ما در مقام کنشگران مستقل، قادر به کنشگری 
مدنی شایسته نخواهیم بود. از این رو برای ثبت در تاریخ، 
گزارش زیر تهیه شــده تا در قالب گزارشــی تحقیقی در 
امر روزنامه نگاری و در راســتای انجام وظیفه بازرســی 
نهادهــای مدنی، گامی در جهت تحلیل، بررســی، نقد و 
آسیب شناســی فعالیت های مدنی– صنفی باشد و البته 
به دور از هرگونه «سیاست بازی» مورد مطالعه قرار گیرد.

 برای نوشتن این گزارش چه روندی را طی کردید؟ �
در این گزارش از مستندات حقوقی و قانونی (اعم از 
آیین نامه ها، شیوه نامه ها و اساسنامه انجمن های همسو 
و اساسنامه انجمن) و همچنین گزارش های منتشر شده 
در رســانه های رســمی و مجازی و تحقیقــات میدانی 
درخصوص بحث های درگرفته در شبکه های مجازی و 
مصاحبه های بسیار با شــاهدان و البته تجربه شخصی 
نگارنده به عنــوان بازرس این دوره از انجمن، اســتفاده 
شده است. البته شایان ذکر است که در این گزارش سعی 
کردم با کســانی که فکر می کردم صدای شــان در گروه، 
کانال و ســایت انجمن هیچ گاه شــنیده نشده، مصاحبه 
مســتقیم کنم؛ زیرا دیگران که مرتب با مصاحبه، خبر و 
بیانیه و اظهارنظر در گروه های شبکه مجازی صدای شان 
بلنــد بود. بــرای همیــن در این گــزارش مصاحبه های 

مستقیم من فقط با بی صدایان بود.

 اگــر به طور خالصــه بخواهید دالیل شکســت  �
فعالیت های صنفی به ویژه در حوزه روزنامه نگاری را 
ارزیابی کنید، به نظر شما کدام مسئله پررنگ تر است؟

به نظرم یک روزنامه نگار در گزارش تحقیقی خود تنها 
طرح موضوع و طرح سؤال می کند که گزارش من نیز با 
طرح سؤال آغاز و تمام می شود که برخی از این سؤاالت 
از این قرار اســت: انجمن در برابر جامعه  روزنامه نگاری 
مســئول اســت یا صرفا در برابر اعضای خــود و الغیر؟ 
به بیــان بهتر آیا این نهاد صنفی بایــد صرفا به اعضای 
خود متکی باشــد یا کل جامعه روزنامه نگاری؟ حال اگر 
اهمیت اعضا را اهم قرار بدهیم، آیا رأی همین اعضا در 
یک انتخابات قانونی نباید به تصمیمات باالدســتی اعم 
باشد و نباید برای صیانت از این آرا تالش صورت بگیرد؟ 
آیا اگر به رأی مجمع و اکثریت هیئت مدیره منتخب برای 
ادامــه کار احترام گذاشــته می شــد و انجمن به تعلیق 
نمی رفت، به کســی ضرری می رســید؟ اگر در این شش 

ماه هیئت مدیره منتخب روند تشــکیل جمع مشــورتی 
(پیشــنهادی آقای نمک دوســت) را در کنار انجمن طی 
می کرد، اکنون انجمن به جای چشــم التماس داشــتن 
بــه وزارت کار، آیا حامیانی را در کنــار خود برای رهایی 
از این وضعیت نداشت؟ آیا اقداماتی نظیر آبستراکسیون، 
در راستای خواست برخی نهادها برای برهم زدن ترکیب 
انتخابی مجمع نبوده است؟ به بیان دیگر مشکل اساسی 
اینجاســت که دال گفتمان صنفی به جای اینکه منافع 
صنفی باشد، به گفتمان بقای نهاد تبدیل شده و در نتیجه 

منافع ذی نفعان نادیده مانده است.
 شما گزارش را به چند دوره دسته بندی کرده اید،  �

آیا ویژگی مشترکی بین آنها وجود داشته است ؟
بله، متأسفانه وابســتگی شدید این انجمن به وزارت  
کار حتی وابستگی به امکانات شهرداری! به طوری  که به 
جای آنکه تشکلی مستقل باشد، انگار زائده ای از وزارت  

کار است.
  مگر نباید برای دریافــت حمایت ها با نهادها و  �

سازمان ها اراتباط برقرار کنند؟
ارتباط با وابستگی فرق دارد!

 آن طــور کــه در گــزارش شــما آمــده، برخی  �
اختالف  نظرها سبب شده تا انجام فعالیت های صنفی 
دچار مشــکل شــود، فکر می کنید این مسائل از کجا 

ناشی می شد؟
به نظر می رســد اختالفات بین اعضای هیئت مدیره 
(قبلــی و فعلــی فرقی نمی کنــد) از اختــالف بین دو 
رویکــرد سرچشــمه می گیرد: اینکــه انجمــن در برابر 
جامعه روزنامه نگاری مســئول اســت یا صرفــا در برابر 
اعضای خود و الغیر؟ خب وقتی نگاه این باشــد که تنها 
باید به اعضای خود متکی بود و الغیر، خود به خود شما 
تشکل را تقلیل می دهید و نگاه را از گسترش تشکل دور 
می کنید. همین می شود که صنفی  با حداقل چندهزار و 

خرده ای عضو فعال در استان تهران (مجموعه همکاران 
در روزنامه هــا و خبرگزاری های تهران را در نظر بگیرید) 
فقــط ۲۰۰ عضو فعال برای شــرکت در مجمع دارد که 
آن هــم با تشــویق ها و اعمــال محدودیت هایــی مانند 
آنکه «اگر در مجمع شــرکت نکنیــد، از طرح  ترافیک و 
بقیــه امکانات خبری نیســت» به زور آورده می شــوند. 
معلوم اســت وقتــی خود را ملــزم به پاســخ گویی به 
جامعه روزنامه نگاری ندانید، وقتی مطالبات این جامعه 
را بــا تقلیل به «اساســنامه تیــپ وزارت کاری» نادیده 
بگیریــد، کم کم حمایــت جامعه روزنامه نــگاری را هم 
از دســت می دهید. اکنون معیشــت روزنامه نگاران در 
بدترین شــکل خود قرار دارد. واقعا تشــکلی که با طرح 
ترافیــک اعضایش را به مجمــع فرامی خواند، می تواند 
برای این روزگار ســخت کاری کند؟ این طرح ترافیک به 
درد کدام روزنامه نــگار کف تحریریه می خورد. چند تا از 
روزنامه نگاران ماشــین سواری شخصی دارند؟ این فقط 
یک مثال بود که نشــان دهد کار تشــکل صنفی تا کجا 

تقلیل یافته است.
 در دوره  قبلــی نیز برخــی اعتراض ها به رفتارها  �

و کم کاری هــای انجمن صنفی مطرح می شــد؛ مثل 
نامه صد امضــا و... اما این بار یکی از بازرســان و از 
درون انجمن، کاستی ها را بیان کرده است. شما این 

ضعف ها را ناشی از چه می دانید؟
به مسئله خوبی اشاره کردید. کامال در گزارش شرح 
داده ام که به جای آنکه به مباحث مطرح شــده ازسوی 
این صد روزنامه نگار توجه شود، به تنها چیزی که توجه 
شــد، همین «عضویت» بود. کســی هم نیامد سؤال کند 
شــما هیئت مدیره چقــدر تالش کردید تعــداد اعضای 
تشــکل تان را باال ببرید؟ از سوی دیگر به نظر می رسد در 
هیئت مدیره ها، منتقدان همواره به نوعی ساکت می شدند 
و تا نقدی صورت می گرفت، این اتهام زده می شد که االن 

موجودیت تنها تشکل مستقل صنفی زیر سؤال می رود.
 به نظر شــما که به تحلیل دوره های مختلف این  �

انجمن پرداختیــد، چه تفاوتی میــان آن دوره اول 
که برخــی اعضای انجمن تهران از ســوی نهادهای 
باالدستی تأیید نشدند و استعفای دسته جمعی دادند 
و اکنون که در دوره ریاست حسن نمکدوست نهادها 
هنوز اجازه ثبــت انجمن را صــادر نکرده اند، وجود 

دارد؟
هیئت مدیــره  در  حداقلــی  همدلــی  اول  دوره  در 
اول بــود و در این هیئت مدیره کنونی تبدیل به انشــقاق 
حداکثری شده  است. بزرگ ترین اشتباه این بود که اقلیت 
آبستراکســیون کردند و کار را بــه هیئت مدیره قبلی که 
اعتبارش تمام شــده بود، ســپردند و هیئت مدیره قبلی 
هــم بزرگ ترین اشــتباه تاریخی مطبوعاتــی و صنفی را 
انجــام داد؛ به جای اینکــه از وزارت  کار تأخیر در ثبت را 
پیگیری و اســتعالم کند، اجازه گرفت که کار را از دست 
هیئت مدیره ای که مجمــع عمومی به آن رأی داده بود، 

درآورد.
 چند روز از انتشــار این گزارش گذشته است، چه  �

بازخوردی در میان روزنامه نگاران داشــته است؟ و 
راه حل به نظر شما چیست؟

داغ دل روزنامه نگاران تازه شده است. راه حل را باید 
اعضای صنف جســت وجو کنند. اساسنامه در این زمینه 

روشن است!
 و نکته   آخر؟ �

بر دیــوار جنوبی کاخ آپادانا از قول داریوش نوشــته 
شده است: خدا این کشور را از خشک سالی و دروغ حفظ 

کند... و انجمن ما را نیز.

گفت وگو با لیلی فرهادپور، بازرس انجمن صنفی روزنامه نگاران

روزنامه نگارى مستقل، صنف مستقل مى خواهد

زیر آسمان جهان

افغانســتان، دومیــن کشــور ناامن جهــان برای 

خبرنگاران 

ایندیپندنت: ســازمان گزارشــگران بدون مرز در گزارش 
ســاالنه اش افغانســتان را پس از مکزیک دومین کشور 
ناامن برای خبرنگاران اعالم کرد. طبق این گزارش ساالنه  
که از وضعیت خبرنگاران در سراســر جهان منتشر شده 
اســت، مکزیک با ثبت هفت مورد قتــل خبرنگاران در 
جایگاه نخســت است و افغانســتان با شش مورد قتل 
خبرنگاران در ســال ۲۰۲۱، دومین کشور خطرناک جهان 
برای خبرنگاران اعالم شــده است. در این گزارش، میزان 
قتــل خبرنگاران در ســال ۲۰۲۱ کمترین آمار ثبت شــده 
در ۲۰ ســال گذشته را نشــان می دهد؛ در حالی که شمار 
خبرنگاران بازداشتی در کشورهای مختلف در این سال، 
به ۴۸۸ مورد می رسد. سازمان گزارشگران بدون مرز در 
گزارش سال ۲۰۲۱ به افزایش موارد بازداشت خبرنگاران 

در سراســر جهان پرداخته و آمار بازداشــت خبرنگاران 
در ســال ۲۰۲۱ را باالترین آمار از ســال ۱۹۹۵ به این سو 
توصیف کرده اســت. در گزارش این سازمان آمده است: 
«در حالی که آمار قتل خبرنگاران در ســال ۲۰۲۱ کاهش 
درخور مالحظه ای داشــته، آمار بازداشت خبرنگاران که 
بیشتر در کشورهای چین، میانمار و بالروس گزارش شده  
اســت، نسبت به ســال های قبل چیزی حدود ۲۰ درصد 

افزایش نشان می دهد».
در گزارش سازمان گزارشــگران بدون مرز، بازداشت 
خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن در ســال ۲۰۲۱ سه برابر 
بیشــتر از ســال ۲۰۲۰ اعالم شده اســت. در این گزارش 
آمده اســت: «در سال جاری دست کم ۶۰ خبرنگار زن در 
سراسر جهان دستگیر و بازداشت شده اند که بالروس با 
ثبت ۱۷ مورد بازداشت خبرنگاران زن، در جایگاه نخست 
قرار دارد. هنوز بیشتر (۸۷ درصد) خبرنگاران زندانی در 

سراســر جهان را مردان تشکیل می دهند». براساس این 
گزارش، چین بــا ثبت ۱۲۷ مورد بازداشــت خبرنگاران، 
میانمار با ثبت ۵۳ مورد، ویتنام با ثبت ۴۳ مورد، بالروس 
با ثبت ۳۲ مورد و عربســتان ســعودی با ثبت ۳۱ مورد 
بازداشــت خبرنگاران، پنج کشــوری  هســتند که از آغاز 
دسامبر ۲۰۲۱ بیشترین مورد بازداشت خبرنگاران در آنها 

ثبت شده است.
این گزارش به آمار باالی گروگان گیری خبرنگاران در 
سراسر جهان هم اشاره کرده است. بر این اساس، در سال 
۲۰۲۱، ۶۵ مورد گروگان گیری خبرنگاران در کشــورهای 
مختلف جهان ثبت شــده اســت که دو مورد بیشــتر از 
سال گذشته است. بیشترین تعداد این گروگان گیری ها در 
کشورهای سوریه، عراق و یمن اتفاق افتاده است. در کنار 
این موارد، یک خبرنگار فرانســوی نیز از ماه آوریل ۲۰۲۱ 

تاکنون در مالی به گروگان گرفته شده است.

ایران با ۲ امارت در شرق و جنوب

این روزها فالت قاره ایران شــاهد دو تحول در  �
بال شــرقی و جنوبی اش است که فاصله هریک 
بــا دیگری هزارو ۶۹۱ کیلومترمربع و دو ســاعت 
و ۲۵ دقیقه هوایی اســت. حضور امارت اسالمی 
بــر ویرانه های نواحی شــرقی امپراتوری ســابق 
اســالمی که همان افغانســتان کنونی و برگزاری 
نمایشگاه جهانی (اکســپو) با حضور ۱۹۲ کشور 
به میزبان دبی به مناسبت پنجاهمین سال اتحاد 
هفــت شیخ نشــین کوچک به نام هــای ابوظبی، 
دبی، شــارجه، عجمــان، فجیــره، رأس الخیمه، 
ام القویم در تشــکیل و اســتقالل امــارات عربی 
متحده، چشــم منطقه و جهان را به خود جلب 
کــرد. دفتر بین المللــی نمایشــگاه ها (BIE) در 
سال ۲۰۱۳ دبی را واجد شرایط و برگزارِی اکسپو 
۲۰۲۰ دانست. در آغاز این رویداد، پنج شهر برای 
برگزاری این نمایشــگاه در ســال ۲۰۲۰ پیشنهاد 
شــدند که از میان آنها چهار شهر در رقابت باقی  
ماندند؛ دبی از امارات متحده عربی، اکاترینبرگ از 
روســیه، ازمیر از ترکیه و سائوپائولو از برزیل. دبی 
برای نخستین بار از خاورمیانه (خلیج فارس) این 
رویــداد را میزبانی می کند. دبــی پیش بینی کرده  
است که موفقیت در گرفتن این میزبانی می تواند 
۲۳ میلیــارد دالر بیــن ســال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ 
برایش سود داشــته باشد. این معادل یک چهارم 
تولید ناخالص داخلی دبی است. برخی ها از خود 
می پرســند چرا منطقه بی آب وعلف بر روســتای 
صیادان توانســت یکی از بانفوذترین قدرت های 
منطقــه ای و مراکــز اقتصادی و تجــاری جهان 
تبدیل شود؟ این هفت خان توسعه توانستند بعد 
از عربســتان ســعودی، دومین قدرت اقتصادی 
خلیج  فــارس با ۱۰ میلیون نیــروی کار غیربومی 
شوند. نرم افزارهای اقتصادی فعال در این سامانه 
توانســتند آســان ترین راه های جلب ســرمایه ها 
را به خود بکشــانند. پاسخ به ســؤال باال چندان 

مشکل نیست؛ اگرچه آنان پیش از استقالل نیز در 
فعالیت هــای اقتصادی به علت موقعیت خاص 
جغرافیایی شــان با اهمیت بوده و ساکنان ایرانی 
تبارشــان در زمره صاحبان حرفه و تاجرپیشگان 
موفــق بودند اما آفتاب اقبال خود را به واســطه 
تبدیــل اختالف های داخلی بــه رفاقت و رقابت 
بین المللــی طوری بــاال آوردند کــه درآمدهای 
خالص و ناخالص گاز و نفت شان تنها ۳۰ درصد 
از کنش و واکنش های اقتصادی را شــامل شده 
و ۷۰ درصــد دیگــر مدیون اتحادشــان در جلب 
ســرمایه، تکنولوژی، سوخت هسته ای و... است. 
حال آیا می توان اتفاقی میان این دو امارت برقرار 
کرد؟ یادمان باشــد روزگاری این ســرزمین ها در 
سایه یک وفاق ملی در تجارت و امنیت با یکدیگر 
مشترک بودند و رشد روزافزون طرفی  و ضعف و 
ویرانی طرف دیگر در  صد ســال گذشته می تواند 
زمینه آســیب پذیری این قدرت بانفوذ منطقه ای 
را ایجاد کند. کشــورهای موجود در این سرزمین 
اگر به منافع مشــترک نیندیشــند، روزگار مخوفی 
را در آینده نزدیک تجربــه خواهند کرد. مردمان 
این ســرزمین چندان محتاج به ماجراجویی های 
فضایی نیستند و حاجت اصلی شان آب و امنیت 
اســت. این دو امارت نوظهور منطقه ای، که یکی 
چند روزه و دیگری چند دهه ای اســت، هر دو در 
منطقه تحول آفرین اند. پس گردانندگان منطقه ای 
به خصــوص نرم افزارهای سیاســی و اقتصادی 
کنونــی ایران اگر نقــش پل ارتباطــی مثبتی در 
این مســیر از خود نشــان ندهند، باید شاهد رکود 
بیشــتر فعالیت های اقتصادی و فرهنگی بخش 
خصوصی خود شوند. راستی سهم پهنه فرهنگی 
و تاریخی ایران در این آینده نگری، مدنظر طراحان 
جهانــی این گونه نمایشــگاه ها در چه جایگاهی 

تعریف شده و خواهد شد؟

یادداشت سالم به فردا

مســئله مخاطرات اقلیمی شــاید تا دهــه ۶۰ و ۷۰ 
میالدی چندان معنا و مفهومی نداشــت. دلیل آن هم 
این بود که قبل از جنگ جهانی دوم بشر آن چنان قدرتی 
نداشت که بتواند در طبیعت دخالت بکند. البته دخالت 
داشــت ولی این دخالت ها خیلی  ضعیف بود و اغلب 
چنان بــود که طبیعت می توانســت به راحتی خودش 
را ترمیم کنــد و به حالت اولیه اش برگــردد. تاب آوری 
طبیعت چنان بود که این دست تغییرات مشکلی برای 
آن ایجاد نمی کرد. فلسفه ای که در اوایل قرن بیستم در 
دنیا حاکم بود، فلســفه جبر محیطی بود. به این معنی 
که انسان می دانســت که نمی تواند در محیط دخالت 
کند؛ یعنی نمی تواند رودخانه زاینده رود را با تغییر مسیر 
به خوزســتان ببرد. اینجا جایی بود که انسان احساس 
حقارت می کــرد. تا اینکه بعد از جنــگ جهانی دوم و 
التیام یافتن زخم های جنگ در دهه ۶۰ میالدی انســان 
به تدریج به تکنولوژی مجهز شــد. این مســئله موجب 
شــد که فلسفه جبر محیطی هم کمی تضعیف شود و 
در مقابل انســان گرایی قدرت بیشتری بگیرد. در فلسفه 
انســان گرایی معتقدند که انسان باید از طبیعت به نفع 
خودش بهره بــرداری کند. همین فلســفه بود که پایه 
توسعه زندگی بشــری را گذاشت. به این ترتیب انسانی 
که همیشه از سوی طبیعت تحقیر می شد، فرصتی پیدا 
کرد تا عقده های خــود را در برابر طبیعت خالی کند و 
در آن دستکاری های گســترده ای انجام دهد. خیلی از 
این دوران نگذشــته بود که کم کم عــوارض این پدیده 
آشــکار شد. بشر به تدریج متوجه شــد که دمای هوای 
کــره زمین در حال افزایش اســت. پیــش از میانه های 
دهه ۷۰ میالدی دانشــمندان فکــر می کردند زمین به 
ســمت یخبندان پیش می رود اما دستکاری های انسان 
در طبیعت و رشــد و توســعه تکنولوژی موجب شد تا 
بفهمند که زمین در حال گرم ترشدن است. اینجا بود که 
فهمیدند انسان اشتباه کرده و بیشتر از ظرفیتی که باید از 
طبیعت به نفع خودش بهره برداری کرده است. تخریب 
طبیعــت اولین نشــانه های خودش را در گرم ترشــدن 
زمین نشــان داد. بــه گونه ای که در دهــه ۸۰ میالدی 
مفهوم «توســعه پایدار» بــرای بازنگــری در مفاهیم 
توسعه ای مطرح شد. به این معنی که انسان با بازبینی 
مفاهیم توســعه ای تالش کرد تا در برابر این عواقب را 
بگیرد. هیئتی هم از ســوی ســازمان ملل تحت عنوان 
«هیئت بین الدول تغییر اقلیم» تعیین شــد تا مســئله 
را ســطح جهان بررســی کند و ببیند ماجرای گرم شدن 
زمین تا چه میزان واقعی اســت. اما هرچه بود، دیدیم 
که در چند دهه بعد از رشــد تکنولوژی بشر به صورت 
افسارگســیخته ای تالش بــه ایجاد تغییــر در طبیعت 
کرد و ســعی کرد قدرت خود را به طبیعت نشان دهد. 

اگرچه اکنون هم در دنیا آگاهی های فراوانی نســبت به 
مسئله تغییر اقلیم و نتایج آن وجود دارد ولی همچنان 
شاهد اقدامات منفعت طلبانه انسان ها هستیم. همان 
منفعت طلبــی کــه طی یکــی، دو دهه بعــد از جنگ 
جهانــی دوم روزگار خوش کوتاهی برای بشــر فراهم 
آورد و بعــد از آن او را بــا عواقــب وخیم تصمیماتش 
مواجه کرد، حاال هم به شــکل های گوناگونی در جریان 
اســت. این چنین اســت که می بینیم با دستکاری های 
بشر و منفعت طلبی اش در توســعه کشاورزی دریاچه 
ارومیه خشک می شــود، زاینده رود با مشکالتی مواجه 
می شود یا خطر فرونشست شــهرهای زیادی را تهدید 
می کند. بشــر در این نیم قرنی کــه از جنگ جهانی دوم 
گذشــت، فهمید که محیط زیست یک سطح تاب آوری 
مشــخصی دارد. به این معنی که اگر بیشتر از تحملش 
به آن نیرو وارد کند، آن نیرو به خود شما بازمی گردد. اما 
چرا باوجود این آگاهی همچنان شــاهد تخریب محیط 
زیست و دستکاری گسترده در آن هستیم؟ پاسخ را باید 
در ایــن بدانیم که به نظر هنــوز باوجود همه آگاهی ها 
و اطالع رســانی ها، ســطح حساســیت جامعه به این 
موضوع چندان باال نیست. به این دلیل که محیط زیست 
و طبیعت همیشه با دست بخشــنده ای در اختیار بشر 
بوده  اســت و برای همین خیلی ها تصــور می کنند هر 
بالیی که بر ســر آن بیاید، اتفاقی نمی افتد. مدیران هم 
اغلب منافع ملی را بهانــه ای برای تصمیمات مخرب 
خود می دانند. برای همین است که می بینیم توافق نامه 
پاریس یا همین نشســت اقلیمی امســال که در پاریس 
برگزار شد، هیچ وقت به نتایج درخورتوجهی نمی رسد: 
چراکه قدرتمندان همیشــه به منافع محدود خودشان 
فکر می کننــد و خیر عمومی را در نظــر نمی گیرند. در 
کنفرانس اقلیمی توکیو قرار شــده بود در ســال ۲۰۰۵ 
میــزان تولید گازکربنیک در دنیا به حداقل خود برســد. 
اما االن در ســال ۲۰۲۱ هســتیم و می بینیــم که هنوز 
کشــورهای دنیا باوجود آگاهی نســبت بــه مخاطرات 
این مســئله بر ســر اعداد و ارقام چانه می زنند و با این 
هدف فاصله زیادی داریم. به هر حال مخاطرات اقلیمی 
و تخریب محیط زیســتی همچنان در حال انجام است. 
همه آدم ها به دنبال منافع شخصی هستند و نمی دانند 
که منافع شــخصی کوتاه مدت است و اگر خیر جمعی 
حاصل نشود، همه متضرر می شوند. چنانکه دیدیم که 
بی توجهی مســئوالن و شــهروندان به مسئله آلودگی 
هوا در این چند ســال موجب شده که حاال همه دچار 
مشکل شده اند و دیگر آسیب دیدن از آلودگی هوا شامل 
حال همه می شــود و فقیر و پولدار و سیاســت مدار و 
شــهروند را دربر می گیرد. به نظر من مدیران در سطح 
دنیا به هنوز به اصل مســئله و اهمیــت آن یقین پیدا 
نکرده اند. وضعیت شــهروندان هم در سایه ناآگاهی و 
منفعت طلبی روز به روز به سمت بدترشدن پیش برود. 
به هر روی تا جایی که بشر به مفهوم خیر عمومی واقف 
نشود و خودخواهی های حقیرانه اش را رها نکند، زمین 

روزگار بدتری را در پیش خواهد داشت.

بی توجهی به خیر عمومی 
و تشدید بحران های اقلیمی

 بهلول علیجانى
 اقلیم شناس

 حسین روحانى صدر
 کارشناس سازمان اسناد

چهره  هفته

رقابــت انتخــاب «چهره هفتــه شــرق» در هفته 
گذشته میان دو نماینده مجلس برقرار بود و در رقابتی 
تنگاتنــگ روح اهللا ایزدخــواه، نماینده مــردم تهران و 
فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین در جریان بود. 
در نهایت هم ایزدخواه با کسب ۵۲ درصد آرای کاربران 
«شــرق» در اینســتاگرام از محمدبیگی پیشی گرفت و 

چهره هفته شد. روح اهللا ایزدخواه، نماینده تهران در 
مجلس، هفته گذشــته در تذکری شفاهی گفت: 
دانشــمندان ویروس شناسی هم وجود دارند که 
با واکسیناســیون مخالف هســتند. در کشور ما 

هم جوانان حزب اللهی و مطالبه گری 
وجــود دارنــد کــه در ماجراهــای 

و...  ســند ۲۰۳۰   ،FATF ،برجــام
ثابــت  را  والیت مــداری خــود 

کردند. این عزیزان با اســتناد 
دانشــمندان  نقل قول  به 

و بعضی اســناد و مــدارک انتقاداتــی وارد می کنند. با 
این قشــر برخورد چکشــی و قضائی نکنید. در مقابل 
حرف هــای فاطمه محمدبیگی هم در هفته گذشــته 
واکنش های فراوانی در شــبکه های اجتماعی داشت. 
نماینده مردم قزوین هم گفته بود: وسایل پیشگیری هم 
در دسترس و هم قابل تهیه است؛ فقط رایگان بودنش 
برداشــته شد. در شــرایطی قرار گرفتیم که جمعیت 
کشــور کم است، چرا باید وســایل پیشگیری را با 
یارانه به مردم بدهیم؟ نظرســنجی چهره هفته 
«شــرق» هر پنجشــنبه در حســاب اینستاگرامی 
«شرق» برگزار می شود. کاربران «شرق» 
می توانند در یک نظرسنجی ۲۴ ساعته 
گزینــه مورد نظرشــان را انتخــاب 
کننــد. نتیجه جمعه هر هفته در 
اینستاگرام «شرق» و شنبه در 

روزنامه منتشر می شود.

روح اهللا ایزدخواه، نماینده مجلس، چهره هفته «شرق» شد

با جوانان حزب اللهى ضد واکسن برخورد نکنید!

 ایزدخواه، نماینده تهران در 
در تذکری شفاهی گفت: 
سی هم وجود دارند که 
ف هســتند. در کشور ما 

و مطالبه گری 
ماجراهــای 

و...  ۲۰۳۰
ثابــت   

ـتناد 
ن 

برداشــته شد. در شــرایطی
کشــور کم است، چرا باید

یارانه به مردم بدهیم؟ نظ
«شــرق» هر پنجشــنبه

«شرق» برگزار م
می توانند در ی
گزینــه مور
کننــد. نت
اینستا
رو
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