ترامپ میتواند دستور حمله نظامی بدهد؟

روايت دادستان تهران از اتهامات متهم به جاسوسي

رئیسجمهوری آمریکا
چوب جادویی ندارد

 8نوبت مالقات جاللی با افسران
سرویس اطالعاتی بیگانه

گروه جهان :روزگاری راجر فیشر ،استاد حقوق دانشگاه
هــاروارد ،گفتــه بود که بایــد کدهای هســتهای را در
داخل یک کپســول قرار داده و کپسول را در سینه یکی
از مشــاوران ریاســتجمهوری کار گذاشت؛ کسی که
همیشه یک چاقوی قصابی با خود دارد...

گروه سیاست :جلسه شورای معاونان دادسرای تهران
با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران،
سرپرســتان دوایر نظارت بر زندانها و دادیاران تحقیق
ســه ناحیه از دادسرا ،به ریاست دادستان تهران برگزار
شد .عباس جعفریدولتآبادی با اشاره...
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صفحه 2

یادداشت

یادداشت

توطئه عوامانه

مکانیابی دانشجویان در سپهر سیاسی

حمید امجد  .نمایشنامهنویس و کارگردان
ده ســال آخــر فیلمســازی بهرام
بیضایی ،جــدا از طرحهای به اجرا
درنیامــدهاش ،صرف ســاختن دو
فیلم بلند و دو فیلم کوتاه شــد با
موضوعات و داستانهایی مختلف
که برجستهشدن درونمایههایی مشترک آنها را به هم
پیوند میدهد .اولینــش ،فیلم کوتاه «گفتوگو با باد»
( )۱۳۷۷جزیره کیش را ،نخســت چــون جغرافیایی
متعین با تاریخ مشــخص و مؤکد در تصویر و گفتار ،و
در سطحی دیگر چون آینهای فراگیر پیشروی جهان
زمانهاش ،عرصه مواجهه جانهای زنانه و مردانهای
تجســم بخشید که رابطه واقعی میانشان گم میشد
و از کف میرفت .مرد یکسره غرق مناسبات بازار بود.
سودای سوداگری چشمش را بر نگاه مشتاق زن بسته
بود ،سرانگشتانش جز بر پوســت پولی که میشمرد
و برگههای ســود و زیانش نمیســود ،و در سرش سِر
انکاِر آشــنایی و پیوند با زن داشــت ،تا آنجا که «زن ـ
پــری» غمگین راهی جز رفتن و گمشــدن در دل دریا
نمییافت .ایــن موقعیت از جنبههــای گوناگونی در
کارنامه بیضایی آشــنا بود؛ آشناترین نمودش «چریکه
تارا» ( )۱۳۵۷اســت که وارویی بــه همین موقعیت
عرضه میکند .آنجا جانهــای زنانه و مردانه حامل
بازتاب زمانهای دیگر .فیلم در
مفاهیم دیگــری بودندِ ،
دهه پنجاه ،نوشتهشــده به سال  ،۱۳۵۴جان مردانه را
افتخاراتي پوسیده تجسم میبخشید که به کار زندگی
نمیآمد و پاسخی برای نیازهای جان زنانه نداشت .در
زبان رمزی قصهها ،از روزگار افسانهها و اسطورههای
باستان تا ادبیات نمایشــی قرن حاضر« ،مرد» معنای
«شا هـقدرت» میداد و «زن» معنای «مردم ـ سرزمین»؛
و در بیزمانی افسانهوار «چریکه تارا» ،ناهمزمانی جان
مردانه که غرق افتخارات تاریخی بود با جان زنانه که
بر زمین کار میکرد و نیازهای ســاده مردمانه داشت،
میتوانست روایت پیشگویانه لحظهای باشد که پیوند
آن مرد و زن برای همیشــه ناممکن شود ،و مرد ناچار
برای همیشه راه دریا پیش بگیرد .حتی این تصویر هم
در کارنامه بیضایی بیزمینه و بیســابقه نبود .آخرین
نمایشــنامه بیضایی در دهه چهل« ،راه توفانی فرمان
پسر فرمان از میان تاریکی» ( )۱۳۴۹در آستانه برگزاری
جشنهای دوهزاروپانصدســاله« ،جنون تاریخ» را در
هیئت مردی به نام فرمــان تصویر کرده بود که گمان
میکرد پیشــینیانش از تاریخ در او حلــول کردهاند و
گرههای امروزش را خواهند گشــود ،و مرد البته به این
ترتیب با زنی زیردست که دوست میداشت ،ناهمزمان
میشد و پیوندشان ناممکن.

عکس :وحید خدادادی ،آنا

به مناسبت زادروز بهرام بيضايي

كوچ خانواده هاشمي
از جماران

فریدون مجلسی
تحلیلگر روابط بینالملل
اوضــاع آشــفتهای کــه بــا انتخــاب ترامــپ بــه
ریاســتجمهوری آمریکا در آن کشور و جهان پدید
آمده اســت ،بهویژه پس از اعالم بهرسمیتشناختن
قدس بهعنــوان پایتخت ادعایی اســرائیل ،بار دیگر
نگارنــده را به یــاد اصطالحــی انداخت کــه برای
نخســتینبار از هنری کیســینجر ،وزیر امــور خارجه
آمریــکا در نزدیک به  50ســال پیش ،شــنیده بودم؛
«کانسپیراســی آو ِد میدیوکراســی»« .کانسپیراسی»
همــان توطئــه و زدوبنــد و اینگونــه ترفندها برای
دســتیابی به جاه ،مقام و ثروت و بهزیرکشیدن رقیب
است؛ اما در آن زمان هنوز معادل برازنده «میانمایه»
بــرای «میدیوکر» یــا «مِدیوکر» وضع نشــده بود و تا
مدتی واژه «میدیوکراســی» بهویــژه وقتی با ترکیب
«کانسپیراسی» همقافیه میشد ،در بحثهای سیاسی
بــه کار میرفت .ایــن ترکیب را در ادبیات ســنتیتر
میتــوان حکومــت عوامانه یا عوامســاالری نامید.
عوام معموال در امر حکومت که مستلزم آگاهیهای
حقوقی ،سیاســی ،اقتصــادی ،جامعهشــناختی و
تاریخی به عالوه درکی از تکنولوژی ،صنعت و معدن
و اینروزها بهطور جدیتر مســائل زیســتمحیطی،
فرهنگی ،هنری ،بهداشتی و جمعیتشناسی است،
چندان ادعایی ندارند؛ اما این به معنی آن نیست که
اگر فرصتی دســت دهد و قرار شود زمام اموری را در
ت و شناختنداشتن
دست گیرند ،صرفا به دلیل مهار 

از آن فرصــت چشــم بپوشــند .ماننــد آنکــه یک
پارچهفروش را با حقوق مکفی به ریاســت مؤسسه
مد و طراحــی و خیاطخانه عظیم «ای ْو َســن لوران»
بگمارند یا ســاخی را به اعتبار رابطه شــغلی ،مدیر
برنامه دامپروری و تولید خوراک دام کنند .معموال در
نبود اخالق و اعتبار حرفهای ،این افراد جز سودجویی
به چیز دیگری نمیاندیشند .البته منظور کیسینجر در
آن اوج جنگ سرد ،فریب عوام و فرودستان با وعدهها
و شعارهای کمونیســتی بود؛ بیآنکه توان یا دانش
نیل به آن اهداف را داشــته باشند .در اینجا مقصود
فقط وامگرفتن از آن اصطالح آمریکایی است که به
نظر میرســد در خود آمریکا تحقق یافته است .چند
روز پیش ،روزنامه واشنگتنپســت با اشاره به الیحه
مالیاتــی ترامپ به ســود ثروتمندان ،در یادداشــتی
خطاب به همینگونه فرودستان که با دلخوشکردن
بــه شــعارهای انتخاباتی ترامــپ بــه او رأی داده
بودند ،مطلبی نوشــته بود با این مضمون« :خودتان
رأی دادیــد ،حاال بکشــید!» .یــاد موتورســوارهای
خالکوبیشده چرمینهپوشی افتادم که با مشتهای
گرهکــرده شــعارهای پــوچ و نژادپرســتانه کمپین
انتخاباتــی ترامپ را تکرار میکردنــد .درواقع اکنون
ترامپ واقعیت کاملی از میانمایهساالری آمریکایی
اســت که در جایــگاه ریاســتجمهوری ،خــود را
مدیرعامــل آمریکا میپنــدارد و همانطور که بارها
تکرار کرده ،جز به پول و درآمد بیشتر نمیاندیشد .با
این همه ،پس از آن همه هیاهو که از کوه برخاست،
موشی زایید و آن «بهرسمیتشناختن قدس بهعنوان
پایتخت اســرائیل» بود؛ شعاری بیخاصیت که برای
مدیرعامل طماع ،جز زیان حاصلی نداشت...
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عبداهلل مؤمنی
سخنگوی ادوار تحکیم وحدت
در شــرایطی که با گذشــت نزدیک به پنج سال از
رویکارآمدن دولت تدبیــر و امید ،موازنهای معنادار
میان دولت بــه معناي عام و نیروهای دانشــجویی
برقرار شــده اســت ،اینک در پی چندین سال پرهزینه
و اتخاذ موضع رد و نفی دانشجویان منتقد و جنبش
اصالحطلبانه دانشجویی ،شرایط به نقطهای رسیده
اســت که دیگر اوال انکار وجود چالش در حوزههای
مختلــف اجتماعی و سیاســی و ثانیــا نادیدهگرفتن
واقعیتــی سیاســی به نــام جریــان دانشــجویی با
ویژگیهای منحصربهفردش امکانپذیر نیســت .اگر
عدهای بگویند شــور و هیجانی که جریان دانشجویی
ش یافتــه یا دســتکم توان
پیشتــر داشــته ،کاهــ 
ت داده است،
انتقادهای علنی و قانونی خود را از دس 
در پاسخ میتوان مدعی شد که از دیگر سو محدودیت
و حذف و نفی اســتادان منتقد و تشــکلهای هوادار
دولت نیز ُکند شــده است .بااینحال موازنه فعلی ،از
وضعیتی ناپایدار و غیرقابلاتــکا حکایت دارد و باور
به توفق محتــوم یکی بر دیگری در یک چشــمانداز
کوتاهمــدت و میانمدت بــدون بررســی برنامهها و
طرحهای هرکدام خطایی اســتراتژیک است .در این
میان جریان دانشــجویی برای اول حفظ و پایداری و
دوم ارتقا و پیشــرفت خود در این عرصه با چالشــی
جدی و تأملبرانگیز مانند حرکت بر مدار تأمین منافع
ملی روبهرو اســت .هرســاله در پاییز و بهویژه نیمه
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رجوع به صفحه 6

مهلــت کنگــره نماینــدگان
آمریکا برای تصمیمگیری درباره
سرنوشــت توافق هســتهای به
اتمــام رســید .در چنــد هفتــه
گذشــته اروپا تمام پتانســیل و
نفــوذ خــود را به کمــک گرفته تا بــا گفتوگو با
ســناتورها و نمایندگان مجلسین آمریکا و مقامات
دولتی این کشــور بتواند از هرگونه تندروی دونالد
ترامپ و برخــی جمهوریخواهان جلوگیری کند.
مواضع اروپــا اعم از اتحادیه اروپا یا کشــورهای
مهم عضو آن در چند ماه گذشــته بهخوبی نشان
داده در مقابــل زیادهخواهــی و تنــدروی دونالد
ترامپ ،تمامقد ایســتادهاند و از هیچ تالشی برای
تحکیم برجام فروگذار نکردهاند .همانطور که در
مقاالت دیگر عرض کردهام ،دالیل اروپا مختصرا از
این قرارند :اول -برجام توافقی چندجانبه است که
با یک قطعنامه شــورای امنیت مورد حمایت قرار
گرفته و اتحادیه اروپا و ســه کشور فرانسه ،آلمان
و بریتانیــا بهخاطر احترام بــه تعهدات حقوقی و
بینالمللی خــود از برجام حمایت میکنند .دوم-
مذاکرات دیپلماتیک برای حل یک بحران هستهای
قویا با اصول و سیاستهای اروپایی منطبق است
و خود در دهه  1380در قالب  EU-3همین روش
را در پیــش گرفتنــد که با مخالفــت جورج بوش
متوقف ماند .سوم -اروپا بهعنوان یکی از پایههای
حفظ امنیت بینالملل و در شــرایطی که یک فرد
نامعقول در آمریکا بر ســر کار است ،وظیفه خود
میداند که از خطر یــک جنگ دیگر در خاورمیانه
جلوگیری کند زیرا ابعاد آن وحشــتناک و نامعلوم
اســت .به این ترتیب اروپا نه به درخواست ایران،
بلکــه به دالیل خود از توافق هســتهای در مقابل
تندروی دونالــد ترامپ برای شکســتن این توافق
حمایت به عمل میآورد .اما در همینجا باید این
نکته را خاطرنشان کرد؛ این بهاین معنا نیست که
اروپا در موارد ادعايي ديگر مثل آزمایش موشــکی
ق بشــر ایــران یا نقش ایــران در
یــا مقوله حقو 
خاورمیانه بدون هیچ بحثی حمایت به عمل آورد،
بلکــه در این موضوعات ،اروپــا بهتفکیک مواضع
خود را دارد و هرگونه تعدیــل آن نیازمند مذاکره
با ایران اســت .در واشــنگتن شــرایط و مذاکرات
مربوط به برجام درهم ریخته و مغشــوش است.
دونالــد ترامپ و تندروهــای جمهوریخواه قصد
دارند اروپا را قانع کنند که برخی شرایط را به ایران
بقبوالند .این شــرایط که مازاد بر توافق هســتهای
است ،شامل تمدید مدت محدودیت فعالیتهای
هســتهای ایــران ،تقویــت بازرســیها بهویژه در
ســایتهای نظامی ،اعمال محدودیت بر تحقیق
و توســعه صنعت هســتهای و اعمال محدودیت
بر توسعه موشــکی ایران است .در مقابل اتحادیه
اروپا قصد دارد رؤســای کنگره و ســنا را قانع کند
که توافق هســتهای به همان شکل که بوده ،باید
باشد زیرا جای دخل و تصرف ندارد .از دیدگاههای
رؤســای کنگره و ســنا چنین برمیآمــد که قصد
ندارند مصوبهای داشته باشند یا تغییری در توافق
هســتهای بدهند .این امر اتحادیه اروپا را خشنود
میکند ،اما نگرانی آنجا به وجود میآید که دونالد
ترامپ شخصا وارد عمل شده و تحریمهایی علیه
ایران اعمال کند که طبیعتا خشم ایران را برخواهد
انگیخت .از ســوی دیگر دولتمردان سابق آمریکا
به همراه طرفداران توافق هســتهای در این کشور
با برگــزاری میزگردها و ســخنرانیها تالش دارند
کنگره ،ســنا و رئیسجمهــور آمریــکا را از ایجاد
هرگونه خدشــه به توافق هستهای برحذر دارند و
به قول جان کری ،وزیر خارجه ســابق آمریکا ،اگر
توافق هســتهای نبود ما اکنون در جنگ دیگری در
خاورمیانه به سر میبردیم.
ادامه در صفحه 4

همراهان امروز

بسم اهلل الرحمن الرحیم

یک سال از رحلت عالم مجاهد خدمتگزار و دلداده آستان مقدس حضرت
صدیقه کبری(س) و حضرت ولیعصر (عج) مرحوم آیتاهلل حاج شیخ
محمدعلی شرعی رضواناهلل تعالی علیه و فرزند ارجمندش دانشور
فرهیخته مرحوم آقای حاج مصطفی شرعی رحمهاهلل علیه گذشت

دوم آذر ،امکانــی هرچند محدود برای پاسداشــت و
تجلیل از دانشــجویان با برگزاری برنامهها ،میزگردها
و اعزام ســخنران به دانشــگاههای سراســر کشور با
هدف روز دانشــجو فضایی فراهم میشود و اگرچه
این فضا و آزادی ناپایدار برای دانشــگاههای پایتخت
بیشــتر فراهم اســت و بهمراتب محدودیتهایشان
کمتــر از دانشــگاههای دور از مرکز بوده و هســت و
به نســبت دوری و فاصله جغرافیایی دانشــگاهها و
مؤسســات آموزش عالی از مرکزیت تصمیمگیری در
کشور این امکان و فضا و تریبون دانشجویی برای آنها
در ایــام آذر نیز بعید و گاه غیرممکن مینماید؛ یعنی
شــانس و امکان برای فعاالن دانشجویی دانشگاهها
برای اســتفاده از ایــن فرصت محدود دانشــجویی
بهدلیل دوربودنشــان از پایتخت کشــور و فرصتشان
برای برگزاری برنامههای دانشــجویی با حضور افراد
با گرایشهای روشــن اصالحطلبی یــا گرایشهای
انتقادی به وضع موجود سختتر و تا حدودی نشدنی
اســت .فرصتی کــه میتواند با جمعبنــدی تجارب
پیشین دانشجویی و تحلیل موقعیت فعلی و ارزیابی
و چرایی تجارب متفاوت دانشــجویی ،راه دشــوار و
پرپیچوخم جریان همیشــه پویا و زنده دانشجویی را
کمهزینهتر و در جهت طی طریق اهداف و آرمانهای
پیشرو را ســهل و ممکن کند و
دانشــجویی ،شرایط ِ
درعینحال میتواند با درسآموزی از گذشته پرهزینه
برخی رفتارهــای رادیکال دانشــجویی که عمال این
جریان را تا مرز اضمحالل تشکیالتی پیش برد ،حاوی
عبرتآموزیهایی نیز باشــد که فرصتها و تهدیدها
میتواننــد شانهبهشــانه هم نصبالعیــن فعاالن و
کنشگران دانشجویی قرار بگیرند ...
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هفتمين مالقات با مهدي كروبي

روزنه
افتتاح فاز نخست موزه هاشمي در  20دي

كوچ خانواده هاشمي
از جماران

شرق :خانواده هاشمي از جماران كوچ ميكنند
و خانهشــان در مجــاورت منزل امــام در جماران
موزه ميشــود .فاز نخســت آن هم  20دي افتتاح
ميشــود .گفته شــده فعــا عنوانی کــه خانواده
آن مرحــوم برای تابلوی ســردر انتخــاب کردهاند:
«خانهموزه هاشمیرفســنجانی» است .تبديلشدن
خانه هاشميرفســنجاني به مــوزه ،مصوبه هيئت
دولت در اســفندماه گذشته بود .شــنيدهها حاكي
است كه حال جســماني عفت مرعشي هم چندان
مساعد نيســت و قرار اســت بعد از ترك خانه نزد
فرزندانش در منطقه پاســداران ســاکن شــود .اين
در حالي اســت كه خانه پدري مرحوم هاشمی در
زادگاهش بهرمان نيز سالهاست موزه شده است.
محسن هاشمی ،فرزند آیتاهلل هاشمیرفسنجانی
ديروز گفت« :در زمانی که حضرت امام خمینی(ره)
در جماران اســکان پیدا کردنــد ،صاحب منزل که
فردی شــخصی بــود ،بهدلیــل مســائل امنیتی و
رفتوآمدهای زیادی که در همســایگی منزل امام
انجام میشد ،مورد اذیت قرار میگرفت .به همین
جهت امام(ره) دســتور فرمودند تــا منزل این فرد
به قیمت مناســبی خریداری شود تا او بتواند خانه
خوبی برای خود مهیا کند و دیگر اذیت نشود .وقتی
منزل خریداری شد از امام(ره) پرسیدند از این منزل
چه استفادهای کنیم که حضرت امام(ره) فرمودند،
بگویید آقای هاشــمی بیایند اینجــا زندگی کنند».
خانه جماران جايــگاه خاصي در خاطرات آيتاهلل
هاشميرفســنجاني دارد .او در همه اين سالها از
اين خانه به مجلس ،پاســتور و مجمع تشــخيص

حسين کروبي :برخي درخواست مالقات با آقاي موسوي را هم دادهاند

اســماعيل دوســتي ،از اعضاي حزب اعتماد ملي،
باز هم به ديدار شــيخ مهدي کروبي رفت .براســاس
خبرهايي كه تاكنون منتشر شده ،مالقات اخير دوستي
با مهدي كروبي ،به انضمــام ديدار مجتبي ذوالنور ،از
نمايندگان مجلس و نيز حجتاالسالم عباسيفرد ،از
اعضاي سابق شــوراي نگهبان ،هفتمين مالقات او با
يك چهره سياسي است .دوســتي صرفا به اعالم اين
خبر بســنده کرده و از بيان جزئيات ديــدار خودداري
کرده است .دوستي در گفتوگو با جماران حال مهدي
کروبي را عالي توصيف کرده است؛ اما حسين کروبي،
فرزند مهدي کروبي ،به اعتماد آنالين گفته است که او
و پدرش اصال دخالتي در مالقاتها ندارند .او همچنين
گفته ،اميدواريم همانطور که آقاي شــمخاني گفتند،
گشــايشهاي بيشــتري به وجود آيد و به رفع حصر
بينجامد .دوســتي هم درباره رفع حصر گفته اســت:
«اين موضوع را بايد از آقاي شــمخاني پيگيري کنيد».
حسين کروبي عالوهبراين خبر داده است که« :شنيدهام
برخي درخواســت مالقــات با آقاي موســوي را هم
دادهاند» .اميد براي گشايش در موضوع حصر از زماني
افزايش پيدا كرد که علي شمخاني ،دبير شوراي عالي
امنيت ملي ،دراينباره صحبت کرد .او بهتازگي در سفر
خود به کردســتان در جريان يک نشســت دانشجويي
گفته بود« :تصميم اتخاذشــده درباره ايجاد گشايش
در وضعيــت آقايان کروبي ،موســوي و خانم رهنورد
بهصورت تدريجي در حال انجام اســت .بهطور قطع

اعالم کرد با دخالت خانواده انجام نميشود؛ اما عالوه
فضاسازيهاي رســانهاي کمکي به اين روند نخواهد
بر اســماعيل دوســتي ،مجتبي ذوالنــور ،از نمايندگان
کرد و مراجع مســئول براساس تصميمات اتخاذشده
مجلس که پيش از نمايندگي فرمانده ســپاه قم بوده
اين پرونده را مديريت خواهند کرد» .شمخاني پيشتر
اســت ،هم به ديدار کروبي رفت .ديــداري که از بيان
در جريــان افتتاحيه نمايشــگاه مطبوعات ســخناني
جزئيــات آن خــودداري کرد؛
را دربــاره حصر مطــرح کرده
نـکتـه
اما حســين کروبي به ســابقه
بود کــه البته بــا واکنشهاي
دوستي ذوالنور و پدرش اشاره
مختلفــي ازجملــه فرزنــدان
کرده و گفته بود« :آقاي ذوالنور
ميرحسين موسوي مواجه شده
در ايــن مالقــات نقطهنظرات
بود .شمخاني گفته بود« :واژه
خود را مطــرح کرده و حاجآقا
حصر واژه درســتي نيســت و
هم به بيــان ديدگاههاي خود
آقايــان مدنظر شــما در حصر
پرداختــه اســت .او گفت اين
نيســتند ،آنهــا هرکــس را که
مالقات دوســتانه و مفيد بوده
اراده کننــد ،ميتواننــد ببينند؛
دوستي صرفا به اعالم اين خبر
است .ايشان از دوستان قديمي
کمااينکه بهتازگي آقاي کروبي
بسنده کرده و از بيان جزئيات
ديدار خودداري کرده است.
پدر اســت و در جريان اتفاقات
درخواست کردند آقاي دوستي
دوستي در گفتوگو با جماران
بعــد از  ٨٨نيز در مرحلهاي به
را ببينند و اين ديدار انجام شد».
حال مهدي کروبي را عالي
کمک پدر شــتافته است و قبل
بعــد از ایــن واکنشها بود که
توصيف کرده است
از حصر هــم هرازگاهي با پدر
خواهران ميرحســين موسوي
ديدار داشــته اســت» .حسين
بعد از ســه ماه توانســتند به
کروبي همچنين دربــاره نحوه انتخــاب ذوالنور براي
ديدار برادرشان بروند.
اين مالقــات ،عنوان کرده بود« :قاعدتــا اين انتخاب از
ساير مالقاتهاي سياسي
طريق شــورايعالي امنيت ملي اســت؛ چون قبال هم
اســماعيل دوســتي هم که همان موقع بهتازگي
دبير شــوراي امنيت گفته بود ســهنفر بــراي ديدار با
ديداري را با مهــدي کروبي انجام داده بود ،پيشازاين
شيخ انتخاب شــدهاند .تصور ما اين بود که ديدار آقاي
گفته بود که تابهحال چهار بار به مالقات شــيخ رفته
ذوالنور با فاصلهاي يکهفتهاي از ديدار آقاي دوستي
اســت .ديدارهايي که همان موقع هم حســين کروبي
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محقق شــود؛ ولي حــدود يک ماه طول کشــيد .البته
اميدواريم اگر قرار اســت گشايشي حاصل شود ،تعداد
مالقاتها بيشــتر و بــا فاصله زمانــي کمتري صورت
بگيرد» .بعد از آن همچنين حســين کروبي از مالقات
حجتاالسالم محمدرضا عباسيفرد ،از اعضاي سابق
شوراي نگهبان ،با مهدي کروبي خبر داده و گفته بود:
صحبتهاي دوستانهاي ميان آنها ر دوبدل شده است.
اين ديدار در راستاي همان ديدارهايي انجام شده است
که شورايعالي امنيت ملي اعالم کرده بود .اين ديدارها
هــم به گونهاي اســت که حرفي پيــش از آن مطرح
نميشود و تنها  20دقيقه قبل از ديدار با افراد هماهنگ
ميکنند و هيچگونه هماهنگي از روزهاي قبل يا حتي
چند ساعت قبل با افراد صورت نميگيرد» .همان زمان
علي مطهري ،نايبرئيس مجلس ،گشايشهاي جديد
براي محصــوران را موجب تقويت وحدت ملي عنوان
و ابــراز اميدواري کرد که حصر خانگي بهتدريج از بين
برود .او به ايســنا گفته بود« :به نظر ميرســد شرايط
جديدي براي آقايان ميرحسين موسوي ،مهدي کروبي
و خانــم رهنورد به وجود آمــده و مالقاتهاي اخير با
آنها نشان ميدهد که گشايشي در وضعيت آنها حاصل
شده و بنا دارند قدري فضا را باز و شرايط جديدي ايجاد
کنند» .اما آنچه روشن اســت ،اين است که مالقاتها
تنها با شيخ مهدي کروبي صورت گرفته است .اگرچه
حســين کروبي گفته که درخواست مالقات با موسوي
هم داده شده که احتماال جواب آن هنوز روشن نيست.

دادستان كل كشور :با بزرگبيني و دروغ قصد دارند به دستگاه قضائي ضربه وارد كنند
ميزان :حجتاالســام منتظري دادســتان کل کشور در نشســت معاونان
عقيدتي -سياســي و جمعي از فرماندهان بســيج قــوه قضائيه به نقش و
جايگاه ولي فقيه در نظام اســامي و لزوم واليتپذيري محض از ولي فقيه
اشاره کرد و گفت« :هر کسي بايد در هر مقام و جايگاهي که هست يک مالک
و معيار حرکت براي خودش داشته باشد تا بتواند با تکيه بر او در مسيرهاي
سخت و دشوار زندگي از خطر انحراف و لغزيدن رها و دور شود».
او گفت« :کســي کــه مدعي تبعيت از واليت فقيه اســت و ولي فقيه را
رشــحهاي از رشــحات امام معصوم ميداند ،بايد همواره به شــاخصها و
ويژگيهاي يک پيرو واقعي و يک بسيجي تابع ولي فقيه که در کالم حضرت
امام و مقام معظم رهبري بر آن تأکيد شــده است ،توجه جدي و هميشگي
داشــته باشد» .او تبعيت از ولي فقيه را داراي زيربنا و حجت شرعي دانست
و گفت« :مهمترين ويژگي بسيج و بسيجي همين تبعيت محض از ولي فقيه
است» .دادستان کل کشور با تأکيد بر ضرورت توجه جدي به تقويت روحيه

مصلحت نظام ميرفت و بازميگشــت .غالمعلي
رجايي مشاور هاشــمي تعريف ميكند كه هاشمي
هميشــه بــا بغلي از پرونــده به خانــه ميرفت تا
كارهاي ناتمام را شب در خانه انجام دهد .احتماال
در اين خانه خبرهاي زيادي به هاشــمي داده شده
و تصميمات مهمي در اين خانه گرفته شــده است.
ناطق نوري در مراســم هفتمين شــب درگذشــت
هاشميرفسنجاني گفته بود« :زمانی که صالحیت
ایشــان را برای انتخابات ریاســتجمهوری به هر
دلیلــی رد کردند که البته بــه مخیله ما هم خطور
نمیکرد کــه این اتفاق بیفتد ،در حال آمادهشــدن
برای رفتن به سفر بودم که با شنیدن این خبر ،سفرم
را لغو کردم و بازگشتم ،دیدم این بیمعرفتی است
که به ســفر بروم .به دیدار ایشان به خانهاش رفتم
و دیــدم که او با خنده به اســتقبال من آمد .به من
گفت وقتــی برای ثبتنام به وزارت کشــور رفتم و
استقبال و اشک شوق مردم را دیدم ،احساس کردم
بار ســنگینی بر دوش من اســت ،اما وقتی خبر رد
صالحیتم اعالم شــد ،آرامترین شب زندگیام بود؛
چراکه باری از دوش من برداشــته شــد و وظیفهام
را هم انجام دادم».
خانواده آيتاهلل هاشميرفسنجاني پيش از كوچ
به جماران در محله دزاشيب زندگي ميكرد .هاشم
صباغیان در خاطرهاي روايت كرده اســت« :قبل از
انقالب آقاي هاشــمي منزلي در دزاشــيب داشتند
كه با آقاي خانيان شريك بودند .اين منزل نخستين
منزل ايشــان بود و در همين منزل هــم بود كه به
جان ايشــان سوءقصد شد كه ســوءقصدكنندگان با
فداكاري همســر آقاي هاشمي راه به جايي نبردند.
گونيم آن
اين منزل به صورت مشــاع بود و يكدان 
متعلق به آقاي هاشمي بود و چهاردانگونيم بقيه
آن به آقاي خانيان تعلق داشت .بنده  50سال است
كارشــناس دادگستري هســتم .در آن مقطع زماني
آقاي هاشــمي به بنده وكالت دادند كه اين منزل را
مفروض كرده و سهم ايشان را جدا كنيم .اين منزل
داراي يــك حوض بود .فائزه هاشــمي فرزند آقاي
هاشــمي در زماني كه ما قصد داشــتيم خانه را به
دو قسمت تقسيم كنيم ،به من گفت شما به شكلي
خانه را تقســيم كنيد كه اين حوض در قســمت ما
باشــد تا ما بتوانيم در آن ورزش و بــازي كنيم .در
نهايت نيز ما منزل را به دو قســمت تقسيم كرديم
و قســمتي كه حــوض در آن قرار داشــت به آقاي
هاشمي تعلق گرفت».
با اين حال برخي هم از خانهاي در كوچه هدایت
در خیابان شــهید فکوریان نــام ميبرند كه خانواده
هاشــمي مدتي آنجا مستأجر بودند .روزنامه اعتماد
ســال گذشته در گزارشي نوشته بود« :مرد ميانسالي
كه اكنون ســرايدار خانه است ،ميگويد :مالك خانه
مــردي اهل طرفهاي تبريز اســت كه پس از آقاي
هاشمي ديگر خانه را به كسي اجاره نداده است».

سال پانزدهم شماره 3044

سقوط اسرائيل را جشن خواهيد گرفت

آيتاهلل جنتي :انشــاءاهلل شما جوانان شاهد
ســقوط رژيم جعلي اســرائيل خواهيد بود و
بهزودي ســقوط آنها را جشن خواهيد گرفت.
ضمن اينکه اين شکست تنها مختص غاصبان
صهيونيســتي نخواهــد بود؛ بلکه شکســت
آمريکا و حاميان اسرائيل نيز خواهد بود(.ايلنا)

بســيجي و انقالبي در دستگاه قضائي که خواسته مهم مقام معظم رهبري
اســت ،گفت« :صادقانه و واقعبينانه اگر بخواهيم نگاه کنيم بايد بگوييم که
قــوه قضائيه هنوز بــا صددرصد انقالبيبودن فاصله دارد و کســي که بايد
اين روحيه را در دســتگاه قضائي تقويت و بــه آن کمک کند ،نيروي خالص
بسيجي اســت؛ چراکه صددرصد انقالبيبودن تأکيد و خواسته مقام معظم
رهبري از دستگاه قضائي است که درباره هيچ نهاد ديگري از سوي ايشان به
اين صراحت مطرح نشده است ،بنابراين اين موضوع براي ما حجت است».
او ادامــه داد« :قاضــي و کارمند انقالبــي هيچگاه خــود را در معرض
لغزش و خطا و دريافت رشــوه ،سفارش و توصيه قرار نميدهد و همواره با
قاطعيت در مقابل آن ميايستد».
منتظري با طرح اين پرســش که «چقدر توانستهايم روحيه بسيجي را در
دســتگاه قضائي و جامعه گســترش دهيم» ،گفت« :بايد ببينيم چه مسيري
را بايــد برويم و چه برنامهاي را اجرا کنيم که چهره دســتگاه قضائي چهره

چک سفيد ندادهايم

محمود صادقي :در زمان رأي اعتماد در مخالفت
بــا وزير راه ،اعالم کردم ما اصالحطلبان از دولت
حمايت ميکنيم؛ اما حمايــت فعال نه حمايت
منفعل .اين به آن معنا نيست که چشممان را به
روي ضعفها بپوشــانيم .رأي اعتماد داديم؛ اما
چک سفيدامضا ندادهايم( .فارس)

مطلوبتري باشــد و بتوانيم در مقابل اين همه هجمه و توطئهاي که عليه
دستگاه قضائي ميشود تا چهره قوه قضائيه را نامطلوب جلوه دهند ،چهره
خوبي از اين دستگاه به جامعه نشان دهيم».
دادستان کل کشــور در ادامه به برخي هجمهها و سخنان عليه دستگاه
قضائي از ســوي برخي افراد که امروز نقش اپوزيســيون را دارند اشاره کرد
و افزود« :کســاني با بزرگبيني و دروغهاي مخرب قصد دارند به دســتگاه
قضائــي ضربه وارد کنند .عدهاي هم مأموريت دارند دســتگاههاي منصوب
رهبــري را بکوبنــد» .او تأکيد کرد« :شــما ببينيد رســانههاي بيگانه چقدر
دستگاههاي منصوب رهبري را ميکوبند و انواع و اقسام دروغها و تهمتها
را به اين دستگاهها از جمله قوه قضائيه نسبت ميدهند؟».
منتظري گفت« :البته نميگوييم در قوه قضائيه و دســتگاههاي ديگري
که منصوب رهبري هســتند اشکال و ضعف نيست ،اما ببينيد که چگونه اين
دستگاهها را سيبل کرده و آماج حمالت خود قرار دادهاند».

مگر ميشود آنها را از حصر نجات داد

حجتاالســام رضوياردکانــي ،امامجمعه
موقت شيراز :يکي از وعدههاي رئيسجمهور
اين بود که ســران فتنه را از حصر نجات دهد؛
مگر ميشــود آنها را از حصــر نجات داد .آنها
ســران فتنه هســتند و حداقل مجــازات آنها
بهعنوان مفسدفياالرض اعدام است( .فارس)

انتقاد از سهم حوزه در بودجه
حجتاالسالم رفعتي :کمکهايي که به حوزه شده ،نصف بودجه دانشگاههاي بزرگ کشور هم نميشود
شرق :ســخنگوي حوزههاي علميه کشــور در جريان
يک کنفرانس خبري بر لزوم حفظ استقالل حوزههاي
علميه تأکيده کرده است .حجتاالسالم عباس رفعتي
اين بحــث را ذيــل موضوعاتي که ايــن روزها درباره
بودجه حوزههاي علميه طرح ميشــود ،بيان کرده و
گفته اســت« :يک جريان خاص به تضعيف روحانيت
ميپــردازد .اين جريــان در روزهاي اخيــر در جريان
بودجــه  ،97درصدد تخريب حوزههــاي علميه بوده
است ،درحاليکه اســتقالل حوزههاي علميه همواره
مورد مطالبه بزرگان حوزه بوده که بايد هميشه حفظ
شود».
به گزارش تســنيم ،رفعتي گفته است« :بودجهاي
که در مجلس شوراي اسالمی براي حوزههاي علميه
در نظر گرفته شده ،بودجه پيشنهادي است و چون اين
يک بودجه کمکي بوده ،دولت تضميني در پرداخت آن
نخواهد داشت و بخشي از اين بودجه نيز براي مباحث
عمراني حوزههــاي علميه و بخش ديگــر مربوط به
خدماتي است که طالب در عرصههاي فرهنگي آن را
انجام ميدهند و از آن جمله طرح هجرت اســت» .او
تأکيــد کرده« :اگر موقوفات حوزههاي علميه در اختيار
اين نهاد گذاشته شــود ،حوزه تمام هزينههاي خود را
بهدســت ميآورد ،درحاليکه کمکهايي که امروز به
حوزه شده ،نصف بودجه دانشگاههاي بزرگ کشور هم
نميشود».
امــا بودجــهاي کــه در ســال  97بــراي حوزهها
پيشبيني شــده چقدر اســت؟ آنچه در اليحه بودجه
براي حوزههــاي علميه پيشبيني شــده اين اســت:
«بــرآور ِد بودجه شــوراي عاليــه حوزههــاي علميه
مجموعــا چهارهزارو ۴۶۴ميليــاردو ۵۵۷ميليون ريال
و شوراي سياســتگذاري حوزههاي علميه خواهران
دوهــزارو ۷۱۳ميلياردو ۳۱۰ميليون ريال تعيين شــده
است .همچنين برآور ِد بودج ه جامعةالمصطفي براي
ســال آينده ســههزارو ۵۱ميليــاردو ۲۰۳ميليون ريال
پيشنهاد شده اســت» .مرکز جامعةالمصطفي نهادي
آموزشي براي گسترش تشــيع در ساير کشورهاست و
در  ۶۰کشــور جهان شــعبه دارد و افراد مناسب براي

آموزش اســام را شناســايي و آنها را بــراي آموزش
طلبگي به قم اعزام ميکند. ...
طرح هجرت
حجتاالســام رفعتي اشــاره کرده ،ایــن بودجه
صــرف تأمين هزينههــاي عمرانــي ،فرهنگي و طرح
هجرت ميشــود .طــرح هجرت بــه معنــاي اعزام
روحانيــون به مناطــق دورافتاده بــرای انجام اموري
ماننــد اقامه نمــاز ،تبليغات ،منبر و ...اســت .به گفته
يــک منبــع آگاه در حوزه ،درآمــدي که حــوزه براي
طلبههــاي طرح هجرت اختصــاص ميدهد ،کمتر از
يک ميليون تومان در ماه اســت .ايــن طرح بهصورت
ساالنه تمديد ميشود .روحانيوني که به مناسبتهاي
مختلف محرم ،رمضان و ...براي تبليغ اعزام ميشوند،
متفاوت از طرح هجرت هستند و زير نظر دفتر تبليغات
حوزه قرار دارنــد .اين دفتر در
اليحه بودجه رديفي مســتقل
دارد .در بودجــه  97بودجــه
دفتــر تبليغــات به اين شــرح
است« :برآور ِد بودجه سازمان
تبليغــات اســامي مجموعــا
چهارهزارو ۳۶۴ميلياردو ۵۸۲
ميليون ريال اســت که از ميان
زيرمجموعههــاي آن ،ســهم
ســازمان تبليغــات اســامي
يکهــزارو ۷۰۲ميليــاردو  ۴۱۶ميليون ريال ،مؤسســه
پژوهشــي و فرهنگي انقالب اســامي (۲۵۰ميلياردو
۳۰۰ميليــون ريــال) ،بنيــاد دايرةالمعارف اســامي
(۹۱ميليــاردو ۷۳۱ميليون ريال) ،پژوهشــگاه فرهنگ
و انديشــه اســامي (۱۴۰ميلياردو ۸۳۹ميليون ريال)،
شــوراي سياســتگذاري ائمه جمعــه ( ۴۲۴ميليارد
ريال) ،مرکز رســيدگي به امور مســاجد ( ۳۸۵ميليارد
ريال) و همچنين ســتاد اقامه نماز ( ۲۲۹ميليارد ريال)
برآورد شده است».
حوزه همچنين موقوفاتي دارد که بهصورت طبيعي
بايد زير نظر ســازمان اوقاف و امور خيريه اداره شــود.
همان موقوفاتي که به گفته رفعتي اگر در اختيار حوزه

قرار بگيرد ،ميتواند بودجه اين نهاد را تأمين کند.
سازمان اوقاف
ســازمان متولي موقوفات ،ســازمان اوقاف و امور
خيريه است که در چارت سازماني ،زيرمجموعه وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي محسوب ميشود .رياست اين
سازمان ،حکم خود را با عنوان سرپرست از سوي وزير
ارشــاد و با تأييد مقام معظــم رهبري دريافت ميکند،
با عنــوان سرپرســت ســازمان و نماينده ولــي فقيه.
برايناساس ،حجتاالسالم علي محمدي با حکم وزير
ارشاد دولت احمدينژاد يعني سيدمحمد حسيني در
ســال  ،88تاکنون سرپرست اين ســازمان بوده است.
همه موقوفات کشــور تحت نظارت اين سازمان بوده و
در هر اســتان هم دفتر دارد .بودجه سازمان اوقاف در
اليحه بودجه  97به اين شــرح است« :برآور ِد بودجه
ســازمان اوقاف و امــور خيريه
چهارهــزارو ۳۹ميلياردو ۸۰۸
ميليون ريال اســت که در اين
ميان ســازمان اوقــاف و امور
خيريه (دوهــزارو ۷۸۲ميليارد
ريــال) ،دانشــگاه علــوم و
معارف قرآنــي (۳۸۹ميلياردو
۴۰۸ميليون ريال) و حمايت از
مدارس علوم ديني اهل سنت
(۸۸۸ميليــاردو  ۴۰۰ميليــون
ريال) از اين بودجه سهم خواهند داشت».
تأكيد مراجع بر استقالل حوزه
بحث وابستگي مالي حوزههاي علميه به دولت و
ارتــزاق آنان از بودجه دولتي ،موضوعي اســت که در
ســالهاي گذشــته مراجع و چهرههاي حوزوي به آن
پرداختــه و البته همواره بر اســتقالل حــوزه از دولت
در ايــن زمينــه تأکيد کردهانــد؛ برای نمونــه ،آيتاهلل
جواديآملــي دراينبــاره معتقــد اســت« :مهمترين
بودجهاي که ميتواند حوزه را اداره کند ،همين ســهم
امام است که در طول تاريخ ،بزرگان حوزه بارها سر اين
مسائل بحثهاي فراوان داشتهاند و در هر دورهاي اين
بحثها مطرح بوده اســت ...با جميع اقوال و شرايط،

بهترين راه مصرف اين ســهم ،هزينه بخشــي از آن در
زمينه رشد حوزه و اســتقالل اين نهاد توليد علم ديني
اســت؛ بزرگاني مانند مرحوم حائرييزدي نشان دادند
وقتي که به دين رجوع شــود ،چگونــه مخارج حوزه
ديني نيز تأمين شــده و دســت نياز بــه حکومت دراز
نخواهد شــد» .آيتاهلل مکارمشيرازي هم گفته است:
«حوزههــاي علميه اهل ســنت وابســته به حکومت
هســتند ،اما حوزههاي علميه شيعي هميشه مستقل
بودنــد و اکنون هم نبايد اســتقالل حوزه خدشــهدار
شود ،من به شــورای عالی حوزه گفتهام که حوزه بايد
يکسري منابع مالي داشته باشد تا از آن براي گسترش
خودش استفاده کند و اين قابل تحقق است» .آيتاهلل
لطفاهلل صافيگلپايگاني هم درهمينباره گفته است:
«از امتيازهاي مهم حوزههاي علميه ،استقالل آنها در
طول تاريخ بوده که بايد اين امتياز حفظ شــود تا بتواند
در سايه اســتقالل ،وظايف اصلي خود را انجام دهد».
علــي الريجاني ،رئيس مجلس که خــود روحانيزاده
اســت ،چندي پيش به همين موضوع اشــاره كرده و
گفته بود« :در چند ســال اخير رديفهــاي بودجهاي
براي انجــام کارهاي عمرانــي در حوزههاي علميه و
مصالها در نظر گرفته شــده اســت ،اما روحانيت نبايد
اصطالحا مواجببگير دولت باشد ،حتي اگر آن دولت،
دولت جمهوري اسالمي باشد».
بــا وجود تأکيد علمــا و مراجع بر عدم وابســتگي
بودجهاي حوزه از دولت ،اما روزنامه جمهوري اسالمي
چندي پيش در سرمقالهاش از اين موضوع انتقاد کرده
و نوشته بود« :در قم و تهران و بعضي شهرهاي ديگر
مراکزي بــه بهانه کارهــاي فرهنگــي بودجههايي از
دولت ميگيرند که بههيچوجه استحقاق آن را ندارند.
اين مراکز اگر نباشــند و هيچ کاري انجام ندهند ،هيچ
اتفاقي نخواهد افتاد .حتي ميتوانيم قاطعانه بگوييم
وجود بعضي از ايــن مراکز ،مشــکالتي ايجاد ميکند
و نبود آنها بهتر اســت .اين بودجههــاي کالن دهها و
صدهــا ميليارد تومانــي بهجاي اين مراکــز اگر صرف
فقرايي شود که شــبها با شکم گرســنه ميخوابند،
فرهنگ اين کشور اصالح خواهد شد».

خبر

حکم روحاني براي يونسي
فرجيدانا ،ترکان و اميري

رئيسجمهور در حکمهايي جداگانه اکبر ترکان را
به سمت «مشاور رئيسجمهوري در امور هماهنگي
نوســازي بافتهاي فرســوده و ناپايدار شهري» ،رضا
فرجيدانا را به سمت مشاور علمي خود ،علي يونسي
را به ســمت «مشــاور رئيسجمهور در امور اقوام و
اقليتهاي ديني و مذهبي» و حسينعلي اميري را به
سمت «معاون امور مجلس رئيسجمهور» منصوب
کرد .گفتني اســت علي يونسي تا پيش از اين ،دستيار
ويژه رئيسجمهور در امور اقوام و اقليتهاي ديني و
مذهبي بود .متن حکم حجتاالسالم حسن روحاني
براي حسن يونسي به قرار زير است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
حجتاالسالموالمسلمين جناب آقاي علي يونسي
نظر به مراتب تعهد ،تخصص و تجارب ارزشمند
جنابعالي ،بــه موجب اين حکم بهعنوان «مشــاور
رئيسجمهــور در امــور اقوام و اقليتهــاي ديني و
مذهبي» منصوب ميشويد .انتظار دارد با پيگيري امور
اقــوام و اقليتهاي ديني و مذهبي ،نســبت به ارائه
مشــاوره بهنگام در چارچوب مقررات کشور و منشور
حقوق شــهروندي اقــدام نماييد .توفيق شــما را در
خدمت به نظام اسالمي و ملت شريف ايران با رعايت
اصــول قانونمداري ،اعتدالگرايي و منشــور اخالقي
دولت تدبير و اميد از خداوند بزرگ مسئلت مينمايم.
حسن روحاني ،رئيسجمهوري اسالمي ايران

چرا اينقدر به احمدينژاد
باج ميدهند

نامهنيوز :غالمعلي جعفرزاده ،نماينده اصولگراي
مجلــس ،تأکيــد کــرد بايــد ســريعتر بــه تخلفات
احمدينژاد رسيدگي شود .عضو فراكسيون مستقلين
واليــي مجلس شــوراي اســامي درباره پيشــنهاد
مطرحشده درباره تعيين ح َکم بين احمدينژاد و قوه
قضائيه براي حل حاشيههاي بهوجود آمده ،گفت :اگر
آقاي خاتمي اين حرفها را ميزد يا آقاياني كه االن در
حصر هستند اين حرفها را ميزدند ،آقايان حكميت
را قبول ميکردند؟ چــرا اينقدر به آقاي احمدينژاد
باج ميدهند؟ يا او تخلف كرده يا نكرده اســت ،چرا
اينقدر دنبال آرامكردن او هســتند؟ مردم االن به اين
رفتار مشــكوك هســتند .باالخره احمدينژاد توهين
كرده اســت و مانند هر فردي كــه اگر توهين كند با او
برخورد ميشود ،بايد با احمدينژاد نيز برخورد شود.

افزايش قيمت خريد سربازي براي
کسب نظر رهبري مسکوت ماند

ايســنا :محمدرضــا تابش در گفتوگو با ايســنا
اظهــار کــرد :پيشــنهاد دوبرابرشــدن نــرخ جريمه
مشــموالن غايب براي صدور کارت معافيت سربازي
در مقاطع زير ديپلم ،ديپلم ،فوقديپلم و ليســانس و
سهبرابرشدن نرخ جريمه براي مقاطع فوقليسانس،
دکتراي عمومي علومپزشــکي ،دکتــراي تخصصي
غيرعلومپزشــکي و دکتــراي تخصصي رشــتههاي
علومپزشــکي و باالتر در جلسه روز گذشته کميسيون
برنامه و بودجه مطرح شد؛ ولي با توجه به اينکه اين
موضــوع در حوزه اختيارات فرماندهي کل قواســت،
مقرر شد از سوي رئيس مجلس نسبت به کسب نظر
ايشــان اقدام شــود و پس از آن تصميم نهايي در اين
رابطه اتخاذ شود .او در پايان تأکيد کرد :تصميمگيري
درباره پيشــنهاد افزايش قيمت خريد سربازي پس از
کسب نظر ايشان انجام خواهد شد.

سفر جهانگيري به مشهد

ايســنا :اســتاندار خراسانرضوي از ســفر دوروزه
معاوناول رئيسجمهور به اســتان خراســانرضوي
خبر داد .عليرضا رشيديان با اعالم اين خبر اظهار کرد:
اسحاق جهانگيري چهارشنبه ششم دي ،وارد مشهد
مقدس خواهد شد و پس از برگزاري مراسم استقبال و
مصاحبه در فرودگاه ،براي افتتاح منازل جديد روستايي
آســيبديده از زلزله ،به اين مناطق عزيمت ميکند .او
گفت :بهرهبرداري از پروژههاي گازرســاني و برگزاري
جلســه ســتاد اقتصاد مقاومتي با حضور معاوناول
رئيسجمهور ،ازجمله برنامههاي پيشبينيشــده در
اين سفر اســت .رشــيديان ادامه داد :سفر به سنگان
شهرســتان خواف ،حضور در منطقه کالشور و شرکت
در مراســم کلنگزني پروژه بزرگ راهآهن مشــهد به
جنوب و افتتــاح کارخانه بزرگ کاغذ در شــهر جديد
بينالود ،از برنامههاي پيشبينيشده در اين سفر است.
همزمان با اين سفر ،چند پروژه توليدي نيز از سوی وزير
صنعت ،معدن و تجارت نيز افتتاح ميشود.

ذوالنور :از نتيجه درست انتخابات
حمايت کرديم که احمدينژاد بود

ايســنا :مجتبــي ذوالنــور ،نماينده مــردم قم در
مجلس شــوراي اســامي ،به نقدي از دانشــجويان
دربــاره حمايــت از احمدينژاد پاســخ داد و گفت:
درخصوص آقاي احمدينــژاد بر من ُخرده ميگيرند
که چرا آن زمان حمايت کرديد .آن زمان با شخص کار
نداشتيم و در برابر فتنه ايســتاديم و از نتيجه درست
انتخابات حمايت کرديم کــه آن نتيجه ،احمدينژاد
بود و هرکس ديگري نيز بود ،همان کار را ميکردم .او
همچنين گفت :بايد بگويم ما دچار دگماتيسم نيستيم
و اگر کســي حتي چشم راســت ما هم باشد ،ولي از
آرمانهاي انقالب خارج شود ،از او حمايت نميکنيم
و از او عبور خواهيم کرد.
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اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

دولت قیمت ارز را در بودجه  ۳۸۵۰تومان پیشبینی کرده است

ﯾﺎدداﺷﺖ

ترامپ تالفی میکند؟

ابتکار عجیب دولت برای کسب درآمد بیشتر

اثرات جانبی و تأمالتی در مورد
تأمین مالی شهر

او در برنامــه زنده اعالم کــرده در مالقات با
ملکعبداﷲ و حسنی مبارک و نتانیاهو ،هر سه از
آمریکا خواستند به ایران حمله کند .این اظهارات
یــک بار دیگر بــرای جناحی که در ایــران عامدا
میخواهد مواهب توافق هســتهای را انکار کند،
عبرتآموز اســت که چگونه برجام آلترناتیو یک
تعــرض نظامی به ایران بوده و هســت و از نگاه
امنیت ملی کشــور باید در حفظ توافق هستهای
بیــش از اروپاییها ،مجدانه بکوشــد .در جهت
مخالف ،تندروهای جمهوریخواه شــانس خود
را آزمایش کردند که بتوانند در توافق هســتهای
به طور قانونی تغییری بــه وجود آورند ،ولی در
سنای آمریکا نیازمند  ۶۰رأی است که چنین آرایی
وجود ندارد .حتی اگــر بخواهند تحریم جدیدی
در راســتای برجام تصویب کننــد ،احتیاج به ۵۰
رأی دارند که آنهم فراهم نیست .بنابراین دست
تندروهــای جمهوریخــواه فعال کوتاه اســت و
فقط میماند اختیارات ریاســتجمهوری آمریکا
کــه دونالد ترامــپ در ژانویه ماه آینده ،دســت
به اقدامــی افراطی بزند یا خیــر؟ کروکر ،رئیس
شــورای روابط خارجی ســنای آمریکا ،که قبال از
طرفــداران جدی دونالد ترامپ بــود ولی اکنون
با وی اختالف جدی پیــدا کرده ،بهوضوح اعالم
کرده بــه رئیسجمهور آمریکا اجــازه نمیدهد
در مقابله بــا نظر اروپاییها ،تغییــری در توافق
هستهای در قانون آمریکا وارد کند .اما تصمیمات
دونالد ترامپ با تحوالت خاورمیانه به طور جدی
گره خورده اســت .ترامــپ برای اینکــه تحریم
جدیدی علیه ایران در ژانویه اعالم کند ،چشم به
صحنــه خاورمیانه دارد .اگــر چالش بین ایران و
جناح عربســتان باال بگیرد یا در سوریه ،عراق و
لبنان ،نقش ایران از دید وی منفی باشــد ،تالفی
آن را در صحنــه تحریمهــا بــه نمایش خواهد
گذاشت.

فرهنگ؛ فرّه شهر

این رقم کل مبالغ حاصل از نفت اســت و باید طبق قانون بین ســه جا
تقســیم شود :شــرکت ملی نفت که بابت هزینههای استخراج نفت و اداره
امــور پروژههای نفتی ســهمی از درآمــد را دریافت میکنــد .دوم صندوق
توســعه ملی که برای پروژههای توســعهای غیردولتی و البتــه این روزها
برای بودجه دولت ســهم میگیرد و خود دولت .ســهم شرکت ملی نفت
 ۱۴٫۵درصد است ،صندوق توســعه  ۳۲درصد و مابقی سهم دولت است.
بهاینترتیب ســهم اولی حدود  ۲۹٫۵هزارمیلیارد تومان ،سهم دومی ۶۲٫۵
هزارمیلیارد تومان و ســومی حدود ۱۱۱هزارمیلیارد تومان میشــود .دولت
البته بــه رقم ۱۱۱هزارمیلیــارد تومان اکتفا نکرده و در الیحه بودجه ســال
آینــده در تبصرههــای ماده واحده بودجه درخواســت کــرده که حدود ۲۱
هزارمیلیارد تومان از ســهم صندوق توســعه بردارد و برای بودجه مصرف
کنــد .بهاینترتیب کل رقــم نفت در بودجه دولت حــدود ۱۳۲هزارمیلیارد
تومان میشود.
غیرواقعی جلوهدادن وابستگی به نفت
موضوع مهمی که در جدول ) (۵الیحه وجود دارد ،درج ردیف درآمدی
بــا عنوان ردیف »مابهالتفاوت نرخ فــروش ارز حاصل از فروش نفت خام و
میعانات گازی« که با شــماره ردیف ) (۱۶۰۱۳۹شناخته میشود و میتواند
بهصــورت غیرواقعی وابســتگی بودجه به درآمدهای نفتی را کمتر نشــان
دهد .طبق رویه جاری ،پس از آنکه دولت منابع ارزی سهم خود را دریافت
میکند ،معادل ریالی آن را با نرخ ارز مبادالتی که از ســوی بانک مرکزی به
فروش میرســد ،به ردیفهای درآمدی ) (۲۱۰۱۰۱و ) (۲۱۰۱۰۹واریز میکند.
نرخ ارز مبادالتی میتواند متفاوت از نرخ ارز محاسباتی بودجه باشد.
حال طبق رویه پیشــنهادی الیحه ،نرخ محاســباتی ارز در الیحه بودجه

رئیس انجمن بهینهسازی مصرف انرژی ایران در گفتوگو با »شرق« از اهمیت رگوالتوري ميگوید

ذيﻧﻔﻌﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
شرق :چرا اقتصاد ایران تا این اندازه آشفته و ناهماهنگ
اســت؟ چرا هریك از بخشها براي خــود برنامهریزي
ميکند و با تصویب قوانیــن و بخشنامههاي مختلف،
قانونــي دیگــر را نقض ميکند؟ شــاید بتــوان یکي از
دالیلي را که ســد راه حرکت بخــش خصوصي در ایران
اســت ،همین قوانین مزاحم و متضاد دانست؛ امري که
ميتوانســت با هماهنگي در نهادي باالدست ،دستچین
شــده و از این تضادها جلوگیري کــرد .این نکته همان
موضوعي است که چندوقتي اســت از سوي بسیاري از
نخبگان اقتصادی مطرح ميشــود؛ امــا هنوز تصمیمي
جدي در این زمینه گرفته نشده است و شاید علت آن را
باید تضاد منافعي دانســت که در تداوم ایجاد شفافیت
ناشــي از این هماهنگي ایجاد ميشود .در همین زمینه،
آرش نجفــي ،رئیس انجمن بهینهســازی مصرف انرژی
ایران ،در گفتوگو با »شــرق« از اهمیــت رگوالتوري در
اقتصــاد و ایجــاد هماهنگيها براي جلوگیــري از زیان
گســترده اقتصادي و ایجاد رانت ميگویــد .به گفته او:
ایجاد رگوالتوري که رویــهاي قانونمند براي جلوگیري از
فساد و رانت است ،در کشــور با مقاومت روبهرو است؛
زیرا براي عدهاي بهصرفه نیست .او ميافزاید)» :برخي(
احساس ميکنند )با رگوالتوري( استقالل مدیریتي خود را
از دست ميدهند و نگران نفع خودشان هستند« .به گفته
او )در شرایط کنوني و آشفتگي موجود در اقتصاد( اصالح
ساختار را نميشود به مجلس ،دولت و قوه قضائیه سپرد؛
این سه قوه نشان دادهاند که ناتوان هستند.
 رگوالتــوري یا همــان تطابق موازیــن قوانین و
مقررات تا چه اندازه در اقتصاد اهمیت دارد؟
تطابــق موازین در کشــور ما خیلي درســت رعایت
نميشــود و عمدتا قوانین ،مقررات و آنچه وضع شده و
باید رعایت شــود ،هماهنگي ندارند .حتي سازمانهاي
مختلف قواعد و ضوابطي را تعریف ميکنند که گاهي با
هم مغایرت دارند .بنابراین ضرورت دارد ساختار مستقلي
بــدون درنظرگرفتن منافع شــخصي و ســازماني ،بدون
درنظرگرفتن هرگونه مالحظات شــخصي و سیاسي ،به
قوانین ،مقررات و ساختارهاي اقتصادي کشور رسیدگي
کنند .عمدتا تصمیمگیريها سلیقهاي ،سیاسي ،جناحي و
بر اساس منافع و ذائقههاي عدهاي تعریف ميشوند و به
علت آگاهي ناکافي در خیلي جهات ،تصمیمگیريهاي
خوبي انجام نميشــود یا هماهنگيهــاي الزم صورت
نميگیرد و در کوتاهمــدت ،میانمدت و درازمدت گاهي
تبعات اقتصادي جبرانناپذیری را فراهم ميکند .بنابراین
بایــد در تمام فضاها و فرایندها ،موضــوع رگوالتوري را
در نظــر بگیریم .با توجه به اینکه در کشــور انواع انرژي
از قبیل نفــت ،گاز ،برق و انرژيهاي نو از قبیل وزش باد
و انرژيهاي خورشیدي وجود دارد و این همه مبین این
است که کشوري هستیم که مزیت اقتصادي نخست ما
درحالحاضر انرژي اســت ،بنابراین باید صنایع در کشور
را طــوري هماهنگ کنیــم که بتوانند بهدرســتي از این
ظرفیت اســتفاده کنند .درعینحال نیــاز داریم رگوالتور
در درازمدت بهعنوان هوش مصنوعي عمل کند و تمام
جوانب اقتصادي درون و خارج کشور را تشخیص دهد.
اگر نتوانیم اتفاقات اقتصادي را حتي براي پنج یا  ۱۰سال
آینده درســت پیشبیني کنیــم ،نميتوانیم برنامههایي
راهبردي داشته باشیم .رگوالتور است که اصالح ساختار،
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آنجا هــم ،فرمــان در صحنهای کــه تومارهای
افتخــارات پیشــینیانش را بــه آتش میکشــید،
درست مانند لحظه خالصی زن از کابوس مردانه
افتخــارات تاریخــی در »چریکه تــارا« ،میگفت:
»تموم شد! راحت شــدم!« »گفتوگو با باد« بعد
از »غریبه و مه« ) (۱۳۵۲و »چریکه تارا« ،سومین
فیلم بیضایی اســت که داســتان افسانهوارش در
جهانی بر حاشیهی دریا میگذرد .اما اگر در پایان
آن دو فیلم ،هربار زن بود که پای بر زمین میماند
بازگشت دریا میرفت ،در
و مرد بود که به سفر بی
ِ
ســومی مرد تمام جزیره را به بازاری برای خویش
بدل کرده و زن اســت که به دریا رانده میشــود.
زن ـ پری اندوهگیــن فیلم را ،که روح جزیره بود،
همان سال ساختهشــدن »گفتوگو با باد« ،دکتر
فرهاي که
ژاله آموزگار چون فره آن بازشــناخت؛ ّ
از جزیره ميگریخت .سیر پیوندهای ناممکنشده
میــان زن و مرد ،و دگردیســیاش به مــر ِد غرقه
فره«ای که
بازار و مســتقر بر زمین در برابــر »زنـ ّ
رانده میشــود ،در فیلمهای بلند بعدی بیضایی
صورتهایــی تطبیقیافتــه از اســطوره در جهان
معاصر مییابد .فیلمهای »سگکشی« ) (۱۳۷۹و
فرهباخته
»وقتی همه خوابیم« ) (۱۳۸۷در شهری ّ
میگذرند که بیش از هر چیز مورد هجوم ویرانگر
سرمایهســاالری و ســوداگری در غیــاب فرهنگ
اســت .ادامه تصویرهای تمام کارنامه ســینمایی
بیضایــی از تهران دهههای گذشــته را در این دو
فیلــم میبینیم ،و حــاال ــ یکی دو دهــه بعد ــ
دیگر واقعاٌ در شهر پیشرویمان :از صورتکهای
ضد دود و مردانی بیچهره که عاقبت در شمایل
سنگســتانیهای »سگکشی« شــهر را زیر کلنگ
میگیرند تا معماری اصیلی که در غبار شهر امروز
رد و اثرش برجا نیست؛ همچنانکه از طبیعت آن
فیلمهایش که در روستا میگذرند هم امروز نشان
چندانــی باقی نمانده اســت .فیلــم کوتاه »قالی
سخنگو« )در مجموعه »فرش ایرانی«  (۱۳۸۵نیز
با تمرکز بر تصویر درختی که افسانههای دیرین را
روایت میکند ،تجسمی از پیوند طبیعت و باروری،
روایتگری خالقه و ریشههای فرهنگی ارائه میکند
که عناصر کلیدی همــان جان زنانهاند؛ ثبت یکی
از آخرین بازماندههای نقشــی نادر که دیگر بافته
نمیشــود .جدا از زنهایی با قدرت آفرینندگی که
در دو فیلــم بلنــد آخر مورد هجومانــد و قربانی
میشــوند ،مناســبات جاری دو فیلم نیــز آکنده
اســت از سودطلبی فارغ از اندیشه ،که در سطوح
مختلف ،تجســم همان چیزهاییاند که حاال دیگر
درباره شهر ،درباره فرهنگ ،و درباره سینما از زبان
هرکس شنیده میشود .نه ،کسی که با دیدن دود،
پیــش از دیگران خطر آتش را احســاس میکند،
پیشگو نیســت ،خردمند اســت .اخطارش هم از
سر آزار نیست ،از روی غمخواری است .میشد با
فره شــهر ،یا جان مردمانه آن ،بهتر
فرهنگ ،چون ّ
رفتار کرد و به آنسوی دریا نراندش.
خوشــحالم از اینکــه بهــرام بیضایــی در
هفتادونهمیــن زادروزش همچنــان پرحاصــل
کار میکند ،مینویســد ،پژوهــش میکند ،درس
میدهــد ،و تمریــن نمایش تــازهای را آغاز کرده
اســت .اما ،به رغم همه چیز ،متاســف نیستم از
اینکه اینجا نیست تا در فضایی که بوی دودش را
در آثــار دهههای قبل خود اخطار کرده بود نفس
بکشد؛ در شــهری که دیگر هوا هم از آن گریخته
است.

فرزانــه طهرانی :دولت در الیحه بودجه اعالم کرد قیمت دالر از ســههزارو
 ۳۰۰تومان در بودجه ســال  ۹۶به سههزارو  ۵۰۰تومان افزایش یافته است.
اما دولت در الیحه بودجه ســال آینده ردیف درآمدی جدیدی تحت عنوان
»مابهالتفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات« اضافه
کرده که پیشبینی شده دولت ۱۰هزارمیلیارد تومان از این محل کسب درآمد
کند .با محاسبه این عدد در درآمدهای نفتی و دالری کشور مشخص میشود
دولت نرخ دالر را در بودجه ســال آینده سههزارو  ۸۵۰تومان در نظر گرفته
است ،نه سههزارو  ۵۰۰تومان.
درباره این ابتکار دولت میتوان گفت در وهله نخست تبدیل ارز ناشی از
صادرات نفت باید در سرفصل »واگذاری داراییهای سرمایهای« درج و ثبت
شود ،نه »درآمدها« .بنابراین دولت بهصورت غیرواقعی وابستگی بودجه به
نفت را کاهش داده است .دوم اینکه اجازه کسب ۱۰هزارمیلیارد تومان از این
محل ،انگیزه دولت را برای کنترل بازار ارز کاهش میدهد؛ زیرا فروش ارز با
نرخی فراتر از ســه هزارو  ۵۰۰تومان پیشبینیشده در بودجه ،رانتی را برای
دولت به همراه دارد که فسادانگیز است.
ارقام مربوط به محاســبه سهم نفت در بودجه اعم از نرخ تبدیل دالر به
ریال ،حجم صادرات و ...ذکر نمیشــود و باید آن را برآورد کرد .برای تحقق
کامــل ردیفهای درآمدی  ۱۳۹۷الزم اســت قیمت هر بشــکه نفت خام و
میعانــات گازی حــدود  ۵۵دالر و نرخ برابری دالر و صــادرات نفت حدود
۲٫۶۳میلیون بشکه در روز فرض شود.
محاسبه ساده درآمد ارزی و کشف قیمت دالر
مرکز پژوهشهــای مجلس در برآوردی که از ایــن ارقام درآمدی دارد،
آورده اســت :در ســال قرار اســت حدود  ۲٫۱۳میلیون بشــکه در روز نفت
صــادر کنیم .همچنین قرار اســت حــدود  ۴۰۰هزار بشــکه میعانات گازی
صادر کنیم .همچنین قرار اســت حدود صد هزار بشــکه میعانات گازی به
پتروشیمیها بفروشــیم .قیمت هر بشکه نفت و میعانات را حدود  ۵۵دالر
در نظــر بگیرید .البته قیمت میعانات و فروش به پتروشــیمیها کمتر از ۵۵
دالر اســت اما برای جلوگیری از پیچیدهشدن محاسبات ،فرض کنیم همان
 ۵۵دالر اســت .بهاینترتیب مجموع صادرات نفت و میعانات عبارت است
از حدود ۲٫۶میلیون بشــکه در روز .این رقم را در  ۵۵دالر و ســپس در ۳۶۵
روز ســال ضرب کنیم .حاصل میشود ۵۲میلیارد دالر که رقم دقیقتر آن با
درنظرگرفتن ارقام گرد نشده و ...حدود  ۵۲٫۷میلیارد دالر در سال است .این
رقم به دالر است و باید به ریال تبدیل شود ،پس آن را در نرخ ارز بودجهای
که حدود ســه هــزارو  ۸۵۰تومان بهازای هر دالر اســت ،ضــرب میکنیم.
حاصل میشود رقمی حدود  ۲۰۳هزارمیلیارد تومان در سال.

سههزارو  ۵۰۰تومان است .براساس روش پیشنهادی دولت در الیحه ،سهم
دولت از محل منابع حاصل از صادرات نفت به دو قســمت تقسیم خواهد
شــد (۱ :آن مقدار از منابع که با ســههزارو  ۵۰۰تومان تبدیل شده ،به ردیف
) (۲۱۰۱۰۱و ) (۲۱۰۱۰۹و بــهازای نرخ ارز باالتر از آن به حســاب )(۱۶۰۱۳۹
واریز میشود.
بــرای مثال تصــور کنید که نــرخ ارز مبادالتی چهار هزار تومان باشــد.
بنابراین ســههزارو  ۵۰۰تومان از آن به ردیــف ) (۲۱۰۱۰۱و ) (۲۱۰۱۰۹و ۵۰۰
تومان باقی مانده به ردیف ) (۱۶۰۱۳۹واریز میشود.
باید توجه داشــت تبدیــل منابع ارزی حاصل از صــادرات نفت به ریال
اساســا درآمد نفتی اســت؛ پس چرا در »ســایر درآمدها« درج شده است؟
آیا نمیتواند به دلیل غیرواقعی جلوهدادن ســهم نفت در بودجه باشــد؟
درحالحاضر عنوان میشــود که وابســتگی بودجه بــه نفت معادل ۲۷٫۵
درصد اســت که این رقــم حاصل تقســیم مجموع ردیفهــای )(۲۱۰۱۰۱
و ) (۲۱۰۱۰۹بــر منابع عمومی دولت اســت .اما اگر بخواهیم ســهم نفت
در بودجــه را بهطور واقعی محاســبه کنیم ،باید ردیفهــای ) (۱۶۰۱۳۹و
) (۳۱۰۷۰۰منابع حاصل از صندوق توسعه ملی )بازگشت از منابع( را به آن
اضافه کرد .بر این اساس سهم نفت در بودجه به  ۳۶درصد اضافه میشود.
تبعات رشد  ۱۶٫۶درصد نرخ ارز در بودجه
حمیدرضا برادرانشــرکا ،کارشــناس اقتصادی ،در گفتوگو با »شــرق«
درباره این بند از بودجــه میگوید :در بودجه عددی بهعنوان پایه برای نرخ
ارز اعالم میشــود اما از آنجا که این نرخ یک پیشبینی است و ممکن است
ارز بینبانکی با نرخی متفاوت از این عدد معامله شود؛ دولت در ردیفی این
تفاوت قیمت را میبیند.
به اعتقاد شــرکا این مابهالتفاوت نیاز اســت به خزانه واریز شود و در آن
صورت دولت میتواند برای این عدد محل هزینه تعریف کند ،اما مشــروط
به داشتن مجوز .بنابراین در قانون بودجه ردیفی تحت عنوان هزینه-درآمد
درنظر گرفته میشــود تا اگر نرخ ارز بیشتر از رقمی شد که در بودجه اعالم
شــده است ،دولت اجازه هزینهکرد آن را داشته باشد؛ به عبارت دیگر دولت
بــرای درآمد فرضشــده ،محل مصرفی تعریف میکنــد ،اگر درآمد حاصل
شــد ،میتواند برای هزینههای تعریفشــده از آن برداشــت داشته باشد و
دیگر نیازی به اخذ مجوز دوباره نیســت ،اما اگر درآمد حاصل نشد ،هزینهها
نیز بالمحل میشــود .این کارشــناس اقتصادی توضیح میدهد :ردیفهای
درآمد-هزینه همواره در بودجه سنوات گذشته بوده است و صرفا برای این
در نظر گرفته میشود که در صورت ایجاد مابهالتفاوت نرخ ارز ،دولت ناگزیر
به اخذ مجوز دوباره نباشد.

شیوهنامهها ،نحوه مدیریتها و بهویژه قیمتگذاريها را
کنترل ميکند.
 آیا برآوردي از هزینههاي ضرر و زیاني که به دلیل
نبود رگوالتوري در کشور ایجاد شده ،وجود دارد؟
قاعدتا خیر .خیلي ساده ،به قیمتگذاري بنزین دقت
کنیــد .اگر نهاد رگوالتوري داشــتیم و تصمیمگیريهاي
مــا در اصالح الگــوي مصرف رصد ميشــد ،این همه
هدررفت نداشتیم .پیشتر یك شیوهنامه داشتیم به نام
پلکانيشدن افزایش قیمت سوخت .اگر همان قاعده که
در دولتهاي هفتم و هشتم پایهگذاري شد ،تا امروز پیش
ميرفت ،شاید امروز قیمت بنزین به حدود هزارو  ۳۰۰تا
هزارو  ۴۰۰تومان هم رســیده بود؛ بدون اینکه در کشــور
چالش و تنش عجیب و غریبي باشد .پرداخت یارانه هم
نداشــتیم؛ اما با قانون هدفمندي یارانهها یکي ،دو سال
افزایش قیمت سوخت را متوقف کردیم و یکباره پلکان
و جهــش بزرگ تعریف کردیم و در چند مرحله افزایش
قیمت را شــاهد بودیم و در کنار آن ،تعهد اقتصادي به
نــام یارانه ایجاد شــد .ماه به ماه یك پــول قوي و بزرگ
را خرد کــرده و به مردم تحویــل ميدهیم؛ بدون اینکه
هیچ اثرگذاريای داشــته باشد .یك نهاد رگوالتوري باید
اندازهگیري کند که از ایــن  ۲۸۰،۲۷۰هزار میلیارد تومان
که تــا امروز یارانه پرداخت شــده ،چقدر اصالح الگوي
مصرف تحقق پیدا کرده است .خیليها دفاع ميکنند و
ميگویند مصرف سوخت در کشور کاهش پیدا کرد .شما
باید بهعنوان تحلیلگر به این موضوع بپردازید که میزان
اثرگذاري پولي که در جامعه توزیع کردهایم ،چیست .باید
در نظر داشته باشــیم روز اول شاید ارزش یارانه  ۶۰دالر
بود و امروز حدود  ۱۱ ،۱۰دالر شده است .اکنون پرداخت
هزینهاي ماه به ماه به دولت تحمیل ميشــود که براي
دولت بسیار سنگین است؛ بدون اینکه ارزش مالي زیادي
داشــته باشــد؛ چون باید بنزین را بفروشد و پولش را به
یارانه اختصــاص دهد .درحاليکه با این پول ميشــود
ماهانه چندین صنعــت راه انداخت .بنا بر اظهار دولت،
ماهانه سههزارو  ۸۰۰میلیارد تومان یارانه توزیع ميشود.
تأمین و تهیه این پول بسیار دشوار است .وقتي این پول به
دست مردم ميرسد ،با آن چه کار ميکنند؟ به اندازه پول
یك پیتزا اســت و اثري بر زندگيشان ندارد .قرار نبود به
مردم اعانه دهیم ،قرار بود با این پول بهینهسازي مصرف
انرژي و اصالح الگوي مصرف اتفاق بیفتد .آیا این اتفاق
افتــاد؟ آیا ســازمان هدفمندي رصد کــرده چند درصد

بــه اهدافش رســیده؟ درحاليکه اگر نهــاد رگوالتوري
بــود و جلــوي تصمیمگیريهاي موردي و ســلیقهاي
رئیسجمهور وقت را ميگرفت ،امروز توانســته بودیم
از این منبع پولي عظیمی که توزیع شــد و اثري نداشت،
کارهاي بسیار مؤثري در حوزه بهینهسازي مصرف انرژي
انجــام دهیم و حداقــل  ۳۵درصد مصــرف انرژي کل
کشور را در ســاختمانهاي مسکوني ،اداري ،دانشگاهي
و تجــاري تعدیل کنیم .نبــود نهادهــاي رگوالتوري در
هفت ،هشــت سال گذشــته فقط از ناحیه اجراي قانون
هدفمنــدي یارانهها۲۷۰ ،هزار میلیارد تومان به کشــور
خســارت وارد کرده اســت؛ زیرا هیچ نظارت درستي بر
توزیــع یارانههــا نبوده و هنــوز هم نیســت .در موردي
دیگر ،روند واردات خودرو را سخت ميکنند .چه اتفاقي
ميافتد؟ یك نهاد رگوالتــوري نميگوید واردات خودرو
حدود پنج درصد مصرف ســاالنه کشــور هم نیســت.
درحاليکه همین واردات خودرو که به نظر مذموم است،
توانسته کمك کند تمام ماشینهاي ازردهخارج به بهانه
اسقاط خودرو از ســطح شهرها جمعآوري شده و دیگر
خودروهاي کهنه و مستعملي را که قبال بهوفور در سطح
شهر دیده ميشد ،نميبینید .شــرکتهاي واردکننده با
هدف اینکه بتوانند خودروي جدیدشان را وارد بازار کنند،
آن خودروها را جمع کردهاند .این کار درســت بود .حاال
جلوي ایــن کار را ميگیرند و یك نهــاد رگوالتوري هم
نیســت که بگوید چرا و چه اثري در اقتصاد کشور دارد.
مصیبت دارد یا مزیت؟
 فکر ميکنید چرا این اتفاق ميافتد؟
اگر یك نهاد رگوالتوري باشــد ،ميفهمــد تمام این
افزایــش قیمتهــا و جلوگیــري از ورود خودروهــاي
خارجي ،براي این اســت که توقع جامعه از خودروهاي
داخلي باال نرود .اکنون خودروهاي داخلي هیچ کیفیت
و مزیت فوقالعــادهاي ندارند .واقعا در عرصه رقابت با
خودروهایي که به کشور وارد ميشود ،حرفي براي گفتن
نداریم .درحاليکه قدمت خودروســازيمان خیلي زیاد
است .خودروسازهاي ما هزینه ميکنند و صورتمسئله
را پــاك ميکنند .نبــود نهاد رگوالتوري باعث ميشــود
خودروســاز هر خودرویي را با هر کیفیتي که ميخواهد،
تولید کند .هیچکس هم پاســخگو نباشد ،همه چیز هم
ســلیقهاي اســت .در شــبکه تولیدکنندههاي خودروي
داخلي همه چیز حل ميشــود .واردات خودرو آســیب
کلي و واقعي به کشور نميزند ،فقط سطح توقع جامعه

را نسبت به خودروي داخلي باال ميبرد و به مذاق آقایان
سازگار نیست .نکته دیگر آن است که چه کسي گفته باید
همه چیز را در کشــورمان تولید کنیم؟ باید خودمان را با
ساختار دنیا هماهنگ کنیم.
 شــاید به خاطر همین عدم هماهنگي اســت که
ســعي ميکنیم در تمامي حوزههــا ورود کنیم و در
نهایت مزیت رقابتيمان را از دست ميدهیم...
مگر همه کشــورهاي دنیا همه چیز تولید ميکنند؟
ایــن یك تفکــر غلط اســت .باید مزیتهاي کشــور را
بشناســیم ،نهادهاي رگوالتوري بایــد آنالیز کنند که در
چــه بخشهایي مزیــت داریم و در چــه بخشهایي
ميتوانیم بیشــتر ســرمایهگذاري و رشــد کنیــم .نهاد
رگوالتــوري در هیچبخشــي وجــود نــدارد؛ در نتیجه
تمام منابــع از بین ميرود .این مــوارد در وزارتخانهها
بررسي نميشــود .اینها به نهادهاي باالدستيتري نیاز
دارد که با دســتور و درخواســت فالن نماینده مجلس
تأثیر نپذیرد .متأســفانه عمدتا نمایندگان مجلس فرضا
در زمینــه کشــاورزي و آب دخالــت ميکننــد و براي
چاههاي عمیق در استانهایشــان بهصورت دستوري یا
خواهشــي مجوز ميگیرند .این همه چاه عمیق داریم.
تمام مخازن آبهاي زیرزمیني ما مضمحل شدهاند که
کشاورزي کنیم .کشاورزي غیرصنعتي و غیرحرفهاي که
به درد نميخورد .کشور ما قبل از انقالب چهار میلیارد
مترمکعــب آب مصرف ميکرده و اکنــون ۱۰۰میلیارد
متر مکعب؛ درحاليکه جمعیت ما فقط دو برابر شــده
اســت .چه کار ميکنیم؟ اشتباهات زیادي در کشور رخ
ميدهد که باید اصالح ساختار شود.
 رگوالتوري را باید به کدام نهاد سپرد؟
فعال اصالح ساختار را نميشود به مجلس و دولت
و قوه قضائیه سپرد.
 یکي از نهادهاي مهم رگوالتوري در کشــور بانك
مرکزي است .آیا این نهاد توانسته بهخوبي رگوالتوري
را پیش ببرد؟
یکي از مشــکالت جدي ما تأمیــن منابع مالي نحوه
مدیریــت بــر گردش پول در کشــور اســت .بــا فضاي
رگوالتــوري ميتوان این موضوع را هم اصالح ســاختار
کــرد .زماني بود که پول را بهعنوان روانکننده اقتصادي
ميشناختیم و ماهیت پول این بود که رابطه و تبادالت و
بدهبستانهاي مالیاتي بین ما و طرف مقابل را روانسازي
ميکرد .اکنون پول ماهیت کاالیــي پیدا کرده و خودش
یك کاال مشــابه آهن و یخچال و نفت شده است؛ یعني
ذات خودش را از دســت داده و باید به شیوههاي جدید
اقتصادي دست پیدا کنیم.
 آیا نهاد رگوالتور ميتواند جلوي انحصار را گرفته و
رقابت را تقویت کند؟
رگوالتور باید قیمتگذاريها را کنترل کند .باید فضاي
رگوالتوري را طوري پیش ببریم که در بازار نقش داشته
باشد ،وگرنه دستهایي هستند که اجازه نقشآفریني به
همه عوامل اقتصادي در کشور را نميدهند ،چون دنبال
انحصار هستند .با رگوالتوري ميتوانید بخشي از موضوع
انحصار را در کشــور کنترل کــرده و آن را هدایت کنید.
بنابراین با فرایند رگوالتوري امکان ایجاد مدلهاي مالي
جدید ،پولهاي ثانویه جدید و در مجموع کل مدلهاي
مختلف اقتصادي قابلیت پیدا ميکنند.
ادامه در صفحه ۵

ﺣﺴﻦ ﯾﺤﯿﻮى  .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدى
 برخــی از مدلهــای اقتصادی ادعــا میکنند که
شــهرها هنگامی به وجود میآیند که مزیت نســبی
در ترکیب با صرفههای ناشــی از مقیــاس در تولید،
حملونقــل و مبادله وجود داشــته باشــد .در چنین
شرایطی اســت که انگیزههای الزم برای تبدیل مدل
تولیــد در حیاط خلــوت )منطقهای بدون شــهر( به
مناطق شــهری ایجاد میشــود .در یک شهر تجاری
با حضور صرفههای ناشــی از حملونقــل و مبادله
و مزیت نســبی ،معموال کارگران تنها بخش کمی از
آنچه مصرف میکنند را تولید میکنند اما در عوض به
جمعآوری و توزیع کاالهایی که در جاهای دیگر تولید
شده است ،میپردازند .در شهرهای صنعتی نیز وجود
صرفههای ناشی از مقیاس در تولید ،زمینههای تولید
انبوه را ایجاد کرده تا شهرهای صنعتی را ایجاد کنند.
در چنین شــرایطی وجود این ویژگیها ناشــی از نظم
بازار و سازوکارهای بازاری شهرها به وجود میآمدند.
اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد ،این اســت
که گرچه ســازوکارهای بازار زمینههای ایجاد شهرها
را ایجاد میکردند ،اما لزوما همین سازوکار نمیتواند
بهگونهای که کارایی را حداکثر کند ،حیات شــهرها را
تضمین کند .در ابتدا به نظر میرســد نظم بازاری که
شــهرها را ایجاد کردهاند ،با بهینهکــردن فرایندهای
تولید و توزیع کاالها و خدمات میتوانند رفاه اقتصادی
را در حضــور کارایی حداکثری ایجاد کنند .اما تاریخ و
البته نظریات اقتصادی چیز دیگری را نشان میدهند.
نابرابری شدید از برخورداری از فرصتهای اقتصادی،
آلودگــی محیط زیســت ،تولید ناکافی یــا عدم تولید
کاالهــای عمومی ضــروری و ...از نتایج ناکاراییهای
ســازوکار بازار هســتند .درواقع شــهرها از یک ســو
توانســتهاند هزینههــای مبادله را کاهــش دهند که
خود نتیجه این موضوع نیز هســتند و از سویی دیگر
با بازگذاشتن دست نامرئی بازار ،هزینههای مبادلهای
از جنسی متفاوت را ایجاد میکنند .یعنی شهرها هم
نقــش کاهنده و هم نقش تولیدکننــده هزینه مبادله
را دارنــد .دولتهای محلی نیز به وجــود آمدهاند تا
این نقصان را پوشــش دهند .در ایــن میان مهمترین
عاملی که باعث میشــود صرف سازوکار بازار حیات
کارای شهرها را تضمین نکند ،مصادیق شکست بازار
در اقتصاد شهرهاست .شکســت بازار یک مفهوم در
تشریح نظریه اقتصادی برای زمانی است که تخصیص
کاالها و خدمات توســط یک بازار آزاد کارآمد نیست.
ضمنا از طرفی همین شکســت بــازار بوده که منطق
تشکیل و ادامه حیات شــهرداریها  -تقریبا بهعنوان
یــک دولت محلــی -را حمایت کرده اســت .به نظر
نمیرسد در یک شهر تنها سازوکار بازار بتواند شهری
بــا فرصتهای برابــر برای همه ،پــاک و برخوردار از
زیرســاختهای همگانی ایجاد کند و اینجاســت که
شهرداریها وارد شده تا بتوانند این نتایج شکست بازار
را پوشــش دهند .همانطور که شکست بازار شهری
خاســتگاه شهرداریهاســت ،کانالهای درآمدزایی
جدید شــهرداریها را نیــز میتــوان از همین منظر
جســتوجو کرد .اثرات جانبی وقتــی وجود خواهند
داشــت که یک بنگاه یا فرد میتواند فعالیتی را انجام
دهد که بهطور مستقیم بر دیگران )بنگاه یا فرد دیگر(
اثــر )مثبت یــا منفی( بگــذارد ،اما بــهازای آن پولی
پرداخت یا دریافت نمیکند .در یک دادوستد ،هزینهها
و ســودها تنها متوجه خریدار و فروشــنده هستند اما
زمانی که اثرات جانبی وجود داشــته باشــد ،ممکن
است مشتری قیمتی کمتر از هزینه کل تولید یک کاال
را متحمل شود .یکی از مهمترین مظاهر اثرات جانبی
منفی ،کاربریهای مسکونی هستند که عمال بهعنوان
فعالیتهای تجاری مورد اســتفاده قرار میگیرند .در
این مورد صاحبان چنین کسبوکارهایی ،هزینهای که
بابت اســتفاده از این نوع کاربــری پرداخت میکنند،
کمتر از هزینهای است که باید در صورت درنظرگرفتن
هزینههای اجتماعی مترتب بر آن کاربریها ،پرداخت
کنند .احصــاي دقیق کاربریها در مناطقی از شــهر
تهــران که تعداد چنیــن مواردی باالســت ،میتواند
درآمدهای پایداری را برای شــهرداری به وجود آورد.
مثال دیگر مربوط به فروشندگان میوه و ترهبار با وانت
است که معموال باعث ســد معابر ،نازیبایی شهر )با
تولید زباله در محل و ظاهر نازیبا( میشــوند .این در
حالی اســت که هیــچ وجهی بابت ایــن هزینههای
اجتماعی پرداخت نمیکنند .از ســویی دیگر البته با
وجود قیمتهای پایین میتوانند اثرات جانبی مثبتی
نیــز برای مصرفکنندگان داشــته باشــند .اما به نظر
میرسد با ساماندهی این کسبوکارها در محلهای
مناسب و دریافت عوارض مستمر از آن محل ،ضمن
کاهش هزینههای جانبی منفی ،میتوان درآمدهایی
را برای شــهرداری ایجاد کرد .این مســئله در مناطق
و ناحیههایی از شــهر تهران که این نوع کسبوکارها
متواتر هســتند ،کارایی باالیی خواهد داشــت .بهطور
نمونه اگر به برخی نقــاط منطقه چهار تهران رجوع
شــود ،مشــاهده میشــود که در یک خیابان حدود
 ۳۰وانــت برای فروش میوه و ترهبــار توقف کردهاند.
تصــور کنید اگر در هر ســاعت  ۲۰اتومبیل برای خرید
از این فروشندگان توقف کنند ،شکل و شمایل خیابان
چگونه خواهد بود .به نظر میرســد میتوان مجاری
جدیــد درآمــدی شــهرداریها را در اثــرات جانبی
فعالیتهاي شهری جستوجو کرد .یعنی متناسب با
ویژگیهــای کالبدی ،اقتصادی و جمعیتی هر منطقه
فعالیتهای دارای اثرات جانبی شناســایی شــود و
ضمن سامانبخشی به آنها )مانند مثال میوهفروشی
با وانت( درآمدهایی را برای شهرداری شناسایی کرد.
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برنج ایرانی در انبارها خاک میخورد

ﺧﺒﺮ

ذينفعان مقاومت ميکنند

برگزاری مناقصه برنج خارجی در زمان ممنوعیت واردات

تورم دهک اول  ۱/۴درصد
بیشتر از دهک دهم

لیال مرگن :بــا وجود آنکه برنج ایرانــی در انبارها روی
دســت کشاورزان مانده و به گفته دبیر انجمن برنج ،به
دلیل موجودی بیش از حد برنج تولید داخل در انبارها،
قیمــت این محصول بــا وجود اتمام فصل برداشــت
محصول ،کمتر از ســال گذشــته اســت؛ اما شــرکت
بازرگانی دولتی ایــران در زمانی که ممنوعیت واردات
برنج از ســوی وزارت جهاد کشــاورزی اعالم شده بود،
بازهم بهعنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت
جهاد کشــاورزی اقدام به ثبت ســفارش برنج خارجی
کرد .مدیرعامل این شــرکت میگوید ثبت سفارش قبل
از نامه اخیر وزیر جهاد کشــاورزی انجام شده است؛ اما
اولین نامه ممنوعیت واردات برنج ،بهمن سال گذشته
از ســوی محمود حجتی بــه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ارسال شده بود.
هر ســال با آغاز فصل برداشــت برنــج ،ممنوعیت
واردات این محصول نیز اعمال میشود و این ممنوعیت
تــا اعالم مجدد متولی تنظیم بــازار ادامه مییابد .دوم
بهمن سال گذشــته ،وزیر جهاد کشــاورزی در نامهای
به وزیــر صنعت ،معــدن و تجارت اعــالم میکند که
عالقهمنــدان به ثبت ســفارش برنج ،بایــد به نحوی
عملیات بازرگانی خود را انجام دهند که محمولههای
آنها حداکثر تا ابتدای مرداد سال جاری ترخیص شود و
از اول مرداد ،باید ممنوعیت واردات برنج اعمال شــود.
این در حالی است که شرکت بازرگانی دولتی که یکی از
زیرمجموعههای وزارت جهاد کشاورزی است ،در هشتم
آبان که هنوز ممنوعیتهای واردات از نظر وزارت جهاد
کشاورزی برداشته نشده بود ،اقدام به ثبت سفارش برنج
وارداتی کرد .همین سیاستهای چندگانه ،برنجکاران را
عاصی کرده است .افت قیمت برنج ،جنجال سبوس را
به راه انداخت؛ زیرا یک کشاورز گیالنی در جریان بازدید
وزیر جهاد کشــاورزی از یک کارخانه فراوری ســبوس،
گلهمنــدی خود از کاهش قیمت برنــج را اعالم کرد و
شوخی وزیر با او ،برای محمود حجتی دردسرساز شد.
با وجود اعتراض کشــاورزان به وضعیت واردات برنج،
یزدان ســیف ،مدیرعامل شــرکت بازرگانــی دولتی ،در
گفتوگو با »شــرق« اعالم میکند :این ثبت ســفارش،
قبل از دستور ممنوعیت واردات برنج انجام شده است.
ضمن آنکه بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی،
باید واردات برنج برای تأمین ذخایر اســتراتژیک کشــور
انجام شود و این مسئله ارتباطی با بازار داخل ندارد.
واردات کمرواردکنندهراشکست
در حالی یزدان ســیف واردات برنج را با هدف تأمین
ذخایر اســتراتژیک اعالم میکند که بر اساس آمارهای
گمرک ،یکمیلیــونو صد هزار تن از ایــن محصول ،در
شــشماهه نخست ســال جاری به کشــور وارد شده
و پهلوگرفتــن کشــتیهای برنج وارداتی ،باعث شــده
محصول کشــاورزان روی دســت آنها باد کنــد .تا آنجا
که جمیل علیزادهشــایق ،دبیر انجمن برنج ،به »شرق«
میگوید :خوشــایندترین خبــر برای تولیدکننــده برنج،
خرید بخــش کوچکی از محصوالت انبارهاســت؛ زیرا
برنج در دی ســال جاری نســبت به مدت مشابه سال

ﻋﮑﺲ :ﺟﺎمﺟﻢ

در کشــور در زمینــه ایجــاد پولهــاي ثانویه
قانونمند ،بســیار ضعیف عمل کردهایــم .در امر
فضاهــاي پیشفــروش و جــذب ســرمایهگذار
خارجــي بســیار ضعیــف برخــورد ميکنیــم.
مدلهــاي مذاکره با ســرمایهگذارهاي خارجي را
نداریم و شــیوههایمان درحالحاضر در فضاهاي
سرمایهپذیري عمدتا به ســمت فاینانسهاست،
درحاليکــه باید به ســرمایهگذاراني فکر کنیم که
در فضاهــا و بنگاههــاي اقتصادي شــراکت پیدا
میکنند .مثال قراردادهاي  IPCرا در صنعت نفت
بستهایم ،اما قابلیت عملیاتيشدن و اجرائيشدن
را پیــدا نميکنند ،چــون زیرســاختهایي را که
براســاس قانــون و قاعده تحت عنوان اســتفاده
حداکثــري از تولیــد داخــل در نظــر گرفتهایــم،
قابلیت اجرائيشــدن ندارند ،زیرا شریکی خارجي
مثل توتال ميگویــد اســتانداردها برایم اهمیت
دارد و باید رعایت شــود .استاندارد شامل امنیت،
کیفیت ،عمر مفید HSE ،و ...اســت .در این موارد
شــاهدیم که محصوالت تولیــد داخلمان تطابق
ندارند؛ هیچکدامشــان با استانداردهایي که باید از
قبل بســترش را ميچیدیم ،هماهنگ نیست .یك
نهاد باید باشــد که اختالف ســلیقهها را مدیریت
کنــد و همینطور ارزیابيهــاي الزم را از عملکرد
حوزههاي مختلف داشــته باشــد .هیــچ نهادي
تاکنون نتوانســته رگوالتوري درستي داشته باشد.
تنها نهاد رگوالتوري که تا به امروز توانســته قابل
دفــاع کار کند ،فضــاي کنترل رادیویي اســت که
توانسته در بخش مخابرات تا حدي این موضوع را
درست ببیند .نتیجه اینکه ميبینید به مرور قیمت
موبایل تعدیل شــد ،توزیع انواع سیمکارتها رخ
داد و موضوع از حالت چالشي به موضوعي کامال
جاافتاده تبدیل شــد ،بهطوریکه همه براســاس
سلیقهشــان ،موبایلهایی بــا قیمتهاي مختلف
در دســت دارند .ميشــود گفت مــردم در حوزه
مخابرات خیلي ناراحت نیســتند؛ یعني در حوزه
مخابرات خیلي شاکي نداریم ،مگر تعرفهها.
 این نهــاد ميتوانــد از دامپینگ جلوگیري
کند؟
یکــي از موضوعاتــي که رگوالتــور باید در آن
وارد شــود ،دامپینگ و اضمحالل یــك بازار براي
غصب بازار اســت .در واقع رگوالتور فقط افزایش
قیمتهــا را کنتــرل نميکند بلکــه کاهشهاي
قیمت در قالب دامپینگ را هــم پیگیري ميکند.
باید اســتراتژيهایي را تعریف کــرد که در آن ،در
چارچــوب دســتورالعمل رگوالتوري با اســتفاده
از هــوش مصنوعــي فرایندســازي شــود .نهاد
رگوالتوري اســت کــه حق دارد بــه همه دادهها
دسترسي و توانایي تحلیل آنها را داشته باشد .باید
براي هر حرکتمان یك نهــاد رگوالتوري در حوزه
انرژي و آموزش تعیین کنیم و رگوالتورها با هم در
ارتباط باشند که بشود ســاختار منسجم و متصل
اقتصــاديای تعریف کــرد .در واقــع هماهنگي
بین ســاختارها را به وجــود بیاوریم .متأســفانه
ميبینیم هرکس در کشــور کار خودش را ميکند.
در پتروشیمي مواد مختلفي تولید ميشود؛ گاهي
چند پتروشــیمي بدون اینکه از هم مطلع باشند،
یــك محصول واحد را تولید ميکنند .افزایش یك
محصول در بازار مشــاهده ميشــود و در رقابت
منفي با هم ميافتند و نميتوانند کاالي مناســبي
عرضه کنند .در مواقعي هم کمبود ایجاد ميشود
چون نهادهاي رگوالتوري مربوطه را نداریم.
 منظورتان این اســت که براي هر صنعتي
یك رگوالتور وجود داشته باشد؟
بله بایــد باشــد .در حوزههــاي مختلف باید
رگوالتور داشــته باشــید که ميتواند باالدســت
باشــد و با چند رگوالتــور پاییندســتي همکاري
کند .ولي نهایتا در حوزه انــرژي یك رگوالتور نیاز
داریــم که ميتوانــد زیرســاختهاي کمیتههاي
زیرین شــامل کمیته انرژي ،نفت ،برق ،استخراج،
توزیع ،انرژيهاي نو و ...باشــد چــون هرکدام از
اینهــا مباحث عظیم و عدیــدهای دارد .نميگویم
نهادهایي براي بررســي هر یك از این موارد وجود
ندارد .فضاهــاي تصمیمگیري کامــال موضوعي
و جزیرهاي تصمیم ميگیرند .در اســتراتژي کالن
کشــور باید این مــوارد را در نظــر بگیریم .وزارت
نفت از نظر من ،نهاد رگوالتوري نیســت که بتواند
بهتنهایي خــودش تصمیم بگیــرد .ایجاد وزارت
انرژي حتما باید جزء الزامات کشــور باشد؛ باید به
سمت وزارت انرژي برویم .معني ندارد وزارت نیرو
مســتقال در کار برق و وزارت نفت در کار گاز باشد
و نفت و وزارت نفت به وزارت نیرو گاز بفروشد و
در مسئولیتها در تخاصم باشند .وزارت نیرو باید
به وزارت آب و منابع طبیعي تبدیل شود .رگوالتور
اســت که باید ایــن تصمیمگیريها را بررســي و
شرح وظایف را تعیین کند .رگوالتور در وهله اول
وظایف را تقسیم ميکند.
 علت مخالفتها رانت و فساد است؟
چون بهصرفه نیســت .رگوالتوري یك راهکار
کامال قانونمند است که در دنیا براي جلوگیري از
فساد و رانت تجربه شده است .متأسفانه در کشور
مــا مقاومت وجود دارد ،چون احســاس ميکنند
اســتقالل مدیریتيشــان را از دســت ميدهند و
نگران نفع خودشــان هستند .متأســفانه انحصار
در کشــور غوغا ميکند .در نهایت باید دریابیم که
رگوالتوري ميتواند اقتصاد کشــور را سروسامان
دهد و یك نهاد باالدستي است که ميتواند نقش
رگوالتوري را در کشور برعهده بگیرد.

قبل ،با کاهش قیمت مواجه شــده اســت؛ درحالیکه
همیشــه ،در دی و بهمن بــه دلیــل پایانیافتن ذخایر
انبارها ،قیمــت برنج افزایش مییافت .با انتشــار خبر
پهلوگرفتن کشتیهای برنج وارداتی و ثبت سفارشهای
بیش از حد ،قیمت برنج داخلی در بازارها شکســت و
محصول داخلی راهی انبارها شد .از شمال خبر میرسد
بســیاری از انبارهــا مملو از برنج تولید داخل اســت و
شالیکوبیداران با نصب پالکاردهای هشداردهنده ،به
صاحبان برنجهای داخل انبار اعالم کردهاند مسئولیتی
را در قبال خســارات ناشی از سیل ،آتشسوزی یا بالیای
طبیعی برای محصوالت ذخیرهشــده بــر عهده ندارند.
طبق قانون ،وزارت جهاد کشــاورزی متولی تنظیم بازار
محصوالت کشاورزی است؛ اما دستور رئیسجمهور در
زمینه ورود وزیر صنعت ،معدن و تجارت به این مقوله،
ناهماهنگیهایی را ایجاد کرده است .این ناهماهنگیها،
ســیل برنج وارداتی را به نحوی راهی دروازههای ایران
کرد .در جریان برگزاری پنجمین کنگره سراســری خانه
کشــاورز که با حضــور رئیسجمهور برگزار شــد ،پس
از انتشــار نظر وزارت صنعت ،معــدن و تجارت درباره
آزادسازی واردات برنج از ابتدای آذر ،اعضای این تشکل
صنفی-سیاسی بسیج شدند تا بار دیگر محمود حجتی
بر ممنوعیت واردات برنج تأکید کند .این مراسم  ۳۰آبان
برگزار و پس از آن ،وزیر جهاد کشاورزی بازهم نامهای به
وزارت صنعت ،معدن و تجارت نوشــت و بر ممنوعیت
واردات این محصول تأکیــد کرد .به همین دلیل ،زمانی
که از مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی درباره دلیل ثبت
سفارش برنج خارجی در هشتم آبان سؤال میکنیم ،او
به »شــرق« میگوید :ما بر اساس روال برنامه ،مناقصه
میگذاریــم و برگزاری این مناقصه ،قبل از دســتور وزیر
بوده است؛ زیرا مناقصههای بینالمللی باید حداقل ۴۵
روز قبل در روزنامههای بینالمللی درج شود.
در شــرایطی که برنج داخلی روی دســت کشاورز
باقــی مانده و ارقام پرمحصولــی داریم که قیمتهای
آنها اندکی با برنج وارداتی فاصله دارد ،چرا نباید ذخایر
اســتراتژیک از طریق خرید برنج داخلی تأمین شــود و

اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﯿﻦﺧﻮاري
ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزي
شــرق :کارشناســان بخش منابع طبیعي بر این
باورند که همواره توســعه طرحهاي کشــاورزي
بــدون درنظرگرفتن پتانســیلهاي مناطق ،زمینه
وقــوع زمینخواري را هــم فراهم کرده اســت.
وزارت جهــاد کشــاورزي قصــد دارد بر اســاس
اهداف برنامه ششم توســعه ۵۰۰ ،هزار هکتار از
اراضي ملي و مســتثنیات مــردم را تبدیل به باغ
کند اما هادي کیادلیري ،رئیس انجمن جنگلباني
هشــدار ميدهد کــه واگذاري اراضي شــیبدار
براي توســعه باغات ،زمینه افزایش زمینخواري
را فراهم ميکنــد .کیادلیري در جریــان برگزاري
مراســم بزرگداشــت کریم ســاعي که دیــروز در
مؤسســه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور برگزار
شــد ،ایجاد باغ را جزء وظایــف معاونت باغباني
وزارت جهاد کشاورزي اعالم کرد و متعجب بود از
اینکه وزیر جهاد کشاورزي در ابالغیه رئیس جدید
ســازمان جنگلهــا ،وظیفه توســعه باغات روي
اراضي شــیبدار را گنجانده اســت .او در مراسم
دیروز ،با نگاهي به طرحهاي توســعه کشاورزي
که در گذشــته در منابع طبیعي اجرا شــده ،بیان
کرد :آیا  ۹هزار هکتار از اراضي شــمال کشور که
در قالب ۱۰هکتاريها واگذار شــد ،طرح مربوطه
در آنها اجرا شــد؟ در اســتان مازندران  ۶۸هزار
هکتار از اراضي ملي براي اجراي طرح کشاورزي
واگذار شــده اســت که فقط در هفت هزار هکتار
آن طرح اجرا شد .رئیس انجمن جنگلباني ادعاي
نمایندگان مجلس شــوراي اسالمي درباره کمك
به روستاییان تصرفکننده اراضي ملي با واگذاري
زمینهاي تصرفشده به آنها براي ایجاد باغ را رد
کــرد و افزود :بر اســاس رأي  ۳۷۳دیوان عدالت
اداري واگــذاري زمین به متصرفــان اراضي ملي
ممنوع اســت و باید این افراد خلع ید شــوند .در
نتیجــه براي حمایت از ایــن متصرفان ،نميتوان
عرصههاي تصرفي را به آنها واگذار کرد.
کیادلیري با اشاره به سیاستهاي وزارت جهاد
کشــاورزي براي اســتفاده از عرصههاي طبیعي
به منظور توســعه افقي کشــاورزي که در حکم
رئیس جدید ســازمان جنگلها نیز گنجانده شده

است ،این رفتار وزیر جهاد کشاورزي را بزرگترین
و محکمترین ســند براي دفاع از تشــکیل وزارت
منابع طبیعي دانســت .به گفته او انتخاب رئیس
جدیــد ســازمان جنگلها ،یك پیــام واضح براي
بخش منابع طبیعي کشور دارد .واگذاري اراضي
شــیبدار براي کشــاورزي نشــان ميدهــد وزیر
جهاد کشــاورزي فقط دغدغه تولید غذا را دارد و
انتصاب دو مجري مســتقل آبخیزداري و بیابان و
درنظرگرفتن بودجه مستقل براي این دو مجري از
تالش براي تجزیه سازمان جنگلها حکایت دارد.
رئیس انجمن جنگلباني گفت :قصد دارند بخش
جنگلهاي سازمان جنگلها را که فقط  ۱۰درصد
بودجه این ســازمان را در اختیار دارد ،در آینده به
محیط زیســت واگذار کنند .علي سالجقه رئیس
اتحادیه انجمنهاي علمي منابع طبیعي و محیط
زیست نیز با اشــاره به انتصاب یك غیرمتخصص
در ســمت رئیس ســازمان جنگلها ،عنوان کرد:
وقتی فرد منصوبشده ،نميداند قیمت استخراج
جو و گندم و سیب از  ۵۰۰هزار هکتار اراضي ملي،
از نظر اقتصادي قابل قیاس با ارزش تنوع زیستی
این مناطق نیست ،جایی برای بحث نمیماند .او
تأکید کرد :چرا وقتی توان ســاماندهی کشاورزی
را نداریــم ،بخش منابع طبیعی باید پاســخگوی
اشتغال شود؟
مــا بــه دنبــال احصــای پتانســیلهاي
اشــتغالزایي بخــش منابــع طبیعی هســتیم.
ناصر مقدســي ،رئیس شــورايعالي جنگل نیز با
اشاره به مناســبنبودن جایگاه منابع طبیعي در
تصمیمســازيها ،بر ایجــاد وزارت منابع طبیعي
تأکید کرد .او گفت :ایران دســتخوش پدیده تغییر
اقلیم اســت .با خوشبینانهترین ســناریوها ایران
دچار کاهش بــارش در دامنههای البرز و زاگرس
میشــود .بنابراین باید براي شــرایط آینده برنامه
داشته باشیم .شصتوپنجمین سالگرد درگذشت
کریم ســاعي ،پایهگــذار جنگلداري نوین کشــور
همواره محفلي براي جمعشــدن کارشناسان این
حوزه دور یك میز اســت .ساعي در سال  ۱۳۳۱در
یك سانحه هوایي درگذشت.

چــرا وزارتخانه مدافع تولید ،هیــچ تدبیری برای چنین
وضعیتی نــدارد و بهجز وارداتدرمانــی ،هیچ راهکار
دیگری به ذهنش نمیرســد .این ســؤالی است که از
سوی مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی با یک جواب
کلیشــهای روبهرو میشــود .یزدان ســیف به »شرق«
میگوید :ما با کسری تولید روبهرو هستیم .باید از طریق
واردات نیازهای خود را تأمین کنیم و ذخایر استراتژیک
ما هم از طریق واردات تأمین میشــود که در آمارهای
گمرک میآید.
بازی با کلمات را رها کنید
اما جمیل علیزادهشــایق ،دبیر انجمن برنج ،انجام
واردات برای تأمین ذخایر اســتراتژیک را بازی با کلمات
میدانــد و تأکید میکنــد :باید بازی با کلمــات را کنار
بگذاریم .او به »شــرق« میگویــد :مهندس حجتی که
قانون به او مسئولیت تنظیم بازار را داده است ،خودش
هم مظلوم واقع شــده چون هیچ نقشی در تنظیم بازار
ندارد .علیزاده میگوید :وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اعــالم کــرد از اول آذرماه واردات برنج آزاد میشــود.
به همیــن دلیل انجمن برنــج نامهای بــه وزیر جهاد
کشاورزی نوشــت و گفت این وزارتخانه قانونا مسئول
تنظیم بازار محصوالت است و نباید رئیسجمهور کسی
را باالی سر شما قرار میداد و االن هم باید فکری برای
تولیدکنندگان کنید .شما مســئولیت حفاظت از منافع
تولیدکننــده را به عهده دارید .اگر نمیخواهید و زیر بار
همین زور میروید ،رســما اعالم کنید که الزم نیســت
دیگر در ایران برنج کشــت شــود تا خیال همه راحت

شود .او ادامه میدهد :شــاعری که نامه را به او داده
بودم ،نامــهای به دفتر مقام معظم رهبری نوشــت و
وزیر جهاد کشــاورزی نیز جلوی واردات را گرفت .برنج
وارد نشــد اما ثبت ســفارشهای قبلی اثر خود را روی
قیمت برنج گذاشت .به گفته دبیر انجمن برنج شرکت
بازرگانــی دولتی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و کل
مجموعه دولت براســاس آنچه قانون مشخص کرده
اســت باید دنبالهروی وزارت جهاد کشاورزی باشند که
مسئولیت این کار را دارد .درحالحاضر  ۱۰سازمان دارند
در مســئله واردات برنــج دخالت میکننــد .او اضافه
میکند :در شــشماهه ابتدای امســال ،بیــش از یک
میلیون تن برنج به کشــور وارد شــده است .دومیلیون
و ۳۰۰هزار تن برنج هم تولید شــده است .سرانه کشور
با پادرمیانی ســازمان بازرســی و جمعکردن نظر همه،
حدود  ۳۶تا  ۳۷کیلوگرم اعالم شده است .بنابراین ایران
به سه میلیون تن برنج نیاز دارد .در شرایطی که تا مهر
و آبــان ۳۰۰هزار تن برنج اضافه داریم ،چطور بهیکباره
بحث ذخیرهسازی مطرح میشود؟
زماننامعلومترخیصمحمولهها
پهلوگیــری هر کشــتی برنج وارداتی ،اثر مســتقیم
بر بازار و فــروش برنج داخلــی دارد .برنج محصولی
اســت که کشــاورزان میگویند پا در آب و سر در آتش
دارد .یعنــی در مناطــق گرم و مرطوب رشــد میکند
و هزاران لیتر از آب کشــور صــرف تولید این محصول
میشود .آسیبدیدن هر کیلو برنج در انبارها به قیمت
ازدســترفتن حجم زیــادی آب در قالــب آب مجازی
اســت .بنابراین ثبت ســفارش واردات در شرایطی که
محصول داخلی روی دست کشــاورزان مانده ،به نظر
منطقــی نمیآید .یزدانســیف درباره زمــان ترخیص
محمولههایــی که برای ذخایر اســتراتژیک ســفارش
دادهانــد ،اطالعاتی در اختیار نــدارد .او میگوید :طبق
برنامه موجود در مناقصه که اســناد آن موجود اســت
واردات انجام میشود .دقیق نمیدانم چه زمانی برنج
به کشــور وارد میشــود .علیاکبری ،عضو کمیسیون
کشاورزی مجلس شورای اســالمی ،نیز در گفتوگو با
»شــرق« اگرچه تأیید میکند که بــرای تأمین نیازهای
استراتژیک باید برنج به کشــور وارد شود ،اما میگوید:
وزیر جهاد کشاورزی نامه ممنوعیت واردات برنج را به
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارســال کرده است .او
اضافه میکند :ناهماهنگی بین دستگاهها گاهی مشکل
ایجاد میکند .بایــد در تصمیمگیریها به نیاز مملکت
توجه کرد.
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 براساس اطالعات مرکز آمار ایران تورم کل آذر ماه
بــرای دهک اول  ۸.۸درصد و بــرای دهک دهم ۷.۴
درصد اســت .به گزارش ایســنا ،مرکز آمار ایران برای
اولینبار تورم دهکهای درآمدی را بررسی کرده است
که طبق آن بیشــترین عدد شــاخص مربوط به دهک
اول بالــغ بر  ۱۱۱.۵و کمترین مقدار شــاخص متعلق
به دهک دهم بالغ بر  ۱۰۹.۷اســت و کمترین افزایش
ماهانه شاخص کل برای دهک دهم بالغ بر  ۰.۶درصد
و بیشترین افزایش ماهانه شاخص کل برای دهک اول
بالغ بر  ۱.۳بوده اســت که در مقایسه با تورم ماهانه
کل خانوارها در آذرماه  ۰.۶واحد درصد باالتر است.

 ۳تناقض بنزین ۱۵۰۰تومانی
با قانون برنامه ششم
 ارائــه پیشــنهاد دولــت بــرای افزایــش یکباره
۵۰درصــدی قیمت بنزیــن و افزایــش ۳۳درصدی
قیمت گازوئیل در ســه بخش مغایــر با قانون برنامه
ششم توسعه است .به گزارش تسنیم ،در متن قانون
برنامه ششــم توســعه در ماده  ۳۹ایــن قانون آمده
اســت» :بهمنظور ارتقای عدالــت اجتماعی ،افزایش
بهــرهوری در مصــرف آب و انــرژی و هدفمندکردن
یارانههــا در جهــت افزایش تولید و توســعه نقش
مــردم در اقتصــاد ،به دولــت اجازه داده میشــود
کــه قیمت آب و حاملهــای انرژی و ســایر کاالها و
خدمات یارانهای را بــا رعایت مالحظات اجتماعی و
اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و
تولیدات ،بهتدریج تا پایان ســال  ۱۴۰۰با توجه به مواد
) (۲) ،(۱و ) (۳قانــون هدفمندکردن یارانهها مصوب
 ۱۳۸۸/۱۰/۱۵اصــالح و از منابــع حاصل بهصورت
هدفمنــد برای افزایــش تولید ،اشــتغال ،حمایت از
صــادرات غیرنفتی ،بهرهوری ،کاهش شــدت انرژی،
کاهــش آلودگی هوا و ارتقای شــاخصهای عدالت
اجتماعــی و حمایتهــای اجتماعــی از خانوارهای
نیازمند در چارچوب بودجههای ســاالنه اقدام الزم را
بهعمل آورد« .ازاینرو ،پیشــنهاد دولت برای افزایش
یکباره ۵۰درصدی قیمت بنزین و افزایش ۳۳درصدی
قیمت گازوئیل در ســه بخش مغایــر با قانون برنامه
ششم توسعه است .۱ .تأکید قانون بر افزایش تدریجی
قیمت آب و حاملهای انرژی در پنج سال اجرای این
برنامــه  .۲رعایت مالحظات اجتماعی و اقتصادی .۳
حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات.
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نگاهي به خاطرات حسین شاهحسیني

آﯾﻨﻪ

الیحه »امنیــت زنان در برابر خشــونت« یا اجرای
هدف  ۵سند ۲۰۳۰
 زهــرا آیتاللهی» :الیحــه جامع تأمیــن امنیت
زنان در برابر خشــونت« توســط معاونت امور زنان
و خانواده ریاســتجمهوری تهیه شــده است تا در
مجلــس به تصویب برســد . ...امــا نتیجه آن همه
خانوادههــا را تهدید میکند و مردان را به وحشــت
میانــدازد که مبادا هر رفتار و اقــدام آنها مصداقی
از مصادیق خشــونت علیــه زنان تلقی شــود و در
نهایت ،بــه آرامش و روح صمیمیــت و یکپارچگی
در خانواده آســیب میزند و خانــه را به معرکهای
تبدیل میکند برای فرار زنان از مسئولیتهایشــان و
خارجکردن مردان از جایگاه اصلیشــان که مدیریت
خانواده است . ...تجربه نشان داده است که بهترین
نــوع حمایت از زنــان همانطور که اســالم هدایت
کــرده ،آن اســت که حمایــت از زنان را بــه مردان
خانواده بســپاریم .پدر ،همســر ،برادر ،پدربزرگ ،پدر
همســر و محارمی که قدرت حمایــت و دفاع از زن
را دارنــد و دیدهایم که هــرگاه حکومت ،قانون و هر
قدرت دیگری مثل فشــارهای بینالمللی و رسانهای
به حمایت زنان آمدهاند ،مــردان را مقابل زنان قرار
داده و بــه موضعگیری و بعضــا انتقامجویی وادار
کرده اســت و یا مردان را به فاصلهگرفتن از ازدواج
و پناهبردن به انحرافات اخالقی ســوق داده اســت.
این حمایت از زنان به ســبک غربی نتیجهای مشابه
غرب بههمراه دارد .اکنون در انگلستان چهل درصد
خشــونتها علیــه مردان گــزارش میشــود .البته
حجم واقعی خشــونتهای زنان علیه مردان بیش
از این اســت و دلیل مهم آن هم خــودداری مردان
از اعــالم وضعیت به جهت ترس از تمســخر و انگ
بیعرضگــی به آنها اســت .روح حاکم بــر الیحه،
حمایــت از زنان آســیبدیده و مورد خشــونت در
خــارج از فضای خانواده اســت .البته طبق بندهای
الیحه ،زنانی که با مــردان ارتباط دارند و این ارتباط
عمومــا ارادی و با رضایت زن اســت مورد حمایت
قرار میگیرند .در یــک کالم باید بگوییم الیحهای در
حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم
در خانواده .پیشبینی کنید که جامعه به چه سمتی
خواهد رفت؛ همان لجنزاری که غرب را به ســقوط
کشانده ،در انتظار ایران اسالمی هم خواهد بود ،باید
»أین تذهبون«! الگوبــرداری متن الیحه از
گفــت که َ
اســناد ســازمان ملل و قوانین غربی کامال واضح و
مشــهود اســت .البته توجه به این نکته بسیار مهم
اســت که این الیحه در جهت اطاعت از بند  ۲هدف
 ۵سند  ۲۰۳۰تهیه شده است .تعجب نکنید که چرا
معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری اصرار
دارد که حتما سند  ۲۰۳۰عملی شود.

فمنیزهکــردن سیاســت در راســتای هــدف
آمریکاییسازی جهان است
 عباس اســدی ... :بهعبارت دیگــر میتوان گفت
که فمنیزهکردن سیاســت ،پروژه و ابزاری در دســت
سیاســتمداران و سرمایهداری شــده است .جریان
ســرمایهداری میکوشــد با این اهرم برای توجیهات
خود و تأمین منافعش فعال شــود و با شعار برابری
زنان و امثالهم در پی پنهانشــدن پشــت زنان برای
تأمین اهدافش اســت .جریان ســرمایهداری عمده
هدفش از پیگیری این پــروژه کاالییکردن همهچیز
اســت .این جریان با نگاه سودمحوری و کاالییکردن
در پی بهرهگیری از بســیاری از مناســبات مربوط به
فمنیزهکــردن اســت .ســرمایهداری از زن بهعنوان
ابــزاری برای شــکلدهی به بــازار مطلــوب خود
بهرهگیری میکنــد ...در حقیقت میتوانم بگویم که
سود ســرمایهداری در تقویت فرهنگ مصرف است
که برای آن ســوژهای بهتر از زنان در دست ندارد...
 .بســیاری از ســازمانهای بینالمللــی بــه صورت
خواســته یــا ناخواســته در چارچــوب برنامههایی
فعالیــت میکنند کــه زنان برای آنها حکــم ابزار را
دارنــد .اینها به بهانه توانمندســازی زنــان در برابر
نابرابری جنسیتی به آموزش زنان مبادرت میورزند.
آموزشهایــی کــه در راســتای منافع آنهــا بوده و
برآیند نهایی آنها تأمین منافع ســرمایهداری است...
 .مــا داریم خواســته یا ناخواســته زنان را تشــویق
میکنیم که وارد دانشــگاهها شوند و درس بخوانند.
درحالحاضر حــدود  ۹۰درصد دانشــگاههای ما را
زنان تشــکیل میدهنــد که اکثرا هم بیکار هســتند.
وقتی زنان از خانه بیرون آمده و وارد عرصه سیاست
میشــوند از محیط خانــواده دور میشــوند .اینها
مسائلی اســت که باید مورد موشکافی قرار گیرند و
برای حلشان راهکارهایی داده شود.
politics@sharghdaily.ir

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

مرگ یك شاهد زنده
شرق» :آقــاي مصدق از در باالي باغ وارد شد ،ظاهرا
مطلع بود که قرار است من بروم .سالم کردم و کاغذ
را دادم و وقتي گرفت گفت شما تا کي اینجا هستید؟
گفتم تا فردا .گفت فردا همین ساعت همینجا بیایید.
فردا همان ساعت رفتم و تنها حرفي که به من زد این
بود که شــما هم در این جبهه )ملي( هستید؟ گفتم
بله افتخار دارم .پرسید شما در تهران هستید؟ گفتم
بله ،گفت اسم شما؟ گفتم شاهحسیني هستم .دیگر
چیزي نپرســید و من هم چیــزي نگفتم« .این روایت
نخســتین دیدار مرحوم حسین شاهحسیني از مالقات
بــا مصدق اســت .او که رفتــه بود تا نامــه آیتاﷲ
زنجاني را به دکتر محمد مصدق برســاند تا آخر عمر
مصدقي ماند.
ســومین فرزنــد پســر شــیخ زینالعابدیــن
نوريشاهحســیني؛ متولد اســفندماه  ۱۳۰۶در محله
سرچشــمه تهــران بــود .پــدرش ،هــم تحصیالت
قدیمه داشــت ،هم به مســائل جدید آشنایي داشت
و کتابهــاي مذهبي نوشــته بود .کتــاب معروفش
»ارغامالشــیطان« علیــه فرقه بهاییت بــود .پدرش
از دوســتداران مــدرس بود و بعــد از تبعید مدرس،
پدر شاهحسیني هم بازداشــت و تحت شکنجه قرار
ميگیرد تا جایي که به گفته خود شاهحســیني بر اثر
آن از بخشــي از بینایي خود محروم ميشود .ارادت
پدر به مدرس تا جایي بوده که سلسلهمقاالتي هم در
تأیید مدرس و حمله به رضاشاه در روزنامه »ستاره«
به مدیریت احمد ملکي مينویسد.
پــدرش با آیتاﷲ کاشــاني هم ارتباط داشــت و
همین باب ورود شاهحسیني جوان به مسائل سیاسي
را گشود ،تا جایي که خودش گفته است» :از شهریور
 ۲۰بــه دلیل ارتبــاط پدرم با کاشــاني ،دکتر مصدق،
ســیدمحمدصادق طباطبایي و معتمدالملک پیرنیا،
در جلساتي که در منازل آنها تشکیل ميشد ،معمرین
جمع ميشدند و در آنجا راجع به مسائل سیاست روز
اظهارنظر ميکردند؛ من هم با پدرم به این جلســات
ميرفتم و به امور سیاســي عالقه و ذوق و شوق پیدا
کردم .در مدرســه یگانه در سرچشــمه تهران آقایان
محمد نخشــب ،سرفراز ،شــکیب و رضایي ادبیات و
امال و انشــا تدریس ميکردند ،ولــي درون کالسها
بعضــي مواقــع یکي از آنهــا به نام آقــاي صفاپور،
حرفهــاي دیگري هم ميزد دربــاره خفقان حاکم
بر روزنامهها و شــرایط محاکمي که کابینه ســهیلي
تشکیل داده بود و حکم قاتالن مدرس ،سردار اسعد
بختیــاري و ..را بررســي ميکردنــد ،در همان دوره،
در انتخابات تهران هم دکتر مصدق وکیل شــد ،هم
معتمدالملک ،سیدمحمدصادق طباطبایي ،مهندس
فریور ،رضازاده شفق و آیتاﷲ کاشاني .ما از آنموقع
در جریان مبارزه پارلماني قرار گرفتیم«.
شاهحســیني ميگوید» :تا هنگام بازگشــت دکتر
مصدق از دادگاه الهه با کاشــاني همکاري ميکردم
ولي از روزي که دکتر مصدق از دادگاه الهه برگشــت
و مســئله مليشــدن صنعت نفت تحقق پیدا کرد،
برخوردهایــي کــه از دوســتان آیتاﷲ کاشــاني و
فرزندان ایشان دیدم و حس کردم بهتدریج زمینهاي
ایجاد ميشــود کــه آیــتاﷲ کاشــاني را روبهروي
دکتر مصدق قــرار دهند ،من هــم از همانموقع در
کنــار نیروهاي طرفدار دکتر مصدق قــرار گرفتم و از
ســمپاتيهاي حزب زحمتکشــان بودم و بعد که در
حزب زحمتکشــان انشــعاب ایجاد شــد و یک عده
رفتند به سوي آقاي خلیل ملکي و نیروي سوم شکل
گرفت ،من هم از حزب زحمتکشان کنارهگیري کردم
ولي عضو نیروي ســوم نشــدم و بااینوجود با هر دو
این جمعیتهایي که در ارتباط با نهضت ملي بودند،
همکاري ميکردم«.
روایتش از  ۲۸مرداد
روز  ۲۸مرداد را هم شاهحســیني اینگونه روایت
کرده اســت ۲۸» :مرداد من به دیــدن آقاي ابراهیم
کریمآبادي رفتم کــه مدیر روزنامه »اصناف« و وکیل
دادگســتري و پسر اسماعیل کریمآبادي رئیس صنف
قهوهچي ایران بود .ســاعت  ۱۰یا  ۱۱صبح خیابانها
شــلوغ بــود ،حدود ســاعت  ۱۱تــا  ۱۲که بــه خانه
کریمآبادي در خیابان سرچشــمه رسیدم دیدم چند
نفر از انتهاي خیابان ســیروس با دوچرخه ميآیند و
شعارهایي که ميدادند در بدو امر »درود بر مصدق«
بود ،ولي بتدریج شــعارهاي دیگري مطرح ميکردند
که رســید به شــعار »مرگ بر مصدق« ،آرامآرام مثل
اینکه یک برنامه تنظیمشــده است از طرف توپخانه
افراد دیگري آمدند که اصال شناختهشــده نبودند ،نه
ميتوانیم بگوییم کاســب بودند ،نه اداري ،بههرحال
همینطــور راه افتادنــد و این شــعارها را ميدادند.
از طرف خیابان ري هم یک دســتهاي آمدند ســمت
سرچشمه و اینها مشــترکا شروع کردند به سردادن
شــعار »مرگ بر مصدق« و به طرف میدان بهارستان
رفتند و از آنجا بهبعــد با چوب و چماق به مغازهها
حملــه کردند .دیگر ســاعت تقریبا یــك بعدازظهر
شــده بــود .عصــر روز  ۲۹مــرداد در منــزل آقــاي
ابراهیــم کریمآبادي ]مدیر روزنامه »اصناف« و وکیل
دادگستري[ بودم که محمد نخشب آمد .معلوم شد
که به خانه ایشان هم حمله کردند و او از همانموقع
متواري بود .با کریمآبادي و نخشب نشستیم که خب
حــاال چه کنیم؟ مرحــوم کریمآبــادي گفت جامعه
اصنــاف و بازرگانــان با فلســفي در ارتباط اســت و
االن یک مقدار امنیــت دارد ،ببینیم در هیئت علمیه
تهران چه خبر اســت .کریمآبادي تلفن کرد به آقاي
ســیدرضا زنجاني و ایشان هم گفتند بیایید پیش من.
با آقاي نخشــب رفتیم منزل حاجرضا زنجاني ،آقاي
زنجاني پســرش را فرستاد ســه ،چهارتا کاغذ بزرگ
بیاورد ،گفت روي کاغذ بنویسید »نهضت ادامه دارد«

مکانیابی دانشجویان در سپهر
سیاسی

ﻋﮑﺲ :ﻣﻬﺪى ﺣﺴﻨﻰ

چرا رفتیم و چطور آمدیم؟
 محمدصادق خــرازی :روزنامه وقایعاتفاقیه پس
از ســه ماه وقفه ،از امروز بار دیگر انتشــار خود را از
ســر گرفت . ...ما میخواهیم نقــد محترمانه کنیم؛
میخواهیم نظارت مشــفقانه کنیم؛ روزنامه را بسان
رکن رکین جامعه مدنی ،به خدمت خواســت ملت
درآوریم تا ســاخت قدرت .روزنامــه نه برای ما ابزار
ثروتاندوزی اســت و نه سرمایهسوزی .میخواهد
پلی باشــد بیــن ملت و قدرت در این وانفســایی که
اعتماد عمومی عنصری است کمیاب .پرکننده خألها
باشد تا افزاینده شــکافها .مقوم وحدت ملی باشد
و متفق اقوام و ادیان ایرانی .باشــد که این آرزوها به
فضل خدا در آیندهای نزدیک محقق شود.
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در داخل زندان قصر ،ســالن بزرگــي بود که مرحوم
نوابصفوي در باالي آن نشســته بــود و یارانش نیز
در اطرافش گــرد هم آمده بودند .مقداري از هدایا و
ازجمله کاهو و ســکنجبیني که از بیرون زندان براي
آنها آورده شــده بود ،در مقابل آنها قرار داشــت .در
همان حال جواني به نام سیدحائرينیا وارد اتاق شد
و بــه نواب تعظیم کرد و با احترام زیاد به آن مرحوم
گفت :حضرت نواب من براي اینکه نظریات شما را به
جامعه منعکس کنم ،ميخواهم نظر شــما را درباره
ایــن موضوع بدانم ،اگر شــما حکومت را به دســت
بگیرید و کســاني علیه شــما اقداماتي شــبیه همین
اقدامات شــما انجــام دهند ،با آنها چــه برخوردي
ميکنیــد؟ نواب که فردي معتقد بــود و از ابراز نظر
خود ابایي نداشــت ،صادقانه پاســخ داد :ما آنها را
دستگیر ميکردیم و اگر تأدیب نميشدند ،به مجازات
ميرساندیم .با این پاســخ نواب ،مرحوم کریمآبادي
خطــاب به نواب گفت :خب پس خدا را شــکر کنید
که االن شــما اینجا هستید ،کاهو و سکنجبین هم که
دارید و دوســتانتان هم به دیدنتــان ميآیند .بعد از
آن ما با مرحوم نواب و دوستانشــان به طور مفصل
صحبت کردیــم و تالش کردیم تــا اختالفات را حل
کنیم؛ ولي موفق نشدیم«.
بگومگو با شعبان جعفري
ســالها پیش از پیروزي انقالب ،حدود سالهاي
 ۴۶ ،۴۵بــراي جشــن چهارم آبــان قرار شــد تمام
قهرمانهــاي ملــي در ورزش از جلــوي شــاه رژه
برونــد .آن زمان من باشــگاه ورزشــي خیلي خوبي
به نام بوســتان ورزش داشــتم که روبهروي امجدیه
قرار داشــت و اعضاي تیم والیبال و بســکتبال آنجا
همــه قهرمــان ملي شــده بودند و همگي باســواد
و بــا تحصیــالت که تفکراتشــان نیز تفکــر ملي و
وطنخواهانــه بود .آن ســال بخشنامــه کردند که
حتما باید قهرمانان ملي همراه رئیس باشگاهشــان
روز چهارم آبان از برابر شاه رژه بروند .رسم چنین بود
که ورزشکاراني که ميخواســتند رژه بروند ،نخست
به بوســتان ورزش ،روبهروي امجدیه ميآمدند و در
آنجا گرمکن ميگرفتند و ناهــار ميخوردند و آماده
ميشدند تا وقتي که شــاه آمد و به جایگاه رفت ،به
امجدیه بروند و از برابرش رژه بروند .شــعبان هم با
دار و دســتهاش به بوستان ورزش آمد و در آنجا بود
که مــا با او برخورد کردیم .ما به او اعتراض کردیم و
گفتیم :این کارها چیست که ميکني و آبروي ورزش
را ميبــري؟ تو ورزشــکارها را لخــت ميکني و به
خیابانها ميکشاني و آنها هم یک مشت دختر را به
تماشــا ميآورند و کف ميزنند و هورا ميکشند .این
کارها غلط اســت و آبروي ورزش و ورزشکاري را از
بین ميبرد .شعبان در پاسخ گفت :هان! من ميدانم
تــو از طرفدارهاي مصدق هســتي .بعــد یک مقدار
از این حرفهــا گفت .به او گفتم :بلــه ،من طرفدار
مصدق هستم ،حکومت هم ميداند ،زندانش را هم
رفتهام و مردانگياش را هم دارم که پایش بایســتم؛
ولــي من ميدانم اگر روزي از تو بپرســند جرئتش را
هــم نميکني و چیزهاي دیگر هم به او گفتم .گفت:
ميدهم تو را بزننــد .گفتم :مگر کار دیگري هم از تو
برميآید.
بختیار را فراري داد!
شاهحســیني در همــان روزهاي بعــد از انقالب
متهم به فراريدادن بختیار شــد .خــودش ماجرا را
اینگونه بازگــو ميکند» :روزهاي اول پیروزي انقالب
در طبقه باالي مدرســه علوي با عدهاي از دوســتان
جلسه داشتم.
در اواســط جلســه ناگهان در حیاط اعالم شد که
شاپور بختیار دستگیر شــده است .با شنیدن این خبر
از اتاق بیرون آمدم و با آقاي خلخالي روبهرو شــدم،
ایشــان به من گفت :شاهحســیني رفیقت را دستگیر
کردند ،پرســیدم چه کسي را دســتگیر کردند؟ گفت
شاپور بختیار را .شب به دیدن الجوردي رفتم و درباره
دستگیري بختیار سؤال کردم .الجوردي در پاسخ من
گفــت این فرد بختیار نبود .این مســئله گذشــت .در
زمان برگــزاري انتخابات دوره اول مجلس شــوراي
اســالمي ،من از ســوي دوســتان مهندس بازرگان از
حــوزه تهران کاندیداي وکالت شــدم .در همان حال
عدهاي از شهرســتان کرج به سرپرســتي حاج قاسم
ابوطالبي به دیــدن مهندس بــازرگان رفتند .آنان از
ایشان خواســتند که چون شاهحسیني  ۲۵سال است
در کرج فعالیت ميکند و ما با او ارتباط داشتهایم ،او
را از کرج نامزد وکالت مجلس کنید. ...
ادامه در صفحه ۱۵

با عقالنیت دانشجویان را به سمت روشهای
مقــوم منافع ملی که درعینحــال زمینه حمایت
فراگیرتر و متضمن هزینه کمتر نیز هســتند سوق
دهند که بیشــک جریان دانشــجویی را میتواند
در موقعیت اثربخشــی گســتردهتر و تأمین منافع
کالنتــر قرار دهد کــه البته از همــه مهمتر ،این
رویکــرد مهمترین دســتاوردش ایجــاد فرصتی
برای بازســازی ســاختار و تشــکیالت آسیبدیده
دانشجویی کشور خواهد بود.
باوجودایــن دانشــجویان فعال و کنشــگران
پیشرو قراردادن
حوزههای مختلف دانشجویی با ِ
این رویکرد که »گذشته چراغ راه آینده است« باید
به اتخاذ رویکردهای عاری از هزینه یا کاســتن از
هزینهها بهدنبال راهکارهای منطقی و جامعهپذیر
دانشــجویی بروند؛ ازاینرو با مالحظه این نگرش،
خاطر مخاطبان و فعاالن جریان دانشجویی را در
ســطوح مختلف به دو نکته اساســی جلب کرده
و به تشــریح تحلیلمان از  -۱مکانیابی و جایگاه
جریان دانشــجویی در ســپهر سیاست ایران و -۲
تعیین زاویه نــگاه به منافع ملی براســاس درک
صحیح از موقعیت کنونی ،میپردازیم.
ما در تحلیلهایی کــه ارائه میدهیم نباید در
پی ارائــه راهکارهای اجرائی مشــخص و مدون،
بهویژه درخصوص نحوه عمل جریان دانشجویی
در وضعیت سیاســی کشور باشــیم ،اما بااینحال
میکوشــیم نکاتی را بهعنوان الزامات زاویه نگاه
به فعاالن دانشــجویی معرفی کنیم که طبعا در
انتخاب و تشــخیص راهکارهای اجرائی مختلف
در مواجهه بــا کنشهای دانشــجویی میتوانند
مؤثر و راهگشا باشــند .اعتراض به وضع موجود
و کوشــش برای ارتقای وضعیت زیست فردی و
جمعی کمابیش همــزاد تکوین مفهوم ملت نزد
ایرانیان است.
جدال و دوگانههای تاریخی ســنت – مدرنیته
و برابــری– تبعیــض از انقالب مشــروطه به بعد
همــواره دوگانــهای را در جامعهای شــکل داده
که البته پرداختن به ریشــهها و ســیر تاریخی آن
مقصود این گفتار نیســت .آنچــه میتواند بدیهی
تصــور شــود ،واقعیت پدیــدهای به نــام دوگانه
مشارکتجویی – تمامیتخواهی در بطن جامعه
ایرانــی در تاریخ بیش از صد ســال اخیر اســت.
این دوگانه از ســویی بهمثابه یک پروســه و روند
هماهنگ با تحوالت جهانــی در مقیاس تاریخی
کالن به نفع جبهه آزادیخواهی در جریان بوده و
فراگیری این فکر از تعدادی محدود از روشنفکران
مرکزنشین به مدد گسترش ابزارهای اطالعرسانی
و ...و همراه با فربهشــدن طبقه متوسط به طیف
گســتردهای از جامعــه ارتقــا یافته اســت ،اما از
ســویی دیگر اصالحات بهعنوان پروژهای سیاسی
کــه ورود به قدرت و تغییر سیاســتهای کالن را
هدف قرار داده ،در مقاطع مختلف تاریخ معاصر
کامیابیهــا و ناکامیهایی را تجربه کرده اســت.
میــل اجتماعــی و ملی بــه تغییــرات ،گاه مانند
مقاطعی از قبیل پیروزی مشروطه ،استقرار دولت
ملی دکتر مصــدق ،انقالب اســالمی و انتخابات
ریاســتجمهوری  ۷۶و مجلس ششــم شــورای
اســالمی امکان ورود به قدرت سیاسی اجرائی را
پیــدا کرده و گاه در مقابله بــا جبهه مقابل امکان
ادامــه فعالیــت را از دســت داده یا بــرای مدت
درخــور توجهی عمال امــکان ورود به قدرت از او
سلب شده است.
در ایــن میــان بهتریــن و عمدهتریــن تکیهگاه
تحولخواهــان ،نیــروی اجتماعــی و حضــور
شــهروندان در حــوزه عمومــی بوده اســت .به
دیگر ســخن ،اگر نیــروی مدافع وضــع موجود با
دردستداشتن ابزارهای ســنتی قدرت سیاسی را
در اختیار خویش درآورده ،جنبش اجتماعی منبع
تولید انرژی برای طرف مقابل و وسیله ایجاد توازن
بوده اســت؛ بنابرایــن با نگاهی گــذرا به تحوالت
تاریخی صد ســال گذشــته درمییابیم که جبهه
تحولخواهی زمانی که متکی به جنبش اجتماعی
و حضور همدالنه شــهروندان در عرصه عمومی
بوده اســت توانســته گامهایی به جلو بردارد و از
قضا این توفیقات هنگامی به ناکامی بدل شدهاند
که بههرترتیب نیروهای سیاســی اصالحطلب از
حمایــت و حضور جنبش اجتماعــی حامی خود
محروم شده یا خود را بینیاز از آن تصور کردهاند.

همین ،گفت این را بنویســید و کاغذ را هم لوله کنید.
و گفت چه نشســتهاید که آقاي مصدق فوت کردند.
من و ایشــان و آقاي رادنیا شروع کردیم به نوشتن و
بعد از شــنیدن خبر فوت آقاي مصدق به منزل حاج
کاغذها را لوله کردیم .تقریبا ســاعت  ۸:۳۰شب بود،
ســیدرضا زنجاني رفتم کــه گفتند آقــاي زنجاني با
حکومتنظامي هم از ساعت  ۱۱شب شروع ميشد.
رادنیا رفتهاند .عصر دوباره به منزل ایشــان رفتم که
روي تعداد زیــادي از کاغذها همین عبارت »نهضت
آقــاي زنجاني گفت که صبح که مطلع شــدم گفتم
ادامه دارد« را نوشــتیم که آقــاي زنجاني مقداري از
کاري کنید که فردا تشــییع برگزار شود و طوري شود
آنهــا را در یک جعبه کفش ریخــت و آن را به آقاي
که مردم باخبر شوند .غالمحسین مصدق با پروفسور
رادنیا داد و گفت این را در دســتت بگیر ۱۰ ،تا هم به
عدل مذاکره کرده و گفتــه که وصیت پدرم این بوده
من داد و گفت این هم در دســت شــما باشد .گفتیم
که او را در آرامگاه شــهداي  ۳۰تیر در ابنبابویه دفن
آقا چهکار کنیــم؟ گفت با من بیایید .گفتیم با شــما
کنند ،پروفسور عدل به مالقات شاه رفت و شاه گفت
بیاییم چهکار؟! گفت بیایید با من .ایشــان عمامهاش
نــه ،در همان قلعهاي که زندگــي ميکرد همان جا
را روي سرش گذاشت و خیلي شق و برشته عصایش
دفن کنند ،مراسم هم نميخواهد .در نتیجه پروفسور
را هم در دســتش گرفت ،عبایش را هم روي کولش
عدل به دولت گفت و دولت هم ممانعت کرد .هفت،
انداخت ،از خانه بیرون آمدیــم و در خیابان فرهنگ
هشت نفر اولي که از خبر مطلع شدند خودشان را به
راه افتادیم .حاجرضا زنجاني در ابتدا تعدادي از این
آنجا رساندند ،فروهر و حسیبي و حقشناس توانستند
کاغذها را روي عمامهاش گذاشــت و جلوتر از ما راه
در تشــییع شــرکت کننــد .آن قبرســتان در انتهاي
ميرفت ،نزدیک هر خانهاي ميرســید که درش باز
خیابان ســرقبرآقا بــود و آن »آقا« ،پدربزرگ همســر
بــود یا پنجرهاي به بیرون داشــت ،از عمامهاش یک
دکتر مصدق ،حاجآقا امامــي امامجمعه اول تهران
کاغذ درميآورد و داخل خانه ميانداخت.
بود .پیشــنهاد شــد آقاي دکتر مصدق را در قبرستان
آیتاللهي که به وارطان کمك کرد
ســرقبرآقا دفن کننــد و بعد هم طبــق وصیتنامه
شاهحسیني پس از کودتاي  ۲۸مرداد با همراهي
دفن ایشــان در ابنبابویه مطرح شــد ،اما باالخره در
محمد نخشب و ابراهیم کریمآبادي نهضت مقاومت
همان احمدآباد دفن شــد .ما به مراسم تشییع ایشان
ملي را تأســیس کرد .شاهحســیني دربــاره آیتاﷲ
نرســیدیم .حدود ظهر بود که آقاي مصدق دفن شد.
زنجاني گفته اســت» :آقــای زنجاني هــم عالوه بر
بلــه ،آقاي بــازرگان آن زمان زندان بــود .آقاي دکتر
اینکه بخشي از آن را خرج مبارزات ضداستبدادي در
ســحابي در مراســم شــرکت کرد و مصدق را غسل
قالب نهضت مقاومت ملي ميکرد ،بخشي را هم در
داد .اتفاقا ما دو روز بعد براي مالقات به زندان قصر
اختیار ســایر آقایان و علماي دیگر براي امور مذهبي
رفتیم و آقــاي بازرگان گفت ما همیــن جا در زندان
ميگذاشت و بخشــي را نیز به عنوان کمک مالي به
ختم ميگیریم .عصر روز  ۱۴اسفند که به دیدن آقاي
بعضي از خانوادههاي زندانیان سیاســي اختصاص
زنجاني رفتیم ،پرســیدیم تکلیف چیســت که ایشان
ميداد؛ ازجملــه آنها خانواده وارطان ســاالخانیان
گفت بگذارید ببینیم انعکاس خبر درگذشت مصدق
بــود که آقــاي زنجانــي مطلع
در روزنامهها چطور اســت؟ در
شــده بود خانهشــان در خیابان
این فکر بودیم که اگر دولت فردا
از روزي که دکتر مصدق از دادگاه
شــاهآباد است .ســاالخانیان از
اعالم کرد مراســمي در مسجد
الهه برگشت و مسئله مليشدن
فعاالن سیاســي ارمنــي بود که
سپهساالر که تحت کنترل است
صنعت نفت تحقق پیدا کرد،
با حزب تــوده همکاري ميکرد
یا جاي دیگري براي نخستوزیر
برخوردهایي که از دوستان آیتاﷲ
که ســال  ۳۳او را کشــته بودند
ســابق مملکت برگزار ميشود،
کاشاني و فرزندان ایشان دیدم،
و خانــوادهاش دچــار مضیقــه
تکلیــف ما چیســت ،باید برویم
و حس کردم بهتدریج زمینهاي
مالي بــود .پرداخــت این مبالغ
یا نرویــم .روزنامههــا هم خبر
ایجاد ميشود که آیتاﷲ کاشاني
را روبهروي دکتر مصدق قرار
تا زمان درگذشــت آقاي زنجاني
را منتشــر نکردند .تــازه فرداي
دهند ،من هم از همانموقع در کنار
در دي  ۶۲ادامه داشــت .روزي
آن روز در شــهر خبر درگذشت
نیروهاي طرفدار دکتر مصدق قرار
که مراسم ختم آقاي زنجاني در
آقاي مصــدق پیچید .بعد گفته
گرفتم
مســجد ارک تهران برگزار شــد،
شــد که اجازه نميدهند جایي
ســعید زنجاني ،فرزند ایشان دم
براي آقاي مصدق ختم بگیرند.
در ایستاده بود که چند نفر را نشان داد و از من پرسید
آقاي زنجاني بعدا به ما گفــت اینها نميفهمند اگر
این آقایاني که آمدند چه کساني هستند؟ من دیدم دو
ختمي برگزار ميکردند ،پلیس هم بود و خودشــان
تا از فرزندان وارطان آمدند ،یکي صلیبي هم به گردن
هــم جمعیت جمع ميکردند ،خودشــان هم حرف
داشــت .یک بار از مرحوم زنجاني پرســیدم آقا افراد
ميزدند ،ما هم حرفــي نميزدیم ولي این کار را هم
این خانهاي که ميروم پاکتها را ميدهم ،مسیحي
نکردند و اینطور مظلومیت دکتر مصدق بیشتر نشان
هستند؟ گفت بله ،مگر شما نميگویید دین توحیدي،
داده شــد .البته بعد براي مراســم شب هفتم اجازه
دین ابراهیمي ،مسیحيها هم دینشان دین ابراهیمي
دادند که عدهاي بروند .اولین مراســم  ۱۴اسفند پس
است ،همه اینها اوالد آدم هستند .او این را ميگفت
از انقالب نیز با حضور جمعیت عظیمي برگزار شــد
که هر کسي که با دیکتاتوري مخالفت کند و مخالف
که آیتاﷲ طالقاني ســخنراني کرد «.شاهحسیني از
ظالم باشــد و از مظلوم حمایت کند ،باید به او کمک
اعضای هیئت متولیان قلعه احمدآباد هم بود.
کرد ،تو هم اگر توانستي کمک کن .این درسي بود که
پادرمیاني براي آشتي میان نواب و مصدق
او به ما داد«.
زماني که دکتر مصدق در الهه مشــغول مذاکره
و دفــاع از منافع ایــران بود ،شاهحســیني و ابراهیم
فوت تختي
کریمآبادي ،از دیگر فعــاالن ملي-مذهبي ،در زندان
شاهحسیني روز مرگ تختي هم بسیار فعال بوده
و همــراه جنازه تا ابنبابویه هم مــيرود .روایتش از
سراغ نواب ميروند تا شاید باب آشتي را فراهم کنند.
شاهحســیني گفته بود که مصلحــت ایجاب ميکرد
آن روز را اینگونــه شــرح داده اســت» :آن روز من
علیه او در داخــل اقدام و تظاهري صــورت نگیرد:
سرچشــمه بــودم و از فــوت تختي خبري نداشــتم
»مرحــوم کریمآبادي با فداییان اســالم رابطه خوبي
تا اینکه یکي پالتوپوش که بدن ســردي هم داشــت
به پشــتم زد و گفت :جنازه تختي را بردند پزشــکي
داشــت و آنها هم به ایشان نظر مســاعدي داشتند.
قانوني .بهســرعت خودم را رســاندم و دیدم جنازه
مرحوم را روي ســنگي در ســردخانه گذاشــتهاند و
پارچه سفیدرنگي هم رویش کشیدهاند .پارچه را کنار
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
زدم ،دیدم از پس ســرش خون بیرون زده .آن لحظه
ﯾﮏ ﺳﺎل از رﺣﻠﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار و دﻟﺪاده آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت ﺻﺪﯾﻘﻪ ﮐﺒﺮى)س( و ﺣﻀﺮت وﻟﻰﻋﺼﺮ )ﻋﺞ(
شــرایط ســختي بود .کمکم مردم اطراف پزشــکي
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻰ رﺿﻮاناﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﯿﻪ و ﻓﺮزﻧﺪ ارﺟﻤﻨﺪش داﻧﺸﻮر ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ
قانوني جمع شــدند ما هم براي خاکســپاري بعد از
ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎى ﺣﺎج ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﺮﻋﻰ رﺣﻤﻪاﷲ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺬﺷﺖ .ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ دو ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻘﻪ اﺛﻨﺎﻋﺸﺮﯾﻪ ،ﺣﻮزهﻫﺎى
پزشــکي قانوني مرحوم را به ابنبابویــه به آرامگاه
ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﺑﺮگ زرﯾﻨﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎودان ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ازاﯾﻦرو ﻣﺠﻠﺴﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻈﯿﻢ
شمشــیري بردیم و مراحل تدفیــن را انجام دادیم.
ﺷﻌﺎﺋﺮ ،ذﮐﺮ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم و ﯾﺎدﺑﻮد آن دو ﻓﻘﯿﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻰﮔﺮدد.
خاطرم هســت ما که رســیدیم ابنبابویه ،مردم ابتدا
ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻤﺎى اﻋﻼم ،ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن و ﻋﻤﻮم اﻋﺰه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
تعدادشــان  ۳۰۰نفر بود بعد به ترتیب به  ۶۰۰یا ۷۰۰
نفر هم رســید و تا غســالخانه برسیم دیگر جمعیت
ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺮﻋﻰ
اجازه حرکت هم نميداد .جنازه باالي دســت مردم
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  6دى ﻣﺎه  1396ﻗﻢ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﻔﺎﺋﯿﻪ ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺷﻬﺪا ،ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ آﻗﺎﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ
براي تدفین ميرفت .وقتي هم قرار شد براي مراسم
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ – ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻤﯿﻪ -ﺷﻮراى ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارى ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺮان
تدفین ایشــان جمعیتي حاضر باشــند و ســخنراني
انجام شود تا سر پل چوبي و دروازه شمرون و اطراف
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺮان -ﺟﺎﻣﻌﻪاﻟﺰﻫﺮا -ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰاﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻪ
مملو از جمعیت بود«.
ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻤﯿﻪ -دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﻰ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ -ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى واﺣﺪى -ﺷﺐزﻧﺪهدار -ﺣﺴﯿﻨﻰﺑﻮﺷﻬﺮى
روز فوت مصدق
ﺑﺎﻗﻰزاده -اوﯾﺴﻰ-ﺣﺴﯿﻨﻰاﻟﻬﺎﺷﻤﻰ -ﺻﺎﻟﺤﻰ -رﺿﻮى -ﻣﻨﺘﻈﺮى -وﺣﯿﺪى -اﻓﻀﻠﻰ -ﻣﻮﺣﺪى -ﻣﯿﺒﺪى -ﻣﻬﺪوى
شاهحســیني خاطــرهاش از روز فــوت مصدق را
اینطور تعریف ميکند» :آقاي رادنیا به من تلفن کرد
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روزﻧﻪ

روایت نیویورکتایمز از استعفای
عجیب حریری
 روزنامــه نیویورکتایمز در گزارشــی بــا پرداختن
به ماجرای پشــت پرده استعفای نخســتوزیر لبنان
نوشت :استعفای عجیب سعد حریری بخشی از تالش
جاهطلبانه ولیعهد ســعودی برای تکاندادن ساختار
قدرت در منطقه و مقابله با رقیب عربستان ،یعنی ایران
بود .به گزارش ایسنا ،این روزنامه نوشت :نخستوزیر
لبنان که متحد قدیمی سعودیها بهشمار میآید ،ماه
گذشــته با تصور اینکه قرار است با محمد بنسلمان،
ولیعهد عربســتان ،در صحرا اردو بزند ،به ریاض سفر
کرد؛ امــا در مقابل از تلفن شــخصیاش محروم و از
محافظانش جدا شد و به او از سوی مقامات سعودی
اهانت شد .او ســپس یک متن استعفا دریافت کرد و
مجبور شد آن را در یک شبکه تلویزیونی سعودی قرائت
کند .به نظر میآید این دلیل واقعی فراخواندهشــدن
سعد حریری به ریاض ،پایتخت عربستان ،بوده است؛
استعفا تحت فشار ســعودیها و سرزنشکردن ایران
برای وضعیت منطقه ،بهگونهای که یک کارمند به نظر
میآمد تا رهبر یک کشور مستقل .حریری حتی پیش از
قرائت استعفانامهاش اجازه نیافت به خانهای که در
عربســتان دارد ،برود و مجبور شد از نگهبانان بخواهد
برایش از خانه کتوشــلوار بیاورند .طبق این گزارش،
این حقیقت پشت پرده اســتعفای عجیب حریری در
عربســتان سعودی بوده اســت که از سوی شماری از
مقامــات غربی ،لبنانی و منطقهای و کســانی که با او
در تماس هســتند ،فاش شد .این روزنامه آمریکایی در
ادامه گزارش خود به انتشار جزئیات دیگری از اتفاقات
روزهای پیش از استعفای نخستوزیر لبنان پرداخت
و نوشــت :آقای حریری روز ســوم نوامبــر با علیاکبر
والیتــی ،یک مقام ارشــد ایرانی ،دیــدار و از همکاری
ایران با لبنان قدردانی کرد .احتماال همین مسئله کاسه
صبر ســعودیها را لبریز کرد .مقامات لبنانی ساعات
بیــن ورود حریری به ریــاض و اعالم اســتعفایش را
جعبهای ســیاه مینامند و مایل نیستند نخستوزیر را
برای ارائه جزئیات تحت فشــار قرار دهند .وقتی یکی
از آنها از حریری دراینباره ســؤال میپرسد ،او تنها به
زمین نگاه کرده و میگوید :بدتر از آن چیزی بود که فکر
میکنید .مقامات لبنانی و دیپلماتهای غربی و عربی
میگویند محمد بنسلمان او را با یک وظیفه به خانه
فرستاد :حزباﷲ را ملزم به خروج نیروهایش از یمن
کند .به گفته این مقامات دیپلمات ،درخواست ولیعهد
عربســتان ثابت کرد حریری بهخوبــی از اوضاع یمن،
حزباﷲ و نقش ایران مطلع نیست.
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ﺧﺒﺮ
بهــار محبــی :روزگاری راجر فیشــر ،اســتاد حقوق
دانشگاه هاروارد ،گفته بود که باید کدهای هستهای
را در داخل یک کپسول قرار داده و کپسول را در سینه
یکی از مشاوران ریاستجمهوری کار گذاشت؛ کسی
که همیشــه یک چاقوی قصابی با خــود دارد تا اگر
روزی رئیسجمهور آمریــکا )جورج بوش( تصمیم
گرفت میلیونها نفــر را هزاران کیلومتر دور از خاک
ایــاالت متحده با بمب هســتهای هدف قــرار دهد،
مجبور باشد ابتدا یک بیگناه را با دستان خود بکشد.
چندی پیش برای نخســتینبار در  ۴۱سال گذشته،
کمیتــه روابط خارجی کنگره نشســتی را برگزار کرد تا
بررســی کند که چه کسی این اختیار قانونی را دارد که
دستور استفاده از تسلیحات نظامی را صادر کند .آنچه
که نمایندگان کنگره در این نشست تصویب کردند این
بود :هیچکسی ،حتی فرمانده کل قوا نیز اجازه دستور
فرمان آتش تســلیحات هســتهای را ندارد؛ نتیجهای
که بســیاری را شــگفتزده کرد .البته کشــف دوباره
مفروضاتی که ســالها در سیاســت خارجــی آمریکا
خاک خوردهاند ،رســمی اســت که از زمــان پیروزی
دونالد ترامپ در انتخابات ســال گذشــته آمریکا باب
شده است.
اد مارکــی ،نماینــده دموکرات ماساچوســت که
ســال گذشــته طرحی را ارائه کرده بود که اختیارات
ریاســتجمهوری برای صدور فرمان حمله هستهای
بدون اعالم به کنگره را محدود میکرد ،گفته اســت:
»فکــر میکنــم که مــا نباید بــرای نظارتکــردن بر
رئیسجمهور در این مســئله به ژنرالها اعتماد کنیم.
ما باید قوانین و پروتکلهایی را در نظر بگیریم تا کسی
نتوانــد بدون اطــالع از نمایندگان مــردم آمریکا و به
نمایندگی از آنان دســت به حمله هستهای بزند .هیچ
انسانی نباید این قدرت را داشته باشد«.
کارشناسانی که پیش از سناتورها در نشست کمیته
روابط خارجی کنگره صحبت کردند معتقد بودند که
ترامپ نمیتواند به همان راحتی که هر روز و ساعت
توییت میکند ،دستور حمله هستهای بدهد؛ اما تقریبا
همگی آنان اتفاقنظر داشتند که رئیسجمهور آمریکا
بهلحاظ قانونی اختیار اجرائی اســتفاده از تسلیحات
هستهای را دارد .این اختیار رئیسجمهور فقط برآمده
از ماده دوم قانون اساســی آمریکا نیســت .این اختیار
برگرفته از ضرورت دوران جنگ ســرد اســت؛ زمانی
که ایاالت متحده نیاز داشــت تــا به حمالت احتمالی
هســتهای اتحاد جماهیر شــوروی در سریعترین زمان
ممکن پاســخ دهد .در همین زمــان بود که مقامهای
آمریکایــی نتیجهگیــری کردند کــه نوع برخــورد با
تســلیحات هســتهای باید متفاوت از دیگر تسلیحات

تشکیالت نظامی و دولتی به صدا درمیآورد ،بنابراین
رئیس کارکنان کاخ ســفید ،مشاور امنیت ملی ،رئیس
ســتاد مشــترک همگی خواهند پرســید که »چه خبر
شده است؟« یا »چه شده که چنین دستور دیوانهواری
صادر شده است؟«
اگر آنها اطالعــات موثقی دریافــت کنند مبنی بر
اینکه خطر حملــه نظامی خارجی آمریــکا را تهدید
میکنــد ،که واقعا ممکن اســت اتفــاق بیفتد ،انتظار
دارید که دســتور اجرا شــود .اما اگــر هیچکس دقیقا
نداند که چه اتفاقی در حال وقوع است ،احتماال روند
اجرائیشدن دستور را متوقف میکنند.
 همانطور کــه میدانید عدهای از ســناتورها
در کنگــره بهدنبــال محــدود کــردن اختیارات
آیا رئیسجمهوری آمریکا میتواند دستور حمله نظامی بدهد؟
رئیسجمهــوری بــرای انجام حمالت هســتهای
هستند ،به نظر شما ،آیا این ایده خوبی است؟
بــه نظرم بررســی فرماندهی و کنترل تســلیحات
هستهای عاقالنه اســت .بهنظرم زمان تجدیدنظر فرا
رســیده اســت .امروز دیگر تهدیدها متفاوت اســت؛
غیرمتعارف رئیسجمهــور روزی گفت که »عصبانی
تهدیدهــا حتی از جنس تهدیدهای هفتســال پیش
نظامی بوده و تحت کنترل غیرنظامیان باشد.
اســت و میخواهــد کاری انجــام دهــد« ،باید پیش
هم نیســت؛ مثال حاال حرف از حمالت سایبری است.
به اعتقــاد ناظــران ،اکنــون قرارگرفتــن کدهای
از اجرائیشــدن چنیــن تصمیمــی به پرســشهای
اما در پاســخ مستقیمتر به پرسش شما باید بگویم که
هستهای در اختیار رئیسجمهور به این معنی نیست
بیشماری پاسخ داده شود؛ پرسشهایی درباره علل و
نباید مطمئن بود که اصالحات قانونی میتواند کافی
که او میتواند با فشــردن یک دکمه یا فراخواندن یک
عواملی که باعث شــده تا تصمیم بگیرد دست به یک
باشــد ،چراکه احتمــاال کارآمد نخواهند بــود و اینکه
فرمانده نظامــی ،ارتش بهطور خودکار از دســتور او
حمله هستهای بزند.
ممکن است چنین قوانینی در آینده نتایج ناخواستهای
پیروی کند.
پایگاه آمریکایی خبری -تحلیلی وکس به مناسبت
بهدنبال داشــته باشد که همین امروز باید به آنها فکر
در اینجــا مســئله اختیــارات شــخص دونالــد
برگزاری نشســت کمیته روابط خارجــی کنگره برای
کرد.
ترامپ نیســت ،بلکه پرســش اساســی این است که
بررســی اختیارات هســتهای رئیسجمهوری پس از
 چرا اقدامات قانونی کارســاز نمیافتد و تالش
رئیسجمهوری فعلــی ایاالت متحده تــا چه حد بر
چهار دهه ،مصاحبهای با پیتر فیور داشته که در ادامه
برای محدودیتکــردن اختیارات رئیسجمهور در
زرادخانههای هســتهای این کشور کنترل دارد ،آن هم
میخوانیم.
صدور حمله هستهای چه عواقبی میتواند داشته
وقتــی که هرازگاهی در توییتر ،رهبر کرهشــمالی را به
 اجازه بدهید با یک سؤال ســاده ،اما مهم آغاز
باشد؟
آتش و خشــم تهدید میکند .کریس مورفی ،ســناتور
کنم :آیــا رئیسجمهور میتوانــد یکجانبه به یک
فکر نمیکنم که کنگره قصد داشــته باشد طرحی
دموکرات ایاالت متحــده ،میگوید» :آنچه ما را نگران
حمله هستهای دست بزند؟
را تصویــب کند که براســاس آن ،رئیسجمهور برای
میکنــد ،بیثباتی و اظهارات خشــن رئیسجمهوری
خیر .رئیسجمهور به افــرادی نیاز دارد که چنین
صــدور فرمــان حمله هســتهای به رأی کنگــره نیاز
آمریکاســت کــه فراینــد تصمیمگیریهایش بســیار
فرمانــی را اجرا کنند .بنابراین او نمیتواند با فشــردن
داشــته باشــد؛ کنگره در زمان جنگ ســرد این کار را
هیجانی است .این شــرایط ما را نگران کرده که مبادا
یک دکمه ،موشکهای هستهای را بهطور خودکار به
نکرد و بعید میدانم که حاال هم چنین قصدی داشته
در اقدامی علیه منافع ملی آمریکا دست به یک حمله
پــرواز درآورد ،اما باید بپذیریم کــه او قدرت قانونی و
باشــد .دوم ،تردیدهای زیادی وجــود دارد که کنگره
هستهای بزند«.
سیاسی این را دارد که دستور چنین حملهای را صادر
بتواند در بزنگاههای حســاس درباره چنین مسئلهای
پیتــر فیور ،اســتاد علوم سیاســی دانشــگاه دوک
کند؛ یعنی او میتواند دستور دهد که افرادی گامهایی
تصمیمگیری کند .همچنین قانون محدودیت اختیارات
آمریــکا ،بــا تمایــز قائلشــدن میــان »ســناریوهای
را بردارند که نتیجهاش حمله هســتهای باشــد .این
رئیسجمهور بسیار محتاطانه نوشته میشود و چنین
مطرحشده از طرف ارتش« و »سناریوهای مطرحشده
نظامی است که ما درحالحاضر داریم.
قوانینی در زمــان بحران به کار نمیآیند .در شــرایط
از طــرف رئیسجمهــور« میگوید ،زمانــی که ایاالت
 پس هیچ چــوب جادوییای وجــود ندارد که
اضطرار قانون اجرا نمیشود.
متحده یــا منافع این کشــور در خــارج بهطور جدی
رئیسجمهــوری بتواند با اســتفاده از آن ،ما را به
 شــما هیچ ایده و پیشــنهادی دارید که بتوان
در خطر حمله باشــد یا احتمال جــدی حمله وجود
جنگی هســتهای بکشــاند .بااینحال ،من تالش
راهکارهای قانونی برای حل این مسئله پیدا کرد؟
داشــته باشــد ،فرمانده کل قوای آمریکا زمان بســیار
دارم شــرایطی را تصــور کنــم که ممکن اســت
چندین ایده وجود دارد که ارزش بررســی را دارند.
محدودی بــرای تصمیمگیــری دارد و بنابراین ارتش
رئیسجمهوری چنین دستوری را صادر کند.
فکر میکنــم در برخی موارد آنها بایــد تأکید کرد که
بایــد فرمــان او را اجــرا کند ،امــا اگر در یــک اقدام
خــب ،دو ســناریو مطــرح اســت؛ یکــی اینکــه
رئیسجمهــور ملزم اســت پیش از صــدور هرگونه
رئیسجمهور نیمهشــبی از خواب بیدار شود و بگوید
دستوری باید با تیم امنیت ملی خود مشورت کند .فکر
کــه  ۳۰دقیقه یا کمتر وقت دارد تا برای درگیرشــدن
میکنم همین حاال هم این رویه وجود دارد اما تأکید بر
در یک جنــگ احتمالی تصمیم بگیــرد ،چراکه مردم
چنین فرایندی محکمکاری است و صدمهای به کسی
ایاالتمتحــده در خطرند ،یا دســتکم ایــن احتمال
نمیزند .یک نکته را فراموش نکنید هر سختافزاری
وجود دارد که در خطر باشــند؛ این بدان معنی است
برای درســت کارکردن نیاز به نرمافزارهای مناســب
که حداقل صدها نفر که در نهادهای امنیتی مشغول
دارد .در اینجــا اگر تشــکیالت را ســختافزار در نظر
به کار هســتند و تحــوالت جهان را رصــد میکنند و
بگیرید ،نرمافزارها قواعد و رویههای قانونی هستند و
پروتکلهای مختلفی را پشتســر گذاشتهاند ،درباره
این رویههای قانونی نیز ازســوي عوامل انسانی اجرا
اتفاقاتی که افتاده به نتیجه مشــخصی رســیدهاند و
میشــوند؛ پس رفتار حرفهای فرماندهان ارشد و تیم
ایــن نتایج را در اختیــار رئیسجمهور قــرار دادهاند.
مشــاوران رئیسجمهور همواره نکتهای حیاتی از این
دراینشــرایط ،ارتش بهگونهای طراحی شده که قادر
تصویر خواهد بود.
است در زمانی نسبتا اندک ،دستور رئیسجمهوری را
 آیا مطمئن هســتید که ســاختارها ،نظامها و
اجرا کند .در این زمان ،رئیسجمهور تنها کســی است
پروتکلهایــی که هماکنــون وجــود دارند برای
کــه )در صورت زندهبــودن( میتواند دســتور حمله
جلوگیــری از یک درگیــری هســتهای اتفاقی یا
هستهای را صادر کند.
گسترش غیرمسئوالنه تســلیحات هستهای کافی
سناریوی دیگر )که بیشترین نگرانی را ایجاد کرده(
است؟
این اســت که رئیسجمهــور فرماندهــان نظامی را
فکر میکنم نظامها نســبتا خوب هستند اما هیچ
نیمهشــب از خواب بیدار کند و بگوید» :هی! تصمیم
نظامی آنقــدر خوب و بینقص نیســت که در طول
گرفتم که یک حمله هســتهای انجــام بدهم« .اینجا
حکومتــش نیازمند اصــالح و بازبینی نباشــد و فکر
دیگــر چنیــن شــرایطی زنــگ
میکنم بهدالیلی کــه در همین
خطــر را برای نظامیــان به صدا
مصاحبــه ذکر شــد ،زمــان یک
رئیسجمهور آمریکا بهلحاظ قانونی
درمــیآورد .این ســؤال مطرح
بازبینی اساســی دراینبــاره فرا
اختیار اجرائی استفاده از تسلیحات
میشــود کــه »اینجا چــه خبر
رسیده است .باید بپذیریم نگرانی
هستهای را دارد .این اختیار
اســت؟« فرماندهــان نظامی از
جــدی وجــود دارد و مــا باید با
رئیسجمهور فقط برآمده از ماده
دوم قانون اساسی آمریکا نیست.
خود میپرسند که چرا باید چنین
دقــت بیشــتری این مســئله را
این اختیار برگرفته از ضرورت دوران
کاری انجام دهند .در اینجاســت
بررسی کنیم.
جنگ سرد است؛ زمانی که ایاالت
که کســان دیگــری ،بــه غیر از
از طرف دیگر من هشدارهای
متحده نیاز داشت تا به حمالت
رئیسجمهــوری ،بایــد دســتور
کارشناسان و متخصصان درباره
احتمالی هستهای اتحاد جماهیر
حمله هستهای را تأیید کرده و به
احتمــال وقــوع یــک درگیری
شوروی در سریعترین زمان ممکن
این نتیجه برسند که این تصمیم
هســتهای اتفاقــی یا گســترش
پاسخ دهد
درستی است.
غیرمسئوالنه تسلیحات هستهای
 خــب ،ایــن تــا حدی
را با دقت بسیاری دنبال کردهام
امیدوارکننده اســت .اما شــما معتقدید حتی در
و فکــر میکنم برخی تحلیلهــا نتیجه خلط مبحث
ســناریوی دوم تنها چیزی که ممکن است جلوی
اســت .آنها توضیــح میدهند که سیســتم در زمان
حمله هســتهای احتمالی را بگیرد ،تعدادی سرباز
بحران چطــور کار میکند و بعــد توضیح میدهند
اســت که تصمیم میگیرند از فرمان رئیسجمهور
که همین سیســتم در برخورد با دســتور نیمهشــب
سرپیچی کنند.
رئیسجمهــور بــرای یک حملــه نامنتظره شــبانه
مســئله این اســت کــه آنهــا آمــوزش دیدهاند
چگونه کار خواهد کرد که البته نادرست است .همین
تــا از دســتورهای غیرقانونــی ســرپیچی کننــد .اگر
سیســتم امروز هم در برابر دستور غیرمنتظره و بدون
رئیسجمهور دســتور آمادهباش بدهــد و آنها واقعا
هشــدار قبلی رئیسجمهور برای حمله هســتهای
احساس خطر داشته باشــند ،تبعیت از فرمان حمله
مقاومــت خواهد کرد .به همیــن خاطر فکر میکنم
رئیسجمهور ،یــک پیشفرض قانونــی دارد .اما اگر
که نگرانیهای شدید دراینباره کمی غلوآمیز است.
نیمهشــبی رئیسجمهور آنها را از خواب بیدار کند و
 پــس ما نباید نگران روزی باشــیم کــه دونالد
بدون هیچ پیشزمینه ،بحران یا اعالم خطری دســتور
ترامــپ )پــس از یک جنــگ لفظی مثال بــا رهبر
حمله هســتهای را صادر کنــد ،پیشفرضی مبنی بر
کرهشمالی( دستور حمله هستهای بدهد؟
قانونیبودن این دســتور وجود نــدارد .چنین اقدامی
این نگرانی مشــروع اســت و من نمیخواهم که
تردیدهای جدی ایجاد میکند.
ایــن نگرانی را از اســاس رد کنم اما دســتاندازهای
 هنــوز هم تأکید دارد که اگر دســتور غیرقانونی
زیادی برای اجرائیشــدن چنین دستوری وجود دارد؛
حمله هســتهای صادر شــد ،ما بایــد به قضاوت
بســیار بیشــتر از آنچه مردم فکر میکننــد .همچنین
درست تعدادی ژنرال برای توقف چنین حملهای
گرچه تشــکیالت و نظام موجود نیاز بــه بازبینیهای
متکی باشیم؟
جدی دارد اما من به خانوادهام توصیه نمیکنم برای
اساسا بله .آنچه شما نادیده میگیرید این است که
مواجهشدن با یک زمستان هســتهای بهدنبال ذخیره
فرایند انجام چنین کاری زنگ خطرهای بســیاری را در
آب و غذاهای کنسروی باشند.

ترامپ چوب جادویی ندارد

ارتش سوریه به مرزهای اسرائیل و
لبنان رسید
 نیروهای ارتش ســوریه به آخرین بخشی نفوذ
کردند که همچنان تحت تصرف نیروهای مخالف
ســوری در نزدیکی یک منطقه مرزی اســتراتژیک
با اســرائیل و لبنان اســت .به گزارش ایســنا ،به
نقــل از خبرگزاری رویترز ،مخالفان ســوری اعالم
کردند نیروهای ارتش ســوریه در شــرق و جنوب
منطقــه بیتجن کــه تحــت تصــرف مخالفان
است ،پیشرویهایی داشــتهاند .این پیشرویهای
ارتش ســوریه همراه با حمالت هوایی شــدید و
حمــالت توپخانهای صورت گرفته اســت .حمله
اصلــی از حــدود دو ماه قبل با هــدف کنترل این
منطقه آغاز شــد .ارتش سوریه اعالم کرد منطقه
مغرالمیر در دامنههای جبلالشــیخ را با پیشروی
نیروهای ارتش به ســمت بیتجن محاصره کرده
اســت .رویترز گزارش داد این منطقه آخرین مقر
باقیمانده در دســت گروههای مخالف در منطقه
واقع در جنوب غرب دمشق است که به آن غوطه
غربی گفته میشــود .نیروهای دولت سوریه سال
گذشــته پس از درگیریهای شدید با مخالفان این
منطقه را تحت کنترل خود درآوردند.

مخالفت سوریه ،روسیه و چین
با قطعنامه علیه دولت میانمار
 مجمــع عمومی ســازمان ملل متحــد از دولت
میانمار خواســته است به کارزار نظامی علیه اقلیت
مســلمان در آن کشور پایان دهد ۱۲۲ .عضو سازمان
ملل به قطعنامه ارائهشــده در این زمینه رأی مثبت
دادهاند و چند کشور ،از جمله روسیه ،چین و سوریه
نیز بــا آن مخالفت کردهاند .به گــزارش دویچهوله،
پیشنویس قطعنامه را »سازمان همکاری اسالمی«
بــه اعضای ســازمان ملل ارائــه کرده بــود .در این
قطعنامه از دولت میانمار خواســته شــده تا اجازه
دهــد امدادگــران و کمکهــای انساندوســتانه به
اقلیت روهینگیا برســند ،بازگشت امن پناهجویانی را
که از کشــور گریختهاند ،فراهم و به این اقلیت حق
شــهروندی اعطا کند .قطعنامه »ســازمان همکاری
اسالمی« از آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل ،نیز
خواسته است برای میانمار یک نماینده ویژه انتخاب
کنــد ۱۲۲ .عضــو از شــرکتکنندگان در رأیگیــری
ســازمان ملل بــه قطعنامــه رأی »آری« دادند۲۴ .
عضو رأی ممتنع دادند و  ۱۰کشور نیز با آن مخالفت
کردنــد .عالوه بر میانمار کشــورهای روســیه ،چین،
سوریه ،بالروس و ویتنام از مخالفان قطعنامه بودند.
این قطعنامه در حالی ارائه شــده که دولت میانمار
بهتازگی با بازگشــت پناهجویــان روهینگیا به محل
سکونت خود موافقت کرده است .هرچند خبرگزاری
آسوشیتدپرس ،سوم دی ماه ،در گزارشی گفته بود با
وجود موانع بســیار زیاد و نشــانههای بسیار اندک از
حسننیت ،شمار کمی باور دارند این بازگشت ممکن
خواهد شــد .میانمار اعالم کرده بازگشت پناهجویان
ســاکن اردوگاههای بنگالدش به خانههای خود در
میانمــار ،داوطلبانه صورت میگیرد .از ســوی دیگر
گزارشها حاکی است بســیاری از پناهجویانی که به
بنــگالدش گریختهاند ،از آنچه ممکن اســت در راه
بازگشــت احتمالی بر آنها بگذرد ،بیمناک هســتند.
برآوردها نشان میدهد که دستکم  ۶۵۰هزار نفر از
اقلیت روهینگیای ســاکن میانمار در ماههای گذشته
و با افزایش خشــونتها در آن کشــور ،آواره شده و
به بنگالدش پناه بردهاند .سازمانها و ناظران حقوق
بشــر ،نیروهای ارتش میانمار را بــه اقداماتی مانند
تجاوز گروهی نیز متهم کردهاند .آنگ ســان سوچی،
رئیس دولــت میانمار و برنده جایــزه نوبل صلح ،با
انتقادهــای زیــادی در مورد رویکرد و اداره شــرایط
روبهروســت .درعینحــال خانم ســوچی میگوید
دولت او نگران بررســیهای دقیق و موشکافانه در
مورد وقایع نیســت و میخواهد مطمئن باشــد که
اتهامها »بر پایه شــواهد و مــدارک خللناپذیر وارد
شده است«.

دعوت به اعتصاب سراسری
در سلیمانیه
 اعتراضهای خشــونتآمیز اســتان سلیمانیه
و مناطــق شــرق و جنــوب اقلیــم را کــه تحت
نفــوذ حزب اتحاد ملی اســت ،فرا گرفته اســت.
اعتراضکننــدگان خواهان برکنــاری دولت اقلیم
هستند .دولت با تشــدید بحران و در پی اقدامات
تنبیهــی کردها از ســوی بغداد پــس از برگزاری
همهپرسی اســتقالل اقلیم کردستان ،در پرداخت
حقوقها ناتوان اســت .به گزارش ایسنا ،بهنقل از
روزنامه الحیات ،فعاالن و ســازمانهای حقوقی
منطقــه کرمیــان از توابع ســلیمانیه از کارمندان
دولت خواســتند بــه خاطر ســرکوب اعتراضها
توســط مقامات امنیتی اعتصــاب کنند .همچنین
احتمال میرود خروج حزب اتحاد اسالمی منجر
به فروپاشــی کامل دولت اقلیم کردســتان شود.
این حزب چهارمین حزب بزرگ سیاســی در اقلیم
کردستان است و  ۱۰کرسی پارلمان و دو وزارتخانه
را پس از خروج جنبــش تغییر از دولت اقلیم در
اختیــار دارد .در همین حال ،شــبکه کردی روداو
گزارش داد که نیچروان بارزانی ،نخستوزیر اقلیم
کردســتان پیامی برای حیدر العبادی ،نخستوزیر
عراق فرســتاده و در آن اعالم کرده که نمیشــود
از طریــق کنفرانسهــای خبری جــواب یکدیگر
را بدهیــم و در پایان کار ،باید مشــکالت کنونی از
طریق مذاکرات حل شود.
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تاریخ سه انقالب
 عمر »انســان خردمنــد« کــه آن را بهصورت
مختصر »انســان« مينامیــم ،درمقایســهبا تاریخ
هســتي به لحظهاي کوتاه ميمانــد؛ از پدیدآمدن
ماده ،انرژي ،اتم ،مولکول ،فیزیك و شیمي در ۱۳/۵
میلیارد سال تا شکلگیري کره زمین در  ۴/۵میلیارد
ســال پیش ،ســپس بهوجودآمدن موجودات زنده
و آغاز زیستشناســي در  ۳/۸میلیارد ســال پیش،
تکامل انسان در آفریقا و تولید اولین ابزارهاي سنگي
در  ۲/۵میلیون ســال پیش ،تکامل نئاندرتالها در
اروپا و خاورمیانه در ۵۰۰هزارســال پیش ،استفاده
روزمــره از آتش در ۳۰۰هزار ســال پیش و تکامل
انســان خردمند در شــرق آفریقا در  ۲۰۰هزار سال
پیش .انقالب شــناختي نیز در  ۷۰هزار سال پیش
رخ داد .با این انقالب ،زبان بیان تخیالت ظهور پیدا
کرد و »تاریخ« آغاز شــد .انســان خردمند از آفریقا
بیرون آمــد و روي زمین پراکنده شــد .در  ۱۳هزار
ســال پیش با انقراض »فلورسيینســیس« ،انسان
خردمند تنها گونه باقيمانده انسان شد .در  ۱۲هزار
ســال پیش انقالب کشــاورزي روي داد و گیاهان و
حیوانات اهلي شــدند و سکونتگاههاي دائم شکل
گرفت .در پنجهزار ســال پیش اولین پادشاهيها،
خــط ،پول و ادیــان چندخدایي به وجــود آمد .در
 ۲۵۰۰ســال پیش سکه ابداع شــد و پول همگاني
مرسوم شد.
در همین زمان امپراتوري پارس نظم سیاســي
همگاني »به نفع تمام انســانها« و بودیســم در
هند حقیقت فراگیــر »رهانیدن تمام موجودات از
رنج« را مطرح کردند .در  ۵۰۰ســال پیش انقالب
علمي رخ داد .انســان ناداني خــود را پذیرفت و
کسب بيســابقه قدرت را شــروع کرد .اروپاییان
آمریکا را فتــح کردند و اقیانوسها را درنوردیدند.
همه ســیاره زمین عرصه نظم سیاسي ،اقتصادي،
اجتماعي واحدي شــد و سرمایهداري ظهور کرد.
در  ۲۰۰سال پیش انقالب صنعتي رخ داد .دولت
و بــازار جایگزین خانــواده و اجتماعــات محلي
شــدند و گیاهــان و حیوانــات بســیاري منقرض
شــدند .تا امروز که انسان به ســیارههاي دیگر پا
ميگذارد ،سالحهاي هســتهاي بقاي نوع بشر را
تهدیــد ميکند و تحوالت مهندســي ژنتیك آینده
نامعلومي را براي انسان ترسیم ميکند.
کتــاب »انســان خردمند؛ تاریخ مختصر بشــر«
نوشــته یووال نوح حراری ،اســتاد تاریخ دانشگاه
بیتالمقدس است که اســتقبال زیادي از آن شده
و به بیش از  ۳۰زبان ترجمه شــده است .او تاریخ
انسان را از زمان فرگشت انسان باستان و پیشاتاریخ
مــرور میکند و تاریــخ را به چهار بخش تقســیم
میکند :انقالب شناختی ،انقالب کشاورزی ،وحدت
انســانها و انقالب علمی .یکي از بحثهاي کتاب
این اســت که انسانهای هوشــمند به این دلیل بر
جهان حاکم شــدهاند که تنها حیواناتي هستند که
میتواننــد در تعداد باال با انعطاف باالیی همکاری
کنند .نویسنده استدالل میکند که انسانهای ماقبل
تاریــخ ممکن اســت مرتکب نسلکشــی عظیمي
شــده باشــند که منجر به انقراض گونههای دیگر
انســان مانند نئاندرتالها شده باشــد .دلیل اینکه
انســانهای هوشــمند میتوانند با انعطافپذیری
زیادی همکاری کنند ،این اســت کــه میتوانند به
چیزهایی که فقط در تخیالتشــان وجود دارد ،باور
پیدا کنند و همه سیســتمهای بزرگ همکاری مثل
ادیان ،ســاختارهای سیاسی ،شبکههای داد و ستد
و مؤسســات قضایی در نهایت بر اســاس تخیالت
انسانخردمند
یووال نوح هراری
ترجمه :نیک گرگین
فرهنگ نشر نو
چاپ اول۱۳۹۶ :
قیمت ۵۸۰۰۰ :تومان
انســانی بنا شــدهاند .پول اولین سیســتم اعتماد
متقابل است که با شکلگیري امپراتوری و مذهب
توانست جهان را متحد کند.
موضوع کتاب »انســان خردمند« داســتان تأثیر
سه انقالب کشــاورزي ،شناختي و علمي بر انسان
و موجودات دیگری است که روی کره زمین زندگی
میکنند :انقالب شــناختی در حدود  ۷۰هزار سال
پیش که جهش ژنتیکی در گونه انســان ،او را قادر
به فکرکردن به اشــکالی غیرمترقبه کرد و موجب
شــد ارتباطات خود را به زبانی جدید سازمان دهد؛
انقالب شناختی نهتنها قادر به انتقال اطالعات شد،
بلکه ذهن انســان خردمند در این دوره توانســت
فضاهای تخیلی را خلق کند .انقالب کشاورزی در
حدود  ۱۲هزار ســال قبل به این روند سرعت داد؛ و
انقالب علمی که  ٥۰۰ســال پیش شــروع شد و ما
هنوز در درون آن بهسر میبریم .نویسنده در کتاب
میکوشد با دقت علمی و مدارک باقیمانده به این
ســؤاالت پاســخ گوید :چطور گونه ما در نبرد برای
سلطه بر دیگران پیروز شــد؟ چرا نیاکان شکارگر-
خوراکجوی ما اقدام به ســاختن شهرها و برپایی
پادشاهیها کردند؟ چگونه به خدایان و ملتها و
حقوق بشر ایمان آوردیم ،به پول و کتابها و قوانین
اعتمــاد کردیم و بــه بوروکراســی و مصرفگرایی
امروزی رســیدیم؟ رابطه تاریخ و زیستشناســی
چیست؟ آیا عدالت در تاریخ یافت میشود؟ آیا در
مســیر تاریخ مردمانی سعادتمندتر شدهاند؟ دنیای
ما در هزاره آینده بر اساس حدس و گمان به کدام
سمت خواهد رفت؟

ﺑﺮرﺳﻰ
چه چیزی کشــتار یهودیان در خالل جنگ جهانی
دوم و بهویــژه اردوگاه کار آشــویتس را از دیگــر
فجایع قرن بیســتم متمایز میکنــد؟ قرنی که در آن
کشتارهای بســیاری رخ داد ،کشتهشدن نزدیک به ۲۰
میلیــون روس در طول همان جنــگ یا بمباران اتمی
هیروشــیما و ناکازاکی ،جنگ ویتنام یا خود نسلکشی
کامبوجیهــا و خیل عظیم جنگهای فاجعهباری که
در قرن گذشــته دیدهایم .چرا اردوگاه کار نازی هم به
لحاظ گستردگی و هم به لحاظ کیفی هنوز یک نمونه
یکتا باقی مانده اســت؟ به عقیده بسیاری از متفکران
آشویتس اولین کشــتار با برنامه و قانونی بود که قرار
بــود در جریــان آن ویروســی از بــدن جامعه حذف
شود .جورجو آگامبن ،فیلســوف معاصر ایتالیایی که
از اصلیترین چهرههای تفکر انتقادی اروپاســت ،در
کتاب »باقیماندههای آشــویتس :شــاهد و بایگانی«
بــر همین وجــه ممیز آشــویتس دســت میگذارد.
این کتاب در ادامه پروژه درخشــان هوموســاکر قرار
میگیــرد ،مجموعــهای که بــا »هوموســاکر :حیات
برهنــه و قدرت حاکم« آغاز شــد و آگامبن ســالها
درگیــر ادامه و بســط این پروژه بود )پیــش از این در
یکی از مجموعه کتابهای رخــداد با عنوان »قانون
و خشــونت« بخشهایی از این مجموعه به فارســی
نیز ترجمه شده است( .آگامبن دلیل نوشتن این کتاب
را ســخنگفتن در برابر موضع »بیانناپذیری« اردوگاه
و ســکوت درباره آشــویتس میداند .فصــل ابتدایی
کتاب درباره امکان شهادتدادن به وقایعی است که
ســاکنان اردوگاه از سر گذراندهاند .از نظر آگامبن یکی
از دالیلی که یک زندانــی را در اردوگاه به زندهماندن
ترغیب میکرد آرزوی بدلشــدن به یک شاهد بود یا
به زعم پریمو لوی شــهادتدادن برای برطرفکردن
احســاس گناهی که بازماندگان بــه دلیل زندهماندن
احســاس میکردنــد .در خالل یادداشــتهای یکی
از بازماندگان آشــویتس آمده اســت» :عزمم را جزم
کردم بهرغم هر آنچه شــاید به سرم میآمد خودم را
سربهنیســت نکنم چون نمیخواستم آن شاهدی را
سرکوب کنم که میتوانستم به آن بدل شوم«.
فصــل اول کتاب تقریبا پیرامون مســئله شــاهد
و امکان شــهادتدادن میگذرد .آگامبن میکوشــد
معنا و امکانپذیری شــهادت را در این فصل روشــن
ســازد ،او در مقابل تفکری که میکوشد آشویتس را
دســتنخورده باقی بگذارد ،شــروع به ســخنگفتن
میکند و اعتقاد دارد هر شاهدی درون خود این عدم
امکان شــهادت را حمل میکند .جودیت باتلر درباره
این کتاب مینویســد» :متن تأثیرگــذار و تکاندهنده
آگامبــن در مورد اردوگاههای مرگ نازی این پرســش
را پیش میکشــد که وقتی ســوژهای که از ریشههای
طبیعی خود کنده شــده ســخن میگوید ،چه بر سر
گفتار میآید .با وجود اینکه برخی میگویند آشویتس
شــهادتدادن را ناممکن میســازد اما آگامبن نشان
میدهد چگونه آنکه سخن میگوید ،این عدم امکان
را در گفتــار خــود حمل و مرزی میان امر انســانی و
غیرانسانی ترســیم میکند .آگامبن وضعیت گفتار را
در سرحد امر انسانی میکاود ،وضعیتی که وحشت و
بیانناپذیری امر غیرانسانی را به دنبال دارد ،همان امر
غیرانسانی که شــاهد خود در زبان است« .آگامبن در
این کتاب تقریبا آرشیو کاملی از یادداشتها ،خاطرات
و مصاحبههای بازماندگان آشویتس را جمع کرده که
خواندن هیچکــدام از شــدت هولانگیزبودن چندان
کار ســادهای نیست .او پریمو لوی را مثال تمامعیاری
از بازماندگان و شــاهدان آشــویتس میداند که پس
از اســارت ۱۰ماهه در آشــویتس تجربیاتش را بهطور
خســتگیناپذیر برای همه بازگو میکند )ص  .(۱۸اما
»باقیماندههای آشــویتس« صرفا گــزارش و روایت
از اردوگاههای کار نیســت ،بلکه آگامبن به تأســی از
والتر بنیامین منظومــهای از تاریخها و روایتها را در
کنار ریشهشناســی مفاهیم در تاریخ سیاســت غربی
پیمیگیرد.
او در فصل دوم ســراغ گروهی از افراد در اردوگاه
میرود کــه آنهــا را تسلیمشــده مینامیدند )تلفظ
ایــن واژه در آلمانی موِزلمان اســت( .ریشــه اصلی
لغت در عربی به افراد مســلمان اطالق میشود اما
نویسنده توضیح میآورد در حالی که تسلیم مسلمان
بــر این اعتقاد اســت که اراده اﷲ هــر لحظه و حتی
بر کوچکترین کارها اســتوار اســت ،تسلیمشــده در
آشــویتس در عوض بر اساس ازدســتدادن هرگونه
اراده و آگاهــی تعریــف میشــود» :گروه به نســبت

تاریخ سیاست غربی
از منظر آشویتس
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به گورگون خیره شــویم )گورگون در اســاطیر یونان
بزرگــی از مردانی که مدتها پیــش هر اراده واقعی
نام زنی با گیســوان مارشــکل اســت که اگر کسی به
بــه زندهماندن را از دســت داده بودنــد« )ص .(۵۱
چهرهاش خیره میشــد بدل به ســنگ میشد( پس
نامهای دیگری که به تسلیمشــدگان اطالق میشــد
هیچکس هرگز نمیتواند گورگون را توضیح دهد زیرا
مــردان مومیایی و مــردگان متحرک بــود .این گروه
کســی که یک بار او را نگاه کرده است زنده نمیماند.
بهطور اســتعاری مردگان متحرک نامیده نمیشدند،
در ایــن صورت گورگــون یک ناچهره اســت .آگامبن
آنها از باقــی زندانیان جــدا بودند و مأمــوران نازی
درباره مواجهشــدن تسلیمشده و گورگون مینویسد:
بــرای آزار گروههای دیگــر مردگان متحــرک را کنار
»آنکه گورگون را دیده است نمیتواند توصیفی ساده
آنها قرار میدادند کــه در مقابل کتکخوردن ،تحقیر
برای تسلیمشــده باشــد .اگر دیدن گورگون بهمعنای
یا کشتهشــدن دیگران واکنشی بروز نمیدادند .از این
دیدن ناممکنی دیدن باشد ،پس گورگون نام آن چیزی
نظــر ،آنها بیش از همه شــبیه به کــودکان مبتال به
ِ
نیســت کــه در اردوگاه وجود دارد یــا روی میدهد،
اوتیســم رفتــار میکردند :هــر دو درک و فهم دنیای
چیزی که تسلیمشــده ،و نه بازمانده ،دیده اســت .در
واقعــی را از دســت میدهنــد و بــه دنیــای ذهنی
عوض ،گورگون آن ناممکنی دیدن را مشخص میکند
عقبنشینی میکنند .در فلســفه ارسطو به اینگونه
که به ساکنان اردوگاه تعلق دارد«) .ص (۶۱
افراد نبات-انســان گفته میشــود که زیست بیرونی
در فصل ســوم کتاب ،با عنوان »شــرم یــا درباره
آنها متوقف شده است اما همچون گیاهان به زیست
ســوژه« ،آگامبــن وضعیــت بازمانــدگان را پــس از
درونی ادامه میدهند.
آشــویتس و احســاس گنــاه ایشــان را از زندهماندن
دیگر نتیجهگیــری آگامبن در این کتاب ،تحتتأثیر
بررســی میکند .پیش از آگامبن ،تئــودور آدورنو نیز
آرای کارل اشــمیت توضیــح دربــاره وضعیت حاد
صورتبندی بیبدیلی درباره افرادی که به هر دلیل از
بهعنوان یک موقعیت ســرحدی است .این موقعیت
آشویتس جان سالم بهدر بردند در »دیالکتیک منفی«
دقیقا همان کارکردی اســت که وضعیتی اســتثنائی
ارائه میدهد» :آیا کســی که دست بر قضا جان سالم
دارد» .درســت همانطور که وضعیت اســتثنائی به
بــهدر برده و قاعدتــا باید در یکــی از اردوگاهها جان
برپایــی و تعریف نظــم قانونی اجازه بــروز میدهد،
میباخت اجازه دارد پس از آشویتس به زندگی ادامه
میتــوان در مورد وضعیت عــادی در پرتو وضعیت
دهد؟ ادامه حیات چنین افرادی مســتلزم سردبودن
حاد  -که در کنه خود نوعی اســتثنا است  -قضاوت
است :احســاس گناه جانکاه کسانی که نجات یافته و
کــرد و تصمیم گرفــت« .در اینجا آگامبن از ســورن
در امــان ماندهاند .انگار این گروه برای جبران این گناه
کیرکگــور نقل میکند» :اســتثنا امر عام و نیز خودش
باید در معرض خوابهایی قرار گیرند که در آنها دیگر
را توضیح میدهد ،وقتی کســی بخواهــد امر عام را
زنده نمیمانند ،کل هستی و حیات این
مطالعه کند ،فقط الزم اســت به دنبال
گروه بعــد از آن واقعه خواب و خیالی
یک استثنای واقعی بگردد« .این سطور
بیشــتر نبــود« .بازماندگان همیشــه با
واجد همان حقیقتی اســت که آگامبن
این احســاس دســت بــه گریبانند چرا
در کتاب مطرح میکند ،آشــویتس نه
آنهــا زنده ماندنــد و برادر ،دوســت یا
یک تصادف در ســیر تاریخ غرب بلکه
همسایهشان کشــته شد .بازماندگان در
استثنائی به معنای کیرکگوری آن است
واقع میدانســتند که گناهکار نیســتند
کــه از آن طریق میتوان ایــن تاریخ را
اما ایــن قضیه هیــچ تغییــری در این
بررسی کرد.
او در ادامــه خصلــت متناقــض باقیماندههایآشویتس واقعیــت ایجاد نمیکند که انســانیت
جورجو آگامبن
چنین شــخصی بهعنوان فــردی دارای
شهادتدادن گروه تسلیمشده )افرادی
که حــرف نمیزننــد( را میانجی فهم ترجمه :مجتبی گلمحمدی احساســات اقتضا میکند کــه خود را
ناشر :بیدگل
گناهکار بداند ،در واقع پس از آشویتس
آشــویتس قــرار میدهد .بــرای فهم
چاپ اول۱۳۹۶ :
سوژگی این افراد با احساس شرم پیوند
آشــویتس نخســت باید تسلیمشده را
قیمت ۲۰۰۰۰ :تومان
میخورد.
درک کــرد .اگر نیاموزیم تــا همراه با او

آگامبــن در ادامــه دو نــوع واکنــش نســبت به
نجاتیافته را دســتهبندی میکند ،دسته اول افرادی
چون ترنس دسپرس که اعتقاد داشــت بازماندگان
نخســتین گروه از انســانهای متمدناند که فراسوی
اجبارهای فرهنگ زندگی میکنند؛ فراسوی هراس از
مرگ که بهقدر کافی قوی و بیدار هســتند که با مرگ
روبهرو شــوند و این چنین زندگی را در آغوش گیرند.
دســته دیگر واکنشها شــامل افرادی چون بتلهایم
میشــود که احســاس گناه در بازماندگان را تصدیق
میکند .از منظر بتلهایم ،فقط توانایی احساس گناه ما
را انسان میکند زیرا هیچ برتریای نسبت به قربانیان
و نجاتیافتگان وجود نــدارد .از منظر آگامبن اما این
واکنشها دو روی یک ســکهاند و »نوعی همبستگی
پنهانــی را فاش میکنند .آنها دو روی ناتوانی موجود
زنده در جداکردن راســتین بیگناهی و گناهکاریاند
یعنی به مفهومی ،ناتوانی از غلبه بر شــرم خویش«.
)ص  (۱۰۵آگامبــن امــا بــرای توصیف خــود درباره
مفهوم شرم تحتتأثیر هایدگر مینویسد» ،شرم چیزی
نیســت مگر احساس بنیادین یک ســوژه بودن ،به دو
معنای ظاهرا وارونه این عبارت :منقاد و حاکم بودن.
شرم چیزی اســت که در همراهی مطلق سوژهشدن
و ســوژهزدایی ،خســران نفس و تملک نفس ،بندگی
و حاکمیــت تولید میشــود« )ص  .(۱۱۹از این منظر،
شرم سرشتی سراســر متناقضنما دارد .برای توضیح
بهتر این مفهوم آگامبن مثالی از شاعر سودایی اسپانیا
فرناندو پســوآ ارائه میکند .در تاریخ ادبیات معروف
اســت پســوآ نامهای مستعار بســیاری داشت .او در
یادداشــتهای خود نوشته است با نوشتن هر شعری
شــخصیت جدیدی که نام مســتعارش را از او گرفته
درونــش متولد میشــد .آگامبن نتیجــه میگیرد هر
سوژهشــدن نو ،حاکی از ســوژهزدایی است و در عین
حال هر ســوژهزدایی حاکی از تولد دوباره یک ســوژه
است.
در فصــل پایانــی کتــاب ،بــا عنــوان »بایگانی و
شهادت« ،آگامبن برای توضیح مفهوم بایگانی و پیوند
آن با شهادت ،تفکرات فوکو و پروژه دیرینهشناسیاش
را واکاوی میکنــد و به مفاهیمــی که پیش از این در
کتاب مطرح کرده وجه فلســفیتری میبخشــد .او
درباره مفهوم بایگانی در اندیشــه فوکو مینویســد،
»بایگانی بهمنزله مجموعــه قواعدی که رخدادهای
گفتــار را تعریــف میکند بیــن زبان بــه منزله نظام
ســاخت جملههــای ممکــن  -یعنــی امکانهای
سخنگفتن و پیکره زبان جای دارد که مجموعه آنچه
گفته شده اســت ،یعنی چیزهای عمال بهزبانآمده یا
نوشتهشــده را وحدت میبخشد«) .ص  (۱۵۸آگامبن
در ادامــه این فصل مفاهیم پرتکرار در فلســفه خود
را ماننــد بالقوگــی ،حــدوث و بایگانی در نســبت با
اردوگاه تشــریح میکند .او معتقد اســت مقولههای
فلســفی کتاب از آن دسته موضوعات بیآزاِر منطقی
یا معرفتشناختی نیســتند که به آشویتس بیارتباط
باشند ،آنها عملگرهای هستیشناختیاند ،سالحهای
ویرانگری که در نبرد زیستسیاسی برای هستی بهکار
میروند و به همین علت سعی دارد شهادت و امکان
آن را از منظر فلسفی تشریح کند.
آگامبــن در پایــان کتاب ســراغ یکــی از مفاهیم
االهیاتی-مســیحایی میرود» :مفهوم باقیمانده« ،و
دراینباره مینویســد» ،در مفهوم باقیمانده ،آپوریای
شــهادت با آپوریای مســیحاباوری در نهایت مقارن
میشود .درست همانطور که باقیمانده بنیاسرائیل
نه بر کل قوم و نه بر بخشــی از قــوم ،بلکه در واقع
بر عــدم تقــارن کل و جزء داللت میکند ،و درســت
همانطور که زمان مســیحایی نه زمان تاریخی و نه
ابدیت ،بلکــه در واقع انفصال جداکننده آنهاســت،
اینچنین باقیماندههای آشــویتس  -شــاهدان  -نه
مردگاننــد و نــه بازمانــدگان ،نه غرقشــدگانند و نه
نجاتیافتگان؛ بلکه همان چیزی هستند که بین آنها
و از آشویتس باقی میماند«.
در نهایت کتاب »باقیماندههای آشویتس« سعی
در ترســیم ســاختاری دارد که نشــان دهد آشویتس
نــه خاطرهای مربــوط به گذشــته کــه در نهایت از
طریق مستندســازی و محاکمان ســران نازی بایگانی
شده است بلکه فاجعهای اســت که همیشه چیزی
از آن باقــی میماند و حل و فصل نمیشــود .از نظر
آگامبن ،شــعار »باشد که آن فاجعه هرگز دوباره روی
ندهد« شعاری بیمعناست چون روشن است که آن
»فاجعه« هماینک همهجا حضور دارد.

ﺧﺎﻃﺮات ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر
احمد زیدآبادی ،نویســنده و روزنامهنگار مســتقلی اســت که در
رشــته علوم سیاسی دانشگاه تهران درس خواند و از دانشکده حقوق
دانشــگاه تهران دکترای روابط بینالملل گرفت .موضوع تز دکترای او
»دین و دولت در اســرائیل« بود .فعالیت مطبوعاتی او از ســال ۱۳۶۸
با روزنامه اطالعات آغاز شــد و در ســالهای اخیر از کار در مطبوعات
ایــران محروم شــد .او از بخت خوب یا بد در این ســالها مشــغول
نوشــتن زندگینامهاش بود .بهتازگی خاطرات زیدآبادی به همت نشر
نی منتشــر شده اســت» :از ســرد و گرم روزگار« پیشدرآمد خاطرات
پنججلدی اوست .زیدآبادی در این کتاب خاطرات خود را تا  ۱۸سالگی
روایت میکند .کتاب شــرح زندگی زیدآبادی از کودکی تا زمانی است
که در رشــته علوم سیاســی دانشــگاه تهران قبول و برای تحصیل از
ســیرجان عازم تهران میشــود .او در  ۷فصل خاطرات روزگار سخت
کودکیاش و ماجراجوییهــای دوران نوجوانیاش را روایت میکند:
از زندگی در ســیرجان و منطقه زیدآباد تا فقر ،بیپناهی و شــادیهای
کوچک .او مینویسد» :سرنوشت به دنبالم بود؛ »چون دیوانهای تیغ در
دست« بهخالف همساالنم ،تسلیم آن نشدم .هر غروب پاییز از بلندای
تکدرخت تناور روستایمان چشــم به افقهای دوردست و بیانتهای
کویر دوختم و به آواز درونم گوش فرادادم؛ آوازی که مرا به »انتخاب«
فرامیخوانــد .پس انتخاب کردم؛ فقر و بیپناهی را با شــکیبایی تاب

آوردم ،از رنج و زحمت کار شــانه خالی نکردم ،ســر در کتاب فروبردم
و بر همه تباهیهای محیط اطرافم شــوریدم« .خواننده در طول کتاب
شــاهد شکلگیری شــخصیت راوی اســت ،چنانکه برای هر اقدام او
میتوان در صفحات قبل علتی یافت که زمینهســاز آن بوده است .او
همچنین در روایت خود به اصطالحات ،غذاهای محلی و ســنتهای
مردم آن منطقه نیز اشاره میکند.
زیدآبادی درباره این کتاب مینویسد» :آنچه مرا به نوشتن خاطرات
دوران کودکــیام ترغیب کرد ،پنج چیز بود .نخســت اینکه ،خواهرانم
دوســت داشــتند رنج و محنتی که در زندگی تحمل کردهاند در جایی
ثبت شود .درواقع من تنها بخشی از شرایط محنتبار آنان را به تصویر
کشــیدهام و اصل ماجرا در مواردی واقعاً غمانگیزتر از این بوده است.
دوم اینکه ،به نســل کنونی نشــان دهم که مال و جاه شــأن آدمی را

از سرد و گرم روزگار
احمد زیدآبادی
ناشر :نی
چاپ اول۱۳۹۶ :
قیمت ۱۸۰۰۰ :تومان

تعیین نمیکند .جوهر انســانی از طریق اراده و انتخاب و شــکیبایی و
آگاهــی و عزت نفس تبلور مییابد و رشــد میکند .ســوم اینکه ،گویا
برخی سادهدل ،واقعاً جنگ روانی برخی از رسانهها را باور کردهاند که
منتقدان ،در پر قو بزرگ شدهاند و همین که در شرایطی »شیرنسکافه«
عصرانهشان قطع شــود ،به دریوزگی میافتند .چهارم اینکه ،اثری به
نســبت ادبی خلق کنم که در همان حال که بغضی در گلو مینشاند،
لبخندی نیز به لب آورد.
بهواقــع طنز و تــراژدی را آن هم نه بر مبنای خیال که بر اســاس
واقعیتــی روزمره بــا یکدیگر ترکیب کــردهام تا ماهیــت زندگی بهتر
نمایان شــود .و پنج هم اینکه ،گویا سرنوشــت اهل سیاست این شده
اســت که در کهنسالی ،وسوسه تدوین و ثبت خاطرات به جانشان افتد
درحالیکــه دیگر نه توان تمرکز دارند و نه حافظهشــان یاری میکند.
با توجــه به این تجربــه در حقیقت من نوعی پیشدســتی کردم و »از
ســرد و گرم روزگار« را بهعنــوان پیشدرآمد خاطــرات پنججلدیام،
به نگارش درآوردم .شیوه نگارشــم نیز به نحوی بود که یکسره دچار
ممیزی وزارت ارشــاد نشــود .حذفیات کتاب درمجمــوع قابلتحمل
بود و آســیبی به ســاختار آن وارد نکرد« .پیش از این نیز زیدآبادی در
ســال  ۱۳۸۱کتاب »دین و دولت در اســرائیل« را از سوی نشر روزنگار
منتشر کرده بود.

جریان سوم در پنج مجلد
 مجموعــه پنججلــدی مقــاالت خلیل ملکی
برای اولینبار در ایران منتشر شد و بهزودی راهی
کتابفروشــیها میشــود .این مجموعه حاصل
پنج ســال تالش رضا آذریشــهرضایی است که
بــا جســتوجو در آرشــیوهای متعــدد و نایاب،
جمعآوری و تدوین شــده است .مجموعه حاضر
نهتنها سیری است در منظومه فکری خلیل ملکی
بهعنــوان یکــی از چهرههای اثرگــذار در تاریخ و
سیاســت ایران ،بلکه از خالل مقالههای او بخش
اعظمی از تاریخ و سرنوشــت ملت ایران بازسازی
میشود.
رضا آذریشــهرضایی دربــاره خلیل ملکی و
این مجموعه در مقدمه جلد اول نوشــته اســت:
»خلیل ملکی همانگونه که این مجموعه مقاالت
و نوشــتهها نیز گواه آن اســت از معدود فعاالن
و شــخصیتهای سیاســی ایران معاصر بود که
خصوصیاتی چون عملگرایــی در اخالقگرایی و
واقعبینی را توأمان دارا بود .او درحالیکه در همه
حال نقدها و اعتراضات صریحی را علیه حکومت
پهلوی مطرح میکرد ،ولی هیچگاه باب مذاکره را
مسدود نمیدانست«.
جلــد اول این مجموعه دربــاره »حزب توده«
حــاوی مقاالتی اســت که ملکی بین ســالهای
 ۱۳۰۹تا  ۱۳۳۵نوشــته اســت .نخستین سالهای
روزنامهنگاری او با نقد دستگاه حکومت رضاشاه
آغاز میشــود .رویکردی که پیامدهای بســیاری
بــرای او دارد؛ قطــع بورس تحصیلــی ،اخراج از
آلمان و دســتگیریاش همراه با گروه موسوم به
» ۵۳نفر« .بــهزودی زندگی سیاســی و حرفهای
او با حزب توده و مطبوعات وابســته گره خورد و
در این مجلد میتوان منظومه فکری او و شــکل
مواجههاش با دستگاه حکومت را از نظر گذراند.
جلد دوم بــا عنوان »انشــعاب« بــه مقاالت
مربوط به بازه زمانی آبان  ۱۳۲۵تا شهریور ۱۳۳۰
میپردازد .در این مقاالت زمینههای فکری جدایی
ملکی از حزب توده بیان میشــود .با انشــعاب از
حزب توده دگرگونی اساسی در نحوه تحلیلهای
سیاسی و فکری او رخ میدهد .ملکی از تحلیلگر
حزب توده بــه نظریهپــرداز نهضت ملیشــدن
صنعت نفت بدل میشود و در چارچوب نهضت
ملی بــه نقــادی تئوریک سیاســی حــزب توده
پرداخته و با انتقادهای اساسی پایهها و بنیادهای
فکری و سیاسی حزب توده را به چالش میکشد.
سلسله مقاالت »برخورد آرا و عقاید« ازجمله آن
تحلیلهای انتقادی است.
جلد ســوم درباره »حزب زحمتکشان« حاوی
مجموعه مقاالت بین شهریور  ۱۳۳۰تا آبان ۱۳۳۱
است؛ مقاالت نظری این دوره حول محور ضرورت
وجود یک حزب پیشرو در چارچوب اهداف نهضت
ملیشــدن نفت نوشته شدهاند .ملکی تا سه سال
بعــد از جدایی دردناکش از حــزب توده فعالیت
سیاســی نداشــت .اما با باالگرفتن منازعات بر سر
ملیکردن صنعت نفت در اواخر دهه  ،۲۰تصمیم
گرفت دوباره وارد عرصه شــود .او این کار را قبل
از هر چیز به تشــویق جالل آلاحمــد انجام داد.
سابقه رفاقت و صمیمیت جالل آلاحمد با خلیل
ملکی البته مربوط به ماجرای انشــعاب در سال
 ۱۳۲۶است ،ولی این روابط به تدریج گستردهتر و
عمیقتر شــد تا رسید به زمانی که جالل آلاحمد
عالوه بر کار تدریس ،با روزنامه شــاهد که توسط
مظفر بقاییکرمانی و حســین مکی اداره میشد،
مجموعهمقاالت
خلیلملکی
رضا آذریشهرضایی
ناشر :اختران
چاپ اول۱۳۹۶ :
قیمت ۳۸۵۰۰۰ :تومان
همکاری داشــت ،یعنی حدود سالهای  ۱۳۲۸و
 .۱۳۲۹در آن زمان ،جالل آلاحمد مقاالتی را برای
چاپ در روزنامه شــاهد از خلیل ملکی میگرفت
و همین موضوع باعث آشــنایی و نزدیکی خلیل
ملکــی بــا مظفر بقایی و بازگشــتش بــه عرصه
سیاســت شد .آنها سپس با هم حزب زحمتکشان
ملت ایران را تأسیس کردند و یکهتازی حزب توده
را به چالش کشیدند .جالل آلاحمد در بقیه عمر
ملکی نیز دوست و مدافعی خستگیناپذیر و قابل
اعتماد برای او بود.
مقاالت جلد چهارم با عنوان »نیروی سوم« از
آبان  ۱۳۳۱آغاز و در آذر  ۱۳۳۵به پایان میرسند.
ملکی مقاالت خود را در این دوره بعد از جدایی از
دکتر بقایی در چارچوب حزب زحمتکشان نیروی
ســوم ارائــه داد .در این دوره زمانــی او عالوه بر
مبارزه نظری و سیاسی با حزب توده به نقد برخی
رهبران جداشــده از نهضت ملــی میپردازد که
مخالف دکتر مصدق بودند.
مقــاالت جلــد پنجــم بــا عنــوان »جامعــه
سوسیالیســتها« مربوط به دوران بعد از کودتای
 ۲۸مــرداد اســت .بیــن آذر  ۱۳۳۵تــا تیر ۱۳۴۶
تحوالتــی مانند حوادث مربوط بــه احیای جبهه
ملی دوم و سوم و تشکیل جامعه سوسیالیستها
به وقوع میپیوندد .ملکی ســعی میکند با توجه
به شکســت نهضت ملی و ســرخوردگی در بین
نیروهای سیاسی و اشــتیاق جامعه به اصالحات
عمیق سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی به ارائه
نظرات و مقاالت خود بپردازد.
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در روی یک پاشنه میچرخد!

نگاهی به سریال
سایهبان ساخته برادران محمودی

سریالسازی با طعم سینما
ﺳﺤﺮ ﻋﺼﺮآزاد

تــا در وانفســای بیکیفیتی عمومی ســریالها ،در
بدترین شــکل ممکن با بازسازی خاطره سری قبل
مواجه شــود .متأســفانه به نظر میآید سازندگان
ســریال هم به همیــن حداقل رضایــت دادهاند و
تالشــی برای ارتقای کیفی مجموعــه و برهمزدن
پیشزمینــه ذهنی مخاطب نداشــتهاند .حتی اگر
بخواهیم فانتزی ناملموس ســری دوم این سریال
را بهعنوان پیشنهاد جدید سازندگان به مخاطب در
نظر بگیریم ،باید گفت این پیشنها ِد فانتزی با توجه
بــه جنس و کیفیت طراحیشــده ،نتوانســته وارد
بافت درام ،قصه و شــخصیتها شود و همخوانی
با کلیت کار ندارد.
بهخصوص وقتی قســمت اول سری جدید ،به
شــکلی بیمقدمه بــا این فانتــزی ناملموس آغاز
میشــود که کاراکترهــا را با یــادآوری ویژگیهای
فردیشــان در یــک ناکجاآباد به تصویر میکشــد
و نهایتــا آنهــا را از ارتفــاع این فانتــزی ،به میانه
یک سریال اشــتباهی )گســل( پرتاب میکند ،این
ناهمخوانــی بیشــتر توی ذوق میزنــد .ورای این
فانتــزی که در هر رکــود و افت قصه ،به شــکلی
باریبههرجهت وارد عمل شــده و داستان را پیش
میبرد ،باید گفت مشکل عمده سریال این است که
قصه خطی آن بهقدری کمرنگ و بیجان شده که
در هر قســمت چیزی بیشــتر از حرکت افراطی در
خطوط و موقعیتهای عرضــی ،برای درگیرکردن
لحظهای مخاطب به او نمیدهد .کاراکترها نیز در
همان تعریف اولیه خود همچنان دستوپا میزنند
و چیزی فراتر از مؤکدشدن ویژگیهای آشنای آنها؛
آنهــم بهکــرات نمیبینیم .درواقــع کاراکترها در
مســیری قابلانتظار و ازپیشتعیینشده در درامی
کمجان ،دســتوپایی بیهوده میزنند که در سری
جدیــد به زحمت خنده بر لــب مخاطب میآورد.
عالوه بر آنکه در هر قســمت شــاهد موتیفهایی
بهمنزلــه رفتارهــای تکرارشــونده از کاراکترها در
موقعیتهای مشابه؛ مثل موسیقی گوشکردن در
ماشین هســتیم ،درحالیکه این موتیفها در هربار
تکرار ،تمایزی نسبت به یکدیگر ندارند و فقط شاهد
تکرار محض یکســری کنــش و واکنشهای طنز
برای خندهگرفتن از مخاطب هستیم.
بــه همیــن دلیل اســت که بــه نظــر میآید
»لیسانســهها «۲بیــش از آنکــه وامــدار ایــده و
طرحــی نو بــر بســتر جذابیتهــای موجــود در
قصه و شــخصیتهای ســری اول باشــد ،حرکتی
بیاوجوفرود در مســیری کلیشــهای اســت که نه
ریسک و نه تجربهای جدید بههمراه دارد.
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 ســریال طنــز »لیسانســهها «۲کــه در ادامــه
موفقیت ســری اول این مجموعه ســاخته شده و
بهتازگی روی آنتن شــبکه سه رفته است؛ با وجود
جذابیتهای بالقــوهای که وامدار ســری اول آن
است ،از کمرنگشــدن قصه خطی و عریضشدن
قصه در خطوط فرعی ناکارآمد رنج میبرد .سنت
دنبالهســازی؛ بهواســطه اطمینان از اقبال نسبی
مخاطب ،همواره در سینما و تلویزیون مورد توجه
فیلمسازان بوده اســت؛ هرچند یک اصل نانوشته
هــم وجود دارد که هیچگاه نســخههای بعدی به
کیفیت نســخه اول نمیرســند ،امــا همچنان این
شیوه در سینما و تلویزیون ایران و جهان باب است.
در ســینمای ایران میتــوان از فیلمهــای کمدی
مثل »آتشبس«» ،گشــت ارشــاد«» ،نهنگ عنبر«
و »اخراجیها« بهعنوان نمونههای دنبالهســازی
نــام برد که همگــی صرفنظــر از کیفیت ،فروش
قابلتوجهــی در زمــان خود داشــتهاند .حکایت
دنبالهســازی در تلویزیون کمی متفاوتتر است و
با امتیاز بالقوهای که این شــیوه در جذب مخاطب
دارد ،در ســریالهای جدی مانند »آینه«» ،کالنتر«،
»شلیک نهایی«» ،کارآگاه علوی« و »ستایش« قابل
ردیابی است.
البته در عرصه طنــز تلویزیونی هم میتوان از
دنبالههایی مانند »مــرد هزارچهره«» ،پایتخت« و
»دردسرهای عظیم« نام برد که همگی این نمونهها
تابعی از همان اصل نانوشــته بودند و فاصله خود
را به جهت کیفی با نمونه اولیه خود حفظ کردند.
وقتی با این پیشزمینه به »لیسانسهها «۲میرسیم،
به نظر میآید مخاطب به شکلی ازپیشتعیینشده
حتــی قبــل از نمایش ،خــود را بــرای مواجهه با
ســریالی آماده کرده که قرار نیســت در ســطحی
باالتــر از ســری اول قرار بگیرد و جالب اســت که
در بر همین پاشــنه میچرخد! »لیسانسهها «۲با
وامداری از خط داستانی و شخصیتهای محوری
ســری اول ایــن مجموعه ،به قلــم خالقان اصلی
این سریال؛ یعنی ســروش صحت و ایمان صفایی
شــکل گرفت و با حضور گروه بازیگرانی که مقبول
طبع مخاطبان افتاده بودند ،به مرحله اجرا درآمد.
حاال همه چشــمها به قاب کوچــک تلویزیون بود

گفتوگو با نوید محمودی

»سایهبان« قصه زندگی آدمهای اطراف من است
بهناز شیربانی» :ســایهبان« تازهترین تجربه برادران
محمودی است .تجربه همکاری و آثار نوید و جمشید
محمودی در سینما و بهتازگی در تلویزیون توجهات
بسیاری را به خود جلب کرده است» .سایهبان« ،طبق
گفته سازندگانش ،روایتی از آدمهای پیرامون ماست
و آنقدر آشنا که شــاید بههمیندلیل طیف زیادی از
مخاطبانش با آن ارتباط گرفتند و درحالحاضر یکی
از پربینندهترین ســریالهای سیماســت .اما قطعا
تجربــه کار در تلویزیون برای نخســتینبار موضوع
جذابی اســت که بتوان با نوید محمودی درباره آن
صحبت کرد .بنابراین شما را به خواندن ادامه مطلب
دعوت میکنیم.
 »ســایهبان« در نگاه نخست روایت سادهای
دارد؛ روایــت زندگــی آدمهایی کــه مربوط به
قشــر خاصی از جامعــه هســتند و روزمرگی و
دغدغههایشان به تصویر کشیده شده است ،قصه
چطور شــکل گرفت و چرا تلویزیــون را انتخاب
کردید؟
قصهای وجود داشــت که حس کردیم مناســب
ساخت سریال اســت؛ قصه دو جوان جنوب شهری
که رابطهشــان بر پایه رفاقــت و جوانمردی روایت
میشــد و طبعا مدیومی که بــرای روایت این قصه
مدنظرم بود ،سینما نبود؛ انگار جای وسیعتری برای
روایت این قصه نیاز بود تا روابط آدمهای قصه گفته
شود .تلویزیون یا شــبکه نمایش خانگی برای کاری
که ما قصد انجامش را داریم ،بهتر بود
قصه یک بســتر اصلی داشــت؛ رابطه ســهراب
و ســعید .ســهرابی که خواهرش در آستانه ازدواج
اســت و آدمی از نــوع زندگی متفاوتتر بــا آنها در
زندگی شهری که بهاصطالح به آن آدم پولدار گفته
میشود ،قصد ورود به زندگی آنها را دارد و سهراب
همه تالشــش را میکند که خواهــرش جلوی آنها
سرشکسته نشــود و به بهترین شکل به خانه بخت
برود .این طرح از اولین روز شــکلگیری قصه وجود
داشت و به مرور طبعا به آن شاخ و برگهایی اضافه
شد ،اما خط اصلی قصه رفاقت سهراب و سعید بود.
 قصه چه زمانی نوشته شد؟
قصه چهار سال پیش به تلویزیون ارائه شد و در
همه این سالها هم البته تغییرات کوچکی داشت.
 »ســایهبان« را میتوان از زاویه دیگری هم
دید و آن نقد شرایط اقتصادی و اجتماعی است،
بازگوکردن تأثیر تحریمها بر شرایط زیستی مردم
و تمامی این مســائل به نظرم در ســریال جلب
توجه میکند.
مهمتریــن اتفاق در نگارش قصــه این بود که ما
ســعی کردیم زندگی بخشی از آدمها در »سایهبان«
تصویر شــود که تعدادشــان بســیار زیاد است ،اما
انگار در بســترهای داستانی ما خیلی حضور ندارند.
بخــش عمدهای از ما اگر به گذشــته رجــوع کنیم،
معموال پدرانمان کارگر یا کارمند بودند ،طبعا تعداد
کارمندان دولت خیلی زیاد نبــوده ،اما آدمهایی که
شغلی داشته باشــند ،مثال در کارخانه کار کنند یا در
کارگاهی تولید کار کننــد و از این طریق امرارمعاش
کنند ،معموال قشــر عظیمــی از جامعه هســتند و
معمــوال قصههای جذابی دارنــد؛ قصههایی که در
نــگاه اول انگار قصه نیســت! مقصودم این اســت
که قرار نیســت شما ســریال را با یک تصادف شروع
کنید ،قرار نیســت در قسمت اول یک نفر دستش زیر
دستگاه برود و انگشــتانش قطع شود؛ قرار است از
زندگی آدمها به قصه برســید .این قشر زندگی پر از
قصهای دارند .همین که یک خانواده نســبتا ضعیف
اجتماع میخواهــد دخترش را عروس کند و نیاز به
جهیزیه دارد ،قصه بســیار زیبایی اســت؛ اینکه این
جهیزیــه از کجا باید بیاید؟ چطور باید جمع شــود؟
اینهــا قصه اســت .بههمیندلیل از ابتدا یک بســتر
داســتانی کامال مشــخص داشتیم که شــاید خیلی
کوچک در قصه اشــاره شــد کــه تحریم ایــن بال را

ســر آدمهای قصه آورده اســت .واقعیت این است
و از زندگی آنها اطالع داشــتم .این آدمها در جامعه
زمانیکــه قصه را طراحی میکردیم موضوع تحریم
ما بســیار زیاد شناختهشده هستند و هرکدام از ما در
مطرح بود ،بنابراین نمیتوانم بگویم چیزی به قصه
اطرافمان میتوانیم سهراب یا سعید ،آرمان یا حتی
در یک مقطع خاص اضافه شــد .سروشکل قصه به
مهشید را پیدا کنیم .ولی واقعیت این است که اینها
همین شکل بود و مســائلی از این جنس هم در آن
آدمهای واقعی کنار ما هســتند .یــا ما به قصههای
مطرح شد.
آنهــا توجه میکنیم یا خیلی ســاده از کنارشــان رد
 شــاید نکته قابلتوجه رویکرد تازهای است
میشویم .اگر به قصههای آنها توجه کنیم میشود
کــه به نظــرم ســرآغاز اتفاقات خــوب در این
قصهای از آنها ســاخت و میشود »ســایهبان« .اگر
رســانه اســت ،اینکه درحالحاضر بســیاری از
توجــه نکنیم میشــود مثل هزاران قصــه دیگر که
کارگردانهایــی که ســالها از ایــن مدیوم دور
توجه نمیکنیــم و از کنارش رد میشــویم .اما این
بودند ،در حال ساخت سریال و مراحل انجام کار
آدمها کنار من بودند و هســتند که قصه به واقعیت
برای تلویزیون هستند یا عدهای دیگر مثل شما که
نزدیک است.
عمدتا در سینما کار میکنند ،به این سمت آمدند.
 کمی درباره انتخاب بازیگران سریال صحبت
کار در تلویزیون برای شــما
کنیــم ،معمــوال در تجربههای
چطور تجربهای بود؟
ســینمایی شــما بازیگرانی که
برای ما مهم بود
اســت،
واقعیــت ماجرا این
خیلــی بــرای مخاطــب عام
از چیزی در مورد سریال
میرباقری
از زمانــی کــه آقــای
شناخته شده نیستند ،نقشهای
ساده عبور نکنیم .وقتی احساس
به
ســیما
در ســمت معاونــت
محــوری را ایفــا کردهانــد یا
کردیم که مناسبترین گزینه برای
تلویزیــون آمدند ،سریالســازی
بازیگران شناختهشده نقشهای
خوانندگی تیتراژ این سریال محسن
در تلویزیــون به لحــاظ کمی و
متفاوتــی را برعهده داشــتند
چاووشی است ،با توجه به قصه
کیفی رشــد کرد .با آمدن ایشان
و بهنوعــی همیــن اتفــاق در
و فضایی که کار داشت و روایت
و بازشــدن فضای تولید بسیاری
»سایهبان« تکرار شده است.
زندگی قشر خاصی از جامعه است،
طبعا صدایی مثل صدای محسن
مثل آقای عیاری هم شــروع به
دربــاره شــخصیتهایی که
چاووشی برای خواندن تیتراژ
کار کردنــد .از زمانــی که طرح
در »ســایهبان« میشود به آنها
مهم بود
و ایده »ســایهبان« به تلویزیون
اشــاره کــرد ،این اســت که این
داده شد ،برای این رسانه توجه
بازیگــران صرفا بــه دلیل اینکه
به زندگی کارگری مهم بود .تا به این لحظه آنچه که
سریالی ساخته شود حضور نداشتند؛ یعنی فهرستی
نوشته و تولید شد ،در آن دخل و تصرفی نشده است.
گذاشــته نشــد که از بین آنها بازیگــران نقشهای
بنابراین در ســاخت چیزی که پیشنهاد دادیم و تولید
گوناگــون را انتخــاب کنیــم .احســاس کردیــم که
کردیم و پخش میکنیم کامال آزاد بودیم.
نزدیکترین آدمها برای نقشها چه کسانی هستند و
 خاطرم هست جایی به تجربه زیستی خودتان
آنها درست انتخاب شدند .به بهترین گزینه برای آن
و نمود آن در قصههایی که روایت میکنید ،اشاره
نقش فکر کردیم و همان آدم را داشتیم.
کردید» ،سایهبان« تا چه اندازه وامدار این تجربه
 عنوان برادران محمودی برای سازندگان یک
زیستی است؟
سریال شــاید کمی غیرمتعارف باشد ،اما کسانی
نکته بســیار مهم این اســت که »سایهبان« قصه
که کارهای شــما را دنبال میکنند و از تجربههای
زندگی آدمهای اطراف من اســت؛ آدمهایی که من
موفقی که شما و جمشید محمودی داشتید باخبر
با آنها یا سر یک سفره نشستم یا با آنها زندگی کردم
هســتند دلیل این همــکاری را میدانند .آیا این

همکاری ادامهدار خواهد شد؟
قطعا همین مســیر ادامه پیــدا میکند .نکتهای
که وجود دارد این اســت به دلیل اینکه ســوژهها و
موضوعات و نگاهمان مشــترک است ،درباره سوژه
بارها صحبت میکنیم و این حرفزدن و نزدیکشدن
به شــرایط آدمهای قصه باعث میشود که به نقاط
مشترک برســیم .طبعا قصههای زیادی وجود دارد
که از بین آنها دست به انتخاب میزنیم ،در حقیقت
روی ســوژهای دست میگذاریم که برای هر دوی ما
بسیار جذاب است .وقتی ســوژه را انتخاب میکنیم
و میدانیــم چــه اتفاقی قــرار اســت بیفتد ،بخش
عمدهای از راه را طی کردهایم .بنابراین مابقی مسیر
مشخص است
 برخی از مخاطبان به ریتم کند ســریال اشاره
میکنند ،آیا این نقدی اســت که در مورد سریال
میپذیرید؟
ســریال در برخی از ســکانسها آهسته )اسلو(
اســت .در حقیقت این ســکانسها اساســا آهسته
تولید شــدهاند؛ یعنی ســر صحنه دوربین به ما این
امــکان را میداد که به شــکل آهســته ضبط کنیم.
قصــه از ابتدا اینطور نوشــته ،تولید و تدوین شــد.
اینکــه معمــوال ممکن اســت عدهای تصــور کنند
قصــه در جایی ریتم کندتری دارد یــا در جایی ریتم
تندتــری دارد ،باید برگردیم به اینکــه نیاز قصه چه
بــوده؟ در بعضــی از صحنهها مکث بیشــتری نیاز
بود و در برخی ســکانسها باید از برخی موضوعات
بهســرعت رد میشــدیم و ترکیب این دو این سریال
را ســاخته اســت .طبعا وقتی کاری در معرض دید
مخاطــب قرار میگیرد واکنشهــای متفاوتی دارد،
قطعا اگر از بازخوردهــای مخاطب چیزی بهعنوان
کمی و کاســتی متوجــه شــویم ،در کار بعد به آن
توجه میکنیم.
 بســیاری از کارگردانهایی که تجربه بیشتری
در ســینما داشــتند و برای تلویزیون کاری تولید
کردند ،برای برخی مخاطبان تلویزیون ســاخت
ســریالی از آن جنس کمی بعید بود .شــما تا به
امروز تجربههای خوبی در ســینما داشــتید .آیا
میتوانیم بگوییم »ســایهبان« تجربه موفقی بود
که امکان ادامه آن هســت یا صرفــا یک تجربه
خوب برای شماست؟
ما اگر که احساس کنیم قصهای وجود دارد که باز
هم تلویزیون جای مناســبتری برای روایتش است،
طبعــا ایــن کار را انجام میدهیم؛ اینکــه کجا برای
روایت قصه جذابتر است بر حسب حالوهوای کار
انتخاب میشود.
 حضور محسن چاووشــی بهعنوان خواننده
تیتراژ سریال در ابتدا بسیار حاشیهساز بود؛ چراکه
گویا محسن چاووشی قصد حضور در تلویزیون را
نداشت.
بله؛ برای ما مهم بود از چیزی در مورد ســریال،
ســاده عبــور نکنیــم .وقتــی احســاس کردیم که
مناســبترین گزینه برای خوانندگی تیتراژ این سریال
محسن چاووشی اســت ،با توجه به قصه و فضایی
که کار داشت و روایت زندگی قشر خاصی از جامعه
اســت ،طبعا صدایی مثل صدای محســن چاووشی
برای خواندن تیتــراژ مهم بود .بنابراین بهســراغ او
رفتیم و او آنقدر محبت داشــت و با فضای سریال
ارتباط برقرار کرد و پذیرفت.
 امســال فیلم »شکســتن همزمان بیســت
استخوان« را هم در جشــنواره فیلم فجر دارید،
فیلم آماده حضور در جشنواره است؟
بله این فیلم در ســالهای  ۹۴و  ۹۵ساخته شد و
نســخه اولیه آن به جشنواره فیلم فجر تحویل داده
شــد .مهمترین نکتــهای که میتوانم قبــل از دیدن
این فیلم در جشــنواره بگویم این اســت که ما همه
تالشــمان را برای این فیلم کردیــم و بهاصطالح از
چیزی کم نگذاشــتیم و در مورد ایــن فیلم در واقع
چیزی بلد نبودیم که انجام ندهیم.

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻘﺪﺳﯿﺎن
 »ســایهبان« دســتکم از چنــد منظر ســریال
قابلتأملــی اســت؛ اول اینکه بــرادران محمودی
بعد از پشتسرگذاشــتن نقطــه عطف مهمی مثل
»چند مترمکعب عشــق« و »رفتن« کــه منجر به
موفقیتهای بســیاری برای آنها در میان منتقدان
داخلــی و خارجی و البته مخاطبان ســینما شــد،
سراغ ســاخت ســریال تلویزیونی آمدهاند .این دو
اساســا فعالیت تصویریشــان را با تلویزیون آغاز
کردهاند اما این بازگشت از جنسی دیگر است .نکته
مهــم دیگر درباره این ســریال اهمیت قائلشــدن
بــرای فرم و شــیوه قاببندی و کارگردانی اســت.
بر کســی پوشــیده نیســت که نقطه اتکای غالب
ســریالهای تلویزیونی فیلمنامه و متن است و در
نگاهی عمیقتر این پیامها و نکات دستوری از قبل
دیکته شده است که باید در دل فیلمنامه گنجانده
شــود تا تولید آن را میســر کند و تأیید سرمایهگذار
اصلــی یعنی تلویزیــون را فراهــم آورد .مراد این
قلم بررســی خوب یا بدبودن این خصلت نیســت
)در ایــن مجــال نمیگنجــد( بلکه تأکیــد اصلی
بــر متــن و معنامحوربودن سریالهاســت .در این
مســیر تیم تهیه تولید ســریالها به دلیل کاهلی یا
کاهــش هزینهها یا هــر دلیل دیگــری در مرحله
تصویریکــردن متــن چندان مجاهدتــی به خرج
نمیدهنــد و در نهایــت مجموعــهای از نماهای
بسته و مدیوم از بازیگر و آپارتمان محل سکونت و
اندکی هم خیابانهای منتهی به محل کار یا منزل
را دســتمایه کار قــرار میدهند و باقی میشــود
متنی که از سوی بازیگران قرائت میشود و پیامی
که منتقــل میشــود و مدیری کــه رضایتخاطر
پیدا میکند و مخاطبی که ســریالی شــبیه به سایر
ســریالها را تحمــل میکنــد .امــا همانطور که
برادران محمــودی پیشتر در آثار سینماییشــان
نشــان دادهاند ،شیوه قاببندی ،اســتفاده از نور و
ضدنــور ،تالش برای تازهبودن و رســیدن به فرم و
قاببندیهای نهچنــدان تکراری جزء دغدغههای
اصلیشان اســت .این دو در »سایهبان« هم همان
مسیر را طی کردهاند و برخالف سنت سریالسازی

بــرای تلویزیــون ،تــالش کردهاند انــدازه نماها و
زوایــای دوربینشــان را نزدیک به اســتانداردهای
ســینما حفظ کنند .برادران محمودی پیشتر هم
نشــان داده بودند که توان اینکــه از دل خرابهها و
لوکیشــنهای بهظاهر نهچندان زیبا که بهاصطالح
»تصویرخور خوبی ندارد« تصاویر خوشآب و رنگ،
گرم و قابهای چشــمنواز بیرون بکشــند را دارند.
در »ســایهبان« هم این ویژگی به چشــم میخورد
و بهطور مشــخص نماهای درون کارگاه نجاری و
مبلسازی نمونهای برای این مدعاست.
ویژگی دیگر »ســایهبان« که البته بســیار مهم
هم هســت ،شــیوه چینش بازیگران در این سریال
است .شاید مهمترین نکته در این حوزه ظاهرشدن
»هســتی مهدویفر« در نقشــی کامــال متفاوت با
نقشها پیشــینش اســت .مهدویفر کــه پیش از
این بیشــتر در نقش دختران یاغی و سرکش ظاهر
شــده بود ،اینبار در نقش دختری معقول و متین
اما فعال و مســتقل ظاهر شده و البته نوع پوشش
و گریمش از او شــمایلی تازه را به نمایش گذاشته
اســت .از ســوی دیگر معرفــی جــدی »مجتبی
پیرزاده« در این ســریال و موفقیت او در نقشی که
برعهده گرفته اســت ،نوید ظهور یــک بازیگر مرد
استاندارد را به ســینمای کمچهره و کمقهرمان ما
میدهد .از دیگر ســو باید به »محمدرضا غفاری«
اشاره کرد که مســیر رو به رشد را با سرعت خوبی
طی میکنــد و میرود که پخته و پختهتر شــود و
حرفهای زیادتری در سینما و تلویزیون ما بزند.
درباره کارگردانی ،بازی ،کســت و جمیع جهات
فنی این ســریال که برگ برنده آن هم هستند بسیار
میتــوان گفت ،اما شــاید بهتر باشــد تحلیلهای
جدیتر و عمیقتر را به بعد از پایان پخش ســریال
موکول کنیم .در پایان باید گفت ســریال ســایهبان
اتفاق مهمی در حوزه سریالسازی در سیما از منظر
کیفیت کارگردانی اســت هرچند پاشنهآشیلش به
سیاق سایر ســریالهای تلویزیونی متن و فیلمنامه
نهچندان با قــوام و دوام و چگالی پایین رخدادها
بهازای زمان پخش سریال است .به بیان دیگر باید
گفت »سایهبان« در عین اینکه ایدهای باب مخاطب
امروز و دغدغهمند داشــته ،به سیاق سایر تولیدات
سینما در حوزه فیلمنامه دست به عصا پیش رفته
و به دالیل تولیدی متنی کوتاه را در زمانی بلندتر از
ظرفیت متن تصویری کرده اســت .این همه اما به
این معناست که »سایهبان« فراتر از استانداردهای
رایج تلویزیون تولید شــده و ایــن بهتنهایی قدمی
مثبت تلقی میشود.
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داریوش ارجمند ،بازیگر فیلم »سگکشی«

با نوشته بیضایی نمیشود
بد بازی کرد
ﻓﺮاﻧﮏ آرﺗﺎ
 تحلیلتــان از نقش بهــرام بیضایی بر هنرهای
نمایشی -تئاتر و سینمای ایران -چیست؟
از روزی کــه مــن کارم را در تئاتر شــروع کردهام،
چه در دانشــکده در مشــهد و چه وقتی که بهعنوان
کارشــناس هنری در وزارت وقــت فرهنگوهنر وارد
شــدم ،همیشــه ایشــان بهعنوان یــک معلم خوب
قابــل احترام بودهاند .نهتنها من ،بلکه همه کســانی
که انصاف داشــته باشــند ،خوب میدانیم که ایشان
نویسنده و متفکر بزرگی هستند.
 چگونه شــد که در نقــش »حاجآقا نقدی«
در فیلم »سگکشــی« بازی کردیــد و بعد هم در
جشــنواره فیلم فجر جایزه بهتریــن بازیگر نقش
مکمل را دریافت کردید؟
یادم میآید دو روز مانده به روز تولد بهرام بیضایی،
چهارم دی ،آقای پورشــیرازی با مــن تماس گرفت و
گفت نقشی هســت و آیا مایلی در آن بازی کنی؟ من
گفتم چرا خود ایشان با من تماس نگرفت! بعد از آن
خود آقای بیضایی با من تمــاس گرفتند .من به دفتر
ایشان رفتم .آقای بیضایی گفتند» :من باید از تو تست
بگیرم« .من هم پاسخ دادم» :اصال آمدم اینجا به شما

تست بدهم و بروم« .همان زمان به اتاق دیگر کارش
رفتم و دوربین »هندیکم« هم قرار داشت .فیلمنامه
را بــرای من آوردنــد و نقش را خوانــدم و دوربین را
روشــن کردند .بعد بــازیام را مقابل دوربین شــروع
کردم .در نهایت آقای بیضایی به من گفت» :این برای
فیلم خوب است« .من هم گفتم» :برای من هم خوب
است« .بعد از آن تهیهکننده آمد و گفت» :بیا قرارداد
ببندیم« .من هم گفتم» :من قرارداد نمیبندم«!
 چطور؟
اتفاقا برای بعضیها این ســؤال پیش آمد و حتی
سوءتفاهمهایی هم برای تهیهکننده پیش آورد .همان
موقع دیدم مژده )شمســایی( وارد اتاق شــد و گفت:
»تو چــرا نمیخواهی بازی کنی«! من هم گفتم» :من
به کسی نگفتم که بازی نمیکنم .فقط گفتم قرارداد
نمیبندم« .البته من از قصد کمی هم شیطنت کردم.
بعــد به خانم شمســایی گفتم» :من اصــال برای این
فیلم قرارداد نمیببندم و دســتمزد هم نمیخواهم.
فقــط لطفا بعدا شــمع کیک تولد بهــرام بیضایی را
به من بــده« .مژده )شمســایی( هم بعد از جشــن،
شــمع را به من داد و هنوز هم در منزلم این شمع را
دارم .یادم میآید آن زمان چشــمان مژده پر از اشک
شده بود.
 چرا برای این فیلم دستمزد نگرفتید؟
خب بهرام بیضایی قبل از »سگکشــی« ۹ ،ســال
فیلم نســاخته بود؛ یعنی نگذاشــتند که فیلم بسازد.
برای او مشــکالت زیادی به وجــود آوردند .حاال که
فیلمش را شروع کرده بود ،خیلی خوشحال بودم که
»سگکشی« ساخته میشــود .ضمنا بخشی از فیلم
را هم خود ایشــان ســرمایهگذاری کرده بود .ایشــان
هنرمند بزرگی است ،بنابراین دستمزد من در این فیلم
همان شمع تولد ایشان بود که گرفتم .ضمن اینکه به
نظر خودم یکــی از افتخارآمیزترین نقشهایم ،همین
»حاجینقدی« فیلم »سگکشی« است.
 این نقش در زمان خودش کمی جسورانه بود.
دراینباره چه تحلیلی داشتید؟
بعد از تســت به آقای بیضایی گفتم که اگر اجازه
بدهیــد ،روی صدای حاجی نقــدی کار کنم .چون در
فرهنگ بازیگری ما ظاهرا صدا به حساب نمیآید .ما
ممکن اســت چهره فردی را از یاد ببریم .ولی صدای
او را نــه .به قــول زندهیاد فروغ» ،تنها صداســت که
میماند« .تحلیلم این بود که صدای ایشــان باید از ته
تاریخ بیاید .چون او ،آدمی جامانده است و اعتقاداتش
از ته تاریخ میآید و بهقولی هنوز بهروز نشــده است!
بااینحال مرد شرافتمندی است.
 شرافتمند؟
بله .حتی اگر به ماهرخ کمالی نگاهی دارد ،به این
دلیل است که نمیداند او شوهر دارد .چون آن زن ،این
موضوع را پنهان کرده بود .این آدم در مقایسه با سایر
شخصیتها ،شــرافتمندانه رفتار میکند .درحالیکه
سنگسری ،التها و کامپیوترفروش و ...همه به ماهرخ
آسیب رســاندند .حتی برخیها بعد از دیدن فیلم به
من گفتند که چرا این نقــش را بازی کردی و این فرد
به دین توهین میکند .من به آنها گفتم که ماهرخ در
جایی از فیلم میگوید که آیا یک مرد پیدا نمیشود .در
رفتار حاجی نقدی ،در قیاس با شــخصیتهای دیگر،
صداقت بیشتری بود .درنهایت هم خود بیضایی نقش
را درست نوشته بود که شــما نمیتوانستید آن را بد
بازی کنید.
 هدیه تولد شما به آقای بیضایی چیست؟
در این سوی جهان فقط میتوانم بگویم که »بهرام
بیضایی عزیز تولدت مبارک!« و همینطور به نیاســان
و مژده تبریک میگویم .امیــدوارم هرجای جهان که
زندگی میکنــد و همواره دلش بــرای فرهنگ ایران
زمین میتپد ،همچنان با سالمتی و پرتوان این مسیر را
ادامه دهد و جای او خیلی خالی است.

اﻣﯿﺮ ﭘﻮرﯾﺎ
ﻣﺪرس و ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎ
بســیاري از هنرمندانمان را از این بابت ميســتاییم که
هرچند ممنوع یا دچار موانعي بودهاند ،اما در این مرزها
ماندهانــد .اما اینبار با یا بياجازه مخاطب محترم و هر
مدیر فرهنگي ،ميخواهم تولد هفتادونهم آقاي بهرام
بیضایي را همراه با ســپاس از اینکــه ترک وطن گفتند،
تبریک عرض کنم .شــاید شگفتي بههمراه داشته باشد
این مبارک
شــمردن مهاجرت هنرمنــدي که اثر هر روز
ِ
کارش در هنرهاي نمایشي ما ماندگار بوده است؛ درسي
براي درامدانســتن یا انسانشــناختن کسي ،مصالحي
براي اجراي آموزشــي یا حرفهاي کسي دیگر و میداني
براي کشــف قابلیتهاي بیاني هنر به طور کلي و براي
کلي هنرشــناس .همچنین ،یک دســتاورد جانبي دیگر
آنچــه خلق کرده و نــگاه به تاریخ هرکــدام ،ميتواند
این باشــد که بســیاري از ما با دچاربودن به خودباوري
کاذب ،شاید تصمیم بگیریم دست به خلق اثر نمایشي
نزنیم ،وقتي ميبینیم ایشــان زیر  ۳۰سال داشته وقتي
متن ســترگ »کارنامه بندار بیدخش« را نوشــته؛ یا ۴۰
ســاله بوده که فیلم همچنان یگانــه »مرگ یزدگرد« را
ســاخته یا براي کســاني با روحیه و رویکردي متفاوت،
درســت در نقطه مقابل ،ميتواند انگیزهاي باشد براي
بازنایستادن ،خواندن ،دانستن ،کوشش و تجربه در خلق
و خودآزمایي .چندي پیش نمایشي در تهران بر صحنه
بود با عنوان »شب دشــنههاي بلند« ،کار علي شمس
کــه در آن نمایشنامهنویس جــوان و نوآمدهاي با نام
عجیب مجدد سختکوش در سال  ۴۹با طرح وقایعي از
آینده آن زمان مواجه ميشد .به او ميگفتند که هشت
سال بعد انقالب خواهد شد و اختیار ميدادند که میان
 چگونه با بهرام بیضایی آشنا شدید؟
واقعیت این است که من بیشــتر از طریق کتابها،
نمایشنامههــا ،فیلمهــا و پژوهشهــای بیضایی ،با
او آشنا شــدم .همنشــینیام با بهرام بیضایی بیشتر از
طریق آثار اوســت تا مراودات شــخصی .من همیشــه
گفتــهام مهمترین حادثه زندگیام در  ۵۵ســال عمرم،
همدورهبودن با افرادی مانند بهرام بیضایی است.
 به نظر شما هنر ایران و بهطورکلی جامعه چقدر
توانسته از آثار بیضایی حسن استفاده را ببرد؟
خب میدانید که تعداد آثار آقای بیضایی ،هم زیاد
اســت و هم متنوع و ایشان حدود  ۳۵ ، ۳۰نمایشنامه
نوشته و  ۲۵، ۲۰فیلمنامه به رشته نگارش درآوردهاند،

تولد آقاي بیضایي

بیش بمانید و در آرامش
چند متن نمایشــي که بعدها از قلههاي درامنویســي
ایران خواهد شد ،یکي را انتخاب کند تا به نام خود چاپ
بزنــد .بزرگترین انتخاب ممکن» ،مــرگ یزدگرد« بود و
تندترین حرص و حسرت را هم آن جوان نسبت به آقاي
بیضایي داشــت .این موقعیت نمونهاي براي درامپرداز
ایراني هر دوره اســت :به بیضایي که نميتوانم رسید.
پس کار خودم را بکنم )یا همانگونه که در صورت اول
گفته شد ،پس بهتر است هیچ کاري نکنم(.
با تمام اینها ،چگونه ميتــوان تولد چنین بزرگي را
همراه با غربتنشیني او ،مبارک انگاشت؟ ساده است:
دهههاي بهجامانــده از عمر پرنتیجهاش را در آرامش

ميگذراند .وامي که تاریخ هنــر و حتي تاریخ پژوهش
در باب هنر در ســرزمین ما به او دارد ،چنان اســت که
بااطمینان ميشــود گفت بــا ماندن یا نمانــدن او در
ایران ،با هــر میزان حرمت و نکوداشــت و آیین که به
فــرض اینجا ميماند و بجا ميآوردیم ،ادا نميشــد .از
نکوداشت حرف ميزنم ،چون براي آقاي ناصر تقوایي
هم فقط همین کار را بلدیم .آقایان داریوش مهرجویي و
بهمن فرمانآرا به میزاني کمتر و آقاي مسعود کیمیایي
به میزاني بیشــتر ،بهره از سختکوشي و پایمردي خود
بردهاند و از طاقت بيپایانشان خرج کردهاند که چندي
یک فیلم ميســازند و کتابي مينویســند یا به فارسي

گفتوگو با محمد رحمانیان ،نمایشنامهنویس

اﯾﻦﺑﺎر ﻧﻘﺪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺿﺮورى اﺳﺖ
اما در تمام این ســالها معدود آثارشــان روی صحنه
رفتهاند و تعداد ساخت آثار سینماییاش هم که کامال
مشــخص اســت و با فاصله زمانی زیــادی از یکدیگر
ساخته شــدهاند .شــرایط برای درک و بهتر دیدهشدن
آثار بیضایی را هم همه میدانیم که چگونه اســت .به
همین دلیل با آثار قوی و مطرحی مواجه هســتیم که
همواره بنا به دالیل متعددی روی صحنه سینما و تئاتر
نیامدند و این هم غمانگیز اســت و هم تأســفبرانگیز؛

آثاری مانند »فتحنامه کالت« یا »ســیاوشخوانی« .من
همیشــه گفتهام که ســه هنرمند در تاریخ وجود دارند
که در عصر و دوره خود به شایســتگیهای واالی آنها
چندان توجهی نشد :شکسپیر ،برشت و بهرام بیضایی!
تنها نسلهای بعد پی به ارزشهای واالی آنها بردهاند
و هرکدام نقش مهمی در تاریخ هنرهای نمایشی جهان
ایفا کردهاند.
 جدا از بحث سانســور ،چقدر به جامعه هنری

برميگردانند .این طاقت هم بينهایت نیســت و روزي
به بيحوصلگي آقاي تقوایي و پرهیز از ســروکلهزدن
بــا آن مدیر و این ناظر خواهد رســید وگرنــه ،میداني
برایشــان فراخ نميشــود .آقاي عباس کیارستمي هم
دیگر چندینســال بود که اینجا فیلم نميساخت و باز
هم خود و همهچیــز را آماده کرده بود که بعدي را در
چینوماچین بسازد که طب ایراني آماده نبود و با بقاي
او راه نیامــد .بنابراین اگر آقاي بیضایــي را براي ماندن
ميخواســتیم ،از میداني که او را ســر شوق بیاورد و به
خلق اثري برآمده از ذهن سرشــارش بینجامد ،خبري
نبود .اثري »در واکنش« به آنچه بیرون از ذهن هنرمند
است که شــوقي ندارد؛ نه براي خلق و نه براي تماشا؛
همچــون فیلم آخري که با نــام »وقتي همه خوابیم«
ساخت و برآشفتگي از آن را هنوز میان اتهامات نگارنده
به حساب ميآورند .برایند اینهاست که موجب ميشود
عرض کنــم آقاي بیضایــي ،عمرتان دراز و آرامشــتان
پایدار .تا همین چندي پیش که به سرخوشــي شما در
هر تصویر ثابت یا متحرکي در این ســالهاي ینگهدنیا
در قیاس با ســالهاي تهران و کارهاي شمال و جنوب
ایران فکــر ميکردم ،تازه بیم زلزلــه در این اوج نبود و
آلودگي همیشــگي که دو ،ســه فیلمتــان نگرانياش
را طــرح ميکرد ،به این بحران نرســیده بود .اگر جامي
جهاننما ميداشــتید -چون آنچه بندار شما براي جم
شاه ساخته بود -و از استانفورد در آن به مردمان امروز
و اینجا مينگریستید ،کالم بندار از پس قرنها بار دیگر
با همــان واژگان بر زبانتــان جاري ميشــد ...» :و این
مردماناند در کوشــش؛ که ســزاوارِ بهترند« .شما هم
اگر ميماندید ،مدام باید ميگفتیم ایشان سزاوار بهترند.
حرمت بیشــتر ،میدان عمــل گســتردهتر و فیلمهایي
آزادانهتــر و کنشــگرانهتر .بر من ببخشــایید که چنین
گستاخ ميگویم زنده باد که نماندید .در آسودگي بمانید
و بیش بمانید.
این نقد وارد میشــود که در ایــن زمینه کمکاری و
کمتوجهــی کردهاند .اینبار تیغ نقد به ســوی خود
چقدر قابل بحث و بررسی است؟
اتفاقــا سانســور همیشــه دولتــی نیســت .حتی
روشــنفکران و ارگانهای متعــدد در این زمینه مقصر
هســتند .قبال خود آقای بیضایی به این نکته در برنامه
» ۱۰شــب با گوته« اشــاره کرده بود .حتی گاهی شاهد
بودیم که افرادی در ســطح شعور هنری باال هم مانع
فعالیت هنری بیضایی شــدهاند و اتفاقا گاهی ایشان از
همصنفیهای خــود ضربه خوردند .من حتی حاضرم
در فرصتــی مقتضی با ذکر نــام و منبع به این موضوع
اشاره کنم و به نظرم جای چنین بحثهایی خالیست.

ﯾﺎد اﺳﺘﺎد

ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎى اﯾﺮاﻧﻰ
ﺑﻬﺮوز ﻏﺮﯾﺐﭘﻮر
ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ
بیضایی در حقیقت شخصیتی محترم و مغتنم برای
تئاتر ایران اســت و بههرحال ،اگــر نگاهی به روزهای
جوانــی بیضایی بیندازیم میبینیم که عشــق به ایران
و نمایشهــای ایرانی و فرهنگ ایرانــی از همان آغاز
کارش وجود داشته است و در زمانی که شیفتگان تئاتر
غرب اصرار میورزیدند نمایش ایرانی قابلاعتنا نیست
و تختحوضی ،تعزیه و خیمهشــببازی آثار موزهای
هستند و در کاهش اندیشه تماشاگران میتوانند مؤثر
باشند ،اما بیضایی برخالف این دیدگاه حرکت میکرد.
او به همین دلیل دانشــکده ادبیات را رها کرد و کتاب
بینظیــر »نمایش در ایران« را نوشــت کــه در آن به
نمایشهای بومی ما که ریشه در تاریخ دارند توجه ویژه
میکند .من چند سال پیش در خانه هنرمندان ایران در
مراسمی که برای بزرگداشتش برگزار شده بود ،به او دو
گالیه کردم ،اما در همانجا نیز گفتم که این گالیه هیچ
از ارزشــمندیاش نمیکاهد و چیزی از شخصیتش را

تحتالشــعاع قرار نخواهد داد .در همانجا هم گفتم
که میشــود به معماری تختجمشــید ایراد گرفت،
نقدش کرد ،اما همیشــه تختجمشید ارزشمند است
و بیضایــی هم ارزشــمندی خود را خواهد داشــت و
بودنش نشــانی برای آینده ایران است .در آن مراسم
هم آن اعتراض را کردم که کســی تصور نکند ،با آنکه
تحتتأثیرش بودهام و بســیار از او آموختهام ،اما بنده
عبد و عبیدش نیســتم و همــه جوانب عقیدتیاش را
قبــول ندارم .من به بیضایی مدیونم به این دلیل که از
او چیزهای زیادی آموختهام و هنوز هم دارم میآموزم،
اما اندیشههای ما همسو نیست ،اما این دلیل نمیشود
که بیضایی را نفی کرد .او در ادبیات و پژوهش انسانی
یگانه اســت و هیچکس نمیتواند او را انکار کند .اگر
به روزگار کاری آقای بیضایی توجه کنیم ،زمانی او پا به
عرصه تئاتر گذاشت که آدمی مثل شاهین سرکیسیان،
یکی از پایهگذاران تئاتر امروزین و معاصر ایران ،اصرار
میورزید و مصر بود که نباید به تختحوضی و تعزیه
و بههرحــال ،به قول او ،به نمایشهای عامیانه توجه
کرد ،اما بیضایی توانســت مسیر خودش را آشکار کند
و مــن اولین اجرائی که از او دیدم ،نمایش »ســلطان
مار« بود که در ســالن  ۲۵شــهریور )سنگلج امروزی(

اجرا شــد که از نظر بازیگری مــرا تحتتأثیر قرار داد،
اما اندیشــهاش را در همان زمان جذاب و متناسب با
اندیشههای خودم نمیدانستم .طبیعتا او روی من تأثیر
گذاشــته است ،چون شیفته نمایشهای ایرانی شده و
این مســیر را از منظر خودم ادامه دادهام .بیضایی در
ســال  ۴۹و  ۵۲بهطور مســتقیم به تئاتر عروســکی و
خیمهشببازی کمک کرد که بتوانم پروژههایم در این
زمینه را اجرائی کنم .او در دانشگاه تهران و مدیر گروه
دپارتمان تئاتر بود و وقتی من خواســتم هفته نمایش
خیمهشببازی ایران را با حضور آخرین بازماندگان این
نمایش ایرانی برگزار کنم و با مشکل مالی مواجه بودم،
او خودش مرا سوار ماشــینش کرد و به بانک برد و از
حساب شــخصیاش بودجهای را در اختیارم گذاشت
که این کار را حتما انجام دهم و این را برای آینده تئاتر
ایران و تئاتر عروسکی بسیار مفید میدانست .من هم
موفق شــدم آن یک هفتــه را برگزار کنــم و پیامدش
این شــد که در تئاتر عروســکی ما شناخت و توجه به
خیمهشببازی نیز اتفاق افتاد .بیضایی همیشه راه و
روشــی برای گفتن و بیان اندیشههایشان داشته است
و امیدوارم کــه تحتتأثیر اجراهایش بتوانیم این راه و
روش و میثاقش با تئاتر ایران را بیاموزیم و دنبال کنیم.

او همچنین عالوه بر تئاتر ،بر سینمای ایران نیز تأثیرگذار
بوده اســت .جالبترین خاطرهای کــه از او دارم این
است که در سال  ۴۹وقتی در کنکور هنرهای نمایشی
شــرکت کرده بودم ،بیضایی در سفری که به کرمانشاه
داشت ،در مســیرش با خانوادهاش به سمت سنندج
آمدند و خبر قبولی مرا در دانشگاه برایم آورد که بسیار
این خبر خوش مرا شــاد کرد و همیــن خاطره باعث
شــده که با وجود فاصله ســنی و جایگاه او ،طبیعی
اســت که همیشه برایم گرانقدر باشد .شاید هم با این
خبر خوش میخواســت گالیهام را جبران کند ،چون
من بهعنوان سرپرســت گروه از او رنجیده بودم که ما
را معطل خودش کرده و به ما ســر نزده اســت .او در
آمدن به سنندج چندساعتی در کنارمان ماند و از دلم
آن گالیــه را درآورد .بههرحال مالقات ما و دیدارهایی
کــه چندبار دیگر بــا او داشــتهام ،همــواره تأثیرگذار
بوده اســت و برای من اوقات مغتنمــی در زندگیام
بهشــمار میآید .شــاید رفتنش و دورشدنش از ایران
برای او آســودگی داشته باشــد ،اما نبودنش در ایران
برای تئاتر ایران خألیی محســوس اســت و امیدواریم
همچنــان در کنارمان باشــد و سالیانســال شــاهد
کوششهایش باشیم.

ﯾﺎد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻰﻫﻤﺘﺎ

»آرش« ﺑﯿﻀﺎﯾﯽ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻣﺎ
دﮐﺘﺮ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺻﺎدﻗﯽ
ﺑﺎزﯾﮕﺮ
بیضایــي از نوجواني مــورد توجه و کشــفم واقع
شــد .من آن زمان در نمایش پهلــوان اکبر نميمیرد،
نقش اصلي )پهلــوان اکبر( را بازي کرده بودم و برایم
شخصیت فرهنگي ،تحلیلي و جدي پیدا کرد .بیضایي
بــا یك شــناخت جامــع از فرهنگ دیــروز و آیینها و
ارزشهاي فرهنگي در عرصه نمایش دوباره اینها را به
جنبش درآورده و دســتمایه قرار داده بود که از همان
زمان بقیه آثــارش را خواندم و خاطره وزین و جدي از
شخصیت هنري و فرهنگياش داشتم و این باعث شد
که در دانشگاه و سال اول ،نمایش میراث او را کار کنم
و اتفاقا پایاننامه کارشناسيام هم اجراي نمایشنامه
فرمان بیضایــي بــود .از همان زمان احســاس کردم
احساس نزدیکي و تعریف درستي نسبت به او در زمینه
زبان و ارزشهاي فرهنگي و نوع عملکردش در تئاتر و
شیوه مواجههاش با تماشاگران دارم.

در ســال  ۶۸فرصتي دست داد که آرش را کار کنم
و در آن زمان تحلیلي نســبت به آرش داشتم که حس
ميکردم خیلي متفاوت است با دیگر آثاري که از آرش
اقتباس شــده است .سلحشور یك نمایش به نام آرش
شیواتیر نگاشته بود که تحتتأثیر تفکر پانایرانیسم بعد
از مشــروطه و پهلوي اول بــود که تفکر کاذبي بود که
ما ایرانيها را بســیار بافرهنگ و تمدن نشان ميداد و
بقیه دنیــا را بيفرهنگ که داشــتیم باافتخار به جنگ
دشــمنانش ميرفتیم و در ایــن جهانگیريها ،تمدن
ایراني را به همهجا ميبرد .همچنین سیاوش کسرایي
هم یك آرش بر مبناي تفکر استالینیســتي نوشته بود.
مسئله کیش شخصیت در آن مطرح بود؛ در آن سالها
پالخانوف یکي از منتقدان روس کتاب کیش شخصیت
را نوشته بود و در آن استالین را در حد خدایان باال برده
بــود و بقیه مردم و تودهها را در حــد مردههایي پایین
آورده بود و چون کســرایي قرابتي به تفکر روســیه آن
زمان داشت تحتتأثیر این تفکر آرش را طوري نوشته
بــود که او یكتنــه و در حد اعلی و بقیــه مردم چون
مردههایي فروافتاده تصویر ميشدند .همچنین فردوس
حاجیــان هم تحتتأثیر جنگ ایــران و عراق یك آرش

دیگر نوشته بود و به نظرم بیضایي فراتر از نظرگاه اینان
آرشي را نوشته بود که ميتوانستم آن را کار کنم.
از نظر بیضایي آرش قهرمان نیســت بلکه یك فرد
عادي است که در دل شرایط سخت و موقعیت تبدیل
به قهرمان ميشود .آرش مربوط به دوره منوچهرشاه
اســت که به همین دلیل فردوســي نامي از آرش هم
نميبرد چون در آن دوران ایران بارها از توران شکست
خورده است و این دوره شرمگین تاریخ ماست و بیضایي
طوري این شکســت را نشــان ميدهد که در آن آرش
بیشتر از دشمنان از دوستان ایرانياش لطمه ميخورد!
او آرش را طوري نشــان ميدهد که تیرش را نه با بازو
که بــا کینه مياندازد و قبل از اینکــه با کینه بیندازد با
ایزدمهر تحت عنوان پدر دیداري ميکند و همهچیز بر
او آشکار ميشود و آرش بیضایي این لطمات از دوستان
و دشمنان را به قله ميبرد.
بیضایــي آرش را در آغــاز دهه  ۴۰نوشــته و دقیقا
نميدانم که تحتتأثیر شکست مصدق در کودتاي ۳۲
این را نوشته باشد اما این هم شاید بتواند باشد .درواقع
او ميخواهــد خیانت دوســتان را در مقابل دشــمني
دشــمنان تصویر کند و به نظرم بیضایي بهدور از شعار

دارد یك حرکت تاریخي را نشــان ميدهــد و بنابراین
فلسفه خالص نیســت و او خیلي تحلیلگرایانه است
و ما را نســبت به این کنشهاي تاریخي آگاه ميکند و
هشدار هم ميدهد.
در ســال  ۶۸نه با اجراي من مخالفتي باشــد بلکه
بنابر مشــکلي که با بیضایي داشتند نگذاشتند بیش از
سه نوبت آن را در اداره تئاتر اجرا کنیم و بعدها در سال
 ۷۷آقاي وزیر وقت ارشاد از من خواست که دوباره آن
را اجرا کنیم و خودش هم در کنار رکنالدین خســروي
و علــي رفیعي و خیليهای دیگر دیدند .من در آنجا از
یك ماسك سبز همینطوري و به شکل تمریني استفاده
کــرده بودم که بیضایي به من ایراد گرفت که این ســبز
ميتواند تصورات اشــتباهي به مــردم بدهد که گفتم
همینطوري اســت و درکل با اجرا موافقت کردند .در
ســال  ۷۷هم که اجرا کردیم بــا نقد و نظرهاي مثبتي
مواجه شد و ما در آن از معماري زورخانه که بازمانده
فرهنگ مهري است استفاده کرده بودیم .بنابراین آنچه
بیضایي نوشــته فقط ربط به امروز ندارد بلکه ریشه در
تاریــخ دارد و همین تاریخیــت و جغرافیاي فرهنگي
ميتواند ارزشهاي کارش را بیشتر نمایان کند.

اشباح بیرونآمده از محاق
 ساسان گلفر :نام تعدادی از معتبرترین فیلمسازان
جهــان این هفته بــر پردههای ســینما خواهد تابید.
فیلمهایــی از ریدلی اســکات انگلیســی ،پل تامس
اندرسن آمریکایی و فاتح آکین ترکتبار مقیم آلمان در
برنامه اکران روزهای کریسمس تا سال نو گنجانده شده
است و بازیگرانی مانند دنیل دی لوئیس ،دایان کروگر،
کریستوفر پالمر ،ونسا ردگریو و آنت بنینگ در چند روز
آینده روی پرده خواهند آمد.
تمامپولهایدنیا
All the Money in the World

فیلمی که ریدلی اســکات در ابتدا بــا بازی کوین
اسپیســی در یکی از نقشهای اصلی ساخت و بعد
از طرح ماجرای رســواییهای جنســی ایــن بازیگر،
کریســتوفر پالمــر کهنــهکار را جایگزیــن او و تمــام
صحنههای مربوط به او را بهسرعت بازسازی کرد ،از
دوشنبه ۲۵ ،دسامبر )چهار دی( روی پرده آمده است.
این درام دلهرهآور  ۱۷۳دقیقهای اقتباســی اســت از
کتاب زندگینامهای »ثروت دردناک« اثر جان پارسونز
و داستان ربودهشــدن یک پسر  ۱۶ساله و باجخواهی
۱۷میلیونی از پدربزرگ ثروتمند او را بازگو میکند که با
خودداری بزرگ خاندان از پرداخت ،شرایط پیچیدهای
را رقم میزند .مارک والبرگ ،میشل ویلیامز و تیموتی
هاتن از دیگر بازیگران »تمام پولهای دنیا« هستند.
ریسمانشبح
Phantom Thread

رینولــدز وودکاک )دنیــل دی -لوئیــس( خیاط
مشــهوری اســت در لندن دهه  ۱۹۵۰که بهشــدت
شــیفته دانش اســت و آدمی دقیق و نکتهســنج در
زندگــی کــه وقتی با یــک زن جوان و پرشــور به نام
آلما )ویکی کرایپز( آشــنا میشــود ،روال زندگیاش
برهم میریزد .آلما مســتقل و مقتدر و بسیار متفاوت
با اشخاص دیگری اســت که رینولدز تاکنون شناخته
است و وقتی آشفتگی پرهیجانی را به زندگی رینولدز
وارد میکند ،به منبع الهام او بدل میشــود .این درام
 ۱۷۰دقیقــهای که در روز کریســمس روی پرده آمده،
دومین مورد همکاری پل تامس اندرســن کارگردان با
دی -لوئیس بعد از »خون به پا خواهد شد« )(۲۰۰۷
اســت .کارگردان طبــق عادت فیلمنامــه را نیز خود
نوشته است.
درمحاق
In the Fade

تازهترین فیلم فاتح آکین ،ســازنده »لبه بهشــت«
) (۲۰۰۷که از روز چهارشــنبه ،ششــم دی ،در اکران
محــدود در آمریکا به نمایــش درخواهد آمد ،درامی
است ۹۶دقیقهای که داســتانش در هامبورگ آلمان
میگــذرد .کاتیا )دایان کروگر( با شــوهری ُکرد به نام
نوری )نومان آکار( و پسر ششسالهاش زندگی میکند
و روزی که از ســر کار به خانــه برمیگردد ،درمییابد
که شوهر و فرزندش را در یک بمبگذاری تروریستی
از دست داده اســت .ردپای گروههای نئونازی در این
بمبگذاری دیده میشــود و کاتیا که مصمم اســت
عدالت را برقــرار کند ،همه روشهای ممکن را علیه
دو مظنون به کار میگیرد.
ستارههایسینمادرلیورپولنمیمیرند
Film Stars Don’t Die in Liverpool

پل مکگیگان اسکاتلندی که یک دهه پیش فیلم
»نمره شــانس اســلوین« ) (۲۰۰۶به کارگردانی او در
ایران روی پرده سینما رفته ،در تازهترین فیلم خود که
از روز جمعه ،هشتم دی ،به اکران سراسری میرسد،
بخشــی از زندگی بازیگر مشهور ســینمای کالسیک
آمریکا ،گلوریــا گراهام را تصویر کرده اســت .گراهام
)آنت بنینگ( که در سن باال کمتر نقشی ممکن است
در هالیوود پیدا کند ،به شــمال انگلستان میرود تا در
تئاتر ایفای نقش کند و عشــقی میــان او که چهاربار
ازدواج کرده و طالق گرفته اســت و چهار فرزند دارد،
بــا بازیگری جوان به نام پیتر ترنر )جمی بل( شــکل
میگیــرد .فیلمنامه را مت گرینهال بر اســاس کتاب
خاطرات پیتر ترنر با عنوان همین فیلم نوشته است.
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دستگیری مادر و پسر موادفروش در
تعقیبوگریز پلیس
 رئیسپلیس مبارزه با مــواد مخدر تهران بزرگ از
دستگیری مادر و پســری که اقدام به قاچاق و توزیع
مواد مخدر در تهران کرده بودند ،خبر داد .ســرهنگ
محمد بخشنده دراینباره گفت :از مدتی قبل مأموران
پلیس مبــارزه با مواد مخدر تهــران بزرگ از فعالیت
افرادی در زمینه خرید و فروش مواد مخدر باخبر شده
و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داده و
متوجه شدند که زن و مردی اقدام به توزیع مواد مخدر
در محدوده خیابان ایران و بهارســتان کردهاند .وی با
بیان اینکه مأموران به شــکل نامحســوس تحقیقات
خــود را روی این افــراد آغاز کردند ،گفــت :در ادامه
تحقیقات ،مأموران مطلع شــدند کــه این افراد قصد
دارند تا با خودروی ســواری  ۴۰۵مقادیر قابل توجهی
مــواد مخدر را از محدوده بزرگراه آزادگان وارد شــهر
کنند که در همین راستا مأموران اقدام به تعقیب این
افراد کرده و پــس از اطمینان از وجود مواد مخدر در
خود را روی این افراد اقدامات خود را برای دستگیری
دو متهم آغاز کردند .رئیسپلیس مبارزه با مواد مخدر
تهران بزرگ ادامه داد :مأموران برای دســتگیری این
افراد وارد عمل شــده و به آنان دســتور توقف دادند؛
اما دو متهم بدون توجه به دســتور ایست پلیس پا به
فرار گذاشــتند که در ادامــه تعقیبوگریز ،مأموران با
رعایت قانون بهکارگیری سالح اقدام به شلیک چندین
تیر به ســمت الستیک این خودرو کرده و سرانجام دو
سوداگر مرگ را در بزرگراه آزادگان زمینگیر و دستگیر
کردند .بخشنده با بیان اینکه این دو قاچاقچی مادر و
پسر بودند ،گفت :در بازرسی از خودروی متهمان ۱۴۰
کیلوگرم مخدر تریاک کشف و ضبط شد .به گفته وی،
پس از تشکیل پرونده برای دو متهم ،آنان برای ادامه
روند رسیدگی به جرم ،روانه دادسرا شدند.

چاقوی زورگیرها مسافر پراید را
کشت
 زورگیرانــی که طعمه خود را به قتل رســاندهاند،
دستگیر شدند .حدود ساعت شش بعد از ظهر چهارم
آذرماه ســال جاری مأمــوران کالنتری  ۱۴۱شــهرک
گلســتان در تماس بــا بازپرس کشــیک قتل پایتخت
اعالم کردند که جســد غرق در خــون یک مرد جوان
در خیابان کوهک کشــف شــده اســت .دقایقی بعد
از اعالم این خبر قاضی دشــتبان؛ بازپــرس ویژه قتل
پایتخت ،به همراه اکیپ تشــخیص هویت آگاهی در
محل کشــف جسد حاضر شده و تحقیقات درباره این
قتل آغاز شــد .تحقیقــات اولیه حاکــی از آن بود که
مقتول با ضربه چاقو به سفیدران پایش به قتل رسیده
اســت و سرنشــینان یک خودروی پراید مشکیرنگ
جســد وی را در خیابان رها کــرده و از محل متواری
شــدهاند .همزمان با انتقال جســد مقتول به پزشکی
قانونی تحقیقات برای شناســایی و بازداشت متهمان
آغاز شــد و کارآگاهان موفق به بازداشت آنها شدند.
یکی از متهمان این پرونده که به دادسرای امور جنایی
تهران منتقل شــده بــود ،در اظهاراتــش به بازپرس
گفت :روز حادثه مقتول را حوالی میدان آزادی ســوار
بر خودروی ســرقتی کرده و دقایقی بعد از سوارشدن
از وی زورگیــری کردیــم و در نهایت با ضربه چاقو به
ســفیدران وی ،او را به قتل رساندم .بررسیهای اولیه
از متهمــان این پرونده حاکی از آن اســت که آنها به
شــیوههای مشــابه مرتکب زورگیری از شــهروندان
شدهاند .تحقیقات از متهمان ادامه دارد.

شیطان گرمسار دستگیر شد
 مأمــوران پلیــس آگاهــی با یک ســرنخ کوچک
شــیطان گرمسار را دســتگیر کردند .ســرهنگ ابوذر
قربانی ،فرمانده انتظامی شهرســتان گرمسار ،گفت:
هفته گذشــته با تماس یک خانواده گرمساری مبنی
بر ربایش و آزارواذیت کودک هشتساله از سوی یک
مرد ،با مرکز فوریتهای پلیســی  ،۱۱۰مأموران پلیس
در صحنه حاضر شــدند و موضوع را تحت بررســی
قرار دادند .ســرهنگ قربانی افزود :کارآگاهان پلیس
آگاهــی پس از گفتوگوی اولیه بــا این کودک ،فقط
به یک سرنخ که نوع خودرو بود ،رسیدند و تحقیقات
تخصصی خود را آغاز کردند .این مقام انتظامی ادامه
داد :در تحقیقات شبانهروزی کارآگاهان پلیس آگاهی،
این خودرو را که صاحب آن فرد دیگری بود کشــف
و با فراخوان راننده متخلف آن را که مردی ۳۰ســاله
و اهــل یکی از شهرســتانهای اســتان همجوار بود
شناسایی کردند .فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار
از تکمیــل پرونده و تحویل این فرد متخلف به زندان
خبر داد و به شهروندان توصیه کرد :به فرزندان خود
بیاموزیم خودرو یا موتورســیکلت افراد ناشــناس و
غریبه را هرگز سوار نشوند.

سقوط مرگبار مادر و  ۲کودک از
ساختمان  ۵طبقه
 زن جوان و دو کودکش از طبقه پنجم ساختمانی
در رضوانشــهر به پایین سقوط کردند و جان باختند.
ساعت  ۱۱دیروز سقوط مرگبار سه عضو یک خانواده
در رضوانشــهر به پلیس گیالن اعالم شد .با حضور
مأموران پلیس آنها با جسد زن ۴۰ساله ،دختر ۱۰ساله
و پسر سهماهه روبهرو شدند .بررسیهای اولیه پلیس
نشــان میداد این افراد از طبقه پنجم ســاختمان به
خیابان ســقوط کردهاند .مأموران در ادامه تحقیقات
خود متوجه شــدند این افراد با مرگ خودخواسته به
زندگی خود پایان دادهاند .پلیس گیالن با تأیید این خبر
اعالم کرد بهزودی جزئیات این حادثه را اعالم میکند.
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درخواست مردی که در نزاع شبانه مرتکب قتل شد
شرق :مردی که در پی درگیری با دامادش یک برادر او را به قتل رسانده
و یکــی دیگر را معلول کرده ،هرچند به پرداخت دیه محکوم شــد اما با
درخواســت اعسار اعالم کرد توانایی پرداخت دیه را ندارد و این درگیری
زندگی او را خراب کرده است.
به گزارش خبرنگار ما ،ســال  ۸۸به مأموران پلیس بومهن خبر دادند
درگیری خانوادگــی در یک محله اتفاق افتاده اســت .زمانی که پلیس
به محل رســید ،دو نفر در این درگیری به شــدت زخمی شــده بودند .با
دســتگیری متهمان ،پرونده برای بررســی بیشتر به دادســرا فرستاده و
تحقیقات از متهمان آغاز شــد .متهم اصلی پرونده که یعقوب نام دارد،
گفت :دخترم با شوهرش مدتها درگیری داشت؛ چند روز قبل از حادثه
هم دخترم با شوهرش دعوا کرده و به خانه من آمده بود .دامادم خیلی
اصرار داشــت که دخترم به خانه برگردد اما دخترم قبول نمیکرد .شب
حادثه یکدفعه برق خانهام قطع شــد و بعد عــدهای به خانهام حمله
کردند و من را کتک زدند و وســایل خانهام را شکســتند .همه جا تاریک
بود و من نمیتوانســتم چیــزی ببینم؛ قصدم هم این نبود که کســی را
بزنم یا بکشــم اما از دیوارهای خانهام باال آمده بودند و درها و پنجرهها
را شکســتند و برق خانهام را قطع کردند و ما را زدند .من مجبور بودم از
خانوادهام دفاع و حمایت کنم و چارهای دیگر نداشتم.
وقتی داماد این مرد مورد پرســش قرار گرفت ،مدعی شــد پدرزنش
اجازه نمیداده همسرش به خانه او برگردد و به همین خاطر هم این کار
را کرده است .او گفت :خانواده همسرم در زندگی من دخالت میکردند
و به همین خاطر هم زندگی ما همیشــه دچار تنش بود .وقتی زنم قهر
کرد و رفت ،پدرزنم حاضر نشد او را به خانه من برگرداند و من هم برای
پسگرفتن زنم رفته بودم و برادرهایم هم به کمک من آمده بودند .او در

خانــه بود و در را باز نمیکرد و وقتی در را باز کرد ،به برادران من حمله
کرد ،یکی از آنها را به قتل رســاند و برادر دیگرم همچنان مجروح شده
که دیگر توانایی انجام کارهایش را ندارد و بهجز سرش هیچ جای دیگر
بدنش را نمیتواند تکان دهد.
بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواســت پرونده برای رسیدگی
به شعبه  ۴دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد .اولیای دم در جایگاه
حاضر شــدند و برای متهم درخواســت قصاص کردند .وقتی نوبت به
متهم رســید ،او اتهام قتل عمــدی را رد کرد و گفت :من در خانه خواب
بودم که برق خانهام را قطع کردند .با چوب و چاقو وارد خانهام شدند و
اعضای خانوادهام را کتک زدند؛ چارهای بهجز اینکه با آنها برخورد کنم
نداشتم .در آن تاریکی و نیمهشب به خانهام حمله شده بود؛ برای راندن
مهاجمان چه کاری باید میکردم؟
او افزود :دخترم با شــوهرش اختالف داشــت .دامادم همیشه او را
اذیت میکــرد اما حاضر نبود طالقش دهد .بارها بــه او گفته بودم راه
اینکه با زنی زندگی کنی ،این نیســت که اذیتش کنی اما گوش نمیکرد
من هم یک دختر بیشتر نداشتم و نمیتوانستم او را رها کنم.
با پایان جلسه رســیدگی هیئت قضات وارد شور شدند و متهم را به
دلیل اینکه دفاع مشروع کرده بود ،از اتهام قتل عمدی تبرئه کردند اما با
توجه به قطع نخاع و فلج کامل بدن یکی از شاکیان و مرگ یک نفر دیگر
او را به پرداخت سه فقره دیه انسان کامل محکوم کردند .این رأی مورد
اعتراض قرار گرفت و اولیای دم درخواســت تجدیدنظر کردند بااینحال
اعتراض وارد دانسته نشد و رأی صادره مورد تأیید قرار گرفت.
در حالی که پرونده برای اجرای حکم به دادســرا فرستاده شده بود،
متهم درخواســت اعســار کرد و گفت توانایی پرداخت دیه را ندارد .روز

گذشــته جلسه رسیدگی به این درخواســت برگزار شد .متهم در جایگاه
حاضر شــد و گفت :من هرچه داشــتم فروختم و خرج زندگیام کردم؛
حــاال به جز یک خانه کلنگی در یک روســتا هیچ چیــز دیگری ندارم و
شاهدانی هم آمدهاند تا بگویند چه اتفاقی افتاده است .بااینحال داماد
متهــم و مادر او یک بار دیگر گفتند درخواســت دیــه را بهطور کامل و
نقدی دارند .داماد متهم گفت :من و همسرم سالهاست که از هم جدا
شــدهایم و بعد از درگیری و اتفاقی که برای برادرانم افتاد ،ادامه زندگی
مشــترک ما غیرممکن بود .من کار میکنم و هزینه زندگی برادر معلولم
را که خیلی هم زیاد اســت میدهم و خانــوادهام را اداره میکنم؛ برای
تأمین آینده خانوادهام و برادر معلولم به این دیه نیاز داریم و باید یکجا
پرداخت شود .مادر مقتول هم گفت :این مرد اموال دارد؛ او زمین و خانه
دارد و میتواند پول ما را بدهد و من راضی به تقســیط نیستم و همه را
یکجا میخواهم.
سپس نوبت به شاهدان رسید؛ آنها تأیید کردند که متهم اموالی ندارد
و درباره وضع زندگی او گفتند :ما سالهاست که متهم را میشناسیم .او
از طریق چوپانی امرار معاش میکرد و زندگی معمولیاي داشــت .بعد
از ایــن حادثه بود که خانوادهاش از طرف خانواده شــاکی خیلی تحت
فشــار قرار گرفتند و هرچــه زمین و مغازه و اموال داشــتند ،فروختند و
تعدادی هم گوسفند داشتند که به خاطر وضعیت پدرشان مجبور شدند
آنها را هم بفروشــند و خرج زندگی کنند .به جز یک خانه کلنگی متهم
هیچچیز دیگر ندارد و ما حاضریم قسم بخوریم که او اموالی ندارد.
بااینحال اولیای دم قبول نکردند و مدعی شــدند شاهدان هم دروغ
میگویند .با پایان جلســه دادگاه هیئت قضات بــرای صدور رأی دادگاه
وارد شور شدند.

اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮى ﺑﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎى ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﻰ
شــرق :دو بــرادر که از یکــی از دوســتان برادر
دیگرشان عکس غیراخالقی تهیه کرده بودند ،با
انکار ادعای شــاکی گفتند فقط قصد انتقامگیری
داشتند .مدتی قبل مأمورانی که در محدوده کن
در حال گشــتزنی بودند ،سروصدایی را در یکی
از باغهای اطراف شنیدند و همین موضوع شک
آنها را برانگیخت .مأموران برای بررسی موضوع
وارد باغ شــدند که حالتی مخروبه داشت و پس
از آنکه کمی جســتوجو کردند با مردی عریان
روبهرو شدند که در باغ رها شده بود .مرد جوان که
حدود  ۲۰ســال داشت در اظهارات اولیه برادران
دوستش را عامل این کار معرفی کرد و گفت :در
قهوهخانه نشسته بودم که دو نفر از برادران یکی
از دوستانم سراغ من آمدند و گفتند که برادرشان
آنها را ســراغ من فرستاده است تا برای تفریح به
باغی برویم .من هم با توجه به شناخت قبلیای

کــه از آنها داشــتم همراهشــان آمــدم .در راه
همهچیز عادی بود تا وقتی که به اینجا نرســیده
بودیــم ،من متوجه چیزی نشــده بودم .وقتی به
داخــل این باغ آمدیم ،رفتار آنها عوض شــد و با
تهدید و کمی خشــونت من را مجبور به اطاعت
از خود کردند .آنها من را مجبور کردند لباسهایم
را دربیــاورم و بعد هم کمی مــن را کتک زدند و
دســتآخر هم از من فیلم و عکس گرفتند .فکر
میکنم آنها میخواهنــد با این کار از من اخاذی
کنند .با بهدستآمدن این اطالعات از مرد جوان
که در وضعیت نامناســبی بود ،شــکایتنامهای
تنظیم و در روز بعد پرونده او برای دریافت دستور
قضائی به دادســرای جنایی تهران ارســال شد.
بازپرس جنایی نیز پس از شنیدن اظهارات شاکی
پرونده دستور دســتگیری دو برادر را که با زور و
ارعاب اقدام به این کار کرده بودند ،صادر کرد .در

نهایت با تالش مأموران پلیس آگاهی دو برادر که
پس از اطالع از شــکایت کمتر در اماکن عمومی
حاضر میشــدند و تقریبا زندگــی مخفیانهای را
در پیش گرفته بودند ،در مخفیگاه خود دستگیر
شــدند .دو برادر در بازجوییهــا با تأیید کاری که
انجــام داده بودند انگیزه اخاذی را انکار کردند و
گفتند :ما اصال نمیخواستیم از دوست برادرمان
اخاذی کنیم چون به پول او احتیاجی نداشــتیم،
امــا ما این کار را کردیم چون میخواســتیم از او
انتقام بگیریــم ،او برادر ما را معتــاد کرده و این
کار او همیشــه در ذهن ما بود تــا اینکه این فکر
به ذهنمان رســید و در نهایت آن شب اجرایش
کردیــم .با این اظهارات دو متهم پرونده ،بازپرس
جنایی دستور بازداشت آنها را صادر کرد و هر دو
در اختیــار مأموران پلیس آگاهــی قرار گرفتند تا
تحقیقات درباره پرونده کامل شود.

شرق :مردی که همسرش را به قتل رسانده و پس از آن اقدام به خوزنی
کرده اســت ،در بازجوییها جزئیات جنایت خود را شــرح داد و گفت از
مدتها پیش با همسرش اختالف داشت.
ایــن پرونده از نخســتین ســاعات بامداد  ۱۱آذرماه گشــوده شــد و
کارآگاهان جنایی اســتان خراســانرضوی وقتی مطلع شدند زنی جوان
بر اثــر اصابت ضربات چاقو در بیمارســتان جان باخته اســت ،به آنجا
رفتنــد تا تحقیقات خود را آغاز کنند .آنها فهمیدند این زن به نام نرگس
همراه شــوهر ۲۷سالهاش به نام بابک به بیمارستان منتقل شده و بابک
نیز زخمی است .بررســیهای مقدماتی نوع و عمق جراحات فاش کرد
بابک خودزنی کرده اســت .بههمیندلیل این احتمال داده شد که بابک
بعد از کشتن همسرش اقدام به خوزنی کرده باشد .مرد جوان در همان
بازجوییهــای اولیه ایــن موضوع را تأیید کرد اما گفت چیز بیشــتری از
ماجرا به یاد ندارد و قادر به تشریح واقعه نیست.
کارآگاهان در ادامــه تحقیقات خود فهمیدند همســایگان این زوج
که از صدای مشــاجره آنها وحشــت کرده بودند و میدانســتند اتفاقی
غیرمنتظــره پیش آمده اســت در تماس بــا مرکز فوریتهای پلیســی

حتی به دادگاه خانواده هم رفتیم و در آنجا ما را به واحد مشاوره ارجاع
دادنــد ولی پیش مشــاور نرفتیم و به خانهمان برگشــتیم و همچنان با
هم زندگی میکردیم تا اینکه شــب حادثه دوباره مشاجره کردیم .داد و
فریادهای ما به حدی بلند بود که همســایگان مداخله کردند اما به آنها
گفتم اتفاق خاصی نیفتاده و دعوا تمام شده است .آنها هم به خانههای
خودشان رفتند«.
متهم در ادامه اعترافاتش گفت» :پس از رفتن همسایگان من هم به
پارکینگ رفتم و حشیش کشــیدم .هیچوقت جلوی همسرم مواد مخدر
مصــرف نمیکردم برای همین هــم از آپارتمان خارج شــدم اما وقتی
دوباره برگشــتم اصال در حال خودم نبــودم و تحتتأثیر مواد کنترلم را
از دســت داده بودم برای همین بهســمت نرگس رفتم و دخترمان را از
دســتش گرفتم بعد چاقویی از آشپزخانه برداشتم و از پشت چند ضربه
به او زدم و در ادامــه خودزنی کردم و از حال رفتم بعد از آن نمیدانم
چه اتفاقاتی افتاد .چشم که باز کردم در بیمارستان بودم«.
بنا بر این گزارش ،بازپرس بعد از ثبت اعترافات این مرد دستور داد او
بعد از اتمام درمان روانه زندان شود تا تحقیقات تکمیل شود.

ﺣﺒﺲ و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺮم آزار زن ﺟﻮان
شرق :چهار جوان که به دنبال کار وارد شرکتی شده
و زنــی را مورد تعرض قرار داده بودند ،به شــالق و
تبعید محکوم شدند .به گزارش خبرنگار ما ،یک سال
قبــل زنی به مأموران پلیــس مراجعه کرد و مدعی
شد از ســوی افرادی مورد تعرض قرار گرفته است.
او گفــت :من و خواهــرزادهام یک شــرکت کاریابی
تأســیس کرده بودیم و با هم کار میکردیم .یک روز
چهــار جوان برای ثبتنام به شــرکت مــا مراجعه

کردند و بعــد از ثبتنام باید به مــا پولی میدادند.
یکــی از آنها به خارج از دفتر رفــت که از عابربانک
پول بگیرد و ســه نفر دیگر در دفتــر ماندند .آنها به
ســمت من حمله کردند و مرا به اتاقی برده و مورد
آزارواذیت قرار دادند .وقتی نفر چهارم برگشــت ،او
هم مرا مورد آزار قرار داد و بعد آنها از شرکت خارج
شــدند و من را تهدید کردند ،درصورتیکه شــکایتی
بکنم بــا من برخــورد میکنند.بعد از شــکایت این

زن و آغــاز تحقیقات ،مأموران با شــمارهتلفنهایی
کــه از چهــار جوان به دســت آورده بودنــد آنها را
شناسایی و بازداشــت کردند .چهار جوان به تعرض
به زن جــوان اعتــراف کردند و گفتند :هیچ نقشــه
ازپیشطراحیشــدهای نبــود و ما میخواســتیم از
طریــق این شــرکت کار پیدا کنیم ،امــا یکدفعه به
ذهنمان رسید که این فرد را مورد تعرض قرار دهیم.
با پایان گفتههای متهمان ،پرونده برای محاکمه

آماده شــد .چهار متهم در برابر قضات ایســتادند و
باوجــود اینکه پیش از این بــه تعرض با زور اعتراف
کــرده بودنــد ،اینبار مدعی شــدند اجبــاری در کار
نبــوده و زن جــوان خودش راضی به ایــن کار بوده
اســت .با توجه به اینکه تعرض بــا اجبار مورد تأیید
پزشــکیقانونی هم قرار نگرفت ،در نهایت قضات،
چهار جوان را به  ۹۹ضربه شــالق و دو ســال تبعید
محکوم کردند.

اتوبوس مخصوص کریسمس  ۲۰کشته داد
 در ســانحه تصادف یــک دســتگاه اتوبوس مخصوص جشــن
کریسمس در فیلیپین  ۲۰نفر جان باختند.
در این حادثه که ساعت  ۳:۳۰صبح دیروز به وقت محلی فیلیپین
رخ داد ۲۰ ،نفر ازجمله چند کودک جان خود را از دست دادند.
اتوبوس مخصوص جشــن مســیحیان در راه رسیدن به کلیسای
مشــهور  Manaoagبــا جمعیتی که بــرای برگزاری جشــن تجمع
کــرده بودند برخورد کرد و فاجعه آفرید .یــک کودک پنجماهه ،یک
پسر هفتســاله و یک دختر ۱۰ســاله ازجمله کشتهشدگان هستند.
خبرگزاری فرانســه گزارش داد جانباختگان بخشی از یک خانواده
بزرگتر هســتند که با اتوبوس مخصوصی به نام »جیپری« مسافرت
میکردند .در ایــن حادثه تعداد دیگری نیز مجروح شــدهاند که به
بیمارستانها و مراکز اورژانس محلی منتقل شدند.
افزایش ۳۰درصدی اوردوز کارمندان آمریکایی در ادارهها
 نتایج یک بررســی جدید حکایــت از آن دارد که مصرف بیش از

شهادت مأمور مرزبانی در درگیری
با قاچاقچیان مسلح
 فرماندار ســراوان گفــت :در درگیری نیروهای
مرزبانی با اشــرار و قاچاقچیان مســلح در حوزه
مأموریتــی هنــگ مرزی ایــن شهرســتان یکی از
نیروهای مرزبان نیز به درجه رفیع شــهادت نائل
آمــد .درویش نارویی افزود :در این درگیری حدود
 ۲تــن مواد مخدر کشــف و دو قاچاقچی کشــته
شــدند .وی اظهــار کرد :در ایــن عملیات ضربتی
جانشــین یگان تکاوری  ۱۲۹مک سوخته سراوان
ســرگرد رسول طالبی از ناحیه گردن مورد اصابت
گلوله قرار گرفت که در حین انتقال به بیمارستان
به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

دستگیری دزد مراکز آموزشی
 رئیسپلیس آگاهی استان گلستان از دستگیری
ســارق ســابقهدار با  ۳۶فقــره ســرقت از مراکز
آموزشــی در گرگان و علیآباد خبر داد .ســرهنگ
مجتبی مروتی گفت :در پی چند فقره سرقت از مراکز
آموزشــی ،تیمی از مأمــوران اداره مبارزه با ســرقت
آگاهی ،تحقیقات برای شناســایی و دستگیری سارق
یا ســارقان را در دســتور کار خود قرار دادند.سرهنگ
مروتی افزود :در تحقیقات و پیگیریهای انجامشــده
مأمــوران موفــق شــدند با اســتفاده از ســرنخهای
بهدستآمده ،ســارق را شناســایی و متهم را در یک
عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند .رئیسپلیس آگاهی
استان گلستان ادامه داد :متهم در بازجویی پلیس به
 ۳۶فقره ســرقت در گرگان و علیآبــاد اعتراف کرد و
دو مالخر که اقدام به خرید وسایل مسروقه از متهم
میکردند شناسایی و دستگیر شدند .این مقام انتظامی
با اشاره به کشف مقادیر قابلتوجهی کاالی مسروقه از
مالخرها تصریح کرد :متهمان پس از تشکیل پرونده
برای انجام مراحــل قانونی تحویــل مراجع قضائی
شدند.

 رئیسپلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان از
دستگیری اعضای یک باند چهارنفره سارقان داخل
خودرو و کشف یک میلیارد ریال اموال مسروقه در
اصفهان خبر داد .سرهنگ »ستار خسروی« گفت :در
پی وقوع چندین مورد سرقت داخل خودرو در منطقه
شرق اصفهان ،شناسایی ســارق یا سارقان در دستور
کار کارآگاهان پایگاه شــرق پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ خسروی افزود :با انجام تحقیقات و اقدامات
تخصصی از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی سه سارق
و یک مالخر شناســایی شــدند و پــس از هماهنگی
بــا مقــام قضائــی در دو عملیات ضربتی دســتگیر
شــدند .این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه سارقان
در بازجوییهای تخصصیای که از ســوی کارآگاهان
پلیس آگاهی به عمل آمد ،به سرقت یک میلیارد ریال
اموال از خودروی شهروندان اعتراف کردند ،بیان کرد:
در ایــن رابطه متهمان برای انجام اقدامات قانونی به
مراجع قضائی تحویل داده شدند.رئیسپلیس آگاهی
استان در پایان به همشهریان توصیه کرد :هنگام ترک
خــودروی خود دقت کنید که درها و شیشــهها کامال
بســته باشــد ،اتومبیل خود را به لــوازم ایمنی نظیر
دزدگیر ،سوئیچ مخفی ،قفل فرمان و قفل سوئیچی یا
قفل پدال و سایر وسایل بازدارنده مجهز کنید و وسایل
شخصی )کیف ،اسناد و مدارک( و اموال باارزش خود
را داخل خودرو ،بهویژه روی صندلی و در معرض دید
قرار ندهید.

دستگیری کالهبردار ۵۰میلیاردی
 رئیسپلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کیش
از دستگیری شخصی کالهبردار با عنوان کارپرداز
و واســطه ســوییفت از تجار جزیره کــه مبلغ ۵۰
میلیــارد ریال کالهبــرداری کرده بــود ،خبر داد.
ســرگرد »روحاله زمانی« گفت :در راســتای رسیدگی
به چند فقره پرونــده کالهبرداری از فعاالن اقتصادی
جزیره به وســیله یک صرافی ،مراتب در دســتور کار
مأموران قرار گرفت .وی بــا بیان این مطلب افزود :با
شکایت مالباختگان و با همکاری پلیس آگاهی تهران
بزرگ ،متهم در مخفیگاه خود در تهران شناســایی و
دستگیر و برای سیر مراحل قانونی و قضائی به دادگاه
تحویل داده شد.

کالهبردار ۱۶۰میلیاردی
دستگیر شد

ﭘﻨﺞ ﻗﺎره
حد مواد مخدر و الکل از سوی کارمندان در ادارههای ایاالت متحده
آمریکا تا ابتدای سال  ۲۰۱۷با  ۳۰درصد افزایش مواجه بوده است.
براســاس گزارشهای موجود ،در ســال  ۲۰۱۶بیش از پنج هزار
کارمند و کارگر در اثر اســتعمال بیش از حد مواد مخدر در ادارههای
این کشــور جان خود را از دســت دادهاند که این رقم به نسبت سال
 ،۲۰۱۵با بیش از هفت درصد رشــد روبهرو بوده اســت .آمار و ارقام
بهدســتآمده نشان میدهد مرگومیر کارمندان در اثر خودکشی نیز
در سال  ۲۰۱۶به باالترین میزان خود رسیده است .بررسیهای دولت
آمریــکا در ارتباط با مصرف الکل و مــواد مخدر کارمندان ادارههای
این کشــور نیز نشان میدهد مصرف الکل و مواد مخدر در میان قشر
کارمند و تقریبا تحصیلکرده ایاالت متحده آمریکا  ۳۲درصد افزایش
داشته است .براســاس دادههای موجود ،در سال  ۱۶۵ ،۲۰۱۵نفر در
ســاعت کاری و وقتی در اداره حضور داشتهاند در اثر مرگ ناگهانی
جان خود را از دســت دادهاند و این در حالی اســت که این رقم در
ســال  ۲۰۱۶به  ۲۱۷نفر افزایش یافته است .وزارت بهداشت آمریکا
در بیانیهای اعالم کرد :این اعداد و ارقام تنها بخش کوچکی از مرگ

رﺧﺪاد

انهدام باند میلیاردی سارقان
داخل خودرو

ﺑﻰﮐﺎرى ﻣﺮد؛ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز وﻗﻮع ﻫﻤﺴﺮﮐﺸﻰ
موضــوع را اطــالع داده و مأموران بعد از حضــور در محل با پیکرهای
خونین این زوج مواجه شــده بودند .پــس از آن بابک و نرگس از طریق
اورژانس به بیمارســتان منتقل شدند و اگرچه پزشکان تمام تالش خود
را برای نجات جان زن جوان به کار گرفتند شــدت ضربات بهگونهای بود
که این زن تسلیم مرگ شد.
افسران جنایی برای پیبردن به چگونگی وقوع قتل به محل سکونت
ایــن زوج رفتند و به پرسوجو از همســایگان پرداختنــد .یکی از اهالی
ساختمان به پلیس گفت» :این زن و شوهر از مدتها قبل با هم اختالف
داشــتند و تا جایی که ما در جریان هستیم قرار بود از هم جدا شوند اما
شب حادثه دوباره با هم درگیر شدند و این اتفاق رخ داد«.
متهم بعد از بهبودی نســبی برای بازجوییهای تکمیلی به دادســرا
منتقل شــد .او کــه همچنان میگفت جزئیات ماجــرا را به خاطر ندارد
وقتی در برابر ســؤاالت پیدرپی بازپرس ویژه قتل قرار گرفت ،به تشریح
وقایــع پرداخــت .او گفت» :من و نرگس از مدتهــا قبل با هم اختالف
داشتیم و از وقتی من بیکار شدم دعواهایمان هم شدیدتر شد بهگونهای
که تصمیم گرفتیم با وجود داشــتن دختری ششماهه از هم جدا شویم
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در اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر اســت؛ چراکه در ســال ،۲۰۱۶
 ۶۴هــزار نفر در اثر ســوءمصرف مواد مخدر و الــکل جان خود را از
دســت دادهاند .طبق گزارش جدید ،این نــوع مرگومیرها در چهار
سال گذشته به میزان حداقل  ۲۵درصد افزایش یافته است.
آمار تلفات سیل فیلیپین به  ۲۳۰نفر رسید
 جاریشــدن ســیل در فیلیپین طی روزهای گذشــته جان تعداد
بســیاری از مــردم ایــن کشــور را گرفته اســت و هر روز بــر تعداد
کشتهشدگان افزوده میشود.
شمار جانباختگان سیل ناشی از تندباد دریایی در فیلیپین به ۲۳۰
نفر رسیده است و بیش از  ۱۶۰نفر دیگر نیز مفقود شدهاند.
براســاس گزارش شینهوا ،توجهنکردن شــهروندان به هشدارها
مبنی بر رساندن خود به مکانهای امن علت افزایش تلفات از سوی
مقامات اعالم شده است.
ســیل و رانش زمین که از روز جمعه بخــش جنوبی فیلیپین را
تحتتأثیر قرار داده ،هنوز ادامه دارد.

 فرمانــده انتظامــی اســتان خوزســتان گفت:
بــا هوشــیاری پلیــس آگاهــی ،کالهبــردار ۱۶۰
میلیاردریالــی در بهبهان دســتگیر شــد .ســردار
»حیدر عباسزاده« در تشــریح ایــن خبر گفت :در پی
وقوع چندین فقره کالهبرداری تحت عنوان پرداخت
تسهیالت بدون بهره ،پلیس آگاهی بهبهان به صورت
ویژه رسیدگی به این پرونده را در دستور کار خود قرار
داد .وی افــزود :کارآگاهان پلیس بــا انجام اقدامات
اطالعاتی متهم را شناســایی و در عملیاتی دســتگیر
کردند.
ســردار عباسزاده ادامه داد :متهم در تحقیقات
پلیس به کالهبرداری  ۱۶۰میلیارد ریال از بیش از صد
نفر از شهروندان بهبهانی با وعده پرداخت تسهیالت
بدون بهره اعتراف کرد.
این مقام انتظامی اذعان کرد :متهم پس از تشکیل
پرونده با قرار ۳۰۰میلیاردی راهی زندان شد.
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حقوق زنان در میزگرد »شرق« با طیبه سیاوشي ،شهال اعزازي و شهناز سجادي

ﻧﮕﺎه

صراط سرزمینم

اولویتشان سیاست است نه زنان

خواستیم ...شد

ﺷﺎرﻣﯿﻦ ﻣﯿﻤﻨﺪيﻧﮋاد
ﻣﺆﺳﺲ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﻰ )ع(

بدگو -بنای قدیمی و فرســوده  -۱۳چای خارجی -تابان
و درخشــان -پاک از تهمت – بوی رطوبت  -۱۴باقیمانده
دانههــای روغنــی -خیابانی عریــض و زیبــا در پاریس
 -۱۵فالنی -شوفر -بازی و سرگرمی.

ﺣﻞ ﺳﻮدوﮐﻮ 1998

افقي :
 -۱بخیه درشــت در خیاطی -قاره کریستفکلمب-
پشــت گرم  -۲تنقالت بیخاصیت -پزشک نامدار ایرانی
کــه در جوانی شــاه ســامانی را معالجه کــرد  -۳گیاه
تاالبها -بازیگر خانم فیلم آذر )در حال اکران( -صدای
پارهشدن کاغذ  -۴به حد مطلوب نرسیده -وسیله کمک
حرکتی بیماران -ســنگ چاقوتیزکنی  -۵تکاپوی بســیار
و بیحاصــل -ســخنچین -ماه نو  -۶بــا خیر و برکت-
شــب خاطرهانگیز پاییز -پاک  -۷منفک -جامه پشــمی
دســتباف -ایســتادگی در برابر دشــمن  -۸اشــاره به
دور -ارباب -آشکار -ســنگریزه  -۹کاله مردانه قدیمی-
هفتم -لوازم منزل  -۱۰دســته هاون -شیخنشین امارات
عربــی -پیاپی  -۱۱همکاری در انجام کاری -زبانه آتش-
ارتعاش  -۱۲فشــار روحی -زیبــا و دلفریب -جنگی بین
نادر شــاه و شاه گورکانی  -۱۳من و شما -از ثروتمندترین
نویســندگان جهــان و ملقب بــه پدر ادبیات وحشــت-
پهلوان  -۱۴نوشتهای که هنوز تنظیم نهایی نشده است-
از باشگاههای فوتبال ایتالیا  -۱۵نامی دخترانه -از ظروف
آشپزخانه – غزال.
عمودي :
 -۱قدیمــی و باســتانی -خریــد و فروش اشــیای
دســتدوم -از ســازهای عربی  -۲پایتخــت زالندنو-
دوســتی و رفاقت  -۳حرف ربط -ســخنوران -عصیان
و سرکشی -محکمکردن  -۴ســیاهی لشکر سینمایی-
نشــان تجاری کاال -ضمیــر متکلم وحــده  -۵از یاران
امــام علی)ع( که در جنگ صفین شــهید شــد -نوعی
سسغلیظ -بزدل  -۶شهرستانی در آذربایجان شرقی-
زاینده -کهن  -۷سراینده سایه عمر -گلی زینتی -بسیار

آرماني بود و مثل صحنه تئاتر گذشــت .ازدواج من کامال
سنتي بود و در جلساتي که صحبت شد درباره مسائلي که
مربوط به حقوق خانمهاست صحبت کردیم.
 خودتان دغدغهاش را داشتید؟
سیاوشــي :آن زمان دانشــجو بودم و برایم مهم بود که
بتوانم بــه تحصیلم ادامه دهم و ميخواســتم آنچه در
ذهنم ميخواهم پیش ببرم با ازدواج محدود نشوند.
 زندگي یك خانم نماینده مجلس شرایط متفاوتي
دارد .آیا پســرتان تا به حال نگفته با کســي ازدواج
خواهد کرد که مثل شما خیلي پرکار نباشد یا همسرتان
به شغل شما ایراد نميگیرند؟
سیاوشي :بحث خصوصي است اما دخترم زماني که ،۱۶
۱۷ساله بود همیشــه ميگفت من مادر شاغل نميشوم
چون خاطره بدي از مهدکــودك در ذهنم دارم .این گفته
در ذهن من مانده و دخترم نظرش تغییر کرده .اما االن در
خانواده کامال با من موافق و همراه هستند.
 به این دلیل پرســیدم که چقدر ميتوانیم به یك
مرد حق دهیم که درباره میزان فعالیتهاي همسرش
تصمیم بگیرد؟ به هر حال ،ما شاغل هستیم و آنطور
که یك خانم خانهدار ميتواند به کارهاي خانه برسد ،ما
نميتوانیم .در همه دنیا هم همینطور است .با توجه
به سنتهاي جامعهمان چقدر دراینباره ميتوانیم به
مردان حق بدهیم؟
سیاوشــي :این بحث فرهنگي اســت .گاهي در تعامالت
زندگــي »من اجازه ميدهم« یا »مــن اجازه نميدهم« را
شاید من حس نکرده باشم که کسي دیگر کامال درك کرده
باشد .اما بحث قانون است و ما مدام تأکید ميکنیم قانون
اگر موارد تبعیضآمیز نسبت به زنان را از بین ببرد ،زندگي
بین زن و مرد قاعدتا متفاوت خواهد شد.
 به نظرتان اگر در جامعه ما این تغییر قانون اتفاق
بیفتد چقدر خانوادهها قبولش خواهند کرد؟
اعــزازي :بگذارید کمي عقب برگردیم .وقتي شــما این
سؤالهاي شخصي را پرسیدید ،یاد تحقیقي که مدتها
پیش انجام داده بــودم افتادم؛ در ایــن تحقیق از افراد
باتحصیالت و در طبقه متوسط درباره چگونگي ازدواج
و مســائل مربوط به آن سؤال شــده بود و براي این گروه
خــاص ،ازدواج در حال تغییر بــود .ميتوان با توجه به
شــرایط ازدواج قشــر تحصیلکرده ،از روند رســیدن به
خانواده برابريخواه نام برد .متأســفانه در شرایط کنوني
از طریق تبلیغاتي که انجام شده و تأکید بر حقوق بیشتر
مردان نســبت به زنان ،مســائلي مطرح شــدهاند که بر
نابرابري میان زن و مرد تأکید دارند؛ اما باید توجه داشت
که تا صد ســال پیش چنین شــرایطي در همهجا وجود
داشــت و شــرایط تنها با تالش و کوشــش و همچنین
افزایش آگاهي افــراد جامعه و البتــه تغییرات قانوني
متفاوت شد .در نتیجه ،در بسیاري از کشورها قوانین تغییر
کردند و افراد جامعه با توجه به اعتمادي که داشــتند،

این تغییرات را قبول کردند؛ زیرا قوانین هر کشــوري باید
نگاهي به شرایط کنوني جامعه و احتماال تغییرات آن در
آینده نیز داشته باشند .مشکلي که در قوانین ایران وجود
دارد ،این اســت که بدون توجه به شــرایط اجتماعي و
روابط میان زنان و مردان در خانواده است و بهاینترتیب،
بسیاري از مشکالت بهخصوص درباره حق مردان بر زنان
یا قوانین ارث که از آن نام بردید ،دیده ميشــود .قوانین
موجــود بهویژه برای خانواده و مســائل زنان با آنچه در
بخشي از مردم و طبقه روشنفکر بهعنوان تحصیلکرده
وجود دارد ،همخواني نــدارد .تا زماني که زندگي خوب
پیش ميرود ،زن و مرد با هم شــریك هستند؛ اما زماني
که مشــکلي در زندگي به وجود بیایــد ،فردي که قانون
به او قدرت داده از قدرتش اســتفاده ميکند؛ مرد است
که ميتوانــد بدون ارائه دلیل ،طالق بدهد و زن اســت
کــه حتي به علت آزار و اذیتي کــه در خانه وجود دارد،
بهســختي ميتواند بــه طالق و جدایي برســد .درواقع
در شــرایط معمولي زندگي خانوادگي ،افراد بهخوبي با
یکدیگر زندگي ميکنند؛ ولي در صورت وجود مشــکلي
که بایــد از روشهاي قانوني حل شــود ،حقوق مردان
بسیار بیشتر از زنان است و این نابرابري خود به مشکالت
دیگري در جامعه و خانواده ميرسد.
 دولــت در حال کار روي الیحهاي اســت که در
صورت اجرا ،برخي خألهاي قانوني درباره زنان را پر
ميکند .اگــر بخواهیم خیلي منطقي نگاه کنیم ،چقدر
از مسائل قانوني در حوزه زنان را میتوان حل کرد؟
سجادي :براي پاســخ به این پرسش باید به سؤال قبلي
برگردیم که بــا تغییر قوانین ميتوانیم فرهنگ جامعه را
تغییر دهیم یا نه و اینکه جامعه مردساالر ظرفیت پذیرش
قوانیــن مترقي در حوزه زن را دارد یا نه .به نظرم فرهنگ
و قانون بر هم تأثیر ميگذارند .در  ۴۰ ،۳۰ســال گذشــته،
قوانین مدني فقهي کشــورمان که در دهه  ۳۰تصویب و
امروز حاکمیت دارد ،در مواردي اصالح شــد؛ درحاليکه
هنوز قانــون مدني مرد را رئیس خانواده ميداند ،امروزه
با تغییر رویکرد فرهنگي جامعه ما ،رابطه افراد خانواده
بهخصوص زوجین ،رئیس و مرئوسي نیست .یا جایي که
ميگوید مرد ميتواند زن را از اشتغالي که دارد منع کند!
خــب این مقررات در کنارش هــم فرهنگ این جامعه را
ميســازد ...در نتیجه قانون وارد حــوزه فرهنگ و عرف
جامعه ميشــود ..قانون ارث زوجــه از دهه  ۳۰تا دهه
 ۸۰به این صورت بود که اگر شــوهر فوت ميکرد ،زوجه
از ماترك شــوهر صرفا از اعیانــي ارث ميبرد و از عرصه
چیزي به دست نميآورد .اگر شوهر باغي داشت ،خانم از
زمین باغ ارث نميبرد و از درختها ارث ميبرد؛ اما بعد
از  ۲۰ ،۱۰سال فعالیت حقوقدانان و فعاالن مدني و زنان،
این قانون اصالح شــد و زن از قیمت کل ماترك شــوهر
اعــم از عرصه و اعیان ارث ميبــرد .البته هنوز در زمینه
ارث زن تبعیضهای قانوني بســیاري وجود دارد .جالب
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ســخت و مشــکل  -۸جانور کیســهدار درختی استرالیا-
ســومین قله بلند ایــران  -۹مؤثر و مفیــد -الزم -نارس
 -۱۰شهرستانی در استان قزوین -رسوم -خأل  -۱۱شماره-
غیراصلی -ابزار نجاری  -۱۲فوق ستاره فوتبال آرژانتین-

ﻋﮑﺲ :ﻋﺒﺎس ﮐﻮﺛﺮي ،ﺷﺮق

 در زمســتان ســال  ۱۳۸۲در همین ماه آذر
بــر فراز پل عابــر پیاده دیدمش کــه بر محور
عصاي عجز زیر بغلش ميگشــت .کت بزرگ
خاکســتريرنگش که در سرآســتین تا خورده
بود و دمپایي آبيرنگ بیمارســتاني و تکپاي
برهنــهاش در آن ســرما ســریعتر از هرچیــز
نظرت را ميگرفت .دختربچهاي هشتســاله
بــا موهایي کوتاه که بر مــدار ذهن این میدان
رســالت به گدایي و آدامسفروشي آمده بود.
ترســي بيرحم بر خطــوط عاطفه چهرهاش
ماسیده و مهر شیار شیرین کنار لبش خشکیده
و رســوب خاکوخل بر ســر و صورت و اندام
نحیف و بهاستخواننشســتهاش ميرســاند
سالهاســت که در تحمیل بيتوجهي زندگي
ميکند .جمعیتي نداشــتیم؛ تنهــا یک کانون
دانشــگاهي در دانشگاه شریف بودیم و همین
و بس ،اما با ورود دو ،سهســاله به معضالت
اجتماعيمــان ميدانســتیم کودکــي که یک
پا ندارد و به گدایي ميایســتد ممکن اســت
بهعمــد براي زمینگیــري و ترحمخریدن پاي
رفتنش را به ساتور سنگدلي قطع کرده باشند
و فهم این کار از درمان زخم با نشــاندن آتش
بر آن بهراحتي میسر است.
بــه بــازي بــر ليلــي اینسوشــدن و
آنسوشــدنش نشســتم .صــورت ســرمازده
خاکسترياش ،پاســخ اخمش به لبخندم ،در
آن مهمردگي زمســتاني هنــوز خاطرم را بعد
از اینهمه سال ميآشــوبد و همه وجودم را
چنگدرد ميکنــد .بياطمینــان و بياعتماد
در الک کتش بر آســفالت نیمبند پل نشســت
و مردمــان زیــر پل را منظره پشــت ســرش
کــرد؛ مردمانــي کــه در روزمرگــي و آمدنم
بهرچهبود از اینســو به آنســو ميگذشــتند
و انگارنهانــگار سرماســت و کودکي یخزده و
معصــوم تکافتادگي و تنهایياش را بر ســر
این گذر به حراج گذاشــته .نامش را پرسیدم،
پاسخ ســریع داد که آدامس ميخري که اگر
خریدار نیستي ،نایســت و مزاحم کسبم نشو.
با انگشــتان نحیف دســت کوچک پــر از ترد
ترکهایي بهخوننشســتهاش با آدامسهاي
در جعبه بازي ميکرد و بــه تصورت ميآمد
تنها رنگ زندگي این کودک همین قرمز و زرد و
سبز جلد آدامسهاست که در این بيآدمیت
برایش تنوع و ســرگرمي شده .حرص و سعي
انگشــتانش بــراي دریافــت حس شــیریني
آدامسهــا حکایــت تحریم و نداشــتن حق
خوردن حتي یک حب آدامس کامت را تلختر
ميکرد.
دیگر در آن روزگار به پیگیري از وضعیت آن
کودک از آن پل ميگذشتم .باالخره تکپایش
را دیدم .آري از ساق پا قطع شده بود و جایش
را نیز ســوزانده بودند .همه وجودمان به درد
آمده بــود و به توان حنجره دانشــجویيمان
داد شــدیم و در این اداره مربوطه تا آن اداره
نامربوط و با پاهاي داشتهمان در سرزمیني که
حق پاي کودکي را گرفتهاند شرمزده شروع به
دویدن کردیم و به فهمي تلخ رســیدیم .اینکه
مدیران به تلخي وجود پدیده کودکان بر گذر را
انکار ميکردند و در روي تو ميبستند.

شــهرزاد همتــي :آمدهاند دربــاره حقوق زنــان و الیحه
منع خشــونت علیه زنــان حرف بزنند؛ شــهال اعزازي ،از
جامعهشناســان برجســتهاي که در دانشــگاه مطالعات
زنــان درس ميدهد ،طیبه سیاوشــي که به قول خودش
با کفشهاي آهني آمده تا این راه دشــوار را هموار کند و
شهناز ســجادي که از زمان معاونت امور زنان و خانواده
دولت یازدهم روي الیحه منع خشــونت کار کرده و حاال
در قامت یــک حقــوقدان صحبت ميکنــد .ترجیعبند
حرفهایشان این است :اگر خواستگاري که نميپذیرد در
شــرایط برابر و با حقوق برابر با یک زن ازدواج کند ،خب
برود! اصال همان بهتر که برود. ...
 برخي قوانین مــا باورهایي به زنــان القا ميکند
که آنها موجودات ضعیفتري هســتند .مثال در خیلي
از قوانین یا صحبتهاي مســئوالن زنــان ،معلوالن،
ســالمندان و کودکان در کنار هم ذکر ميشــوند .باور
اجتماعي هم با این طبقهبندي تقویت ميشود که زنان
مثل کودکان ناتواناند یا مثل معلوالن محجور هستند.
موافقید که این تأثیر مخربي روي ذهن دارد؟
شهال اعزازي :البته زنان و کودکان معموال با یکدیگر مطرح
ميشوند ،اما درباره سالمندان یا افراد معلول کمتر بحث
ميشــود و اصوال این افراد از چشمها پنهان ماندهاند .اما
زنان و کودکان با هم گفته ميشــوند ،زیرا خانواده ترکیبي
از زن و کودکان و مرد به عنوان سرپرست خانواده در نظر
گرفته ميشــود .خانوادهاي که در جامعه ما بر آن خیلي
تأکید ميشود اما خانوادهاي سلسلهمراتبي است .مردان
سرپرســت رئیس خانواده هستند و دیگران از آنها تبعیت
ميکنند .این شکل خانواده از قبل وجود داشت و احتماال
در حال تغییر و رســیدن به خانواده برابر بود که مشارکت
همه افراد در خانواده درخواســت ميشد .اما بار دیگر در
شرایط کنوني برتري مردان بر زنان مطرح ميشود .دالیل
مختلفی در تأکید بر برتري مرد بر زن دخیل هستند که در
اینجا نميتوان به همه آنها پرداخت.
سجادي :درباره موضوع قائل به تفکیك هستم .جایي که
قرار است محرومیت از یكسري حقوق اجتماعي تعیین
شود مثال براي افراد غیررشــید و کال محجورین ،اگر زنان
را همردیف محجورین بیاورند ،توهین اســت .نمونهاش
را در تاریخ داریم .در آییننامه انتخابات بعد از مشــروطه
گفته ميشــود صغار ،مجانین و به طور کلي محجورین و
زنان ممنوع از شــرکت در انتخابات هســتند .این یك نوع
ادبیات توهینآمیز است زیرا به طور تلویحي زنان در ردیف
و همشــأن و همتراز محجورین جلوه داده شدهاند .اما در
مواردي منظور از ذکر نام زنان در کنار کودکان ،سالمندان
و سایر محجورین به عنوان اقشار آسیبپذیر ،نگاه حمایتي
است و رویکرد توهین و تحقیر ندارد .واقعیت این است که
متأســفانه در جامعه ما زنان و کودکان ،بیشترین قربانیان
خشونتند و باید مورد حمایت قانون قرار گیرند .این رویکرد
در الیحه حمایــت از کودکان که در کمیســیون حقوقي
مجلس مراحل بررســي و تصویب را سپري ميکند و نیز
در الیحه تأمین امنیت زنان که انشــاءاﷲ هرچه زودتر از
دولت به مجلس ارسال شود ،وجود دارد .از مقابل حجم
خشــونتهاي جنســي و خشــونت فیزیکي علیه زنان و
کودکان در جامعه نميتوان بيتفاوت عبور کرد.
 خانم سیاوشي ،مدرك تحصیليتان چیست؟
سیاوشي :فوقلیسانس روابط بینالملل.
 زمــان ازدواج چقدر دربــاره حقوقــي که زنان
ميتوانند در زمان ازدواج از همسرشان بگیرند ،اطالع
داشــتید؟ با همســرتان در این زمینه بحث داشتید؟
هیچگاه تصور کردید که مهریه نگیرید و یكسري حقوق
را داشته باشید؟
سیاوشي :در خانواده من خیلي به مهریه توجه نميشود
و مالكها متفاوت هســتند .خیلي روي این مسئله بحث
نکردم و براي همســرم هم میزان مهریهام شوكآور بود.
البته ســال  ۶۵که ازدواج کردم بــه نظرم دورهاي بود که
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اینکه با وجود اصالح این مورد و سایر موارد اصالحشده
قانون مدني که جنبه فقهي داشــته ،کسی برای اعتراض
به خیابان نیامده و به اصطالح آب از آب تکان نخورد .این
امر حکایت از آن دارد که جامعه آمادگي پذیرش اصالح
قوانین بهروز و بر اســاس عقــل و ضرورتها و انصاف و
عدل را دارد .بســیاري از معضــالت حوزه زنان به همین
سادگي حلشــدنی هســتند؛ ازجمله مطالبه زنان برای
رفتن به اســتادیومها که این موضــوع نیز با همین روش
اصالح قوانین بر مبنــاي توجه به فرهنگ امروز جامعه،
امکانپذیر است.
 چه مدت روي این الیحه کار کردهاید؟
ســجادي :در اصل این الیحه به صــورت خام در دوره
رئیسجمهــور قبلي تهیه شــد؛ اما ظاهــرا یا به لحاظ
نگاه ویژهاي که نســبت به زنان در آن دوره حاکم بوده
یــا هر دلیل دیگــري ،ایــن الیحه مســکوت ميماند و
در دوره دولــت یازدهــم مورد بازنگري قــرار ميگیرد.
کارشناسيهاي متعددی از جنبههاي مختلف روي این
الیحه اعمال شد؛ متولي این الیحه معاونت امور زنان و
خانواده ریاستجمهوری بوده که از نظرات کارشناسي
تیمهــاي مختلــف تخصصي در همه ابعــاد حقوقي،
قضائــي ،جامعهشــناختي و فقهــي اســتفاده کرده تا
الیحهای جامع در نفي خشونت علیه زنان ارائه شود .به
لحاظ پیشبیني مجازات اعمالکنندگان خشونت ،الیحه
برای آخرین بررسي به قوه قضائیه ارسال شد تا با حضور
نماینده دولت ،مورد بررسي نهایي قرار گیرد .به نظرم در
حال آمادهسازي براي ارسال به مجلس شوراي اسالمي
باشد .به مســائل شرعي توجه شده و جرمانگاري انواع
خشونتها علیه زنان مبني بر اعمال مجازاتها نوآوري
قابلتوجهي است .آداب و رسوم متنوع و متفاوت عرفي
در چهار گوشه کشــور رویکرد و نگاه خشني علیه زنان
دارد؛ مثل رسوم خونبس ،ازدواج کودکان یا الزام عرفي
زنان به بردن جهیزیه به خانه بخت بهعنوان خشــونت
عرفي در این الیحه دیده شــده اســت؛ درحاليکه قبال
تجربهاي دربــاره حمایت ویژه از زنان تحت خشــونت
نداشتیم .حتي حق طالق براي زنان خشونتدیده نیز به
نوعي لحاظ شده که اگر زني در معرض چنین خشونتي
باشــد ،دادگاهها مکلف هســتند طالق این زن را صادر
کنند .درحالحاضر اگر حکم محکومیت شوهر به اتهام
ضربوجــرح زن را در دادگاه بــراي طالق زوجه از نظر
عدم تأمین جاني مورد استناد قرار دهیم ،گفته ميشود
یك فقره سابقه ضربوجرح زن ،براي عدم تأمین جاني
کافي نیست؛ درحاليکه ممکن است چندینبار خشونت
رخ داده باشــد و خانم یك بار شکایت کرده باشد .اینها
همه خأل قانوني اســت .البته در هر استان با این قضیه
سلیقهاي برخورد ميشود و قانون شفافي وجود ندارد.
با توجه به تحولي که احساس ميشود در حوزه حقوق
زنــان در ســالهاي اخیر ایجــاد شــده و از طرفي زنان
نماینده مجلــس در این دوره فعالتر و دغدغهمندترند،
بسیار خوشبین هستم که این قانون انشاءاﷲ تصویب
شود.
 خانم سیاوشي ،شما هم خوشبین هستید؟
سیاوشــي :در مجلس الیحه اول به کمیســیون حقوق
قضائي ميرود و امیدوارم عمرش به مجلس دهم برسد
کــه به صحن بیاوریم .اگر به کمیســیون حقوق قضائي
وارد شود ،انشاءاﷲ پیش خواهد رفت منتها ایراد بزرگي
که اســتادان حقوق و بهویژه آقایــان دائما به این الیحه
وارد ميکنند ،این است که زیاد جرمانگاري شده و مدام
تأکید ميکنند که استحکام خانواده را سست ميکند .اما
مســئله این است که چه باید ميکردند؟ چارچوب خانه
که گفته ميشود حریم خصوصي افراد است و زن آنجا
کتك خورده و شــاهدي هم ندارد ،به جز اینکه اثرش بر
جسمش مشخص است.
ادامه در صفحه ۱۳

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ 1999
قانونهاي حل جدول سودوکو:
 -۱در هر سطر و ستون باید اعداد یك
تا  ۹نوشته شود .بدیهي است که هیچ
عددي نباید تکرار شود.
 -۲در هر مربع  ۳×۳اعداد یك تا  ۹باید
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید
تکرار شود.

ﺳﻮدوﮐﻮ 1999
سودوکو
سودوکو  Sudokuیك واژه ترکیبي
ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار
است و امروزه به جدولي از اعداد
گفته ميشود که به عنوان یك
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي
مختلف به چاپ ميرسد.

تجربه دوم!  ۲۸آبانماه است؛ با نامه درخواست رسمی
به شــهرداری ناحیه یــك منطقه  ۱۲تهــران میروم؛
بخش محیط زیســت :این درخواســت ماســت برای
اختصاص چند مخزن مخصوص بازیافت به مؤسســه
فرهنگی-هنــری »اینجا« . ...خانمی نامه را میگیرد و
میگوید» :دو روز دیگــه بهتون خبر میدیم«.یک هفته
بعد خبری نیســت .به  ۱۳۷زنگ میزنیــم .میگویند
درخواست رســمی ندادهایم .توضیح میدهم حضورا
به ساختمان شــهرداری در فردوسی رفتهایم و نامه را
به واحد محیط زیســت ارائه کردهایــم .میگویند خبر
میدهند . ...پنج ،ششبار همین تماس و همین مکالمه
تکرار میشــود .ظاهرا نامه ما گم شــده .مــا در توییتر
نوشــتیم» :پیگیری یكماهه جواب نداد ،ما به صورت
دستی کاغذها و پالســتیکهایمان را تفکیک میکنیم
و به غرفه بازیافت نزدیک محل سکونتمان میبریم«.
اکانت رســمی شهرداری در توییتر و اکانت خانم الهام
فخاری )نماینده شورای شهر تهران( به توییت واکنش
نشــان میدهند .برای خانم فخاری در پیغام مستقیم
مینویسم» :ممنونم از واکنشــتون .ما اگر کاری به این
سادگی برای محیط زیست از دســتمان برمیآید ،چرا
نمیکنیم؟ چرا گرفتن سطل بازیافت باید آنقدر پیچیده
باشــه؟ کاش پیگیری کنیــد« .پیگیــری میکنند .فردا
صبحش )یعنی چهارم دیماه( ،از شهرداری ناحیه یك
منطقه  ۱۲زنگ »اینجا« را میزنند .سه نفر از شهرداری
آمدهانــد برای دیدن ما ،عذرخواهی حضوری و تحویل
مخزنهای بازیافت .توضیــح میدهند که نامه را پیدا
کردهاند و کوتاهی از آنها بوده .مخزنها را در جاهایش
قرار میدهند و میروند.شد!
تجربه اول!  ۱۸اردیبهشت است .از طرف دانشگاه برای
یک ســفر تحقیقی باید به کن برویم ۲۹ .اردیبهشــت
انتخابات ریاســتجمهوری اســت و برای من بســیار
مهــم . ...کن هفت ســاعت با پاریــس فاصله دارد و
تا جایی که جســتوجوهایم نشــان میدهد ،فقط در
پاریــس میتوان رأی داد .به دکتر ظریف ایمیل میزنم
و توضیح میدهم در خارج از ایران ،دانشــجوی سینما
هستم و برای سفر تحقیقاتی باید به فستیوال کن بروم.
میپرسم با توجه به حضور تعداد زیادی از سینماگرهای
ایرانــی و بقیــه ایرانیهــا در این نقطه از فرانســه ،آیا
امکان رأیدادن در این منطقه فراهم شــده؟ ناامیدانه
دکمه »ارســال« را میزنم و در دلم میگویم »تیری در
تاریکی!«...فردا صبحــش ایمیلی از دکتر جواد ظریف
دارم .نوشــته» :ممنونــم از پیگیری شــما .تا جایی که
میدانم ایرانیهای خارج از ایران فقط در کنسولگریها
میتوانند رأی بدهند اما از همکارانم ســؤال میکنم«.
چند روز مانده به انتخابات ریاســتجمهوری ،ایمیلی
دریافت میکنم از ســفیر ایران در فرانســه» :با توجه
به درخواست شــما و حضور ایرانیان در این منطقه از
فرانسه ،و دســتور آقای دکتر ظریف ،صندوقی به شهر
کن اختصاص داده شــده .میتوانید در آدرس زیر رأی
بدهید« .شــد! خیلیوقتها طبعمان با غرزدن آشناتر
است؛ به نشســتن و گفتن اینکه »میدانم نمیشود...
و نشــد« .نمیدانم؛ شاید هم واقعا کار راحتتر همین
است :غرزدن و طلبداشــتن ،اما شاید نمیدانیم چه
طعم شــیرینی دارد نشســتن ،تکیهدادن و گفتن اینکه
»خواستم و شد« .تغییراتی همینقدر کوچک ،پلهپله،
قدمبهقدم...؛ همانها که از دستمان برمیآید .شاید هم
از  ۱۰بار ،هشتبارش نشــود و دوبارش بشود .تا وقتی
نخواستهایم ،نمیدانیم ،اما کاش ما تغییر را بخواهیم
و زندگی کنیم .اگر نشد ،میگوییم نشد! محکم بایستیم
و بگوییم آنچه درست است و درباره زندگی است »باید
بشود« و شد .بیایید تالشگر باشیم و تجربه کنیم شیرینی
گفتن این جمله را»:ما خواستیم ...شد!«.
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دادستان تهران جزئیاتی جدید از ماجرای واگذاری امالک شهرداری را اعالم کرد

ﺧﺒﺮ

شهیندخت موالوردي:

امالک نجومی و یک سؤال

کشف یک توله یوزپلنگ
از قاچاقچیان

از منظر حقوقي پیگیر وضعیت
بهاییان هستیم

فرصت دریافت کارت ملي هوشمند
تمدید نميشود
 شــرق :رئیس ســازمان ثبت احوال کشور گفت:
بــراي دریافــت کارت ملي هوشــمند تنها تــا پایان
ســال جاري فرصت باقي اســت و ایــن فرصت به
هیچ عنوان تمدید نخواهد شــد .حمید درخشاننیا
تصریح کرد :به دلیل تســریع در صدور کارت و دقت
کار و افــرادي که توانایي مراجعه به مراکز ثبتنام و
صدور کارت هوشــمند ملي را ندارند ،ایستگاه سیار
راهاندازي شده اســت .درحالحاضر صد ایستگاه در
نقاط مختلف کشــور فعال است و طبق برنامهریزي
انجامشــده ،ایــن تعداد ایســتگاه به  ۸۰۰ایســتگاه
افزایش ميیابد تا در تمام روستاها و نقاط دوردست
خدمات ارائه شــود .تا پایان سال ،کارت قبلي آنها از
اعتبار ســاقط ميشــود و دریافتنکردن کارت ملي
هوشــمند و نبود هیچگونه ابزار هویتي ،مانعي براي
انجام امور آنــان خواهد بود .معاون وزیر کشــور با
تأکید بر اینکه فرصت دریافت کارت ملي هوشــمند
تا پایان سال  ۹۶اســت و به هیچ عنوان این فرصت
تمدید نميشود ،اظهار کرد :درحالحاضر حدود ۲۰
میلیون نفر باید تا پایان ســال جاري کارت ملي خود
را تعویض کنند و حدود هفت میلیون نفر از واجدان
شرایط نیز ميتوانند براي سال  ۹۷اقدام به تعویض
و دریافت کارت کنند .او درباره تعویض شناسنامه نیز
عنوان کرد :تعویض شناســنامه براي افرادي که بعد
از پیروزي انقالب اسالمي شناسنامه دریافت کردهاند،
ضرورتي ندارد؛ مگر در مواردي که شناسنامه آسیب
دیده یا گم شــده باشــد .درخشــاننیا درباره تعداد
ازدواج و طالق ثبتشده در کشور در ۹ماهه نخست
ســال جاري عنوان کرد :در ۹ماهه نخســت ســال
جاري۴۸۱ ،هــزارو  ۸۰۹مــورد ازدواج و ۱۳۳هزارو
 ۳۶۶طالق در کشــور ثبت شده است .او اضافه کرد:
همچنین در این بازه زمانــي ،یکمیلیونو۱۳۸هزارو
 ۲۴۶والدت به ثبت رســیده اســت که شــامل ۵۸۶
هزارو  ۲۰۵مورد تولد پسر و  ۵۵۲هزارو  ۴۱مورد تولد
دختر ميشــود .برایناســاس ،به ازاي هر  ۱۰۰دختر،
 ۱۰۶پســر متولد شده است و میانگین سن مادران در
تولد اول ۲۸ســالو  ۱۰ماه و پدران  ۳۱ســال به ثبت
رســیده است .درخشــاننیا افزود :هزارو  ۷۶مورد از
ازدواجهاي ثبتشده در ۹ماهه نخست سال ،مربوط
بــه زنان باالي  ۶۰ســال و هفتهــزارو  ۸۱۲ازدواج
مربوط به مردان باالي  ۶۰ســال بوده اســت .رئیس
ســازمان ثبتاحوال کشــور تعداد فــوت در ۹ماهه
نخست ســال جاري را ۲۷۶هزارو  ۳۹۲مورد عنوان
کرد و گفت :شــایعترین علل مرگ بیمــاري قلبي و
عروقي ،سرطانها ،تومورها ،بیماري دستگاه تنفسي
و حوادث غیرعمدي است.

وجود یک میلیون و  ۳۵۰هزار
خودروي فرسوده در کشور
 شــرق :نماینده مراکز اسقاط کشــور با اشاره به
یکمیلیونو  ۳۵۰هزار خودروي فرسوده در کشور و
اضافهشدن  ۲۰۰هزار خودرو بهطور ساالنه به این رقم
تأکید کرد متأسفانه با توجه به محدودشدن واردات
خودرو و افزایش حجم تولید گواهيهاي اسقاط در
کشــور ،ارزش این گواهيها کاهش یافته و بهتبع آن
روند نوسازي خودروهاي فرسوده کند شده؛ بهشکلي
که در شش ماه گذشته هیچ خودرویي اسقاط نشده
اســت .محمدمهــدي طالیي افــزود :درحالحاضر
یکمیلیونو  ۳۵۰هزار خودروي فرســوده در کشور
در حال تردد هســتند کــه این خودروهــا بین  ۶۰تا
صد درصــد مدل صفر نوع خودشــان بنزین مصرف
ميکنند و آالیندگي این خودروها  ۵۰برابر خودروهاي
با استاندارد یورو ۴و  ۲۲برابر خودروهاي با استاندارد
یورو ۲اســت .برابر آمارهاي اعالمشــده  ۵۰درصد
سوانح رانندگي کشور نیز مربوط به همین خودروهاي
مربوطه است .طالیي با اشاره به اینکه درحالحاضر
 ۷٫۷درصد کل خودروهاي کشــور فرسوده هستند،
گفت :متأســفانه بار نوســازي خودروهاي کشور بر
دوش واردکنندگان گذاشــته شــده درحاليکه فقط
هفت درصد خودروهاي شــمارهگذاري درون کشور
وارداتي هستند.

ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد در واﮔﺬاري اﻣﻼك ﺗﺨﻠﻔﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

 دســتیار ویــژه رئیسجمهــور در امــور حقوق
شــهروندي درخصوص آخرین وضعیت استعالمها
درباره وضعیــت بهاییان تصریح کــرد :ما پیگیر این
موضوع هســتیم .البتــه این پیگیري و اســتعالم به
معناي مصطلح آن نیســت بلکه درخواست کردیم
وضعیت این افراد بررسي شود و ببینیم چه راهکاري
ميتوان براي آنها یافت .موالوردي درباره ارزیابياش
از روند اجراي یکســاله منشــور حقوق شهروندي
خاطرنشــان کرد :هفته گذشــته نخســتین همایش
گزارش پیشــرفت و راهکارهاي رفــع موانع تحقق
حقوق شهروندي با حضور رئیسجمهور برگزار شد.
براساس منشــور حقوق شــهروندي ،رئیسجمهور
باید ســاالنه گزارشي را به ملت ارائه دهد .دراینباره
 ۱۰دســتگاه گزارشهاي خود را ارائه دادند و در آن،
چالشها و پیشــرفتها مطرح شده است .او ادامه
داد :گزارش مکتوب این موضوع در حال نهایيشدن
اســت تا در معرض داوري افکارعمومي قرار گیرد تا
مشخص شود در این یکسال ،اجراي منشور حقوق
شــهروندي چه وضعیتي داشــته و چه برنامههایي
براي اجراي کامل آن داشته باشیم.

معصومه اصغری :دادســتان تهــران اعالم کرده تحقیقــات پرونده امالک
نجومی تقریبا به اتمام رســیده اســت و در این پرونــده از  ۱۹۶نفر تحقیق
شــده و با پیگیریها و اقدامات بازپــرس ۳۹ ،فقره قرارداد واگذاری امالک
فسخ شــده و هفت میلیارد تومان مابهالتفاوت وجوه پرداختشده توسط
ذینفعــان براســاس ارزیابی هیئت کارشناســان رســمی دادگســتری از
دریافتکنندگان چنین امالکی اخذ و به حساب سپرده واریز شده است.
جعفریدولتآبــادی کمی پیشتر اعالم کرده بود» :طبق کارشناســی
بهعملآمده از امالک ،مابهالتفاوت قیمت امالک ششمیلیاردو ۳۰۰میلیون
تومان اســت که اکثر متهمــان مابهالتفاوت قیمت ملک نســبت به بهای
موضــوع واگذاری را طبق نظریه هیئت کارشناســی که از ســوی بازپرس
پرونده تعیین شده است ،پرداخت کردهاند .او همچنین اعالم کرده بود ۳۷
قرارداد فسخ شده و از  ۱۸۶متهم در این پرونده تحقیق شده و صرفا درباره
چند فقره پرونده تعیینتکلیف نشده که در جریان رسیدگی است« .به نظر
میرسد آنچه دادستان تهران اعالم کرده ،نتایج و رقمهای نهایی است که
در پرونده امالک نجومی میتوان به آن اســتناد کرد ،اما باز هم باید منتظر
ماند تا این اعالم نظر به شکلی قطعی گفته شود.
پیگیری موضوع واگذاری امالک شهرداری تهران با تخفیف و تقسیط و
امتیازات خاص به مدیران شهرداری و برخی افراد خاص از همان شهریور
 ۹۵با دســتور دادســتان کل کشور و از سوی دادســتان تهران دنبال شد و
جعفریدولتآبــادی هم هر چندوقت یکبار پیشــرفتهای این پرونده را
اعالم کرده اســت ،اما حــاال و در زمانی که پرونــده در مراجع قضائی به
حدی از پیشــرفت رســیده که بتوان درباره آن صحبت کــرد میتوان یک
ســؤال مهم را مطرح کرد؛ شهردار ســابق تهران از همان روزهای ابتدایی
انتشــار گزارش معروف به امالک نجومی و انتشار فهرست واگذاری امالک
بــه افراد و تعاونیها اعالم کرد مســتند به ماده  ۴۴قانون شــهرداریها و
مصوبات شــورای شهر تهران در ســال  ۸۴که مستند به الزامات و وظایف
دولت و شــهرداری برای تأمین امکانات رفاهی ،تعاونی و ...است ،صراحتا

گفت تخلفی از سوی شهرداری تهران رخ نداده و شهرداری تهران مطابق
با همین قوانین و مصوبات اقدام کرده اســت .چنــدی بعد احمد توکلی،
مدیر سازمان مردمنهاد شفافیت و عدالت ،اعالم کرد موضوع این پرونده را
دنبال میکند و قالیباف هم در جملهای گفت از توکلی خواسته است تا به
او رحم نکند .توکلی هم در گزارش مفصل خود رســما اعالم کرد »تخلف
شــهرداری و شورای شهر تهران محرز اســت« .در گزارش توکلی بر انجام
تخلــف در موارد متعــدد که حاوی نقض قانونی و شــرعی آییننامههای
داخلی میشود ،تأکید شده بود .در گزارش توکلی تأکید شده بود» :با دالیل
متعدد حقوقی مشــخص شــد که مصوبه شورای شــهر مبنی بر تفویض
اختیــار در این مورد )یعنی تصویب دســتورالعمل مذکــور در بند یک باال
توســط شــهرداری( خارج از صالحیت شــورا و مغایر قانون بوده است.
البته وقتی مصوبه شــورا پس از طی مراحل قانونی ،ابالغ شده باشد )که
در این مورد چنین بوده اســت( اجرای آن ،وظیفه شــهرداری است ،ولی
این امر اوال منافاتی با خالف قانون دانســتن چنیــن مصوبهای ندارد؛ ثانیا

رافع مســئولیت شــهرداری در محتوای آن نخواهد بود؛ بدین معنا که در
نوشتن دستورالعمل باید قانون و مقررات را رعایت کند و ثالثا با عنایت به
مبنای غیرقانونی آن ،امکان ایجاد حق مکتسبه نداشته و اموال واگذارشده
ناشی از آن ،الزماالسترداد اســت و باید برگردانده شود .همچنین با فرض
قانونیشــمردن دســتورالعمل یا آییننامه مذکور ،در عمل ،همین مصوبه
هم رعایت نمیشده است«.
آنچــه را توکلی درباره اقــدام غیرقانونی شــهردار و زیرمجموعه او در
واگذاری امالک فارغ از اصل موضوع تخلف و اندازه آن مطرح کرده ،تاکنون
دادســتان تهران مطرح نکرده است و اساسا دادســتان درباره موارد تخلف
احتمالی شهردار تهران و زیرمجموعه اجرائی دخیل در این پرونده صحبتی
نداشته است .بههمیندلیل باید پرسید فارغ از نتایج به دستآمده در پرونده
امالک نجومی و اســترداد برخی از امالک و مبالغ اخذشــده ،اصال موضوع
تخلف از ســوی شــهردار ســابق تهران و زیرمجموعه اجرائــی او و بهویژه
شورای شهر تهران در دورههای مربوطه چطور پیگیری و ارزیابی میشود؟
برخي اعضای شورای شهر تهران که بعضا نامشان در فهرست واگذاری
وجود داشــت یا اعضایی که در سه دوره متوالی عضو شورای شهر تهران
بودند و شهردار تهران از زمان اعالم علنی این پرونده بارها بر تخلفنبودن
این اقدامات تأکید و حتی اعــالم برائت کردند که همه این موارد به اعالم
نظر نهایی دســتگاه قضائی نیاز داشته و دارد و همچنان باید منتظر بود و
دید دســتگاه قضائی برای اعتبار و آبرو و شــأن نمایندگی مردم در شورای
شهر تهران و شــهردار تهران که در ماجرای امالک نجومی خدشهدار شد،
چــه گزارش و نتیجــهای را اعالم میکند؟ اگر تاکنــون از  ۱۹۶نفر تحقیق
شــده ۳۹ ،فقره قرارداد واگذاری امالک فســخ شده و هفت میلیارد تومان
مابهالتفاوت وجوه پرداختشــده است ،میتوان اینگونه برداشت کرد که
اگر همه واگذاریها تخلف نبوده حداقل یکســوم از آن فهرســت تخلف
داشته و شــهردار سابق تهران و اعضای شورای شــهر تهران برای همین
اندازه هم باید پاسخگو باشند؟

اوﻟﻮﯾﺘﺸﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ زﻧﺎن
مــورد خیلــي مهمــي که در
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ12
این الیحه دیدهشــده این است
که انواع خشــونت از جمله خشــونت رواني ،کالمي و
عاطفي در نظر گرفته شــده اســت .اینها مواردي است
که قبال نداشــتیم و در این زمینه خأل قانوني بود؛ اینکه
زن را به مرحلهاي ميرســانند که وادار به خودکشــي
ميشود .کجاي قانون دیدهایم که مرد بهدلیل رفتارش
زن را وادار به خودکشــي کرده باشــد؟ االن این بخش
دیدهشــده اما اینکــه جرمانگاري شــده ،برخي آقایان
معترض بودند و خانم ســجادي هم تأکید کردند سعي
شــده تا حد ممکن کاهش پیدا کند اما گفتیم ميشود
جانشین تعیین کرد و آنها را از یكسري امتیازات مدني
محروم کنند.
 چرا آنقدر طول ميکشد؟
سیاوشي :از ابتــداي ورود ما به مجلس مدام ميگفتند
امروز و فردا الیحه ميآید و در آســتانه پایان دوسالگي
مجلس هســتیم و دو ســال دیگر باقي مانده است .از
یك طرف به کمیســیون حقــوق قضائي حق ميدهم،
چــون تعداد افراد کمیســیون فقط  ۱۳نفر و کارشــان
خیلي زیاد اســت .الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان
را پیگیري ميکنم .آخر هم گفتند در کارگروه ویژه پیش
بردیم که بتوانیــم آراي الزم را بگیریم ،چون کار خیلي
ســختي اســت و مدام مواردي در صحن با یكفوریت
و دوفوریت مطرح ميشــود و در دستور کار کمیسیون
امــور قضائي قرار ميگیرد .موردي که خانم ســجادي
اشــاره کردند ،فضاســازي الزم براي الیحه حمایت از
کودکان و نوجوانان انجام شــد .حتــي چند روز قبل با
یکي از خانمهاي بازیگر که صحبت کردم ،گفتم باید به
این فضاسازي ادامه دهیم .همیشه ميگویم شما صرفا
بازیگر یا ورزشــکار نیستید ،پتانســیل الزم را براي اینکه
بتوانید ســطح جامعــه را به حرکت بیاوریــد ،دارید؛ تا
قانون را بهخوبي پیش ببریم .اینکه ما به فضاسازي نیاز
داریم ،خیلي مهم است .الیحه هم هنوز نیامده .دقیقا
روز جهاني منع خشــونت علیه زنان بود که کمیسیون
حقوق قضائي گفتند خبر خوب این است که قرار است
همیــن روزها الیحه بیایــد .من هم بــه خبرنگاري که
تماس گرفته بود ،گفتــم این هفته یا هفته آینده الیحه
خواهد آمد؛ ولي دقیقا مشخص نیست چه روزي .چون
معاونــت حقوق قوه قضائیــه آخرین جایي بود که من
پیگیري کردم.
 خانم اعزازي شــما جامعه ایــران را جامعهاي
مردساالر ميدانید؟ بیشــتر بدنه مدیریتي مردساالر
اســت یا اینکه جامعه ایران را هم باید مردســاالر
بدانیم؟
اعزازي :جامعه ایران خیلي بزرگ اســت و شــامل ۸۰
میلیون اســت .تهران را داریم کــه مخلوطي از افراد و
اقوام مختلف اســت که باید جداگانه به آنها نگاه کرد.
شهرهاي بزرگ دیگر مثل شیراز ،اصفهان ،مشهد ،تبریز
و ...را داریــم که هرکدام ویژگيهاي خاص خودشــان
را دارند و تعدادي شــهرهاي کوچك یا به عبارت بهتر
روستاهایي که شهر شدهاند یا شهرهایي که فوقالعاده
کوچك هســتند .اینها با هم قابل مقایسه نیستند .سنت
مردساالري در صد سال قبل در همه جاي ایران وجود
داشــته و در حال کمرنگشدن بود .تالشهاي فراواني
از جانــب زنان براي رســیدن به حقــوق خود صورت
گرفت و شــرایط اجتماعي – اقتصــادي نیز تغییر کرد.
دختران به مدرســه رفتند؛ دبستان ،دبیرستان ،دانشگاه
و سپس شــاغل شــدند .دختراني که به آگاهي نسبت
به حقوق خود دســت یافته بودند ،در مقابل برخي در
خواستهاي سنتي بهویژه در شهرهاي بزرگ مقاومت
کردند اما اگر نگاهي به ساختار اجتماعي – اقتصادي و
فرهنگي جامعه داشته باشیم ،مشخص ميشود که این
ساختار به زنان اجازه بسیاري از فعالیتها را نميدهد.
 چنــد نفر از زنــان جامعه ما قرباني خشــونت

هســتند؟ خشــونت صرفا کتكزدن نیســت .حق
تحصیــل پیش از ازدواج یا حق خروج از کشــور که
با آن موافقت نميشود ،مصداق همین خشونتها
هستند .یکي از این حقوق بحث خروج از کشور است
که دراینباره ميخواستم صحبت کنم .ميبینیم که
حق دسترســي به تحصیل و دیدار بــا خانواده جزء
حقوق اصلي است که اگر همسرم این حق را از من
ســلب کند ،من دچار خشونت شــدهام .قانون این
مورد را ندیده .خانم سیاوشي در این موارد صحبت
کردهاید که این موارد را به قانون برگردانید؟ واکنش
مردان حاضر در مجلس به این صحبتها چیست؟
سیاوشي :خروج زنان از کشــور بهصورت یك طرح به
مجلــس داده شــده و در بارهاش هــم خیلي صحبت
کردیم.
 البته با کلي استثنا بود.
بله اســتثنا دارد .همه خانمها گفتند تبعیض است
و من گفتم کامــال حرفتان را قبول دارم؛ منتها معتقدم
اصالح خیلي کوچکي به قانون اســت؛ معتقدم قانون
را در وهلــه اول ،مخصوصا وقتي یك قاعده فقهي هم
پشتش باشــد که یك زن بدون اجازه همسر نميتواند
از منــزل خارج شــود و همــه معتقدند کــه حق مرد
اســت ،نميتوانیم به سرعت تغییر دهیم .به نظرم باید
اصالحیه کوچکي انجام شود تا بتوانند در سالهاي بعد
اصالحیههاي بیشتري داشــته باشند .مسئله این است
که تسهیل خروج زنان از کشور را دنبال کردهایم و االن
هم اصالحیهاي است که به ماده  ۱۸گذرنامه ميخورد
و کمیســیون امنیت ملي االن در دســتور کار دارد که با
اســتناد به قانــون مدني اگر پدر دختــري براي ازدواج
بــه او اجازه ندهد و دختر بالغه باشــد ،دادگاه صالحه
ميتواند این اجازه را بدهد .با استناد به این ماده گفتند
این را هم ميتوان براي تســهیل خروج تعمیم داد که
اگر زن خواست خارج شود و همسر اجازه نداد ،به قول
خانم دکتر در شــرایط عادي که مشــکلي نیست ولي
زماني اســت که مرد اجازه نميدهــد ...ما براي گرفتن
اجازه خروج ســه مرجع گذاشتهایم .اگر دادگاه صالحه
اجازه نداد و دادســتاني بعد از چند روز اجازه نداد ،این
اجازه به دســتگاه ذيربط داده ميشــود .مثل وزارت
ورزش ،علــوم ،آموزشوپرورش کــه اجازه دهند خانم
خارج شود .جایي که گفتم گاهي از قانون سوءاستفاده
ميکنند ،هشت ۹ ،مورد را ميدانم که در وزارت ورزش
خانــم مدالآور بوده و دولت بــراي او هزینه کرده ،اما
همســر خانم اجازه خروج نداده و زماني که فدراسیون
با شــوهر صحبت کرده ،حاضر شــده در قبــال گرفتن
مبلغي اجازه خروج بدهد .اینجاســت که سوءاستفاده
ميکننــد .من فکر ميکنم زندگيکــردن با چنین مردي
دیگر ممکن نیست. ...
سیاوشــي :مگر ایــن زن ميتواند دوباره با همســرش
زندگي کند .اینجاست که از قانون سوءاستفاده ميشود.
خانمي حقــوقدان که تقریبا اصولگراســت ميگفت
باید جلوي این سوءاستفادهها گرفته شود .جالب است
به من ميگفتند شــما در فراکســیون زنــان کاري کنید
که اگر مــرد توانایي پرداخت مهریه را نداشــت ،حکم
زندان و تعقیب برداشــته شود .گفتم اگر آقایان از بقیه
حقوقشــان بگذرند ،خانم هم از ایــن حقش ميگذرد.
چرا باید این کار را کرد.
 دختراني هستند که هم  ۸۰۰سکه مهریه گرفتهاند
و هم تمام حقوق را گرفتهانــد .این همه تناقض را
که نميشــود با هم داشت .یكسري از حقوقدانان
معتقدند مهریه بــا حقوق مدني که خیلي از دخترها
قبل از ازدواجشــان ميگیرند ،برابري نميکند چون
خیليهایشان قابل اجرا نیســت و ميگویند مهریه
از نظر اقتصادي ضمانت اجرائي بیشــتري ميتواند
داشته باشد.
ســجادي :حدودا از دهه  ۷۰بود کــه مهریه دختران

و زنان ســیر صعودي پیدا کرد چــون هم بحث حق
ازدواج مجدد و صیغهکردن براي مردان مطرح شــده
بــود و هم از طــرف دیگر همچنان حــق طالق براي
مــردان به طور نامحدود و بالشــرط ســر جایش بود
و خانوادههــا تصــور کردند براي ایجــاد حقوق براي
دخترانشــان ،مهریههاي کالن و حتي ســکههایي به
تعداد ســال تولد دخترشــان تعیین کنند تا حقوق زن
و مرد بــه توازن رســیده و باالنس الزم ایجاد شــود.
خیلي اوقات اســت که زنان حاضر بــه بذل مهریه و
گرفتن طالق ميشوند .بنابراین بهتر است تا جایي که
ميشــود دختران مهریه باال تعیین کنند .چون قانون
بــه داد دختران نميرســد و یــك روز گرفتار تبعیض
قانون ميشــوند .آنجا ميتوان از اهرم فشار مهریه به
عنــوان وجهالمصالحه براي نجــات خود یا حضانت
فرزند استفاده کرد .یعني در مقابل حق طالق ،مهریه
را وجهالمصالحــه قــرار ميدهند .امــا نکته حقوقي
مهمتري که باید فرهنگسازي هم شود اینکه دختران
تمــام حق و حقوقي را که قانون از آنها گرفته ،شــرط
کنند .زمــان خواســتگاري و ازدواج ،حق طالق ،حق
ســکونت ،حق تحصیل ،حق خروج از کشــور و حق
حضانت فرزندان را با خواستگار خود حتي در صورت
کاهش مهریه ،توافق و شرط کنند و درباره راه وصول
به این حقوق با سردفتران ازدواج و دفاتر اسناد رسمي
جهت تنظیم وکالتنامه رســمي بالعزل با محوریت
حقــوق مذکور مشــاوره و هماهنگ کننــد .بعضيها
ميگوینــد با ایــن حرفها مــردان از ازدواج منصرف
ميشوند .چه اشــکالي دارد؟ مردي که حاضر نیست
این حقوق را به کســي که دوستش دارد ،تفویض کند،
نباشــد بهتر است ۱۲ .شرط در ســند ازدواج داریم که
امضا ميشــود و به درد هم نميخورد و در دادگاه یا
سخت اثبات ميشــود یا اصال اثبات نميشود .شرایط
ضمن عقد پیشبینينشده در سند نکاحیه به صورت
مجــزا در بحث طالق و خروج از کشــور و حضانت و
سرپرســتي فرزند مشــترك در قالب وکالت بالعزل در
دفاتر اسناد رسمي و سایر شرایط در سند نکاحیه تنظیم
ميشــود بنابراین با تجربهاي که در محاکم خانواده به
عنوان وکیل داشتهام ،به خانوادههاي دختران پیشنهاد
ميکنم به جاي اینکه مهریه ســنگین تعیین کنند بهتر
است حقوق نداشــته دخترانشان را شرط قرار دهند تا
اگر روزي شــوهر خیانت یا خشــونت کرد یا هر شرایط
غیرقابلتحملي را بر همســرش اعمال کرد و زن قادر
به ادامه زندگي نبود ،بتواند با اســتفاده از وکالتنامه
مــورد بحث خــودش را مطلقه کنــد و بالتکلیف رها
نشــود و ســالیان طوالنــي در محاکــم در رفتوآمد
نباشــد .بهخصوص که در حال حاضــر فقط به تعداد
 ۱۱۰ســکه از بابت مهریه مورد حمایت قضائي اســت
و بقیه ســکهها را واقعا کي داده!!!؟ شــوهر هم براي
فرار از پرداخــت مهریه ســعي در مفلسجلوهدادن
خود ميکند .بنابراین به نظرم جامعه رســانه ،جامعه
حقوقي و نیز جامعه زنــان باید این آگاهي را به مردم
بدهند که به جاي تعیین مهریه ســنگین تمام حقوقي
که قانون به دختران نداده را شرط کنند.
 این حقوق مشخصا چه چیزهایي هستند؟
سجادي :حدود اوایل سال  ،۵۸قانون حمایت خانواده
مصوب ســال  ٥۳فســخ شــد .به موجب ماده ۱۱۳۳
معروف قانون مدني حــق طالق بدون قیود مطلقا با
شوهر است؛ یعني ایشــان هر وقت بخواهد ميتواند
زنش را طالق دهد .همینطور ســایر مقررات راجع به
ازدواج و طــالق زوجه و حضانــت و ...ذیل حاکمیت
قانون مدني قرار گرفت ،با اعالم فســخ قانون حمایت
خانــواده و حاکمیــت قانون مدنــي ،جامعه ملتهب
ميشود .حضرت امام در مقابل این بحث ميفرمایند
راهکار این اســت که موقع اجراي صیغه عقد نکاح،
براي دختران شــرط طالق بگذارید .اما متأســفانه این

راهکار وارد عــرف و فرهنگ مردم نشــد .با اینکه در
همــان قانون مدني در مــاده  ۱۱۱۹که مصوب ۱۳۳۳
است هر گونه توافق و شرطي را به طوري که مخالف
مقتضاي ذاتي عقد نکاح نباشد در موقع ازدواج مجاز
کرده اســت .مواردي مثل حق خروج از کشــور ،حق
طالق ،حق حضانت ،حق تحصیل و اشــتغال و انجام
امور فرزندان مشــترك از جمله مواردي است که بهتر
است توافق و شرط شود.
اعزازي :خانــواده کــه اینقدر در مــوردش صحبت
ميکننــد خانــواده مطلوبــي در ایران نیســت .بلکه
خانوادهاي اســت که مــرد همــه تصمیمگیريها را
انجام ميدهد .طبق صحبتهایي که داشتیم ،قدرت
مردانــه بســیاري از حقــوق را از زنان ســلب کرده و
نميتوان تكتك گفت؛ خروج از کشور ،تعیین مسکن،
تحصیل ،نگاهکردن به برنامه فوتبال و . ...این مســائل
حقوق اساســي هر انساني اســت که باید در مورد آن
شخصا تصمیم بگیرد؛ زن باشد یا مرد .البته به صورت
معمول در خانواده با صحبت با یکدیگر در این موارد
به نتیجه ميرسند ،زیرا مسائلي هستند که روي زندگي
مشترک تأثیرگذار هستند.
سیاوشــي :در هفتــه حجــاب و عفــاف بــا من از
بعضيجاهــا تمــاس گرفتنــد و گفتم تــا زماني که
انگشــت اشاره شما به ســمت زن است بههیچوجه
قضیه عفاف که در اولویت اســت در جامعه ما حتي
مطرح نخواهد شــد و در حد حجــاب باقي خواهد
ماند .آقاي فیاضي جامعهشــناس ميگفتند دائم از
بُعد فردي بحث کردهایم چون راحتتر ميتوانستند
پیــش بروند .در کشــور ما جامعهشناســي نشــده
چون کار سختي اســت .اگر جامعهشناسي شود ،به
اســتحکام خانواده که هدف نظام اســت ميرسیم.
شعارمان با واقعیت اصال همخواني ندارد .شما مدام
در مورد شــأن زنان صحبــت ميکنید ،خب مصداق
عیني بدهید .در کمیســیون در مــورد الیحه یکي از
مواد وظایف و اختیارات در مورد گسترش امکانات و
تسهیالت ورزشــي براي زنان بود که ميگفتند حذف
کنید ،چون با شأن زنان همخواني ندارد .گفتم اگر ما
نخواهیم شــما شأن ما را حفظ کنید چه باید بکنیم؟
من هم آدمي هستم مثل شما .شأنیت یعني چه؟
 شأن را چه کسي تعریف ميکند؟
سیاوشي :گفتم این قانون اســت ،ارزش نیست .شما
مســائل ارزشي را وارد نکنید .شــما باید این امکانات
را آماده کنید .به قول وزارتورزشــيها ،دو به دوازده
)من و خانم سلحشوري( برنده شدیم .بحث این است
که در جامعه ما مدام ارزشها را پررنگ ميکنند ،اما
هربار که به آقاي عليعسگري در جلسه گفتهام شأن
زنــان در تلویزیــون ما در حد تبلیغات شســتن ظرف
و نشــاندادن بشــقاب تنزل کرده یا در سریالها هم
اهل فتنه کردن هســتند .زني که گفته ميشود محور
خانــواده اســت و از دامن او مرد بــه معراج ميرود
بــا این شــعارها هماهنگي ندارد .االن  ۲۰ســال قبل
نیســت زنباورياي را کــه تلویزیون القــا ميکند،
بپذیرد.
 جواب مسئوالن تلویزیون چیست؟
سیاوشــي :ایــن بحــث را ندیــده ميگیرنــد .مدام
ميگویند ســریالهاي ما پربیننده اســت و آمارشان
همخواني نــدارد .مقاومت
ميکننــد و ندیده ميگیرند.
بحث ورزشــگاه حاشیهاي
نیســت .این هم بخشــي از
فرهنگ جامعه است.
سجادي :نگاه موجود به جامعه
زنــان ،موجــب بههمریختگي
بسیاري از روابط و زیرساختهاي
خانوادهها شده است.

 شرق :از اعضای یک باند بزرگ قاچاق حیات وحش
کشور که اخیرا دستگیر شدند ،یک توله یوزپلنگ ماده
کشف شد .فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان
تهران با تصریح اینکه حال این یوزپلنگ خوب اســت،
بیان کرد :این یوزپلنگ جهت انجام معاینات پزشکی
به کلینیک حیات وحش پارک پردیســان تحویل داده
شد و اخبار بعدی متعاقبا اعالم میشود .میرزاکریمی
در پایان گفت :کشــف و آزادی ایــن یوزپلنگ مدیون
حمایتهای دادسرای ناحیه  ۱۹جرائم زیستمحیطی
و تــالش یکماهه پلیــس امنیت و یــگان حفاظت
محیط زیســت اســتان تهران اســت .این قاچاقیچان
با تالش یگان حفاظت محیط زیســت اســتان تهران،
پلیس امنیت و دستور ویژه مرجع قضائی ،متالشی شد
و متخلفان دستگیر شــدند .نقی میرزاکریمی با اعالم
ایــن خبر گفت :این باند بزرگ خرید و فروش و قاچاق
حیــات وحش از حدود  ۲۰روز قبل در رصد اطالعاتی
یگان حفاظت محیط زیســت اســتان تهران و پلیس
امنیت قرار گرفت .وی افزود :در این ارتباط در چند روز
اخیر چند نفر دستگیر شدند و پرونده قضائی تشکیل
شــد .میرزاکریمی ادامه داد :خوشبختانه آخرین افراد
این باند دیروز هنــگام جابهجایی یک قالده یوزپلنگ
آســیایی در تهران دستگیر و به مرجع قضائی تحویل
داده شدند.

آخرین وضعیت مناقصه ۲هزار
واگن متروي کالنشهرها
 ایســنا :معاون امــور شــهرداريهاي ســازمان
شــهرداريها و دهیاريهاي کشــور آخرین وضعیت
مناقصــه دو هزار دســتگاه واگن مترو بــراي تهران و
کالنشــهرها را تشــریح کرد .هیربد معصومي درباره
آخرین وضعیــت تأمین دو هزار دســتگاه واگن براي
خطوط متروي تهران و سایرکالنشــهرها ،به انتشــار
اسناد مناقصه  ۶۳۰دســتگاه واگن مترو براي متروي
تهران اشــاره کرد و گفت :اســناد مناقصه  ۶۳۰واگن
مترو براي تهران را انتشار دادهایم و  ۱۲شرکت خارجي
و پنج شرکت داخلي در این مناقصه شرکت کردهاند.

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

توطئه عوامانه
اقدامــی برخــالف قوانیــن بینالمللــی و
قطعنامههــای پیشــین شــورای امنیــت کــه با
امضای همین آمریکا ،اســرائیل را ملزم به تخلیه
سرزمینهای اشغالی میکند .اقدامی که بزرگترین
دستاورد آن رژیم را که با بهرهبرداری از اختالفات
و برخی تندرویها توانسته بود میان جبهه عربی
و اســالمی اختالف بیندازد ،بر بــاد داد .اول ،برای
نخستینبار با گردهمآوردن رهبران کشورهای اسالمی
در استانبول ،آنان را به توافقی جمعی در قطعنامهای
واداشــت که در عین خشم توانستند به نکاتی عاقالنه
و اعتدالــی در قالب حقوق بینالملل و قطعنامههای
شورای امنیت در الزام اسرائیل به تخلیه سرزمینهای
اشغالی و تشــکیل دولت فلسطین به پایتختی قدس
اشاره و بهانهجوییهای اسرائیل را خنثی کنند .جالب
اینکه برخی از امضاکنندگان کشــورهایی بودند که با
آن رژیم رابطه سیاســی دارند .دوم ،در شورای امنیت
اقــدام آمریکا را با رأی اســتثنائی  ۱٤موافق در مقابل
آمریــکای تنها ،محکوم کردند .مــورد دیگری را به یاد
ندارم که متحدان غربی آمریکا ،بهویژه انگلســتان ،در
شــورای امنیت در مخالفت با آمریکا رأی داده باشند.
ســوم ،وقتی مســئله در مجمع عمومی سازمان ملل
مطرح شــد ،خانم نیکــی هیلی ،نماینــده هندیتبار
آمریکا در ســازمان ملــل متحد ،با نگرانــی از انزوای
بیشــتر کشــورش ،به تهدیدی کودکانه و کاسبکارانه
دست زد و کشورهایی را که رأی مخالف دهند ،تهدید
علنی به قطع کمکهای آمریکا کرد؛ تهدیدی که آقای
اردوغان را به فریاد واداشــت و از کشــورها خواست
رأی و شرافت خود را به مشــتی دالر نفروشند .خانم
هیلی تهدید کرد اسامی محکومکنندگان را مینویسد
و به ترامپ خواهد داد .بیاختیار یاد متلک یک راننده
تاکسی در ســالهای دور به پاســبانی افتادم که حق
جریمهکردن نداشت و راننده را تهدید کرد شمارهاش
را خواهد نوشــت ،راننده گفت» :بنویس خطت خوب
بشــه!« .درواقع خانم هیلی برای کاســتن از زحمت،
بهتر بود اسامی  ۹کشور موافق را مینوشت که شامل
چند هویت میکرونزیایی هم هستند! چند کشوری هم
رأی ممتنع دادند و زرنگترها اصال حضور نیافتند؛ اما
اگر رأی صربســتان ضربهدیده به محکومکردن آمریکا
عجیب نبود ،رأی ممتنع بوســنیای که استقالل خود
را مدیون حمایتهای مالی و جانی برخی کشــورهای
اســالمی است ،در شمار  ۹کشور حامی آمریکا عجیب
بود و برای سیاســت خارجی مــا جای تعمق دارد که
»چراغی که به خانه رواست ،به مسجد حرام است«.
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کارهایي که شفر براي استقالل
انجام داد

تأیید تست دوپینگ بازیکن
لیگ یک فوتبال ایران

ﻣﺠﯿﺪ ﻧﺎﻣﺠﻮﻣﻄﻠﻖ
ﭘﯿﺶﮐﺴﻮت اﺳﺘﻘﻼل

ﻋﮑﺲ :ﺗﺴﻨﯿﻢ

 آمــدن وینفرد شــفر آلماني چندیــن مزیت براي
اســتقالل به ارمغان آورد و همین مزایا موجب رشــد
این تیم در هفتههاي اخیر شــده است .شفر در وهله
اول با توجه به تجارب و علمي که داشــت ،بهخوبي
از قابلیتهاي بازیکنان استفاده کرد؛ موضوعي که در
ابتداي فصل دیده نميشــد .این مربــي به مرور زمان
نقاط ضعف و قوت تیمش را بهخوبي شناســایي کرد.
یکي از نقاط ضعف تیم در بازيهاي ابتدایي نداشــتن
اســتحکام دفاعي بود .اســتقالل راحت گل ميخورد
و بــه حریفان موقعیت ميداد که شــفر بهخوبي این
نقاط ضعف را با ســازماندهي مطلــوب برطرف کرد.
ســومین نکتــهاي که پــس از آمدن وینفرد شــفر به
چشــم ميآید ،پیشــرفت بازیکنان از نظر بدني است.
هماکنون مشاهده ميکنیم بازیکنان تا دقیقه  ۹۰توان
بازي دارند و دوندگي تیم نسبت به گذشته باالتر رفته
است .موضوع دیگری هم که باعث رشد استقالل شد،
برداشــتن فشار و استرس از روي تیم است .تیم قبل از
آمدن شــفر با استرس بازي ميکرد و یکي از دالیل کم
گلزدنش همین استرس بود .سرمربي آلماني بهخوبي
مشــکل گلزني تیم را حل کرد .استقالل همچنان به
یک مهاجــم تمامکننده نیــاز دارد؛ بااینحــال بدون
داشــتن یک مهاجم گلزن هم مشکل گلزني این تیم
برطرف ميشود .استقالل با کارهاي تاکتیکي و ترکیبي،
تنوع تاکتیکي و اســتفاده از موج دوم حمله مشــکل
گلنزدنش را حل کرد .مطمئنا در این رشــد آقاي شفر
نقش ویژهاي داشــته است .براي این تیم ميتوان یک
نیمفصل موفق را متصور شد .براي بهترشدن استقالل
البته جذب یک مهاجم ششدانگ ضرورت اول است.
استقالل مهاجم گلزن ندارد و این خأل کامال به چشم
ميآید .استقالل در ادامه راه در سه جبهه درگیر است؛
لیگ برتر ،جام حذفي و لیگ قهرمانان آسیا که مطمئنا
با حفظ همین روند ميتواند در ادامه مسابقات داخلي
موفق شــود؛ اما داستان رقابتهاي آسیایي جداست.
اســتقالل در لیگ قهرمانان گروه بسیار سختي دارد و
براي اینکه بتواند در مسابقات بینالمللي موفق ظاهر
شــود ،باید حتما تقویت شود .نیاز اول استقالل جذب
یک مهاجم گلزن است.

شــرق :افزایش آمــار دوپینگ دوچرخهســواران ایرانی
در میادیــن داخلــی و خارجــی ،این روزها بــه یکی از
معضالت بزرگ ورزش کشــور تبدیل شــده اســت .این
پدیده شــوم در دو سال گذشته بهگونهای بر سر تیمهای
ملی دوچرخهســواری مردان و زنان ایران سایه افکنده
که هرچــه میگذرد بر تعداد این آمار اضافه میشــود.
تعداد نمونههای دوپینگ رکابزنان در دو ســال گذشته
به حدی بوده که فدراســیون پزشکی ورزشی و اتحادیه
جهانی دوچرخهسواری بهطور میانگین ،هر ماه آزمایش
دوپینگ یک دوچرخهسوار را مثبت اعالم کرده است .از
شاخصترین چهرههای تیم ملی گرفته تا نفرات جوانی
که تازه در ابتدای مسیر قهرمانی این رشته قرار گرفتهاند.
شهاب جدیداالســالم ،حســین زنیدپور ،سیدموسی
مصطفوی ،نیما پاشــایی ،محمــد علیمرادیان ،ابراهیم
حاجیزاده ،روحاﷲ احمدی ،مصطفی لقمانیان ،حسین
عســکری ،ریحانه خاتونــی ،فاطمه یوســفی ،علیرضا
حقی ،محســن رمضانــی ،رحیم امامی ،احــد کاظمی،
کســری باقرپور )توبیخ کتبی شد( ،ناصر رضاوی و آیدین
علیــاری دوچرخهســوارانی هســتند کــه در این مدت
اسامی آنها بهطور رســمی بهعنوان ورزشکار دوپینگی
اعالم شده است .تیم باشــگاهی پیشگامان یزد نیز سال
پیش با محرومیتی یکماهه مواجه شــد .مثبتشــدن
تســت دوپینگ امامی و رضاوی در تورهای بینالمللی
باعث محرومیت این تیم شــد .مسئوالن فدراسیونها و
ســتاد ملی مبارزه با دوپینگ هر بــار که نمونهای مثبت
میشــود ،تحت هر شرایطی ورزشکار را مقصر اولوآخر
دوپینگیشــدنش میدانند و بیتوجه به اینکه آنها هم
بهعنوان صاحبان ورزش وظیفــه فراهمکردن محیطی
پاک را بــرای ورزشــکاران دارند ،بهســادگی از کنار این
اتفاق تلخ عبور میکنند .هر عقل سلیمی بهروشنی این
موضوع را درک میکند ،در وهله اول خود ورزشکار است
که باید مراقب ســالم ورزشکردن خود باشد اما داستان
دوپینگها در دوچرخهســواری بهقدری شیوع پیدا کرده
که دیگر هیچکسی توجیهات مســئوالن مربوطه را هم
برنمیتابد .اوضاع فدراســیون دوچرخهســواری آنقدر
بغرنج شــده که خسرو قمری ،رئیس آن موضع سکوت
را در پیش گرفته و پاســخی برای رسانهها ندارد .قمری
در حالی برای دومین دوره متوالی ریاست این فدراسیون
را بــر عهده گرفته که با این شــرایط منتقدان زیادی هم
پیدا کرده اســت .او که بهشــدت به قصور و کوتاهی در
برخورد جــدی با معضــل دوپینگ ورزشــکاران متهم
اســت ،حاال پنهانکاری را هم بــه اتهامات خود اضافه
کرده است .جدیدترین چالش مســئوالن این فدراسیون
در داســتان دوپینگهــای ادامهدار رکابزنان ،افشــای

تعلیق ،دوچرخهسواری ایران را تهدید میکند

رکابزدن در جاده دوپینگ
دوپینگ حســین عسکری بعد از گذشــت نزدیک به دو
سال اســت .دوچرخهســواری که  ۲۵ســال متوالی در
دو بخش جاده و اســتقامت رکاب زد و بیشک یکی از
بهترینهای دوچرخهســواری ایران در ایــن دوران بوده
است .ماجرا از این قرار است که دو سال پیش فدراسیون
جهانــی مبارزه با دوپینگ نام عســکری را در فهرســت
رکابزنانی که آزمایش دوپینگ آنها مثبت اعالم شــده
قــرار میدهد اما همزمان با این موضوع این ورزشــکار،
باوجود کســب جواز حضور در بازیهای المپیک ۲۰۱۶
ریــو ،مصدومیت را بهانه میکند و با امتناع از حضور در
ایــن بازیها ،در فضایی آرام تصمیــم به خداحافظی از
ورزش میگیــرد .این اقدام او در حالی صورت گرفت که
برخی از دوچرخهسواران در آن برهه از زمان غیرمستقیم
اعالم کردند عسکری بهدلیل مثبتشدن تست دوپینگش
از ورزش کنارهگیری کرده اســت .موضوعی که مسئوالن
فدراســیون دوچرخهســواری و پزشکیورزشــی آن را
تکذیــب کردند .قانــون درباره اعالم مثبتبودن تســت
دوپینگ یک ورزشــکار ،صراحــت دارد که حدفاصل ۲۰
روز پس از اعالم ،نام ورزشکار باید در رسانههای جمعی
منتشر شــود .این داســتان اما در مورد حسین عسکری
شکل خاص خود را داشــت .زمانی که سازمان جهانی
مبارزه با دوپینگ تســت دوپینــگ او را مثبت اعالم کرد،
او شــخصا از ســتاد ملی مبارزه با دوپینگ میخواهد از
آنجاکه سالهای زیادی در تیمهای ملی حضور داشته،
نامش در رسانهها فاش نشــود .اعضای وقت این ستاد
هم به پاس پیشــینه عســکری در ورزش کشور و حفظ
آبروی او تصمیــم میگیرند نامش را رســانهای نکنند.
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عسکری در چند روز گذشته از اصحاب رسانه دوری کرده
و پاسخ قانعکنندهای درباره حاشیههایی که برای او ایجاد
شده ،نداشته است.
یک بام و دو هوای مسئوالن
غالمرضا نوروزی ،رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی،
کسی اســت که از اتفاقات بهوجودآمده درباره دوپینگ
حسین عسکری پرده برمیدارد .با افشاگری نوروزی ،بعد
از مســئوالن فدراسیون دوچرخهســواری انگشت اتهام
را به سمت او نیز نشــانه گرفتهاند؛ چراکه خودش یکی
از کســانی بوده که بر ســر پنهانکردن دوپینگ عسکری
رضایت داده اما حاال حقیقت را رو کرده است .اما قمری
دلیل رسانهاینشــدن نــام عســکری را اینگونه توجیه
میکند» :در آییننامه کمیته ستاد مبارزه با دوپینگ ،بندی
وجــود دارد که درصورتیکه ورزشــکار دوپینگی ضمن
ارائه تعهد از آن رشــته ورزشی خداحافظی کند ،کمیته
ضددوپینگ میتواند نامش را اعالم نکند« .آنچه در این
ماجرا جلب توجه میکند ،این اســت که چرا مســئوالن
باید نگاه تبعیضآمیز به ورزشــکاران داشــته باشــند و
دوپینگ یک ورزشــکار ،هرچند پرافتخار و مدالآور را از
دید رسانهها و جامعه پنهان کنند و دست به فریبکاری
بزنند؛ مگر نه اینکه وقتــی دوپینگ علیرضا حقی ،یکی
دیگر از چهرههای شاخص دوچرخهسواری که مدالهای
زیادی در آســیا دارد و المپیکی هم بوده اعالم شد ،ستاد
ملی مبارزه با دوپینگ آن را اعالم کرد اما در مقابل برای
حسین عسکری استثنا قائل شدند! این یک نمونه بارز دیگر
از تبعیض قائلشدن بین دوچرخهسواران و نادیدهگرفتن
ســالمت آنها در مسابقات قهرمانی کشور بود .جایی که
فدراسیون از رکابزدن آروین گودرزی در قهرمانی کشور
جلوگیری کــرد اما رکابزن شــهرداری تبریز را با وجود
اینکــه خودش نامه کتبی تعلیق این رکابزن را ارســال
کرد ،اجازه داد تا در تور آذربایجان رکاب بزند .موضوعی
که البته گودرزی آن را رد کرد .اوج پنهانکاریها و البته
نگاه تبعیضآمیز مســئوالن فدراسیون در مورد عسکری
جایی بود که این ورزشــکار باوجود داشــتن محرومیت،
بهعنوان سرمربی تیم ملی اســتقامت و نیمهاستقامت
هم منصوب شــد .انتصاب عســکری در حالی صورت
گرفت که هیچ قراردادی میان او و فدراسیون امضا نشده
بود ،چراکه هنوز دو ســال از دوران محرومیت عسکری
باقی مانده بود .برهمیناســاس او درخواست استیناف
مــدت باقیمانــده را ارائه کرد تا در صــورت تحقق این
موضوع ،مشــکلی برای سرمربیگری نداشته باشد ،البته
درخواســت او مــورد موافقت قرار نگرفت و عســکری
عطای سرمربیگری تیم ملی را به لقایش بخشید.
دوپینگهاییکهرسانهاینمیشوند
آمار دوپینگ در دوچرخهســواری در مقایسه با سایر
رشــتهها در ورزش ایران در حالی هر روز رو به افزایش
است که خود این ملیپوشان را هم به جان هم انداخته
است .ادعاهای جنجالی آنها باعث شده تا بیش از پیش
آتش اختالفات بین اهالی این رشــته بــاال بگیرد .قادر
میزبانی ،یکی از رکابزنان پرافتخــار ایران ،بهصراحت
میگویــد که فدراســیون برخی مواقع تســت دوپینگ
دوچرخهســواران معروف را که در داخل کشــور مثبت

میشــود اعالم نمیکند .همین پنهانکاریها خودش
عاملی است تا دوپینگ رشد کند .اظهارات احد کاظمی
که خــود درحالحاضــر دوران محرومیتش را ســپری
میکند ،از همه جنجالیتر است .او چندی پیش مدعی
شد تمام رکابزنان مطرح ایران؛ از خودش و امیر زرگری
گرفته تا آروین گودرزی و امیر کالهدوز دوپینگی هستند
و فدراسیون هرکسی را دوست داشته باشد ،دوپینگش
را پنهان میکند .کاظمی بهقدری بیپرده حرف میزند
که حتی به دوپینگ هاشم رسولکندی ،سرمربی جدید
تیمهای ملی اســتقامت و نیمهاســتقامت ،هم اشاره
میکند .او میگوید رسولکندی سال  ۲۰۰۰در رقابتهای
قهرمانی آسیایی شــانگهای نایبقهرمان میشود ،اما
بعد از مثبتشــدن آزمایش دوپینگش این مدال را از او
پس میگیرند.
خطرتعلیقدرکمیناست
شــیوع دوپینگهای رکابزنان ایرانی در شــرایطی
بازتاب جهانی گستردهای پیدا کرده که اتحادیه جهانی
دوچرخهســواری چندی پیش برای برگزاری مسابقات
قهرمانی کشــور که تیرماه برگزار شــد ،نماینده خود را
برای کنترل دوپینگ به تهران فرســتاد .این اتفاق سران
دوچرخهســواری دنیا را هم بهقدری حساس کرده که
زنگ خطر را برای تعلیق فدراســیون دوچرخهسواری
هم بــه صــدا درآورده اســت؛ موضوعی کــه مجید
ناصری ،سرمربی سابق تیمهای ملی دوچرخهسواری
اســتقامت ،هــم به آن اشــاره میکند .او به »شــرق«
میگوید» :متأسفانه دوپینگ در دوچرخهسواری بیشتر
از ســایر رشتهها در ورزش کشور شیوع پیدا کرده است.
آماری که در این دو سال منتشر شده ،واقعا نگرانکننده
است .این نشــانگر این است که نظارت و کنترل دقیقی
در این زمینه وجود نداشــته .همین بیتوجهیها باعث
شده تا جوانان ما به این باور برسند که نمیتوانند بدون
استفاده از مواد نیروزا ورزش حرفهای کنند .این نگرش
باعث میشود که آسیب بزرگی به تیمهای ملی فعلی
برســد و بدونشک مســتلزم زمان زیادی است که این
بــاور از فکر و ذهن جوانان بیرون برود .اگر شــرایط به
همین شکل پیش برود ،قطعا به تعلیق هم میرسیم.
اتحادیه جهانی آنقدر حساس شده که برای مسابقات
کشــوری هم نماینده خــود را به تهران فرســتاد« .او
معتقد اســت ترکیــب ناقص کادر فنــی تیمهای ملی
عامل اصلــی دوپینگهای ادامــهدار در تیمهای ملی
است» :وقتی کارشناس تغذیه و پزشک ورزشی در کادر
فنی حاضر باشــد و به ورزشــکاران آگاهی بدهد ،مگر
میشــود یک ورزشکاری ســرخود مکمل مصرف کند.
سال  ۸۷که من در تیمهای ملی مسئولیت داشتم ،برای
همه ملیپوشــان؛ از تیمهای پایه گرفته تا بزرگساالن
شناسنامه پزشکی درست کرده بودیم .کارشناس تغذیه
و پزشــک مدام در تیمها حاضر بودند .بچههای ما در
آن دوران آنقــدر پــاک بودند که حتــی در رده امیدها
هــم نامآور بودند و مدال میگرفتند .ما آن زمان آنقدر
روی ملیپوشان اشراف داشتیم که قبل از تستگرفتن،
نفراتی را که مشکوک بودند حذف میکردیم .خیلی از
پتانســیلهایی که ما آن زمان داشتیم و میتوانستند تا
االن روی پیســت باشــند ،از ورزش کنارهگیری کردهاند،
چراکــه در یک جدال نابرابر قــرار گرفتهاند .آنها هم یا
باید آلوده باشند یا اینکه باید بپذیرند دیگر شانسی برای
رقابت با رقبا ندارند« .ناصری به کمکاریهای مسئوالن
فدراســیون پزشــکی در قضیــه مثبتشــدن دوپینگ
رکابزنــان تأکید میکند» :متأســفانه بایــد بگویم که
مسئوالن فدراسیون پزشــکی ورزشی که متولی اصلی
گرفتن آزمایش دوپینگ هســتند هم کوتاهی میکنند.
ما آن زمان هربار که از این فدراســیون میخواستیم تا
از ملیپوشان تســت بگیرند ،اعالم میکردند که گرفتن
این آزمایشها هزینهبر است و از سر خود باز میکردند.
اگر هم آزمایش میگرفتند ،به آزمایشگاههای خارج از
کشــور ارسال نمیکردند .بدتر اینکه در مواردی هم که
نمونهها مثبت میشــد آن را به صورت شــفاف اعالم
نمیکردنــد .تمام این ســهلانگاریها و بیتوجهیها
باعث شــده تــا دوپینگ به این شــکل وحشــتناک در
دوچرخهسواری شیوع پیدا کند«.
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فدراسیون فوتبال اطالعیهای را درباره قرارداد
با آدیداس صادر کرد کــه در این بیانیه گزارش
روزنامه »شــرق« دربــاره دلیل قراردادنبســتن
اسپانســرینگ بین ایــران و آدیداس تأیید شــد.
در گزارش روز گذشــته شــرق عنوان شــد که
بخشنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت مانع
عقد قرارداد اسپانســرینگ بین ایران و آدیداس
شد و ایران مجبور شد از این برند معروف لباس
بخــرد .متن اطالعیه فدراســیون به شــرح زیر
اســت» :فدراســیون فوتبال ایران در ابتدای امر
اقدام به عقد تفاهمنامه ۴ســاله اسپانســری با
آدیداس کرد که متأســفانه دستورالعمل نحوه
صــدور گواهی فعالیــت نمایندگان و شــعب
عرضهکننــدگان پوشــاک خارجــی در ایران به
شــماره  ۶۰/۱۲۹۲۷۶مورخ  ۱۳۹۵/۶/۱۷وزارت
صنعت ،معدن و تجارت مانع از اجرائیشــدن
این قرارداد اسپانسری شــده است؛ لذا تنها راه
چاره جهت اســتفاده از لباسهای باکیفیت و با
تکنولوژی کلیماکول آدیــداس در جام جهانی
همانطــور که به هــواداران شــریف تیم ملی
ایران از مدتها قبل وعده داده شده بود ،انعقاد
قرارداد تجاری خرید البسه با تخفیف  ۷۵درصد
بوده است که بسیاری از کشــورهای دنیا مانند
الجزایر ،مصر ،بوسنی ،ولز و ...نیز چنین قرارداد

تجاری مشابهای را با آدیداس دارند .این قرارداد
تجاری یکساله اســت و از نکات حائز اهمیت
این قرارداد یکســاله ،میتوان بــه دریافت ۱۵
درصد بهعنوان »رویالتــی« )درصد حقفروش
پیراهن تیم ملی در سراســر جهان( اشــاره کرد
که در تفاهمنامه اسپانســری چهارساله نبوده
اســت؛ از ایــن ناحیه هر لباســی کــه آدیداس
به فــروش میرســاند ۱۵ ،درصد بابــت آن به
فدراســیون فوتبال ایران پرداخــت میکند که
انتظار فدراســیون از این بند قرارداد  ۱.۵میلیون
یورو درآمــد است.
فدراســیون فوتبال با توجه به محدودیتها
و انتظــارات تماشــاگران فهیم ایرانــی ،بهترین
انتخــاب را کرده اســت تا بــا یکــی از بهترین
برندهای البسه ورزشــی در جام جهانی حاضر
شــود .فدراســیون فوتبال این انتخاب را نهتنها
بیشــرمانه نمیدانــد ،بلکــه آن را تــالش در
راستای حرکتی میهنپرستانه تلقی میکند«.
در فوتبــال حرفهای دنیا عرف اســت تیمهای
معتبر بــا برندهای معروف تولید البســه قرارداد
اسپانســرینگ منعقد میکنند و در ازای پوشــیدن
محصــوالت آن برند ،لبــاس رایگان یــا پول نقد
دریافت میکنند .قوانین ایران به فدراسیون فوتبال
اجازه عقد چنین قراردادی با آدیداس را نداد.

 آزمایــش دوپینــگ بازیکــن شــاغل در لیگ
یک فوتبال ایران مثبت شــد .به گزارش رســمي
فدراســیون فوتبال ،دکتر غالمرضا نوروزي ،رئیس
فدراســیون پزشــکي ورزشــي و دبیر ســتاد ملي
مبارزه با دوپینگ ،در نامهاي به مهدي تاج ،رئیس
فدراســیون فوتبال ،از مثبتبودن تســت دوپینگ
بازیکــن ایراني خبر داد .در این نامه آمده اســت:
»بر اســاس گزارش آزمایشگاه آکردیتهکلن ،نتیجه
آزمایش کنترل دوپینگ در مورد بازیکن لیگ یکي
به واســطه اســتفاده از داروي ممنوعه بولدونون
مثبت اعالم شــد .نامبــرده از دوم دي ماه تا زمان
صدور رأي قطعي در حالت تعلیق موقت به ســر
ميبرد .این حکم به بازیکن مورد نظر ابالغ شده و
حق اعتراض براي او محفوظ است«.

جدایي میرسلیم از فدراسیون
نجاتغریق پس از  ۲۸سال
 »ایلخــان نــوري« روز دوشــنبه در مجمــع
انتخاباتــي فدراســیون نجاتغریــق و غواصي با
کسب  ۴۳رأي از مجموع  ۴۳رأي اخذشده ،هدایت
ایــن فدراســیون را به عهده گرفــت .پیش از این،
مصطفي میرســلیم ۲۸سال رئیس این فدراسیون
بود .میرســلیم از ســال  ۱۳۶۸تاکنون ســکاندار
فدراســیون نجاتغریــق و غواصــي بــود .گفته
ميشــود او در دوره جدید نیز تمایل داشت تا در
انتخابات شرکت کند ،اما بند مربوط به محدودیت
ســني براي نامزدهاي انتخابات فدراســیونهاي
ورزشــي مانع از حضور مجدد این سیاستمدار ۷۱
ســاله عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
میرسلیم در سخناني جدایياش از این فدراسیون
را سخت عنوان کرد.

نشست کيروش و مربیان
لیگ برتري برگزار ميشود
 کارلــوس کيروش و ســرمربیان لیــگ برتري
بهزودي در نشســتي درباره پیشنهاد سرمربي تیم
ملــي به گفتوگو خواهند نشســت .بــه گزارش
ســایت نود ،پس از مشخصشدن قرعه تیم ملي
در مســابقات جام جهاني  ۲۰۱۸روســیه ،یکي از
پیشــنهادهاي کارلوس کيروش بعد از جلسه با
رئیس فدراســیون فوتبال این بود که بعد از پایان
ماه ژانویه و در پایان هــر هفته از بازيهاي لیگ،
مليپوشــان مدنظــر او به مــدت یکونیم روز در
اختیار کمپ تیم ملي باشــند و سپس به تمرینات
باشــگاهي اضافه شــوند .این اتفاق واکنشهاي
متفاوتي از سوي ســرمربیان تیمهاي لیگ برتري
داشت و گفته شد که این نامه مهم به طور رسمي
به باشگاهها ابالغ شده است .اما در راستاي تعامل
هرچه بیشــتر باشــگاهها و تیم ملي ،قرار اســت
بهزودي نشســتي با حضور کيروش و سرمربیان
لیگ برتري در محل فدراسیون فوتبال برگزار شود.
همچنین شــنیده ميشود که باتوجه به اختالفات
قبلي برانکو و کيروش درباره اردوهاي تیم ملي،
قرار اســت نشســت ویژهاي هم بیــن کيروش و
برانکو به صورت جداگانه برگزار شود.
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مشاور در نقش بازوی مشورتی
مدیریت یا حقوقبگیر بیخاصیت؟

سخنگوی وزارت خارجه:

ﺳﯿﺪاﻓﺸﯿﻦ ﮔﻨﺞﺑﺨﺶ*
 بحث مشاوران در ســازمانها و نهادهای دولتی
و شــبهدولتی کمکم از اســتانداردهای تعریفشده،
خارج میشــود .بهطورکلی نقش مشاوران مدیریت
در ســازمانها ،انکارناپذیر اســت ،اما اگر از ضوابط
اداری خارج شــود ،بهجای »تأثیرگــذاری« در نقش
»مخرب« ظاهر میشود ،چراکه روی رفتار سازمانی
ارکان دیگر مجموعه اثرگــذار خواهد بود .به همین
منظور ذکر چند نکته را ضروری میدانم:
 -۱معموال مشاوران مدیریت ،زیرمجموعه حوزه
ریاست فعالیت میکنند و باید عملکرد آنها از طریق
این واحد بررســی شود .چالش بزرگ چند سال اخیر
نظام اداری کشور؛ حضور مشاورانی »بدون کارایی«
یا »چندشغله« در سازمانهای مختلف بود که صرفا
با فشــارهای سیاســی یا روابط نامتعارف ،خود را به
سیســتم تحمیل کردند و اگر درآمــد ماهانه آنها از
دستمزد مشاوره در ارگانهای مختلف تجمیع شود؛
ممکن اســت از حقوق وزیر و معاون وزیر هم فراتر
بــرود! تراکم مشــاوران در ســازمانهای مختلف از
زمانی به بحران مدیریتی تبدیل شــد که اوال نظارت
و ارزشــیابی دقیقی بــر عملکرد مشــاوران صورت
نمیگرفت و ثانیا مشــاوران محترم خود را در »هاله
نور« تجســم میکردنــد و اعتقاد داشــتند هر وقت
مدیریت ،نامــهای به آنها ارجــاع داد ،وظیفه دارند
رسیدگی کنند! این دقیقا همان طرز فکر غلطی است
که به جایگاه »مشــاور مدیریت« در چند ســال اخیر
ضربه وارد کرده اســت .درست است که در قرارداد
مشاوران بندهایی ذکر شده ،اما مشاور از نظر اخالقی
موظف است در خدمت مدیریت باشد ،وقت خود را
در اختیار مدیر قرار دهد و اجازه ندهد خداییناکرده
مدیر مربوطه تصمیمات غلط بگیرد.
 -۲حضــور فیزیکی آنهــم در حــد هفتهای یا
ماهانه چند ســاعت ،یکی دیگر از افتهایی اســت
که برای پُست »مشــاور مدیریت« مشاهده میشود،
درصورتیکه مشــاور مدیر؛ باید نبض ســازمان را در
اختیار داشته باشد ،نقاط ضعف و قوت را جستوجو
و بــرای رفــع نیازهای ســازمان راهــکار ارائه کند،
دلسوزانه بهدنبال حل چالشهای مدیریتی سازمان
باشــد و در ایجاد انســجام تیمی بین ارکان سازمان
نقشآفرینی داشته باشد.
 -۳خوشــبختانه در دولت یازدهــم و دوازدهم
با تدبیر ریاســت محترم جمهــور؛ موضوع مهمی با
عنوان »مشــاوران جوان« مطرح شــد که متأسفانه
آنطور که شایســته بــود و انتظــار میرفت تاکنون
محقق نشــده است .مفهوم »مشــاور جوان« به این
معنی اســت که فردی تحصیلکرده در کنار مدیریت
ارشــد ســازمان قرار میگیرد و حتی برای او اندکی
حقوق در نظر گرفته میشود تا در جهت کادرسازی
برای آینده مدیریت کشــور ،بتوانــد از تجربیات مدیر
ارشــد بهرهمند شــود و خروجی آن هــم ذخیرهای
برای اداره کشور در ســنوات آتی شود؛ اما از ابتدای
اجرای طرح مشــاوران جوان ،شــاهد آن بودیم که
اکثــرا بــه جوانهای شایســته اعتماد نمیشــود و
کسانی این مسئولیت را برعهده میگیرند که پشتوانه
سیاســی قدرتمندی دارند .همچنین در بســیاری از
مواقع مانع حضــور »بانوان جوان تحصیلکرده« در
جایگاه مشاوران جوان میشــوند ،درحالیکه بیشتر
فارغالتحصیالن کشور را زنان تشکیل میدهند.
در جمعبنــدی ذکر این نکات ضروری اســت که
مشاور مدیریت ،یک پُست تشریفاتی نیست و افرادی
کــه در این جایــگاه قــرار میگیرند بایــد اوال گزینه
تحمیلی نباشــند ،دوما احساس مســئولیت کنند و
تماموقت در خدمت پیشــبرد سیاستهای سازمان
باشــند و ســوما تالش کنند نظرات خود را به گوش
مدیریــت برســانند و منتظر ارجاع نامه و رونوشــت
نباشند تا تبدیل شوند به »بازوی مشورتی مدیریت« و
نه »حقوقبگیر بیخاصیت!«.
*مشاور معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت

ﺧﺒﺮ

رئیس پارلمان اردن
خواستار تحکیم روابط با ایران
 ایســنا :رئیــس پارلمــان اردن گفــت :اردن باید
ائتالفهایش را گســترش دهــد .به گــزارش پایگاه
خبری »الشروق« ،درحالیکه برخی گزارشها حاکی
از آن اســت که در پــی تصمیم اخیر ترامــپ درباره
قدس اختالفاتی میان اردن و عربستان به وجود آمده
است ،عاطف الطراونه ،رئیس پارلمان اردن در جلسه
پارلمان این کشور با اشاره به ایران و سوریه گفت اردن
باید بدون تأثیر بر روابط با کشــورهای حاشــیه خلیج
)فارس( گســترش ائتالفها و ایجــاد روابط با برخی
کشورها را بررســی کند .رئیس پارلمان اردن بهتازگی
با مجتبی فردوســیپور ،ســفیر جمهوری اســالمی
ایران در اردن و ایمن علوش ،کاردار ســفارت ســوریه
در این کشــور ،دیدار کرد .یک منبــع نزدیک به رئیس
پارلمــان اردن نیز اخیرا اعالم کــرد :عاطف الطراونه،
رئیــس پارلمان اردن ،همراه یــک هیئت پارلمانی در
ســیزدهمین نشســت بینالمجالس کشورهای عضو
ســازمان همکاری اســالمی که قرار است اوایل سال
آینده میالدی در ایران برگزار شود ،شرکت میکند.
politics@sharghdaily.ir

ســاخت مســکن مهــر؛ اقدامــي کــه در دولــت
احمدينژاد آغاز شد و بهعنوان یک میراث براي دولت
روحاني باقي ماند .انتقادات زیادي هم از ســوي دولت
روحاني نســبت به نحوه اجراي ایــن پروژهها به گوش
ميرســد؛ اما پس از زلزله کرمانشاه ،این انتقادات اوج
گرفت؛ هرچند برخي این انتقادات را سیاسي ميدانند،
ولي گزارشهاي واصله از ســوي دستگاههاي ذيربط
که در سالهاي گذشته تهیه شده و در اختیار کمیسیون
اصــل  ۹۰مجلس قــرار گرفته ،چیز دیگــري ميگوید؛
»عدم رعایت اســتاندارد«» ،فقــدان امکانات زیربنایي«
و چندینوچند اشــکال دیگر که مردمي که ساکن آنجا
هستند با پوست و استخوان خود آن را لمس کردهاند؛
و مردمي هم که آنجا ســاکن نیســتند ،روایــات آنها را
شــنیدهاند .مهرماه  ۱۳۹۵خالصه گزارش کمیســیون
اصــل  ۹۰در مــورد مســکن مهر در صحــن مجلس
قرائت شــد که بر اســاس گزارشهاي سازمان بازرسي
کل کشور ،مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي،
دیوان محاسبات کشــور و وزارت راه و شهرسازي بود؛
امــا با وجود این گزارش ،اقدامــي در جهت رفع برخي
مشکالت انجام نشده است.
پیشینه مسکن مهر
اما مسکن مهر از کجا شــروع شد؟ به گفته »بهرام
پارســایي« ،عضــو هیئترئیســه کمیســیون اصل ۹۰
مجلس ،بر اســاس گزارش ارائهشده کمیسیون ،قانون
برنامه چهارم توســعه ،دولــت را موظف کرد که براي
هویتبخشــي به ســیماي شهر و روســتا اقداماتي در
حوزه عمران شــهري و روســتایي انجام دهد؛ ارتقاي
کیفیــت زندگي و کاهــش نابرابريهــا و اجراي طرح
جامع مســکن از جمله این موارد بود که بابت همین،
سال  ۸۵سرشــماري نفوس و مسکن انجام شد؛ طبق
این سرشــماري ،نزدیک به  ۱۶میلیون واحد مســکوني
در کشــور وجود داشــت و تعداد خانوارهاي آن سال،
 ۱۷میلیون و  ۳۰۰هزارنفر .به گفته »بهرام پارســایي«،
عضو هیئترئیســه کمیســیون اصــل  ،۹۰این طرح در
قانون بودجه ســال  ۸۶دیده شــد و طبق آن مسئولیت
آن برعهده بنیاد مسکن انقالب ،سازمانهاي ملي زمین
و مسکن و شرکت عمران شهرهاي جدید قرار گرفت.
سال  ۸۹شکایات رسید
»پارســایي« در گفتوگو با »شرق« به موارد دیگري
هم از گزارش کمیسیون اصل  ۹۰اشاره کرد؛ او گفته که
»بخش عمده طرح احداث شهرهاي جدید بود و منابع
مالي که براي آن در نظر گرفته شــده بود ،تحت عنوان
تســهیالت ساخت مســکن اجارهاي ،تسهیالت ساخت
مسکن ۹۹ســاله ،تسهیالت ساخت مســکن روستایي،
تســهیالت بافتهاي فرسوده شهري ،مسکن ایثارگران،
ساختوسازهاي صنعتي با فناوريهاي نوین و ساخت
مســکن با ســرمایههاي داخلي و خارجي بود که فقط
پروژه مسکن مهر مورد توجه قرار گرفت«.
نماینده مردم شــیراز در مجلس گفت که »از ســال
 ۸۹در پي شــکایات واصله به کمیسیون اصل  ۹۰مقرر
شد این موضوع مورد بررسي قرار گیرد .برهمیناساس
مکاتباتــي بــا ســازمان بازرســي ،کمیســیون عمران،
وزارت مســکن ،دیوان محاســبات ،مرکز پژوهشها و
نمایندگان از ســوي کمیسیون انجام شــد و هرکدام از
دستگاهها پاســخهایي را به کمیســیون ارائه کردند«.
ایــن گزارش بیش از یک ســال پیش در مجلس قرائت
شد ،ولي برخي اشکاالت در پروژه مسکن مهر همچنان
پابرجاست.
موارد ذکرشده در گزارش سازمان بازرسي
او بــه اســتناد گزارش ســازمان بازرســي گفت که
»طبــق این گزارش ،واگــذاري اراضي نامناســب براي
احداث مســکن مهر )خارج از محدوده ،در دامنه کوه
و شــیب نامناســب( و باالرفتن هزینههاي آمادهسازي،
عدم پیشبیني سرانه خدماتي فضاي سبز و بهداشتي،
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هشدارهاي بيواکنش
روایت عضو هیئترئیسه کمیسیون اصل  ۹۰از تخلفات »مسکن مهر«
عدم نظارت مؤثر سازمانهاي راه و شهرسازي استانها
طبق این گزارش ،نحوه نظارت عالیه در برخي استانها
به نحــوه اجراي مقــررات ملي ســاختمانها ،کیفیت
که توســط مهندسان شــاغل در برخي سازمانهاي راه
ســاختمان ،عدم رعایت مفاد شیوهنامه ماده  ۳۳قانون
و شهرســازي انجام شــده و گاهي افراد مهندس ناظر
نظام مهندســي ،فقدان خدمات زیربنایي ،روبنایي ،آب،
پروژههاي مســکن مهر هــم بودهانــد ،زمینه اغماض
برق ،بیمارســتان ،مدرســه و ضعف در اعمال نظارت
احتمالي را فراهم کرده است.
عالیه سازمانهاي اســتاني از جمله ضعفهاي پروژه
نظرات برخي نمایندگان مجلس نهم
مسکن مهر است«.
اما در این بین از برخــي نمایندگان مجلس نهم
به گفته پارســایي» ،تصویب تغییر کاربري عمومي
که مســکن مهر در اســتانهاي آنها اجرا شــده هم
به مســکوني که زمینه سوءاســتفاده و زمینخواري را
نظراتــي را به کمیســیون اصل نود مجلــس ارائه
در کمیســیون ماده پنج استانها فراهم کرده«» ،تعداد
کردهاند؛ طبــق گزارش ،آنها ميگفتنــد این طرح تا
متقاضیان و واجدین شــرایط«» ،ضعف فني و اجرائي
حدودي جوابگوي نیازهاي اقشــار جامعه بهویژه
در عملکــرد پیمانــکاران و
قشر آســیبپذیر اســت .آنها
ﻧـﮑﺘـﻪ
مجریــان«» ،پایینبودن کیفیت
همچنین معتقد بودند دولت
ساختوســازها در پروژههــاي
توانســته تا حــدودي از نظر
مســکن مهــر«» ،انصــراف
تأمین زمین و وام مسکن مهر
برخــي متقاضیــان بــه دلیــل
موفق عمــل کند .به گفته این
مشــکالت موجــود«» ،عــدم
نماینــدگان ،با اجــراي طرح،
تخصــص تعــدادي از اعضاي
اشــتغالزایي نسبي در بخش
هیئتمدیــره« و »کمبود زمین
ســاختمان انجام شده است.
براي اختصاص مســکن مهر در
آنهــا همچنیــن گفتهانــد که
بهرام پارسایي:
برخي استانها« از جمله موارد
»مکان مناســبي براي احداث
گروهي از کمیسیون اصل  ۹۰باید
دیگري بود که در گزارش مورد
واحدها در نظر گرفته شــده و
گزارشي کارشناسي تهیه کنند تا
در صورت نیاز براي مقاومسازي
توجه قرار گرفته بود.
با توجه به اینکه قیمت زمین
پروژههاي مسکن مهر اقدام شود
گزارش مرکز پژوهشها
از هزینــه ســاختمان حذف و
عضو هیئترئیسه کمیسیون
تســهیالت پرداخت ميشود،
اصــل  ۹۰مجلس شــوراي اســالمي در ادامه ،گزارش
بنابرایــن واحدها با قیمت پاییــن در اختیار متقاضي
مرکز پژوهشهاي مجلس را مورد اســتناد قرار داد که
قرار ميگیرد« .آنها در عین حال به نقاط ضعف هم
در آن »خأل طراحي و ســاخت شــهرهاي جدید و نبود
اشاره کردهاند؛ »وضعیت تأسیسات زیربنایي«» ،عدم
جاذبه در کالنشهرها براي اسکان شهروندان که باعث
فعالیت بخش خصوصي«» ،عدم نظارت کافي نظام
مهاجرت معکوس شــده«» ،توجهنکــردن به ضرورت
مهندســي و سازمان ملي زمین و مسکن« و »ضعف
آمایــش ســرزمین و جانمایي جمعیت در شــهرهاي
در طراحي و ســاخت و حاشیهنشــیني فرهنگي« از
جدید« و همچنین »پیمانکاران دسته دوم و دسته سوم
جمله نقاط ضعفي اســت که نماینــدگان وقت به
از جهت رعایــت معیارها و اســتانداردها« و »کیفیت
آنها اشــاره کردهاند و به گفته پارســایي در گزارش
طراحــي و ساختوســاز که با ابهامــات عمده مواجه
کمیسیون اصل  ۹۰هم آمده .آنها همچنین گفتهاند
بوده« بهعنوان اشکاالت مطرح شده است.
وزارت راه از معماري اســالمي غفلت کرده و مکان
پارســایي در ادامه به نکتهاي قابلتأمل در گزارش
در نظر گرفتهشده براي این پروژهها هزینههایي مازاد
مرکز پژوهشهاي مجلس اشاره کرد» :آوارشدن برخي
براي ســاخت آن تحمیل کــرده .نکته دیگري که در
از این مجتمعها در حین عملیات«؛ او همچنین با اشاره
نظــرات برخي نماینــدگان به عنــوان نقطه ضعف
به ایرادهاي دیگر مرکز پژوهشها به مسکن مهر گفت:
آمــده ،هم در صحن قرائت شــد و هم پارســایي با
»منفعتطلبي برخــي پیمانکاران موجب افت کیفیت
اســتناد به گزارش به آن اشــاره کرد؛ این اســت که
و عدم رعایت اســتانداردهاي مصوب شــده اســت«.
»از لحاظ فرهنگي این کار نشانهاي از حاشیهنشیني
»ضعف در اعمال نظارت عالیه ســازمانهاي متولي«،
فرهنگي اســت که امروز گریبانگیر شــهرهاي بزرگ
»همکاري نامناســب دســتگاههاي خدماترســان«،
شــده اســت .از نظر اجتماعي و امنیتي نیز تجمیع
»تأخیــر در اعطاي تســهیالت بانکــي« و »عدم اطالع
یک صنــف در محدودهاي خاص تبعاتي را به دنبال
شفاف از قیمت تمامشده که موجب انصراف بسیاري از
خواهد داشــت«؛ این در حالي اســت که چند خط
خانوارها شــده« از دیگر اشکاالت مرکز پژوهشهاست
باالتر ،در نظر گرفتهشدن مکان مناسب براي احداث
که پارســایي به آنها اشــاره کرد .همچنین به گفته او،
واحدها ،از جمله نقاط مثبت از نظر آنها بود.

دیگر گزارشهاي واصله به کمیسیون
بــه گفته عضــو کمیســیون اصــل  ۹۰مجلس ،در
گــزارش دیــوان محاســبات به چالشها و مشــکالت
مســکن مهر اشــاره شــده اســت؛ از جمله »خدمات
زیربنایــي و روبنایي«» ،واحدهاي مازاد فاقد متقاضي«،
»عــدم نظــارت دقیق و حسابرســي از طریــق ادارات
کل تعاون بر شــرکت تعاونيهاي مســکن« و »کندي
اجــراي عملیات« .دیگر گزارشــي که پارســایي به آن
اشــاره کــرد ،گــزارش وزارت راه بود؛ به گفتــه او این
وزارتخانه» ،محدودیت منابع مالي«» ،مشکالت عدیده
تعاونيهاي مســکن«» ،فقدان منابع الزم جهت تعیین
تکلیف پروژههاي فاقد متقاضي«» ،عدم تأمین بهموقع
خدمات زیربنایي«» ،افزایش تعرفه خدمات زیربنایي«،
»عدم همکاري متقاضیان در تأمین سهم آورده نقدي«،
»مشــکالت بیمه و مالیات«» ،افزایــش تعرفه خدمات
مثل تعرفه ثبت دفترخانه و خدمات نظام مهندســي«
را از جمله اشــکاالت قابل توجه معرفي کرده اســت.
در این گزارش گفته شــده بود که وزارت راه قصد دارد
تا پایان ســال  ۹۵پروژه را به سرانجام برساند؛ گفتهاي
که اکنون در نزدیکي پایان ســال  ۹۶هنوز به طور کامل
محقق نشده است.
پارســایي نتیجهگیري کمیســیون اصــل  ۹۰از این
گزارشها را اینگونه بیان ميکند» :مالحظات اجتماعي،
سیاسي ،اقتصادي ،امنیتي ،تأمین زیرساختها ،امکانات
و تأسیســات زیربنایــي در مواردي رعایت نشــده« .به
گفته او کمیســیون پیشنهاد داده در بافتهاي فرسوده
مجتمعهاي بلندمرتبه ســاخته شود که خدماترساني
آســانتر باشد .او در پاســخ به اینکه آیا این تخلفات از
سوي کمیسیون به قوه قضائیه ارجاع شده یا خیر ،گفته
»فقط یک تعداد که در مراجــع قضائي پرونده مفتوح
دارند ،بستگي به صدور رأي در مراجع قضائي دارد«.
دربــاره ایمنســازي و مقاومســازي بحث جدي
صورت نگرفت
پارســایي همچنین در پاسخ به این سؤال که پس از
این گزارش چه اقداماتي براي رفع مشــکالت و ایرادات
انجام شــده ،گفت» :متأســفانه در این گــزارش درباره
ایمنسازي و مقاومســازي بحث جدي صورت نگرفت
و به گزارش اکتفا شــد اما بعد از جریان کرمانشــاه این
الزام یادآوري شــد که ایراداتــي در گزارش چند مرجع
از جمله عــدم نظارت بر ساختوســاز و مقاومنبودن
برخــي از پروژهها بوده و باید بازنگري شــود و تا جایي
که الزم است مقاومسازي شود و نظارت جامع صورت
بگیرد تا پیمانکاراني که در ارائه خدمات کاهلي کردند
و ناظرانــي که دقت نکردهاند ،پاســخگوي مشــکالت
باشند« .او ادامه داد» :گروهي از کمیسیون اصل  ۹۰باید
گزارشــي کارشناســي دراینباره تهیه کنند تا پروژههاي
مســکن مهر بهخصــوص آن دســته از پروژههایي که
شبههناک هســتند ،بازدید دقیق شوند تا در صورت نیاز
براي مقاومسازيشان اقدام شود« .پارسایي همچنین از
عدم اجراي برخي تعهــدات دراینباره خبر داد» :طبق
قانــون ،وزارتخانه و ســازمانهاي ذيربــط باید براي
زیرساختهایی مثل بیمارســتان اقداماتي انجام دهند
کــه برخي از این تعهدات هنوز به ســرانجام نرســیده
است«.
عضو کمیســیون اصل نود مجلس همچنین از لزوم
پیگیري گزارش ارائهشده صحبت کرد و افزود» :بنا داریم
با دستگاههاي مربوطه مکاتباتي انجام دهیم تا روند پس
از ارائه گزارش کمیسیون را از آنها پیگیري کنیم«.
حاال با توجه به اینکه اخیرا مجلس به تأســیس
دیوان کمیســیون اصل نود رأي مثبــت داده ،به نظر
ميرســد در صورت موافقت نهایي با تشکیل چنین
دیواني ،کمیســیون اصل نود ميتوانــد پیگیريهاي
بیشــتري در این مورد انجام دهــد؛ تا پیگیريها مثل
این مورد دیگر در حد گزارش باقي نماند.

روایت دادستان تهران از اتهامات متهم به جاسوسي

 8ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻼﻗﺎت اﺣﻤﺪ ﺟﻼﻟﻰ ﺑﺎ اﻓﺴﺮان ﺳﺮوﯾﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ایسنا :جلسه شورای معاونان دادسرای تهران با حضور معاونان و سرپرستان
نواحی دادسرای تهران ،سرپرستان دوایر نظارت بر زندانها و دادیاران تحقیق
سه ناحیه از دادسرا ،به ریاست دادستان تهران برگزار شد.
عبــاس جعفریدولتآبادی با اشــاره بــه مالقات اخیر خود بــا زندانی
احمدرضا جاللی که بابت جاسوســی به اعدام محکوم شــده اســت ،گفت:
نامبرده دارای دکترای حوادث غیرمترقبه و کارشناس پزشکی هستهای است و
همســرش از کارشناسان سازمان انرژی اتمی بوده که درحالحاضر از خدمت
منفصل شــده است .نامبرده در این بازدید به هشت نوبت مالقات با مأموران
سرویس جاسوســی بیگانه اقرار کرده و در همین رابطه وجوهی را اخذ کرده
است .این زندانی عالوه بر اطالعات مربوط به پروژههای وزارت دفاع ،سازمان
انرژی اتمی ،اسامی و اطالعات تعدادی از مدیران سازمان انرژی اتمی و وزارت
دفاع را به افسران موساد تحویل داده است .حسب اقرار متهم ،وی اطالعاتی
در حوزه ســایتهای انرژی اتمی ،نامهای مدیران ارشد سازمان انرژی اتمی،
وزارت دفــاع ،ســازمانهای تابعه و طرحها و برنامههای آنها ،نقشــه و پالن
ساختمانها را در اختیار مأموران موساد قرار داده است .متهم به آلودهسازی
سیســتمها اقرار کرده با توجه بــه قراین موجود و اظهــارات کارکنان وزارت
دفاع در همان مقطع ،حمله ویروســی به سیســتمهای این مرکز انجام شده
و متهم اقرار کرده فلشهایی را که در اختیار داشــته ،با پوشش انتقال دیتا به
سیستمهای بسیاری از افراد موردنظر ،وصل کرده است.
دادســتان تهران افزود :اهم اطالعات ارائهشــده از ســوی نامبرده شامل
اطالعــات کامل و مســتند درخصوص  ۳۰نفــر از افراد شــاخص پروژههای
تحقیقاتــی ،نظامی ،دفاعی و هســتهای از جمله شــهیدان علیمحمدی و
شــهریاری اســت .متهم همچنین به انتقال اطالعات مربوط بــه پروژههای
ســری نظام در حوزههای تحقیقاتی ،نظامی ،دفاعی و هستهای در قبال
کامل ّ
دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود و خانوادهاش
اقرار کرده اســت .این پرونده پس از اخذ آخریــن دفاع و صدور قرار جلب به
دادرســی ،در تاریخ  ۱۳۹۵ /۱۰ /۱۵منتهی به صدور کیفرخواســت شده و در

شــعبه  ۱۵دادگاه انقالب اســالمی تهران با حضور متهم ،وکیل وی و نماینده
دادستان رسیدگی شده و دادگاه با استناد به ماده  ۲۸۶قانون مجازات اسالمی،
نامبرده را به اعدام محکوم کرده است که با ابالغ دادنامه به وکیل و اعتراض
محکومعلیه و وکیل نامبرده ،رأی صادره در تاریخ  ۱۳۹۶ /۹ /۱۱در دیوان عالی
کشور ابرام شده است.
پاککردن نقش پرچم رژیم صهیونیستی از روی زمین دانشگاه
موضوع دیگری که دادستان تهران به آن اشاره کرد ،پاککردن نقش پرچم
رژیم صهیونیســتی در زمین یکی از دانشگاههای کشور در آستانه  ۱۶آذر سال
جاری بود که در فضای مجازی بازتاب زیادی داشــت .او با انتقاد از این رفتار
گفت :این اقدام آن هم در شــرایطی که ترامــپ رئیسجمهور آمریکا ،قدس
شریف را بهعنوان پایتخت این رژیم غاصب معرفی کرده است ،تصویری منفی
از مقابله جمهوری اسالمی با رژیم صهیونیستی به نمایش میگذارد .او ضمن
انتقاد از این اقدام گفت :پرونده مرتبط با این موضوع در دست بررسی است.
در فضای مجازی اشخاص باید هویت داشته باشند
او همچنین به موضوع فضای مجازی پرداخت و گفت :مانند بزرگراهها ،در
فضای مجازی اشخاص باید هویت داشته باشند .اینکه عدهای بتوانند آزادانه
و بــا هویتهای مجعول یــا مجهول مرتکب جرم شــوند ،کاالهای قاچاق و

ممنوعه خریدوفروش کنند و ...سلب اعتماد عمومی و برهمزدن امنیت فکری
مردم را در پی دارد ،اینها هیچیک موافق حقوق شهروندی نیست .اتفاقا الزمه
حقوق شــهروندی آن است که کســی که در فضای مجازی فعالیت میکند،
نام و نشــان و هویت مشخص داشته باشــد .جعفریدولتآبادی با انتقاد از
اظهاراتی نظیر اینکه ما نمیگذاریم بزرگراهها مسدود شود ،گفت :باید از موارد
نقض حریم خصوصی افراد اجتناب کرد و این تکلیف قوه قضائیه اســت .ما
معتقدیم فضای مجازی باید مدیریت شود و همانگونه که گفته میشود برای
بودجه کشور اتاق شیشهای درست کنید ،ما نیز پیشنهاد میکنیم برای فضای
مجازی اتاق شیشــهای درست کنید .دادســتان تهران گفت :بحث حمایت از
حقوق شهروندی ابتدا در قوه قضائیه و با تنظیم و ابالغ بخشنامهای دراینباره
در سال  ۱۳۸۳بهعنوان مطالبهای جدی مطرح شد که سرانجام شکل قانونی
یافــت .لذا ایــن گفته که عدهای بــا حقوق شــهروندی مخالفاند و درصدد
مسدودکردن مسیرها و بزرگراههای اطالعاتی هستند ،امری پذیرفتنی نیست.
اهداف گشت شبانه
دادســتان تهران ضمن تشــکر از معاونان دادستان بابت حضور در گشت
شبانه در آخرین شــب پاییز ،این امر را واجد آثار مثبت زیادی دانست و اظهار
کــرد :ما در این بازدیدها ســه هدف عمده را دنبال میکنیم :نخســت نظارت
بر ضابطان و بازداشــتگاهها؛ دوم حمایت از حقوق عامه و صیانت از حقوق
شــهروندی با توجــه به نحوه ارائه خدمات به شــهروندان .وی با اشــاره به
حساسیت دادسرای تهران نسبت به مقوله امنیت غذایی و بهداشت عمومی،
بازدید مستمر از رستورانها ،اماکن عرضه موادغذایی و لزوم بررسی وضعیت
بهداشــتی آنها را ضروری دانســت و ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نامساعد
بهداشتی برخی رستورانها ،نامطلوببودن خدمات ارائهشده در این مکانها
و تأثیر ســوء آن بر حوزه امنیت و ســالمت غذایی مردم ،از سرپرستان نواحی
دادسرا خواست با بازدیدهای ســرزده و مستمر از چنین مراکزی و در صورت
احراز تخلف یا ارتکاب جرم ،با همکاری ســایر نهادها نسبت به پلمب چنین
مراکزی اقدام کنند.
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اظهارات عادل الجبیر
لقلقه زبان است
 ایرنــا :ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفت:
تاریخی برای ســفر امانوئل مکرون ،رئیسجمهوری
فرانسه ،تعیین نشده است و صحبت از داشتن شرط
و شروط برای انجام این سفر ،بحثی انحرافی است.
بهرام قاســمی در نشست خبری روز گذشته تأکید
کرد :مذاکــرات ،رفتوآمدهــا و گفتوگوها ضرورت
دارد و از ســفر آینده وزیر خارجه فرانســه اســتقبال
میکنیم .دستور کار مشــخص و مفصلی را برای این
ســفر خواهیم داشــت .در این ســفر عالوه بر مسائل
دوجانبه ،باید صحبتهای زیادی درباره مسائل مالی،
بانکی ،فناوری و منطقه انجام شود و فکر میکنم آنها
گاهگاهی تحتتأثیر القائات معاندان ایران و کسانی که
ایرانهراسی را در جهان ترویج میکنند ،قرار میگیرند
و با اطالعات نادرســت درباره برخــی از موضوعات
موضعگیری میکنند و این اقدام درســتی نیســت .او
ادامه داد :در یک گفتوگوی سازنده میتوانیم تا حد
زیادی خوشبین باشــیم که فرانسه را از هر آنچه در
منطقه میگذرد ،آگاه کنیــم و آنها از القائات دیگران
که میخواهند روابط ایران بــا اروپا را تحتتأثیر قرار
دهند ،عبور کنند .سخنگوی وزارت امور خارجه درباره
اتهامزنیهای اخیر وزیر خارجه عربستان به جمهوری
اســالمی ایران نیز اظهار کرد :اظهــارات عادل الجبیر
لقلقه زبان اســت و پاســخ ندارد و او هــر بامداد که
بیدار میشود ،سخنان نادرســتی درباره ایران مطرح
میکند .قاسمی در پاســخ به پرسش دیگری ،انتشار
اخبــار لغو روادید بین ایــران و عمان را تکذیب کرد و
یادآور شــد :چنین بحثی وجود نداشــته و اتفاقی هم
در این زمینه نیفتاده اســت .او در پاســخ به پرسشی
دیگر دربــاره آخرین وضعیت نــگار قدسکنی ،تبعه
ایرانی که در زندانهای اســترالیا زندانی است ،گفت:
دادگاه خانم قدسکنی برگزار شــده اســت .ایشــان
فرزندشان را در زندان به دنیا آوردهاند و با تالشهای
سفارت جمهوری اسالمی ایران و وزارت امور خارجه،
توانستیم تاحدی تسهیالت پزشکی و بهداشتی الزم را
برای ایشان فراهم کنیم .سخنگوی وزارت امور خارجه
افــزود :در مجموع از وضعیت ایشــان بســیار نگران
هســتیم و هنوز وضعیت خوبی ندارنــد و امیدواریم
دولت اســترالیا و دیگر مقامات این کشور با توجه به
مسائل بشردوستانه و حل مشکالت خانم کنی که به
درازا کشیده ،کمک کنند و ایشان آزاد شوند.

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ6

مرگ یك شاهد زنده
در جریــان مبــارزات انتخاباتــي ،مــن در کرج و
روســتاهاي اطــراف آن شــروع به فعالیــت کردم و
بهتدریج کار ما توســعه پیدا کرد .در همان ایامي که
من براي ورود به مجلس فعالیت انتخاباتي ميکردم،
اختالفاتي میــان مهندس بــازرگان و آقاي خلخالي
نیز بروز پیدا کرده بود .روزي در ســازمان تربیت بدني
مشــغول کار بودم که یکي از ورزشــکاران قدیمي که
از قدیم من را ميشناخت ،با دفتر من تماس گرفت و
گفت در روزنامه کیهان نوشته است که شما با کسب
اجــازه از مهندس بازرگان ،بختیــار را از زندان فراري
دادهاي .آقاي خلخالي نیز گفته است :شاهحسیني که
از دوستان ســابق بختیار در جبهه ملي بوده است ،با
سوءاســتفاده از اختیاراتي که در مدرسه رفاه داشته،
مرتکب این کار شده است و ازاینرو شایستگي وکالت
ندارد .مــن بيدرنگ با روزنامه کیهان تماس گرفتم و
درخواســت کردم به گفتههاي آقاي خلخالي پاسخ
دهم .فــرداي آن روز خبرنگار کیهان به دفتر من آمد
و من نیز موضوع را تشــریح کــردم و کیهان هم عینا
نظرات من را چاپ کرد؛ ولي اعالمیه آقاي خلخالي اثر
خود را بخشیده بود«.
قهر طالقاني و باغ کرج شاهحسیني
شاهحســیني در ماجــراي قهر معــروف آیتاﷲ
طالقاني هم حضور داشته است .خودش گفته است:
»پس از گذشــت مدتي از پیروزي انقالب روزي آقاي
طالقاني پیغام داد و من را به دیدار خود در خانه حاج
خلیل رضایي که در کوچهاي کنار بیمارستان پاسارگاد
واقع در خیابان دکتر شریعتي قرار داشت ،فراخواند .در
موقع مقرر به آنجا رفتم و پس از سالم و احوالپرسي،
آقاي طالقاني ســراغ جاي خلوت و ســاکتي را از من
گرفت که چند روزي تنها در آنجا بنشیند و با هیچکس
مالقات نکند .فردا صبح پس از نماز بامداد به حضور
آقاي طالقاني رفتم و به اشاره ایشان رهسپار استادیوم
آزادي شــدیم و پــس از آماده کردن ســاختمان کنار
دریاچه و تهیه وســایلي مانند پتو ،چراغ خوراکپزي
و ...از اردوي قهرماني ،آقاي طالقاني در همانجا مأوا
گرفــت .حدود  ۱۵روز پس از ایــن ماجرا ،اینبار آقاي
طالقاني به خاطر ماجرایي که براي پسرش پیش آمده
بود ،ميخواســت چند روزي از تهران به دور باشد .به
خود ميگفتم :دوباره گرفتار شــدم .پس از  ۴۸ساعت
آقاي طالقاني گفت :از اینجا خســته شــدم ،برویم به
باغــت در کرج .دو روزي که مرحــوم طالقاني در باغ
من بود ،براي من بسیار خوشایند و دلپذیر بود که ادامه
نیافت .بعد از من پرســید جاي دیگري داري؟ گفتم:
بله ،در جــاده چالوس حدود پورکان« .شاهحســیني
بعد از انقالب دیگر فعالیت سیاسي خاصي نداشت؛
اگرچه همچنان عضو شوراي مرکزي جبهه ملي بود.
بــراي مهمترین بخش خاطــرات او عمدتا به همان
سالهاي دهه  ۳۰و  ۴۰محدود ميشود.
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آﮐﺎدﻣﻰ

انواع بیماریهای قلم

در بزرگداشت بزرگمرد عرصه پزشکی ،دکتر »علیرضا یلدا«

ﭘﻮرﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﻰ

یلدای زندگی

 سعید مرتضوی درباره مبلغ باالی چکی که برای
بابک زنجانی امضا کرده است ،دلیل محکمهپسندی
آورده» :شــب بود ،آخر وقت بود ،خسته بودم ،سهو
قلم پیدا کردم«.
در همین رابطه انواع مسائل قلم را بررسی کردیم:
قلمروی :وقتی قلم شــما دچار این حالت ميشــود
و مــدام باید جوهــرش را خالی کنیــد .در نتیجه زیر
یکعالمه برگه را امضا میکنید و یکهو چندتا روزنامه
و مجله تعطیل میشوند.
مرض قلم :وقتی قلم شــما مرض دارد و هی شما با
قلمتان دیگران را مریض و ناخوش میکنید.
قلملرزه :وقتی قلم شــما ترسیده و میلرزد و زیر هر
برگهای را که جلوش بگذارند امضا میکند.
قلمپیچــه :وقتی دل و روده قلم شــما ریخته بههم
و نمیتوانــد جلوی خــودش را نگــه دارد و هرچه
مینویسد به یک فاجعه برای جامعه تبدیل میشود
که جامعه هر کاری کنــد نمیتواند اثرات آن را پاک
کند.
قلمگیجه :وقتی قلم شــما ســرگیجه گرفتــه و دور
خودش میگردد.
قلمفوبیــا :وقتی شــما دچــار ترس از قلم هســتید
و با قلم به هر کســی که قلم دســتش است حمله
میکنید.
قلمدرد :وقتی قلم شــما از کارهایی که شما باهاش
کردید سردرد گرفته و به باعثوبانیاش که خود شما
باشید درود بیپایان میفرستد.
قلمخوردگــی :وقتی قلم شــما لخــت رفته قاطی
برگهها و چکها و دچار ســرماخوردگی شــده و آب
بینــیاش راه افتــاده و میریــزد روی محل امضای
چکها و برگهها.
قلمشکســته :وقتی یک قلم میتواند با یک امضا زیر
یک برگه ،قلم شما را از وسط بشکند و شما باز خدا را
شکر میکنید گردنشکسته نشدید.
قلــم پا :وقتی یک قلم میتواند بــا یک امضا زیر یک
برگه ،پای هر کسی را که قلم به دست دارد قلم کند.
قلمژیت :وقتی قلم شــما دچار ســردرد مزمن شده
است.
ســهم قلم :وقتی قلم شما حالش کامال خوب است،
اما مثل بچهای که درس نخوانده و نمیخواهد برود
مدرســه امتحان بدهد ،صبح ســهوا میگوید دچار
کسالت شده است و خب اولیای محترمش هم چون
وی دردانه است ،میگویند» :نمیخواد امتحان بدی
عشقم ...بمون خونه استراحت کن ...ما زنگ میزنیم
مدرسه میگیم از تو امتحان نگیرند.«...

www.sharghdaily.ir
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  5دى  7 1396رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﻰ  26 1439دﺳﺎﻣﺒﺮ  2017ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره  16 3044ﺻﻔﺤﻪ
اذان ﻇﻬﺮﺗﻬﺮان  12:05اذان ﻣﻐﺮب  17:18اذانﺻﺒﺢﻓﺮدا  5:43ﻃﻠﻮعآﻓﺘﺎب 7:13
fardashargh@gmail.com

ﮐﺎرﺗﻮن ﺧﻮاب
ﻋﻠﻰ روﻣﺎﻧﻰ
aliromani84@gmail.com

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻧﺎﺻﺮﻣﻘﺪﺳﻰ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب
هرکســی در زندگیاش خاطراتی دارد کــه میتواند
راهــش را تغییر داده و بر همه زندگانی او ســایه بیفکند.
گاهی ما خاطرات بسیار تعیینکنندهای داریم؛ یک برخورد
یا یک حرف که برای همیشه زندگی ما را دستخوش تغییر
میکنــد .از آن پس ،همیشــه به آن اتفــاق فکر میکنیم
و همیشــه معناهای جدیــدی از آن مســتفاد میکنیم و
اینگونه زندگی خــود را در معــرض خالقیتهای مکرر
قــرار میدهیم .برخورد با دکتر »یلــدا« برای من از همین
لحظات و خاطرات تعیینکننده اســت؛ سال دوم رزیدنتی
من در دانشــگاه تهران بود که ایــن فرصت را پیدا کردم تا
برای یکماه بــه بخش عفونی بیمارســتان امام خمینی
بروم .راســتش را بخواهید بیشــتر رفته بودم تا »یلدا« را

ﻫﺎﺷﻮر

در دفاع از حق اشتباه
مهزاد الیاســی :زادی اســمیت ،نویسنده انگلیسی،
اخیــرا در مصاحبهای اعالم کرده بود که به این دلیل
عضو توییتر نیســت که دوست دارد »حق اشتباه« را
برای خــودش محفوظ نگــه دارد .او میگوید» :من
تقریبا تمام مدت در حال اشتباهکردن هستم .اشکالی
ندارد که اشتباه کنی .متوجه هستم که باید در فضای
عمومی و سیاســی واکنش »مناسبی« داشته باشم،
اما اگر قرار بود از همــان ابتدا نظر آدمها را در مورد
نوشــتههایم بدانم ،نمیتوانســتم بنویسم«.هرکس
یکبار در توییتر بهخاطر واکنش »اشتباه« مورد حمله
قرار گرفته باشــد ،احتماال با اســمیت موافق است؛
هرچند شاید افراد معدودی بتوانند به اندازه اسمیت
از حق اشــتباهکردن دفاع کنند یا با اعتراف به اشتباه،
خود را از مهلکه خشم و نفرت کیبوردبهدستان بیرون
بکشند؛ چراکه در بسیاری مواقع حتی هدف اصلی،
اصالح اشــتباه یا اعتــراف به آن نیســت .ترولهای
خشــمگین ،بســان زامبیهای بویخونشــنیده از
همهجــا روی ســر اشــتباهکننده میریزنــد و بدون
توجه بــه واکنش او ،تکهتکــهاش میکنند .این یک
واقعیت است که با وجود گســتردگی اطالعاتی که
در شبکههای اجتماعی ردوبدل میشود ،کانالهای
ورود اطالعــات کمابیــش بــرای افراد بیشــماری
یکســان است و همین امر به یکدستشدن »واکنش
مناســب« به یک موضــوع منجر میشــود .در این
شرایط ،خالقیت و تفاوت در نوع نگاه به موضوعات
مختلف ،مستلزم تالش بیشتری برای حفظ استقالل
فردی است؛ موقعیتی که بسیار امکان تبدیلشدن به
لجبازی و عکسالعمل عصبــی دارد و هیچچیز به
اندازه عصبیبودن ،ترولها را به اوج لذت نمیرساند.
گاهــی مواقع حمله به اســامی مشــخص »ترند«
میشود و ما بدون توجه به دنبالهروی تودهوار ،وارد
مسیری میشویم که از قبل موفقیت تضمینشدهای
دارد و احتمال دیدهشــدن آن بیشــتر است .موضع
بیشــتر افراد نســبت به آزار خیابانی ،پرخاشگری در
محیط کار یا جلســه ســخنرانی ،دعوا و خشــونت
فیزیکی در بحث مشخص اســت ،اما چرا نسبت به
پرخاشــگری و تخریب در فضای مجــازی تا این حد
مســامحهگر هســتیم و بار تخریبگــر کلماتی را که
خطاب به شــخصی واقعی در توییتر نوشته میشود
به اندازه کافی سنگین در نظر نمیگیریم؟ اکانتهای
خشــمگین به ظاهــر فرهیخته ،احتمــاال در دنیای
واقعی به این موضوع توجه میکنند که با تمسخر و
تحقیر ،چهره نامطلوبی از خود به نمایش میگذارند،
اما چرا نوع دیدگاه اخالقیشــان پشت مانیتوری که
آنها را از نگاه خیره دیگران محافظت میکند ،ناگهان
تغییــر میکند؟ تنها کســی میتواند حتی در فضای
مجازی دست به تحقیر و تمســخر بزند که خود در
دنیای واقعی مورد تحقیر و تمسخر واقع شده باشد؛
ازاینرو حدسزدن این موضوع چندان سخت نیست
که بسیاری از اکانتهای پرخاشگر ،در دنیای واقعی
احتماال مأخوذبهحیــا و خجالتیتر از چهره مجازی
خود باشند .بودن در شبکههای اجتماعی موقعیتی
امن را در اختیار شــخص تحقیرشــده قرار میدهد
کــه بتواند دیگــران را با خشــم و عصبانیت تحقیر
کند؛ دیگر فرقی نمیکند که شــخص تحقیرکننده تا
چه اندازه روشــنفکر و »ژورنالیســت« و کتابخوان
و فاضــل باشــد و بهظاهر از موضع بــاال و مطمئن
دســت به تخریب دیگران بزند .واکنشهای تودهای
حمله به صحبتهای گیریم نهچندان قابلقبول یک
روزنامهنگار قدیمی ،نویســنده باســابقه یا کارگردان
و بازیگر جاافتاده ســینما )که احتماال از بســیاری از
حملهکنندگان ،آثار واقعی بیشتری تولید کرده است(،
با دیگــر واکنشهــای کورکورانه جمعــی در طول
تاریخ چندان متفاوت نیســت .لگدزدن به شــخصی
که بهخاطر موضع اشــتباه یا متفاوت گوشــه رینگ
افتاده ،اخالقی نیست و پیوستن به جمع کثیری که در
حال زدن او هســتند افتخاری ندارد .به نظر میرسد
که زمــان تعریف اخــالق جدید بــرای واکنشهای
احساســی گروهی در فضای مجازی فرارسیده است
و بایــد در مورد اعمال سانســور جمعی بر نگاههای
متفاوت ،بیشتر از این حرف بزنیم.

ببینم .شــنیده بودم با وجود اینکه ســالها از بازنشستگی
او میگــذرد ،ولی به بخش میآیــد و پرتوان گزارشهای
صبحگاهی را برگزار میکند .شــنیده بودم که محضرش
بســیار آرامبخش و الهامدهنده است .این فرصتی بود که
نمیتوانســتم از آن چشمپوشی کنم .همان روز اول از من
خواســت که درباره بیماری نظرم را بگویم و از همان روز
تشویقهای او شروع شــد؛ تشویقهایی که گرچه تماما از
ســر لطف و بزرگواری بود ،امــا در روحیه و در زندگی من
تأثیرات عمیقی گذاشت» .یلدا« سرمشق من در برخورد با
دانشجویانی شد که حاال بعد از گذشت سالها من مسئول
آموزششــان هســتم .از او یاد گرفتم که باید بزرگوار بود و
بزرگوارانه به دنیا نگاه کرد؛ اینکه شاگرد تو از خودت فراتر
برود بهترین پاداشی است که میتوان به یک آموزگار داد.
ما شاگردان »یلدا« همواره در زیر سایه او خواهیم بود .او در
جایگاهی نشسته است که رسیدن بدان حداقل برای چون
منی مقدور نیست ،اما همینکه معناها و مفاهیمی را که از
او آموختهام با انتقال به دانشجویان جوان در گوش خودم
هم مدام زمزمه میکنم ،بزرگترین نعمتی است که نصیبم

ﭼﺎپ :ﮔﻠﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ66795442 :

شده است .صبحها در خیابان استاد قریب با هم هممسیر
بودیم .یک روز دیدم ،قوریای در دستشــان هست و وقتی
ماجرا را پرســیدم ،فرمودند که قوری بخش را دزدیدهاند
و مــن این قوری را از خانــه آوردم .انگار قوری را به خانه
خود میبــرد .فقط همین روحیه و بینش بود که ســبب
شــد تا »یلدا« عمری را در بیمارســتان و بر بالین بیماران
بگذراند .همانطور که گفتم» ،یلدا« وجودی بسیار مهربان
و بزرگوار داشــت .این خصلت در همه اســتادان بخش
عفونی ،ساری و جاری بود و کامال یادآور این موضوع بود
که آب از سرچشمه زالل است .اصال نمیشد شاگرد »یلدا«
بود و طور دیگری رفتار کرد .این روزها که پزشــکان بیش
از پیش ،مورد هجمــه افترا و توهیناند ،صحبت از منش
کسانی چون »یلدا« به همگان متذکر میشود که پزشکان
ما دستپرورده کسانی چون استاد »قریب« و استاد »یلدا«
هســتند و نورهــای وجود چنیــن اســتادانی در میان این
شاگردان تداوم یافته است؛ پزشکانی که بیهیچ ادعایی به
درمان بیمــاران پرداخته و آرزویی جز بهبود بیماران خود
ندارند .یادش جاوید و راهش پررهرو باد.

ﭘﯿﺸﺨﻮان

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﻰ ﺟﺎﯾﺰه اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد
مراســم اختتامیــه نخســتین دوره جایزه احمد
محمود ،دوشنبه ،چهارم دیماه ،همزمان با سالروز
تولد این نویسنده بزرگ معاصر ،در خانه هنرمندان
برگــزار شــد .این جایزه شــامل دو بخــش رمان و
داستان کوتاه است و در نخستین دوره آن آثاری که
در ســال  ۹۵منتشر شدهاند مورد بررسی داوران این
جایزه قرار گرفتند.
در مراســم نهایی جایزه احمــد محمود ،رمان
»یک پرونده کهنه« رضا جوالیی که از ســوی نشــر
آموت منتشر شده ،بهعنوان رمان برگزیده این جایزه
معرفی شــد .همچنین در بخش مجموعهداستان،
دو کتــاب »بیباد ،بیپــارو« فریبا وفــی و »همین
امشــب برگردیم« پیمان اســماعیلی کــه هر دو از
سوی نشر چشــمه به چاپ رســیدهاند ،به صورت
مشــترک بهعنوان آثار برگزیده ایــن بخش انتخاب
شدند.

ﺳﻼم ﺑﻪ ﻓﺮدا

ﺧﺒﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
رﻓﺘﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﻰﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻰ ﮐﻨﯿﺪ
ﻓﺮﯾﺪون ﺻﺪﯾﻘﻰ
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ،ﻣﺪرس ارﺗﺒﺎﻃﺎت
وظیفه رسانه اطالعرســانی و تحلیل اطالعات
بــرای دانشافزایی مخاطب در قبــال یک رویداد
اســت .بدینمعنا ،اگــر زلزلهای در پیش اســت یا
اگر زلزلهای اتفاق افتاده اســت ،در هر دو صورت،
وظیفه رســانه پردازش اطالعات برای آمادهکردن
مخاطب در رویارویی با این رویداد اســت .در چنین
شــرایطی آیا از آمادهبودن دائمی و پیوســته ستاد
بحــران باید خبر داد و گزارش روزانهای را از نتیجه
تحقیق ،بررســی و ارزیابی آنان با مخاطب در میان
گذاشــت؟ آیا بحران پایتخت را فقط باید در زلزله
خالصــه کرد یا نه ،آلودگی هــوا نیز بحران دیگری
است که ســالمت پایتختنشــینان را به مخاطره
انداخته اســت؟ آیا درواقع باید خبر داد» :خبر این
است :خداحافظی کنید ،چون رفتن خبر نمیکند«؟
چون آلودگی هوای شــهر ،این قاتل خاموش ،ما را
نرم نرم ،آهسته و پیوسته از پا درمیآورد .آیا امکان
وقوع مجدد زلزله هســت؟ و اگر هست و اگر ستاد
بحران با حضور کارشناسان و مسئوالن در تحلیل و
ارزیابی این پدیده به این نتیجه رســیدهاند که مردم
بایــد آماده باشــند که هر لحظه ممکن اســت زیر
پایشــان بلرزد ،آیا باید دراینباره اطالعرسانی کرد؟
تصمیمگرفتن در این مورد ،به گمان من ،در صورتی
آســان و ممکن خواهد بود که رابطه مشــفقانه و
هماهنگ و سنجیدهای بین رسانهها و ستاد بحران
وجود داشته باشد.
در ایــن صــورت روزی یک بار یــا دو بار اهالی
پایتخت در جریــان دو بحرانی قــرار میگیرند که
تهدیدکننده اســت یا قرار است تهدید جدی تلقی
شوند.
اینکــه دربــاره آلودگــی چــه باید کــرد و راه
برونرفــت منطقی از آن چیســت .اگر پــای زلزله
در میان اســت ،با حفظ مصالح ملی ،امنیت ملی
و امنیــت روانی مخاطب -که خیلی مهم اســت-
میتوان اطالعرســانی منطقی ،مســتدل و موجه
کرد که این امکان وجــود دارد که ناگهان بار دیگر
با زلزله روبهرو شــویم ،اما نگران نباشید! اگر چنین
اتفاقــی در پیش اســت ،تمهیدات و تدارک ســتاد
بحران و مسئوالن کشــوری و لشکری تعریف شده
و پذیرفته و برنامهنویســی شــده است و سیستمی
و سازمانی اســت .یعنی ستاد مربوطه ،پدیده دفاع

شــهری را در حوزههای مختلف مورد عنایت قرار
داده است و میداند اگر مردم ناگهان گریزپا شدند و
دار و ندارشان را بر زمین گذاشتند ،خیالشان راحت
است که آســیبی به داشتههایشــان در خانههای
خالی نمیرســد .یا ســتاد بحران خبر میدهد که
آمادگی مــا برای ظرفیتهای دفاعی در شــهر در
قبال جمعیت شــشمیلیونی ،به انــدازه  ۶۰۰هزار
نفر اســت و بهعالوه ،موکول به این اســت که ۶۰۰
هــزار نفر خود را در موقعیتی قرار داده باشــند که
دسترســی امدادگــران به آنها آســان و محتمل و
بههنگام باشــد .اگر نیست ،ســتاد بگوید که مردم،
از ما کاری ســاخته نیســت! و چون بــه این دالیل
روشــن از ما کاری ساخته نیست ،خطر فقط گریز و
فرار نیست ،راهبندان و ســکته قلبی و آتشسوزی
ناشــی از ترکیدگی لولههای گاز نیز هست .بنابراین
شــما خود مراقب و آماده دفاع باشید .هر خانه و
هر بلوک و هر کوچه یــک کمیته حمایتی هدایتگر
تشــکیل بدهد که خــود آن در بحرانها وارد عمل
شود.
یا کمیتههــای محلی یا شــورایاریهایی که در
سطح شــهر وجود دارد ،اطالعرســانی کنند و یک
راهنمای عمل به سکنه تهران بدهند که اگر زلزله
بیاید ،ایــن کارها را انجام دهید؛ چــون از ما کاری
ساخته نیست ،بنابراین سعی کنید هر خانه و بلوک
تمرین کند و مانور خانوادگی یا بلوک ساختمانی یا
برجها را خود انجام بدهد .به باور من ،وقتی چنین
اتفاقی بیفتد ،وقتی اذعان شــود کــه تواناییهای
مــا محدود و ناچیز و حداقلی اســت و خود مردم
ناچارنــد از خود دفاع کننــد و  ۹۹درصد کار ،دفاع
شــخصی اســت ،جامعه هم خــود را مهیای این
اتفاق خواهد کرد.
اطالعرسانی و پردازش اطالعات و دانشافزایی
راجع بــه دو بحران آلودگی هوا و زلزله که وظیفه
رسانه است ،قطعا و یقینا باید به کمک کارشناسان،
آسیبشناســان ،جامعهشناســان و مســئوالن و
متولیان صورت بگیرد که قضاوتهای شــتابزده،
عجوالنــه و خودســرانه پا بــه میدان نگــذارد و
شایعهســازی دامنه پیــدا نکند .شــایعه در جایی
شکل میگیرد که بسترش وجود دارد .اگر مسئوالن
بههنگام ،واقعبینانه و مشــفقانه توضیح بدهند و
از مــردم کمک بخواهند که در این اتفاق ســهیم و
دخیل باشــند ،بعید میدانم مردم همراهی نکنند.
مردم در زلزله ســرپلذهاب نشــان دادند که اهل
حمیت و حمایت و همدلی و همدردی هستند ،اما
برای این کار به سازماندهی نیاز دارند.

