
ادامه تبادل پیام با آمریکا

حســین امیرعبداللهیــان، وزیــر امورخارجــه 

ایــران روز گذشــته در نشســت خبــری اش با 

خبرنگاران رســانه های داخلــی از ادامه تبادل 

پیام بین ایران و آمریکا از طریق واســطه ها خبر 

داده و گفت:»به رغــم مواضــع غیرســازنده ای 

که ســه کشــور اروپایی و آمریکایی در هشــت 

هفته گذشته داشته اند، در مسیر دیپلماتیک، 

گفت وگوها برای لغو تحریم ها با طرف آمریکایی 

از طریق اتحادیه اروپا در دستور کار قرار داشته 

است.« وی با تاکید بر اینکه ما از خطوط قرمز 

خود عبور نخواهیم کرد، ادامه داد: »در جریان 

اغتشاشــات اخیــر در ایران، طــرف آمریکایی 

تصــور می کرد کــه در جریان ایــن مذاکرات ما 

از خطــوط قرمز خــود عبور می کنیــم، ولی به 

طــرف آمریکایی تاکید کردیم که ما به هیچ وجه 

از چارچــوب خطوط قرمز مشخص شــده خود 

عبــور نخواهیم کرد.« امیر عبداللهیان با تاکید 

بر اینکه تبادل پیام بین ایران و آمریکا در مسیر 

دیپلماتیک خود همچنــان ادامه دارد، گفت: 

»البته در چارچوب رســانه ای برخی از مقامات 

آمریکایــی مواضع غیرســازنده دارند و مواضع 

ریاکارانه خود را ادامه می دهند.« وی در ادامه 

این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره 

اینکه آیا مذاکرات برجام نباید بازتعریف شــود 

و کشــور آرایش جدیدی را اتخــاذ کند؟ گفت: 

»ما با طرف های مختلف در این مورد صحبت و 

تاکید کردیم آژانس از مسیر فنی منحرف شده 

و وارد مســیر سیاسی شده اســت. آنها گفتند 

ما توصیــه می کنیم به آژانس تا در مســیر فنی 

حرکت کند. اما در یک هفته گذشته درحالی که 

توافق شده بود هیئت آژانس به ایران بیایند، به 

یک باره در مجموعه جنــگ ترکیبی علیه ایران 

قطعنامه جدیــد روی میز گذاشــتند! صحبت 

ما با این کشــورها این اســت که چطور به شما 

اعتماد کنیم؟ درحالی که قرار بود ضامن رفتار 

آژانس باشید، خودتان در حال سوءاستفاده از 
آژانس هستید.«

وزیــر خارجه درباره نشســت کارشناســان 

نظامی ایــران و اوکراین گفــت: »در چارچوب 

همکاری هــای دفاعی با روســیه تقریبــا یازده 

مــاه قبــل از شــروع جنــگ اوکرایــن یکی از 

اقــام دفاعی که به روســیه فروختیــم، تعداد 

بســیار معدودی پهپاد ایرانی بــود و هنوز هیچ 

مدرکــی از طــرف اوکراینی مبنی بر اســتفاده 

از پهپــاد ایرانــی در جنــگ اوکرایــن دریافــت 

نکرده ایــم. اخیــرا تیم سیاســی و نظامی از دو 

کشــور در کشــور ثالث با هم گفت وگو کردند و 

ما بررســی های خود را ادامــه می دهیم.« وزیر 

خارجه افــزود: »وزیر خارجه اوکراین در تماس 

تلفنی قبل از این نشست تاکید کرد یک پهپاد 

ســالم به دست شان افتاده که روسی است، اما 

شبیه شــاهد ۱۳۶ ایران اســت و من در پاسخ 

گفتم، این حرف یعنی ایران به مواضع خودش 

پایبند است. البته ما دو بار به روس ها گفتیم که 

از چه ساحی اســتفاده می کنید و آنها گفتند 

صرفا از ساح ساخت روسیه در جنگ استفاده 

می شود. ما از تداوم جنگ ناخرسندیم و جنگ 

را راه حــل نمی دانیم و به تــاش خودمان برای 
خاتمه جنگ ادامه می دهیم.« 

وی  در  پاســخ به اینکه وزیر خارجه انگلیس 

گفته، طرح ماه مارس روی میز است و از ایران 

خواسته طرح را بپذیرد. االن تبادل پیام مطابق 

کدام متن است؟ امکان مذاکرات دوجانبه ایران 

و آمریکا در چارچوب برجام وجود دارد؟ گفت: 

»متن روی میز نتیجــه گفت وگوهای چندماهه 

در وین و ایده های مختلف در ماه های گذشــته 

است. ما در سه موضوع با طرف آمریکایی هنوز 

تفاوت دیدگاه داریم و سه کشور اروپایی در این 

موضوعــات با آمریــکا همــکاری می کنند، اما 

آقــای بورل و مورا تاش دارنــد به یک راه حلی 

دســت پیدا کنیم. این موضوعات حل مســائل 

آژانــس و تضمیــن اقتصادی و تســری تحریم 

بــه طرف های ثالث اســت. از این رو براســاس 

آخریــن متنی که تجمیع شــده از دیدگاه های 

کارشناســی و تبــادالت فزاینده اســت، عمل 

می کنیــم. ما اکنون روی میز متن آقای بورل را 

داریم که به مقدار زیاد دیدگاه ها در آن تجمیع 

شــده، اما معتقدیم در ســه موضوع هنوز نیاز 
داریم متن نیرومندتر باشد.« 
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سقوط آزاد روابط ایران و آلمان

روابط آلمان و ایران فراز و نشــیب های خود را داشته 

است و مناقشــه بر سر برنامه هسته ای تهران عمدتًا 

بر روابط دوجانبه در هشت سال گذشته اثر گذاشته 

اســت. اما از دید آلمان مشکات دیگری نیز وجود 

داشــته اســت. از جمله وضعیت حقوق بشر ایران و 

نقــش منطقه ای تهران در کشــورهایی مانند عراق، 
سوریه، لبنان و یمن. 

با وجود ایــن، آلمــان بزرگترین شــریک اقتصادی 

ایران در اتحادیه اروپا اســت. براســاس گزارش اتاق 

صنعت و بازرگانی آلمــان و ایران، حجم تجارت بین 

دو کشــور فقط در پنج ماهه نخست ســال جاری به 

787/۱میلیــون یــورو )80۶ میلیون دالر( رســیده 

است که نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد 

افزایش داشــته اســت.  با این حال، روابط دوجانبه 

طی هفته های اخیر در حال بدتر شــدن است، زیرا 

برلین مواضع تندی را علیه نحوه برخورد دولت ایران 

با اعتراضات داخلی اتخاذ کرده است. ایران از زمان 

درگذشت مهســا امینی صحنه اعتراضات سراسری 

بــوده اســت.  در ۱4 نوامبر، اتحادیــه اروپا تصمیم 

گرفت تا تحریم هایی را علیه رهبران سپاه پاسداران 

انقاب اســامی ایــران )ســپاه پاســداران انقاب 

اسامی( اعمال کند. یکی از بزرگ ترین حامیان این 

تحریم ها، اوالف شــولتز، صدراعظم آلمان بود که به 

شــدت از ایران انتقاد کرد. شولتز از تصمیم اتحادیه 

اروپا اســتقبال کرد و گفت: »ما می خواهیم فشار بر 

رهبری سیاسی را بیشتر افزایش دهیم.« صدراعظم 

آلمــان گفت کــه آلمــان خواســتار »پایــان فوری 

خشونت« و آزادی زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران 

زندانی اســت. برای مدت طوالنی، برلین مراقب بود 

که تماس های سیاســی با تهــران را حفظ کند، زیرا 

این تماس ها را برای نجات توافق هســته ای 20۱5 

ایران ضروری می دید. اما به نظر می رسد این نگرش 

اکنون در حال تغییر اســت زیرا برلیــن دیگر انتظار 

ندارد شــانس واقعی برای احیای توافق هســته ای 

ایران داشته باشد. اپوزیسیون ایرانی در آلمان فشار 

بر شولتز را برای موضع گیری سخت گیرانه تر افزایش 

می دهد. این اپوزیســیون دولت چپ میانه متشکل 

از سوســیال دموکرات ها، ســبزها و دموکرات هــای 

آزاد را به اتخاذ مواضع ســخت گیرانه تری نســبت به 

دولت ایران ســوق می  دهد. ده ها هــزار ایرانی طی 

هشت هفته گذشته به خیابان های آلمان آمده اند تا 

خواستار حمایت قوی تر اتحادیه اروپا از اعتراضات در 

داخل ایران شوند. فعاالن سیاسی ایرانی مستقر در 

برلین گفته اند درحالی که بارباک سیاست خارجی 

فمینیستی را دنبال می کند که تمرکز آن بر حمایت 

از حقوق زنان در سرتاســر جهان است. در اوایل ماه 

جاری، پارلمان آلمان نیز با اعتراضات در ایران اعام 

همبستگی کرد. در طرحی که توسط فراکسیون های 

ائتافی سوسیال دموکرات ها، سبزها و دموکرات های 

آزاد ارائه شده، آمده اســت: »ما خشونت را محکوم 

می کنیم و در همبســتگی با مردمی که علیه نقض 

حقوق بشــر و بــرای آزادی و دموکراســی تظاهرات 

می کننــد می ایســتیم.« این بیانیــه از دولت فدرال 

می خواهد که »فشار سیاسی و دیپلماتیک فزاینده 

بر تهران را حفظ کند.« از دیگر خواســته ها می توان 

به تشــدید تحریم هــای اتحادیــه اروپا علیــه ایران، 

حمایت از ســازمان های غیردولتی ایران اشاره کرد.  

کارشناسان نســبت به وخامت بیشتر روابط آلمان و 

ایران هشدار می دهند. روابط دوجانبه در حال حاضر 

به سرعت رو به وخامت است. کارشناسان معتقدند 

که »بعید نیست« که حتی ســپاه پاسداران انقاب 

اسامی در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرد 

و آلمان نیز از این طرح حمایت کند. اما وقتی نوبت 

به چشــم انداز آینده روابط تهران-برلین می رســد، 

یــک چیز واضح اســت: دولــت آلمان بایــد با دقت 

سیاســت های خود در قبال ایــران را در زمانی که از 

یک سو به منافع سیاسی و اقتصادی خود می پردازد 

و از ســوی دیگر به معامله می پــردازد، متعادل کند. 

آلمان بعد از پیروزی انقاب به جز در سال 200۱ )در 

رتبه دوم بعد از ایتالیا( همواره بزرگترین صادرکننده 

به ایران بوده اســت. به عنوان مثال صادرات در سال 

2002 بــه ارزش 2/2میلیارد یورو. در همین ســال 

واردات آلمان از ایران ۳2 میلیون یورو بوده اســت که 

عمده آن را فرش، پسته و نفت تشکیل داده بود. 

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 

رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 

اطالع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.
دیپلماتها

نگاهخارجی

حتی خصومت انجامید و مکری هم در سال ۱۳۶2 از مسکو بازگشت 

و مدتی مشاور بین الملل وزیر نفت در کابینه میرحسین موسوی بود و 

در سال ۱۳۶7 ایران را ترک کرد و در پاریس به ادامه تحقیقات علمی و 

فرهنگی خود در حوزه زبان شناسی و مردم شناسی پرداخت و در سال 
۱۳8۶ درگذشت. 

افغانستان نقطه جدایی ایران و شوروی  �
افغانستان نخستین نقطه افتراق مهم نظام تازه تاسیس اسامی 

در تهران با نظام کمونیستی شوروی بود.  در اردیبهشت ۱۳57 حزب 

دموکراتیک خلق افغانســتان دولــت محمدداودخان رئیس جمهور 

افغانســتان را در کودتای خونین که آن را انقاب ثور نامید، سرنگون 

کرد و دولت چپگرای مورد حمایت شوروی را روی کار آورد. نورمحمد 

تره کی به ریاست شورای انقاب رسید. اندکی پس از انقاب ثور با بروز 

اختافات بین سه رهبر آن نورمحمد تره کی، حفیظ الله امین و ببرک 

کارمل بی ثباتی افغانستان را فرا گرفت و حذف ببرک کارمل از قدرت 

و قتل تره کی توســط حفیظ الله امین اوج این بی ثباتی را نشان داد. 

در همیــن دوره بود که افغان ها در برخورد با دیپلمات های آمریکایی 

بر ایرانی ها پیشی گرفته بودند. 29 بهمن ۱۳57 آدولف دابس، سفیر 

ایاالت متحده آمریکا در افغانســتان توسط چهار نفر از ستیزه جویان 

»حزب ســتم ملی« که گروهی کمونیستی بود، ربوده و در اتاق ۱۱7 

طبقه دوم هتل کابل زندانی کردند. بروس فاتین، مشــاور سیاسی 

وقت ســفارت آمریکا در کابل ســال ها بعد در گفت وگویی می گوید: 

»من با مسئوالن سفارت شوروی و مقام های پلیس که در آن جا بودند، 

صحبت کردم. به من گفتند که ربایندگان در قبال رهایی سفیر دابس، 

خواهان رهایی شماری از مخالفان حکومت، مشخصا فردی به اسم 

یونس خالص هستند.« در حمله  پلیس افغانستان برای رهایی آقای 

سفیر او به قتل رسید. قتل سفیر آمریکا تأثیر مهمی در تیرگی روابط 

دولت چپ گرای افغانستان و ایاالت متحده داشت. 

دیپلمات های آمریکایی که در محل حضور داشتند، تاکید کردند 

که حمله با اشاره مشاوران شوروی حاضر در محل صورت گرفته است. 

دولت شوروی و دولت افغانســتان این اتهام را رد کردند. اما همزمان 

انقاب ایران رویدادی غیرمنتظره و خوشــایند برای شوروی بود؛ در 

کشوری متحد آمریکا و همسایه شوروی و یکی از حلقه های محاصره 

اتحاد جماهیر شوروی توسط غرب، انقابی ضدآمریکایی روی داده 

بــود که نیروهای چپ هم در آن نقش داشــتند و انقابیون پیروز نیز 

شــعارها و ایده هایی ضدآمریکایی داشــتند. وقتی ۱۳آبان سال 58 

دانشــجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا در تهران را تسخیر کردند، 

مســکو بیش از پیش از موقعیت ایران خرسند شــده بود. ششم آذر 

۱۳58 آندره گرومیگو، وزیر امورخارجه اتحاد جماهیر شوروی رسمًا 

حمایت خــود را در برابر حمله احتمالی آمریکا به ایــران اعام کرد. 

گرومیگو در ادامه گفت: »اقدامات ایران، به جهت خصلت انقابی و 

جنبه های ضدامپریالیستی آن، مورد پشتیبانی کامل اتحاد جماهیر 

شوروی است و از آن به طور مثبت، در تمام مراحل پشتیبانی خواهد 
کرد.«

در این هنگامه از ســال ۱۳58 تا ۱۳۶2، محمد ُمکری نویسنده، 

شاعر و زبان شناس نخستین سفیر کبیر تام االختیار ایران در مسکو بود. 

این اســتاد دانشگاه تهران عاوه بر آنکه از همکاران نگارش لغت نامه 

دهخدا و از اعضای جبهه ملی و هواداران دکتر مصدق بود، در ســال 

۱۳44 به پاس ســال ها خدمات علمی، موفق به اخذ جایزه و نشــان 

علمی از فرهنگستان آثار ملی فرانسه شد. مکری پس از تسخیر سفارت 

آمریکا به تهران سفر کرده و با امام خمینی)ره( رهبر انقاب و ابراهیم 

یزدی وزیر امورخارجه دیدار کرده و به مســکو بازگشته بود و ششم آذر 

با گرومیگو دیداری غیرمتعارف داشــت که بیش از دوساعت به طول 

کشیده بود. او پس از این دیدار به فرستاده روزنامه اطاعات در مسکو 

گفت: »مذاکرات امروز ما در محیطی بســیار دوســتانه انجام گرفت. 

مذاکرات بسیار صریح، قاطع، سازنده و بدون تردید موفقیت آمیز بود 

و البته هر مطلبی در موقع مناسب گفته خواهد شد. در هر حال باید 

دولت آمریکا از موضع لجوجانه و سخت گیرانه خود دست بردارد و شاه 

خائن را به ما تســلیم کند... دولت شوروی، نســبت به انقاب ایران، 

ادعای حســن نیت داشــته و مکررًا نســبت به آن ابراز همدردی کرده 

اســت... این را می دانم که وزیر خارجه شــوروی دو یا ســه روز پیش، 

آمریکا را از هرگونه اقدام شــدید علیه ایران برحذر داشــته و خواسته 

است که دولت آمریکا، احساسات خود را مهار کند و از حد تعادل خارج 

نشــود. در صورت بی توجهی و لجاجت آمریکایی ها به این توصیه ها، 

دولت شوروی ممکن است اخطارهای شــدیدتری کند و در آینده به 

درگیری های جدی بین شــوروی و آمریکا منجر شود... ولی اتکای ما 

تنها به خود ماســت و راهی که مردم مبارز ایران آغاز کرده اند، به اتمام 

خواهند رساند... در مراحل حمایت قاطعانه شوروی ها از انقاب ایران 

و محکوم کردن تهدیدهای آمریکا امروز برای دیپلماسی ایران موضع 

روشن تری از سیاست شوروی را نسبت به ایران اثبات می کند.«

امــا اتحاد جماهیر شــوروی نه تنها هرگــز از »اقدامــات ایران«، 

»پشــتیبانی کامل« نکرد بلکه خیلی زود روابط دو کشور به سردی و 

در تهران نیز ســفارت آمریکا مورد حمله سازمان چریک های فدایی 

خلق قرار گرفت، گویی سفارت های آمریکا به یکی از اهداف گروه های 

مسلح چپگرای نزدیک به شوروی تبدیل شده بود. سفارت آمریکا در 

تهران پس از آنکه دســت کم سه بار مورد حمله گروه های چپگرا قرار 

گرفت در نهایت توسط دانشجویان پیرو خط امام به اشغال درآمد. 

قتل و ترور سفیر آمریکا در کابل در بستر بی ثباتی بر مشکات 

افغانستان افزود و آمریکا برای شکست این دولت بی ثبات به حمایت 

و تســلیح مجاهدان افغان و عرب و گسیل آنان به افغانستان روی 

آورد. مجاهدان عرب با پشــتیبانی آمریکا و عربســتان و پاکستان 

برای جنگ با جهان کفر وارد افغانستان شدند و به مجاهدان افغان 

پیوستند. عبدالله عزام »پدر جهاد جهانی« سردار اعراب در جنگ 

شوروی در افغانســتان بود. او از ســال ۱980 میادی زمینٔه ورود 

هزاران جوان عرب به افغانستان را فراهم آورد. او ابتدا در یک جمعیت 

خیریه عربی در پیشاور برای کمک به مهاجرین افغان مشغول کار 

شد سپس تشکیات مســتقل جهادی را به نام »مکتب الخدمات 

المجاهدین« پایه گذاری کرد. اســامه بــن الدن، ایمن الظواهری، 

ابوهاجر و ما کریکار رهبر نهضت اسامی کردستان عراق از یاران 

و پیروان او در افغانســتان بودند. شــوروی ناگزیر شد برای حمایت 

از دولت چپگرای کابل وارد جنگ افغانســتان شود و ۶ دی ۱۳58 

به فرمان لئونید برژنف رهبر شــوروی، ســپاه چهلم این کشــور از 

طریق مرزهای شــمالی وارد خاک افغانستان شد. ایران اسامی و 

انقابی نمی توانســت در قبال دخالت نظامی شوروی در کشوری 

اسامی و همسایه بی تفاوت باشد. امام خمینی رهبر نظام اسامی 

تازه تاسیس در سال ۱۳59 در رابطه با مقاومت مجاهدین افغانستان 

گفت: »آن چنان سیلی زدند چریک های قدرتمند افغانستان به روی 

شوروی که باید سرش را بلند نکند. ارزش این چریک های افغانی 

این است که شکستند آن بت های بزرگی را که تراشیده بودند که اگر 

کسی با شوروی یک کلمه بگوید، باید به فنا برسد. اینها شکستند 

این را. آنها هم چندین ماه است که اآلن با همه قوایی که آن قدرت 

بزرگ پیش آورده برای آنها- و حکومت خودشان هم با آنها مخالف 

است، با ملتش مخالف است- چریکهای افغانستانی شکستند آن 

هیوال و چیزی ]را[ که برای ملت ها پیش آورده بودند. این عمل شما 

در اینجا و آن عمل آنها در آنجا ارزشــش یک ارزشــی نیست که ما 
بتوانیم به میزان درآوریم.«

ایران نه تنها خود به حامی مجاهدین افغان در جنگ علیه شوروی 

بدل شد، بلکه سایر کشورهای اسامی را نیز به یاری آنان فراخواند و 

به این شکل در جنگ با شوروی همراه آمریکا قرار گرفت. امام خمینی 

در پیامی که به مناســبت دومین سال پیروزی انقاب اسامی ایران 

صادر کرد، به مسلمانان دنیا تاکید کرد که به داد مردم افغانستان و به 

داد اسام برسید: »اگر از افغانستان اطاع ندارید، علمای افغانستان 

و بسیاری از محترمین افغانستان این جا هستند، در ایران هستند، از 

آنها ســوال کنید که به افغانستان چه می گذرد. ای مسلمین! به داد 

اسام برسید... آیا درست است که شوروی مسلمانان افغانستان را زیر 

شدیدترین فشارها قرار دهد و کشور اسامی افغانستان را اشغال کند 
و شما ساکت باشید؟«

جنگ افغانســتان که مانند گرفتــاری آمریــکا در جنگ ویتنام 

دســتاوردی برای شوروی نداشــت و ابرقدرت بزرگ جهانی را گرفتار 

جنگی چریکی و فرسایشی کرد، نزدیک به 9 سال طول کشید و در 

تمام این مدت ایران مخالف و مقابل شــوروی در افغانستان ایستاد و 

به مجاهدین کمک کرد، اما به زودی خود ایران گرفتار جنگی در غرب 

خود شد که باز هم پای شوروی در میان بود. این بار ایران مورد حمله 
کشوری هم پیمان شوروی قرار گرفت. 

جنگ ایران و عراق �
ایدئولوژی حــزب عربی سوسیالیســتی بعث عــراق برگرفته از 

اندیشه های میشل عفلق نظریه پرداز و فعال سیاسی ِ ملی گرای ِ عرب 

سوری تشکیل شد. دیدگاه های عفلق ملغمه ای از اندیشه های آندره 

ژید، رومن روالن، آناتول فرانس، مارکس و نیچه بود. میشــل عفلق، 

صاح الدین البیطار و زکی ارســوزی حزب بعث را در سوریه تأسیس 

کردند. اما عفلق پس از کودتای شاخه سوریه حزب بعث از کشورش 

فرار کرده و پس از به قدرت رسیدن حزب بعث در عراق توسط صدام 

حســین به مقام تشــریفاتی دبیرکل حزب بعث عراق انتخاب شــد. 

بعثیسم، آمیزه ای از ناسیونالیسم عربی، پان عربیسم و سوسیالیسم 

بود. بعثیســم خواهان رنسانس و رستاخیز و یکی شدن جهان عرب 

به یک کشور است. شــعار آن »اتحاد، آزادی، سوسیالیسم« )وحده، 

حریه، اشتراکیه( خواهان اتحاد عربی و آزادی از قید کنترل و دخالت 

غیراعراب است. سوسیالیسم بعث نیز بر پایه همکاری و تعاون اقشار 

اجتماعی استوار است و نه براساس جنگ و مبارزه طبقاتی. از این رو 

بعثی ها با سوسیالیسم علمی )تفسیر مارکسیست ها از سوسیالیسم 

که آن را در تقابل با سوسیالیســم تخیلی قرار می دهند( مخالفند و 

اصوالً سوسیالیسم را نوعی ناسیونالیسم می دانند که به اعراب امکان 

می دهد تا نیروهای بالقوه خود را به ظهور برسانند، اما همین اندک 

عنوان سوسیالیسم برای نزدیکی و رابطه با شوروی کافی بود. عراق 

و اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱972 پیمان دوستی امضاء کردند. 

امــا پس از امضای معاهــده ۱975 الجزایر بین محمدرضا پهلوی و 

صدام حسین و حمایت قاطع ایاالت متحده آمریکا از موضع ایران، 

این کشور از حمایت مسکو، ناامید شد و در سال ۱97۶ قراردادی را 

با فرانسه منعقد کرد که به موجب آن ساختار ارتش عراق می بایست 

به تدریج وابســتگی خود را به مهمات و تجهیزات ساخت شوروی کم 

کند. به دنبال آن در اوائل سال ۱977 قرارداد خرید هواپیماهای میراژ 

و ساخت نیروگاه هسته ای اوسیراک از فرانسه منعقد شد و روابط بین 

بغداد و مسکو به تیرگی گرایید. با این حال شوروی مایل بود وابستگی 

تسلیحاتی عراق به خود را حفظ کند. در عین حال و با وجود مخالفت 

ایران در جنگ افغانســتان از موضــع ضدآمریکایی نظام انقابی در 

تهران نیز خرســند بود و نمی خواست ناخواسته منجر به وابستگی 

ایرانی ها به غرب شود. سیاست دوگانه شوروی در قبال ایران و عراق در 

سال های ابتدایی جنگ روشن و ملموس بود و ضمن آنکه این جنگ 

را یک جنگ امپریالیستی در جهت خواست آمریکا معرفی می کرد، 

اما تانک های عراق و ســاح های سبک ایران را با واسطه کشورهای 

واسطه تامین می کرد.  عراق نیز منتقد حضور شوروی در افغانستان 

بود. بــا این حال شــوروی بزرگترین صادرکننــده ادوات و تجهیزات 

نظامی به عراق بود و حدود 85درصد تجهیزات مورد اســتفاده عراق 

در جنگ ایران و عراق ساخت کشور شوروی بود. شوروی هم زمان با 

آنکه محموله ۱40 تانک تی-55 را در بصره به عراق تحویل  داد؛ فورًا 

طی نامه ای به تهران اطمینان خاطــر داد که در جنگ میان ایران و 

عراق جانب بی طرفی را رعایت می کند! این موضع مسکو بر خصومت 

ایران با شوروی و حس تنهایی ایران در این جنگ می افزود تا به شکل 

دیگری به منافع شــوروی در ایران ضربه بزند؛ با نابودی و دستگیری 
شبکه نفوذ و جاسوسی شوروی در ایران. 

حزب توده �
احزاب کمونیست در کشورهای دیگر به عنوان متحدان و عوامل 

نفوذ شوروی در این کشورها شــناخته می شدند و با تیرگی روابط با 

شوروی اولین قربانیان این دعوا بودند. همچنان که حزب بعث عراق 

پس از کودتای ۱9۶8 تعداد قابل توجهی از اعضای حزب کمونیست 

عراق را با مدیریت صدام حسین در قصر النهایه اعدام کرد و مجددًا 

در سال ۱978 بیش از صدنفر از افسران و نظامیان کمونیست را 
بازداشت و اعدام کرد. 

وقتی 5۳ نفر در دهه بیست تصمیم گرفتند حزبی کمونیستی 

را در ایران تاسیس کنند، اولین چیزی که ذهن شان رسید، مراجعه 

به سفارت شوروی در تهران و کسب تکلیف از آنان بود. هر چند 

ســفارت شوروی در ابتدا با سوءظن به این موضوع نگریست، 

اما به ســرعت با اعتماد به این جمع فرمان تشکیل حزب به 

تهران رسید و نطفه حزب با حمایت و دخالت روس ها شکل 

گرفت. گذر زمان و سرکوب شدید پس از واقعه ترور شاه 

در سال ۱۳27 و سپس وقایع نهضت ملی 

شــدن صنعت نفت و فرار رهبران و محاکمه اعضای سازمان نظامی 

حزب بر عمق وابستگی حزب به رفیقان مسکو افزود. از آن زمانی که 

توده  ای ها با شیفتگی و با اعتماد مطلق، لنینیسم را پذیرفتند، به مرور 

زمان و خواه  ناخواه بســتر مناسبی را برای همکاری و روابط ناسالم با 

شــوروی فراهم کردند. شوروی برای کمونیســت های جهان و ایران 

قطب نمای عدالت و آزادی قلمداد می شــد. هر چند حزب توده در 

ســال های ابتدایی انقاب اسامی همراهی کاملی با انقاب نشان 

داد و ضمن حمایت از تشــکیل نظام جمهوری اسامی در رفراندوم 

برخاف بسیاری از گروه های چپ رای آری داد و خود را پیرو خط امام 

معرفی کرد، اما نتوانست اعتماد کامل انقابیون را کسب کند و نوع 

رفتار شوروی در افغانستان و حمایت از عراق نیز بر خصومت انقابیون 

با این حزب افزود. وقتی در خرداد ۱۳۶۱ والدیمیر کوزیچکین، مامور 

اطاعاتــی کا گ ب در تهران به ترکیه و ســپس به انگلیس گریخت، 

یکــی از بزرگ ترین موفقیت های ســرویس های اطاعاتی غربی در 

جنگ جاسوسان در دو سوی دیوار آهنین در دهه ۱980 رقم خورد. 

کوزیچکین که بعدها کتاب معروف »کا گ ب در ایران« را نوشت، افسر 

پایین رتبه ای در تهران بود اما اطاعاتی که او به منابع انگلیسی داد و 

آنها از طریق رابطی پاکستانی به ایران منتقل کردند، برای دستگیری 

و برخــورد با رهبران حــزب توده کافی بود. هاشمی رفســنجانی در 

خاطرات 5 مهر ۱۳۶۱ می نویسد: »عصر مهندس جواد مادرشاهی 

و حبیب الله عسگراوالدی که برای گرفتن اطاعات از فردی مطلع به 

پاکستان رفته بودند، آمدند و مطالب جالب و مفیدی که از او گرفته اند 

- درباره عملکرد کا گ ب و حزب توده و سیاســت آینده شــوروی در 

ایــران - گزارش دادنــد.« ۱7 بهمــن ۱۳۶۱ نورالدین کیانوری دبیر 

اول حزب توده، به همراه 40 نفر از اعضای برجســته ی آن، دستگیر 

شــدند و در مرحله ی دوم، در هفتم اردیبهشت ۱۳۶2، جمع بزرگی 

از اعضای اصلی و کادرهای حزبی و اعضای ســازمان های مخفی و 

نظامی این حزب در تهران و شهرســتان ها دســتگیر شدند و ۱5 /2 

/۱۳۶2 دادستانی کل انقاب اسامی، انحال حزب توده را به طور 

رســمی اعام کرد. هم زمان با اعام انحال حزب توده، وزارت امور 

خارجه  نیز با احضار سفیر اتحاد شوروی به وزارت امور خارجه، طی 

یادداشــتی از سفیر شــوروی خواســت ۱8 نفر از اعضای وابسته به 

ســفارت، به دلیل انجام اقدامات خاف ضوابط دیپلماتیك و اصول 

شناخته شده  بین الملل و مخل روابط سالم حسن همجواری، حداکثر 

ظرف مدت 48ساعت به عنوان عناصر نامطلوب از ایران خارج شوند. 

این اوج تیرگی روابط تهران و مســکو را نشــان می داد. وقتی ۱5 آذر 

۱۳۶2 محاکمه اعضای سازمان مخفی حزب منحله توده در دادگاه 

انقاب اسامی ارتش آغاز شد، کاغذی بر باالی سر متهمان به دیوار 

نصب شده بود که شعار »مرگ بر شوروی« بر آن نوشته شده بود. ایران 

و شــوروی ظرف تنها چهار ســال از موضعی کاماً دوستانه به 
وضعیت خصومت رسیده بودند. 

فصل پایان جنگ ها �
میخائیل گورباچف پایان دهنده بسیاری از چیزها بود. 

او عــاوه بر پایان اتحاد جماهیر شــوروی جنگ 9ســاله و 

بی نتیجه این ابرقدرت در افغانستان را هم به پایان رساند 

و در 25اردیبهشــت ۱۳۶7 دستور عقب نشینی نیروهای 

شوروی از افغانستان را صادر کرد. این جنگ بیش از یک 

میلیون کشــته و نزدیک به پنج میلیون مهاجر و آواره بر 

جای گذاشــت. جنگ ایران و عراق نیز با قطع نامه 598 

پایان پذیرفت که مورد حمایت آمریکا و شوروی بود. 

با بسته شدن پرونده این دو جنگ، موضوع اختافات ایران و شوروی 

نیز خاتمه پیدا کرد و دو کشــور فرصت یافتند تا در ســایه دولت های 

جدید و رهبران جدید به بازسازی روابط بپردازند. ۱۱دی ۱۳۶7 امام 

خمینی نامه ای ایدئولوژیک خطاب به گورباچف رهبر اتحاد جماهیر 

شــوروی نوشــت. عاوه بر متن نامه، ترکیب هیئتی که نامه را برای 

گورباچف بردند نیز ترکیب عجیبی بود؛ آیت الله عبدالله جوادی آملی، 

محمدجــواد الریجانــی و مرضیه حدیدچی دباغ جمعــی متفاوت و 

غیرمنتظره بــرای پیامی بود که از نگاه مســکو اقدامی دیپلماتیک 
قلمداد شد. 

پاسخ مسکو تناسبی با محتوای نامه نداشت، اما زمینه بازسازی 

روابط را فراهم کرد. ادوارد شــواردنادزه وزیر امورخارجه شوروی پاسخ 

را به تهــران آورد و نزد امام خمینی قرائت کرد. گورباچف در این نامه 

نوشــت: »ما از خاتمه جنگ ایران و عراق با صراحت حسن استقبال 

می کنیم، برای همکاری با شما جهت استحکام صلح در خاورمیانه 

و نزدیــک و تمامی جهان آمادگــی داریم. حضور وســیع نظامی در 

خلیج فارس مورد نگرانی ما است. منظورم حضور نظامی کشورهای 

خارج از منطقه اســت. این پدیده بســیار خطرناک است و باید آن را 

به اتمام رساند.« گورباچف با اشاره به مسئله افغانستان نوشت: »ما 

می خواهیم با موفقیت در امر حل وفصل عادالنه مناقشه افغانستان 

نیز با شما همکاری خوبی داشته باشیم، بگذاریم که مردم افغانستان 

سرنوشت خود را خودشان بدون دخالت از خارج تعیین نمایند.« 

وقتــی ۳0 مرداد ۱۳۶8 هاشمی رفســنجانی به مســکو رفت، 

هیچ یک از اعضای هیئت ایرانی فکر نمی کردند قرار است بزرگترین 

قرارداد نظامی تاریخ جمهوری اسامی ایران بسته شود. ناصر نوبری 

سفیر ایران در شــوروی در سال های ۱۳۶9-۱۳۶5 می گوید: »در 

جلسه خصوصی بین گورباچف و هاشمی که من هم حضور داشتم، 

گورباچف گفت امروز صبح جلسه پولیت بورو )دفتر سیاسی حزب 

کمونیست( بود، آنجا تصویب کردم آنچه شما بخواهید از تسلیحات 

نظامی در اختیار شما بگذاریم. ورقه سفیدی را نشان داد که پائین 

آن امضای تمام ۱۳ عضو پولیت بورو بود؛ گفت از همه امضا گرفتم، 

شما فقط در جای خالی باال بنویسید چه چیزی می خواهید؟ من 

و آقای هاشــمی به هم نگاه کردیم، هاشــمی گفت چی بگوییم، 

گفتم وقت بگیرید تا فردا جواب بدهیم. شب هیئت ایرانی ریخته 

بود به هم، حتی اعضای هیئت نظامی هم نمی دانستند چه اقام 

روســی ســفارش بدهند. طوری شــد که فردا وقتی با گورباچف 

جلسه خصوصی گذاشتیم، لیست درخواست های ما را که می دید 

می گفت اینکه قدیمی اســت، االن نام آخرین مدل این است و… 

لیســت را اصاح می کرد. بزرگترین قرارداد نظامــی تاریخ ایران با 

رقمی بالغ بر ۱0 میلیارد دالر در این ســفر امضا شد. ما توانستیم 

آخرین تکنولوژی روســی مثل ســوخوی 24، میگ 29 و… برای 

اولیــن بار برای کشــور زیردریایی بگیریم.« اما گورباچــف زودتر از 

چیــزی کــه او و دیگران فکــر می کردند به پایان ســام کرد و عمر 

شــوروی کفاف نداد تا شــیرینی روابط نزدیک با مسکو زیر دندان 

ایرانی ها مزه دهد. شوروی از همان زمان که هاشمی رفسنجانی به 

مسکو سفر کرد درگیر منازعه قدرت میان جمهوری سوسیالیست 

فدراتیو روسیه شوروی و اتحاد جماهیر شد و ۱7 آذر ۱۳70 بوریس 

یلتســین، رئیس جمهور جمهوری شوروی فدراتیو سوسیالیستی 

روسیه، لئونید کراوچوک، رئیس جمهور جمهوری سوسیالیستی 

شوروی اوکراین و استانیساو شوشکویچ، رئیس جمهور جمهوری 

سوسیالیستی باروس شوروی با تشکیل کشورهای مستقل همسو 
به عمر اتحاد جماهیر پایان دادند. 

افغانستان نخستین روابط ایران و شوروی از پشتیبانی کامل انقالب تا دوستی دیرهنگام پیش از فروپاشیهم نشینی با خرس
نقطه افتراق مهم 
نظام تازه تاسیس 
اسالمی در تهران 
با نظام کمونیستی 
شوروی بود. ایران 

نه تنها خود به حامی 
مجاهدین افغان در 
جنگ علیه شوروی 

بدل شد، بلکه 
سایر کشورهای 
اسالمی را نیز به 

یاری آنان فراخواند. 
امام خمینی در 

پیامی به مناسبت 
دومین سال پیروزی 

انقالب اسالمی 
ایران نوشت: 

»اگر از افغانستان 
اطالع ندارید، 

علمای افغانستان 
و بسیاری از 

محترمین افغانستان 
این جا هستند، در 

ایران هستند، از 
آنها سوال کنید 

که به افغانستان 
چه می گذرد. ای 

مسلمین! به داد 
اسالم برسید«

عراق نیز منتقد 
حضور شوروی 
در افغانستان 

بود. با این حال 
شوروی بزرگترین 

صادرکننده ادوات 
و تجهیزات نظامی 

به عراق بود و حدود 
۸۵درصد تجهیزات 
مورد استفاده عراق 

در جنگ ایران و 
عراق ساخت کشور 
شوروی بود. شوروی 

هم زمان با آنکه 
محموله 140 تانک 
تی-۵۵ را در بصره 
به عراق تحویل  داد؛ 

فورًا طی نامه ای به 
تهران اطمینان خاطر 

داد که در جنگ 
میان ایران و عراق 
جانب بی طرفی را 

رعایت می کند! 
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تشدید خشونت 
و نظریه قورباغه آب پز
گفت وگو با  عماد الدین باقی

مارادوناصفت است
نگاهی به کتاب »مارادونا« گیم باالگه
به همراه گزارشی از پر فروش های آبان ماه

به سمت آزادسازی آب و برق
 بررسی افزایش دامنه اختیارات شهرداری 
درگفت وگو با علی نوذرپور و حسین ایمانی جاجرمی

گزارش 
اقتصاد

10-11

آنچه این روزها در متن و حاشیه تیم ملی 
فوتبال ایــران می گذرد، بار دیگر بحث ها 
درباره نســبت ورزش و سیاست را دامن 
زده اســت. این بحث، البته بحث تازه ای 
نیست. در بســیاری ادوار جام جهانی از 
عصر ایتالیــای موســولینی در دهه 30 
تا زمان دیکتاتوری خورخــه رافائل ویدال 
در جام جهانــی 1978 آرژانتیــن، ســایه 
ســنگین سیاســت بر مســتطیل سبز 
حکمفرمــا بوده اســت. می تــوان گفت 
از اوایــل دهه 1980 بود کــه به تدریج، با 
موج سوم گذار به دموکراسی که بسیاری 
کشــورها را درنوردید، ســایه سیاست بر 
ورزش کمرنگ شد. البته، ارتباط فوتبال 
بــا منابع قــدرت و ثــروت غیررســمی و 
غیردولتی در همه این ادوار ادامه داشته 
اســت و همچنان هم اینجــا و آنجا دیده 
می شود؛ مخصوصا در سطح باشگاه ها. 
اما تاثیر مســتقیم دولت ها و حکومت ها 
بر ورزش، هرچه می گذرد کاهش می یابد. 
نه تنهــا در کشــورهای دموکراتیــک، که 
در ســایر کشــورها نیز سیاســت کمیته 
بین المللــی المپیــک و نهادهــای ویژه 
هریــک از ورزش هــا – به ویژه فدراســیون 
جهانــی فوتبال )فیفا(- چنان اســت که 
تاحدامکان از مداخالت دولت در ورزش 
بکاهنــد و حتــی، مانع وابســتگی مالی 
16 باشگاه ها به نهادهای دولتی شوند. 
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یادداشت 
سردبیر

همنشینی با خرس
بررسی روابط ایران و شوروی

ارزیابی فعاالن سیاسی، جامعه شناسان و اهالی فوتبال 
از حواشی بازی اول و اهمیت بازی دوم

ژاپنی ها 
سرتر از 
ژرمن ها

با جام 
جهانی 

توقف نایب قهرمان

کرواسی
00
مراکش

برد سامورایی

ژاپن
12
آلمان

گاوبازی خونین

کاستاریکا
70
اسپانیا

سردبیر
محمد جواد روح

طیبه سیاوشی

امان الله قرایی مقدم

فرزاد آشوبی

حسین سراج زاده

کوروش محمدی

حمید درخشان

علی شکوری راد

امیرمحمود حریرچی

کامل دلپسند

عباس عبدی

حسن موسوی چلک

اردشیر گراوند

فعال حوزه زنان و نماینده مجلس دهم

جامعه شناس

پیشکسوت پرسپولیس و تیم ملی

رئیس سابق انجمن جامعه شناسی 

رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی

کاپیتان سابق تیم ملی 

سخنگوی جبهه اصالحات

جامعه شناس

جامعه شناس توسعه

نویسنده و مشاور هم میهن

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

جامعه شناس

برخوردهایی شد که انگار این تیم متعلق به حکومت 
اســت و تیم مردمی نیست. تا همین چند ماه پیش 
فوتبالیست ها محبوب و مورد توجه جامعه بودند و 
فالوئرهای چندمیلیونی داشتند، اما وقایع روز، این 

موضوع را تحت تاثیر قرار داد.

نارضایتــی در جامعــه وجــود دارد و احســاس 
مردم این اســت که تیم ملی درد آنها را احساس 
نمی کند. متاســفانه ورزش و تیم ملی سیاســی 
اســت. اگر سیاســی نیســت، چــرا بــا بعضی از 

کشورها بازی نمی کنیم؟ 

بخــش بزرگی از موفقیت ها، شــهرت و رشــد 
فوتبالی بازیکنان به خصوص بازیکنان تیم های 
پرهوادار، مربوط به حمایت مردم بوده اســت. 
پس تحت هر شرایطی باید خواسته ها و احترام 

ویژه مردم رعایت و محترم شمرده شود.

فراموش نکرده ایم که پیروزی تیم ملی به خصوص 
فوتبال چقدر شــادی مــردم را رقم زده اســت. اما 
سیاست  و رویه های مسئوالن در گذرگاه های مهم 
داخلــی از جمله اعتراضات اخیر موجب شــده تا 

امروز مردم نسبت به این نمادها بی تفاوت باشند.

زمانی که سرمایه اجتماعی افت کرده و بخش هایی 
از حاکمیت نمی تواند با مردم ارتباط مبتنی بر اعتماد 
برقــرار کند، طبیعتا بر فوتبال نیز تاثیرگذار اســت. 
اینکه مــردم امروز علیه تیم ملی شــعار می دهند، 

نوعی اعتراض است و ارتباطی با فوتبال ندارد.

تیم ملــی  بازیکنــان  از  مــردم  حاضــر  حــال  در 
دل شکســته هســتند و امیــدوارم پیــش از دیدار 
ایران و ولز شرایط طوری پیش برود که هم حمایت 
مردمــی افزایش پیــدا کند، هم تیم ملــی بتواند با 

پیروزی مقابل ولز، روحیه مردم را باال ببرد.

در شــرایط کنونــی دوقطبی را در کشــور شــاهد 
هســتیم که ایــن دوقطــب مرتــب از همدیگر دور 
می شوند و نسبت به درک همدیگر هم باز می مانند. 
اصالح طلبان بسیار تالش کردند تا نگذارند شرایط 

به امروز برسد، اما گوش شنوایی وجود نداشت.

بیشــتر تاکید افراد معترض به تیم ملی نسبت به 
دیــدار آنها با رئیس جمهــور بوده اســت. این یک 
پروتکل و رســم اســت که تیم ملی پیــش از چنین 
مسابقاتی دیداری با رئیس جمهور داشته باشد. آیا 

تیم ملی می تواند از این دیدار استنکاف کند؟

فوتبالیســت ها تنها کنشــگران فوتبال نیستند، 
زیرا اساسا فوتبال امری اجتماعی است. زیرا نسل 
زیادی از جامعه ایرانی بسیاری از هیجانات جمعی، 
 اسطوره ســازی،  ارزش های اجتماعــی، مقاومت و 

شکست و موفقیت خود را در فوتبال می بینند.

نتیجه ۲-۶ را فراموش کنید. بازی جدیدی را باید 
آغاز کرد، که از امروز تا آینده ای طوالنی مدت ادامه 
خواهد داشــت. بازی اصلی میان مــردم در برابر و 
علیه مجموعه نیروهایی اســت که دل در گرو این 

مرز و بوم و این تمدن ندارند.

در ایــن مقطع موجی در جامعه ایجاد شــد که 
همه ورزشــکاران الزاما باید بگوینــد که همراه 
مردم هستند. در چنین موقعیتی چه ضرورتی 
داشــت کــه بازیکنان تیم ملــی  را بــه مالقات 

رئیس جمهوری ببرند؟ 

تیم ملی متعلق به همه کشور است، نه یک جناح. 
اینکــه یکی، دو نفر از اعضــای تیم ملی به مالقات  
بــا رئیس جمهــور نرونــد، کمکی به اصــالح امور 
نمی کند. باید به بچه های تیم ملی فرصت بدهیم و 

جامعه نباید آنها را تحت فشار قرار دهد.

گزارش 
ورزش
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واکنش مردم به تیم ملی یک روش بروز خشم است �
علــی شــکوری راد، فعال سیاســی و ســخنگوی جبهه 
اصالحات با بیان اینکه شرایط جامعه، شرایط بسیار عصبانی 
است و مردم از این روند نگران و خشمگین هستند، تاکید کرد: 
»طبیعی است مردم باید طرفدار تیم ملی باشند و از پیروزی آن 
خوشحال باشند. اما شرایط کنونی نرمال و طبیعی نیست و فشار بر مردم زیاد است. 
مــردم برای فریــاد زدن روش  های مختلفی را انتخاب می کنند. یکــی از روش های 
اننتخابی مردم این بار این بود که نسبت به تیم ملی چنین واکنشی را نشان دهند. با 
تحلیل ابتدایی این کار پسندیده نیست، اما با تحلیل ثانوی که وضعیت جامعه را در آن 
دخیــل کنیم، می توانیم بفهمیم که چرا مردم این رفتار را می کنند و این رفتار عمق 
فاجعه را نشان می دهد که مسئوالن در جامعه به گونه ای رفتار کرده اند که مردم به این 
حد واکنش ها رسیده اند.« او درباره ضرورت آشتی مردم با تیم ملی و در نهایت رسیدن 
به یک انسجام و همبستگی، گفت: »خوش بینانه است که فکر کنیم که فوتبال و جام 
جهانی این مسائل را حل کند و مسئوالن را متوجه کند که خوب حکمرانی نمی کنند 
و مردم از این وضعیت ناراضی هستند. در شرایط کنونی دوقطبی را در کشور شاهد 
هستیم که این دوقطب مرتب از همدیگر دور می شوند و نسبت به درک همدیگر هم 
باز می مانند. اصالح طلبان بسیار تالش کردند تا نگذارند شرایط به امروز برسد، اما 
گوش شنوایی در بدنه قدرت وجود نداشت تا هشدارها و نصیحت های آنها را بشنود و 
توجه کند. به هر حال روندی که در کشور حاکم است، چشم اندازی از این موضوع 
اســت که کدام یک از این دو قطب می تواننــد مدیریت بحران را برعهده بگیرند تا از 
شــرایط نگران کننده خارج شویم. به نظر می رسد ابتکار عمل باید براساس داشتن 
قدرت از سوی جریان حاکم باشد، هرچند  نشانه  ی چندانی برای تغییر رویکرد دیده 

نمی شود و این نگران کننده است.« 

تیم ملی با من است یا بر من؟ �
اردشیر گراوند، جامعه شناس درباره قهر با تیم ملی، گفت: 
»در حال حاضر شــرایط سیاسی و اجتماعی کشور به گونه  ای 
اســت که در صورت بــروز بحران میانجی نداریم و در شــرایط 
کنونی کشور دوقطبی محض می شود و خسارات این دوقطبی 
شدن کشور بیشتر از دستاوردهای آن است. بنابراین برای کاهش خسارات اجتماعی، 
سیاســی و حتی امنیتی آینده باید قشری از جامعه را به عنوان میانجی نگه  داریم و 
فشــار نیاوریم که همه تحت پوشــش این دوقطب یا دســته قرار گیرند. این یکی از 
خطاهایی است که هر دو طرف می گویند؛ با من یا بر من!« او افزود: »تیم ملی متعلق 
به همه کشور است، نه یک جناح. اعضای این تیم سال های زیادی زحمت کشیده اند 
تا به تیم ملی دعوت شــوند. یکی از بزرگترین آرزوهای هر ورزشــکاری رفتن به جام 
جهانی است و همیشه هم اتفاق نمی افتد. ضمن آنکه دیپلماسی ورزش این است که 
تیم ها قبل از حضور در جام جهانی با رئیس جمهوری یا مقامات رســمی رده باالی 
کشــور مالقات کنند. اینکه یکی، دو نفر از اعضای تیــم ملی به این مالقات نروند، 
کمکی به اصالح امور نمی کند. اگر دنبال اصالح کشور هستیم، باید به بچه های تیم 
ملــی فرصت بدهیم و جامعه نباید آنها را تحت فشــار قرار دهد. فشــار به تیم ملی 
ناجوانمردی است. بازیکنان نماینده کشور بدون هیچ جهت گیری سیاسی هستند. 
چرا همیشه می گوییم ورزش غیرسیاسی است و حاال به ورزش نگاه سیاسی داریم؟« 
اردشیر گراوند درباره دیدار تیم ملی با رئیس جمهوری کشور گفت: »یکسری عکس و 
روایت از این مالقات منتشــر شد که آن طرفی ها به نفع خودشان می نویسند و این 
طرفی ها به سود خود. باید این مالقات را در فضای خودش تحلیل کرد. اشتباه است 
که با استناد به این تصاویر بازیکنان تیم ملی را تحت فشار یا تخریب قرار دهیم یا اینکه 
بگوییم تیم حکومتی. اساسا حکومت متعلق به ملت است، اما اینکه تمام فشارهای 

شرایط کنونی را بر سر تیم ملی بیندازیم، ناجوانمردانه است.«

جامعه دنبال همدلی است نه فوتبال �
امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس درباره رفتار مردم در بازی 
ایران – انگلیس، گفت: »رفتار های پیش از جام جهانی، در به 
وجود آمدن دودستگی اجتماعی تاثیربسزایی داشت. آشتی 
ملی وقتی صورت می گیرد که جامعه هماهنگ باشد. ما از تیم 
ملی حرف می زنیم. مردم باید با آن احساس هم بستگی کنند، اما در حال حاضر این 
همدلی لطمه خورده است. تعداد افرادی که تیم ملی را از خود می دانند، کمتر است، 
آن هم به دلیل فاصله بین حاکمیت و جامعه و مردم فکر می کنند که این تیم درد جامعه 
را احساس نمی کند.« او با اشاره به اینکه جامعه با یک درد بزرگ روبه روست، افزود: 
»نارضایتی در جامعه وجود دارد و احســاس مردم این اســت که تیم ملی درد آنها را 
احساس نمی کند. متاسفانه ورزش و تیم ملی سیاسی است. اگر سیاسی نیست، چرا 
با بعضی از کشــورها بازی نمی کنیم؟ وقتی اقتصاد، آموزش، رفتار، پوشش و تمام 
تصمیمات سیاست زده شده، توقع دارید که ورزش سیاسی نباشد؟ به دلیل همین 
سیاســت زدگی اســت که اعتراضات صورت می گیرد. این تیم حکومتی نیســت و 
می گوید با مردم هستم.« قرائی مقدم با اشاره به تجربه تاریخی ایران تاکید کرد: »چه 
کسی به مغول نامه نوشت که برای نجاتش اقدام کند؟ ما نامه نوشتیم چون مردم با 
حکومت فاصله داشــتند و دردشان احساس نمی شــد. اما مغول آمد و جنات های 
بسیاری کرد و مردم را کشت و کتاب ها را سوزاند. متاسفانه مردم فکر می کنند آمریکا 
یا انگلیس بیاید و آنها را نجات دهد. اما بی تفاوتی مردم به تیم ملی واکنشی است به 
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دانســت؛ هر چند با شکل گیری اعتراضات، عامل خارجی هم به طور 
طبیعــی نقش آفرینی خود را خواهد داشــت و از آن برای منافع خود و 
تضعیف نظام اســتفاده خواهد کرد. به عنوان مثــال، رفتارها در حوزه 
حجاب به نحوی بود که به خوبی نشــان مــی داد این رفتار در جایی به 
تقابــل اجتماعی خواهد انجامیــد. در یادداشــت 13 تیرماه با عنوان 
»پس افتادگی قانون و جامعه پویای ایرانی« و آوردن نحوه برخورد گشت 
ارشــاد با دختران در میدان دربند نوشــتم که رفتار و تقابل با جوانان و 
نوجوانان فاصله ایجاد می کند و این حس در میدان دربند جاری بود. 
در یادداشــت 18 مــرداد با عنوان »نوجوانان را به لجبازی نکشــانیم« 
نوشتم که رفتار گشت ارشاد با نوجوانان تحقیرآمیز و تند است و آنان را 
به لجبازی و تالفی می کشاند. بسیاری دیگر نیز نوشتند که این شیوه ها 
نادرست است و جامعه را که به خاطر فشارهای ساختاری آبستن حادثه 

است، برمی انگیزاند. ولی گوش شنوایی نبود. 
حضور خیابانی معترضان در دو ماه اخیر، هر چند دارای گســتره 
جغرافیایی در سراسر کشور است، اما دارای گستره جمعیتی زیاد نبوده 
است. همین نیز موجب تحلیل نادرســت برخی مدیران و رسانه های 
دولتی شــده است و معترضان را محدود توصیف کرده اند. در صورتی 
که محدود کردن معترضان و ناراضیان به جمعیت ایستاده )معترضان 
خیابانی(، موجب خطای شناخت و تحلیل و در نهایت بی توجهی به 
خواســته ها و مطالبات می شــود. در صورتی که معترضان ایســتاده، 
پیشــانی و پیش قراول معترضان نشسته هســتند و اتفاقا از آنان نیرو 
می گیرنــد؛ چراکه نیروی نارضایتی و اعتراض و حســرت از مطالبات 

پاسخ نگرفته در جامعه جاری و ساری است. 
جامعــه ایــران و مطالباتش، از ســوی بیشــتر سیاســت مداران، 
برنامه ریزان و مدیرانش دیده و شنیده نشده است. این یکی از مهم ترین 
مسائل جاری طی چندین دهه در جامعه ما است. این دیده و شنیده 
نشدن، حتی در شرایط بحرانی با مقاومت بیش تر بروز پیدا کرده است. 
در شرایط به ظاهر عادی و آرام، تغییرات زیرپوستی جامعه، دیده نشد و 
مشروعیت نیافت. تمام نهادها و رسانه های رسمی تصویری را از زندگی 
بازنمایی کرده اند که با آنچه در جامعه به ویژه نسل های جدید می گذرد، 
تفاوتی عمیق دارد. متاســفانه وقتی این تفاوت به تقابــل و رویارویی 
رســیده است، پافشاری بر نشــنیدن و ندیدن نیز بیش تر شده است. 
در صورتی که رویارویی اجتماعی، ســوت اخطار به سیاســتمداران و 
برنامه ریزان و مدیران است تا لحظه ای به عملکرد خود بنگرند و با تحلیل 
درســت، چشم و ذهن خود را بشویند و رویه ها را تغییر دهند تا جامعه 
آرام گیرد. اما با وجود ســوت اخطار، هم خواسته های معترضان دیده 
و شنیده نمی شود و هم شرایط بحرانی و اعتراضی به رسمیت شناخته 
نمی شود. این وضعیت موجب می شود تا چرایی شکل گیری اعتراضات 
به علل و عوامل بیرون از ساختار ارجاع داده شود. این برچسب موجب 
می شود تا از یک سو نوع برخورد با معترضان شیوه حذفی به خود بگیرد 
و از سوی دیگر موجب ماندگاری و عمیق تر شدن شکاف و فاصله جامعه 
با نظام و تعمیق بحران می شود. وضعیتی که اعتراضات را به ناآرامی و 

درگیری می کشاند، که تاکنون نیز چنین شده است. 
وقتی اعتراضی جمعی و مدنی، به رسمیت شناخته شود و گوش ها و 
دیده ها برای توجه و فهم آن تیز شود، و اراده ها برای پاسخگویی و تلطیف 
فضا مصمم شــود، و رویه انکار و برچســب زنی پیش گرفته نشود، دامنه 
اعتراض محدود خواهد شد و فاز جنبشی به خود نمی گیرد. اعتراض های 
مدنی در بطن خود لزوما واجد اغتشــاش نیســتند. بلکه نحوه مدیریت 
اعتراض است که اغتشاش می آفریند. سیستم باید معترضان را به رسمیت 
بشناســد و سخن آنان را بشــنود؛ معترضاِن ایســتاده ای که نمایندگی 
معترضان بی شماِر نشسته را نیز دارند و مطالبات آنان، مطالبات کثیری از 

جامعه ایرانی است. هنوز فرصت شنیدن این صدا هست. 

صدای معترضان را بشنویم

عکس نوشت

یکی دو روز است که رئیس جمهور با استعفای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی موافقت کرده 
اســت. اما بیایید یک بار با هم دلیل برکناری او را مرور کنیم. واقعیت این است که از همان اول 
هم معلوم بود از رســتم قاسمی، وزیر راه و شهرســازی قبراق و پابه کاری در نمی آید. آش آنقدر 
شــور بود که در نطق های دفاع در مجلس گفت: »من 1۰ دســتور کار را نوشــته ام که اولین روز حضور در وزارت نفت، با برنامه زمان بندی به 
مســئوالن وزارت خانه ابالغ کنم« و چندین بار لفظ وزارت نفت را به کار برد. ظاهرا خودش هم باور نداشت قرار است وزیر راه شود و به عنوان 
وزیر نفت خودش را معرفی می کرد. به هر حال او توانســت با وعده و وعید هایی که روی کاغذ هم دور از ذهن به نظر می رســید، از مجلس 
رای اعتماد بگیرد و به طبقه ســیزدهم وزارت راه و شهرســازی راه پیدا کند. اما یک ســال بعد وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک. در 
این مواقع قاعده این است مجلس از وزیر سوال کند. وزیر دالیل خودش را بیاورد. مجلس قانع نشود و بعد او را استیضاح کند. اما همه این 
مراحل احتماال خرج روی دســت مجلس یا دولت می گذاشت. بنابراین پلن بی در دستور کار قرار می گیرد. یک حاشیه در فضای مجازی از 
وزیری که روزگاری فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا، وزیر نفت دولت اصولگرای احمدی نژاد، کاندیدای ریاست جمهوری سیزدهم و باالخره وزیر 

راه دولت اصوگرا بوده است، راه می افتد که کار خودش را می کند. همانطور که قبل تر برای فلسفی و شجونی و نجفی و...  

درباره پذیرفتن استعفای رستم قاسمی

کار کارِ عکس است
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فرصت فرصت آشتی ملیآشتی ملی

حکومت وگرنه با تیم ملی کاری ندارند. مردم در کردســتان، ایذه، تهران، مشــهد، 
سیستان و بلوچســتان، اصفهان و... با فوتبالیســت ها خصومت ندارند اما انتظار 
داشتند که آنها هم واکنش نشان دهند.« او به گاندی هم اشاره کرده و گفت: »این 
یک مبارزه منفی و مدنی است. مبارزه منفی به معنای جنگ نیست. گاندی با کشت 
و کشتار پیش نرفت. بدترین درد است برای یک جامعه که یک جوان پرچم انگلیس را 
دست بگیرد و با خوشحالی بدود و بخندد. یعنی انگلیس بیاید ما را نجات دهد؟ این 
درد است. جامعه مبارزه منفی نمی کند چون تفنگ به دست نگرفته است و انتظار 
دارد که ورزشکاران با آنها همراه باشند. مردم در گذشته برای رسیدن تیم فوتبال به 
مرحله مقدماتی جام جهانی خوشحالی می کردند، اما در حال حاضر بازی ها، فوتبال 

و پیروزی برای جامعه مهم نیست، بلکه به همدلی اهمیت می دهند.«

چرا مردم مچ بند سیاه اعضای تیم ملی ایران را ندیدند؟ �
امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس، دربار واکنش مردم در 
بازی اخیر تیم ملی، گفت:»بیشتر تاکید افراد معترض به تیم 
ملی نســبت به دیدار آنها با رئیس جمهور بوده است. این یک 
پروتکل و رســم اســت که تیم ملی پیش از چنین مســابقاتی 
دیداری با رئیس جمهور داشته باشد. آیا تیم ملی می تواند از این دیدار استنکاف کند. 
حاال یک نفر هم ممکن است تعظیم کرده باشد، اما باز هم این تیم، تیم ملی کشور 
است و بیشترین زجر را از سوی مسئوالن مربوطه کشیده است. به عنوان مثال تا دو 
ماه پیش از شروع مسابقات هنوز در انتخاب مربی تیم ملی مشکالتی داشتیم، در 
بازی های تدارکاتی از این تیم هیچ حمایتی نشده است، حتی در حد پرداخت هزینه 
هتل و هواپیما. در این شرایط عده ای از سمت دیگر بوم افتاده اند و رفتارهای بسیار 
اهانت آمیزی با این تیم ملی داشــته اند.« او با تاکید بر شرم آور بودن شادی با پرچم 
انگلیس از ســوی برخی افراد، عنوان کرد: »هو کردن تیم ملی به معنای هو کردن 
ملیت مان است. این مسئله نشان می دهد که برخی هنوز نمی دانند که چه چیزی 
می خواهند و با فحش دادن و مرگ بر دیگران گفتن می خواهیم به هدف مان برسیم. 
بایــد آگاهی سیاســی مان را افزایــش داده و مطالبه گری هایمــان را با وصف ملی 
بشناسیم. ما ملتی بزرگ هستیم که در طول تاریخ پرافتخار بوده است. ما نباید یکدیگر 
را تضعیف کنیم.« این جامعه شناس ادامه داد: »چرا افرادی که به تیم فوتبال فحاشی 
کردند، مچ بند سیاه اعضای تیم را ندیدند، چرا چهره  غمبار اعضای تیم را زمان ورود به 
زمین نادیده گرفته اند و گمان می کنند که مقابله با تیم ملی مقابله با حاکمیت است. 
اگر نمی خواهند تشویق کنند، مسئله ای نیست، اما اینکه هو کنند یا فحاشی کنند یا 
اینکه پرچم انگلیس را تکان می دهند، نشان دهنده وطن دوستی نیست.« حریرچی 
معتقد است:»آن هایی که وطن و مردم را نمی شناسند و دوست دار ایران نیستند، چه 
در داخل چه در خارج و چه آنهایی که در دولت نشان داده اند مردم را نمی خواهند و 
به آنها ستم می کنند، از این شرایط سوءاستفاده می کنند. اگر دیدار با رئیس جمهور 
نبود چه اتفاقی می افتاد؟ همه ما به دلیل آنچه در مهاباد رخ داد غمگین و ســوگوار 
هستیم. اما تیم ملی باید چه می کرد؟ این تیم با وجود همه سختی ها توانست وارد 
مســابقات جام جهانی شود. آیا باید می گفت در مهم ترین مسابقات جهانی حاضر 
نمی شــود. اگــر مردم چنیــن توقعی داشــتند باید زودتــر بیان می کردنــد.« این 
جامعه شناس تاکید کرد:»اگر آگاه باشیم و ایران برایمان مهم باشد، باید بدون اهانت 
به یکدیگر و به شکل های مختلف با یکدیگر همدلی کرده و مطالبه گری داشته باشیم، 
به صورتی که حاکمیت وادار به پاسخگویی شود. برخی از اینکه مردم مقابل یکدیگر 

باشند، خوشحال می شوند و می خواهند میان مردم تفرقه بیندازند.«

هو کردن بازیکنان تیم ملی بی سابقه بود �
حسین سراج زاده، عضو هیئت علمی خوارزمی و رئیس 
ســابق انجمن جامعه شناســی ایران درباره برخورد مردم با 
فوتبال، گفت: »هو کردن بازیکنان به جای تشویق، رویدادی 
بی سابقه در فوتبال ایران و حتی در تاریخ تمام کشورها است. 
این رویداد نشــان دهنده شــکاف بزرگ میان مســئوالن و مردم اســت که در عرصه 
بین المللی خود را نشان داد. علت اصلی نیز مجموعه  سیاست هایی است که امروز و 
دیروز آغاز نشده و آن دخالت دولت در تمامی امور و سیاسی کردن تمامی بخش های 
جامعه از جمله ورزش و فوتبال است. این دخالت ها براساس دیدگاه تنگ نظرانه ای 
اســت که می خواهد ســبک زندگی و دیدگاه های اجتماعی و سیاسی بخش قابل 
توجهی از مردم را به رسمیت نشناسد و دیدگاه اقلیت بر همه چیز مسلط باشد.« او با 
بیان اینکه همزمانی این رویداد با حرکت اعتراضی اخیر مردم را نگران و ماتم زده کرده 
است، تاکید کرد: »این هشدار بزرگی برای مسئوالن است که با این موضوع به سادگی 
برخورد نکنند و با تحلیل های کلیشــه ای از کنار آن به ســادگی نگذرند و پیام آن را 
دریافــت کنند تا در رویه های گذشــته تجدیدنظر کنند.«  ســراج زاده که تحقیق  و 
مطالعات متعددی در حوزه مردم انجام داده است، به رنجش بخش قابل توجهی از 
مردم اشاره و اظهار کرد: »پرچم و سرود ملی نمادهای ملی هستند که همواره به آن 
احترام گذاشته می شــود، به همین دلیل با پیروزی تیم ملی احساس شعف ایجاد 
می شود. فراموش نکردیم که پیروزی تیم ملی به خصوص فوتبال چقدر شادی مردم را 
رقم زده است. اما سیاست  و رویه های مسئوالن در گذرگاه های مهم داخلی از جمله 
اعتراضات اخیر موجب شده تا امروز مردم نسبت به این نمادها بی تفاوت باشند. مردم 
انتظار داشتند در شرایط کنونی که بسیار بحرانی است، اعضای تیم ملی در دیدار با 
رئیس دولت، بخشــی از مطالبات مردم را بیان کنند و صدای مردم باشند. هرچند 

 ارزیابی سیاستمداران و جامعه شناسان از حواشی بازی اول: 
عدم حمایت تیم ملی فوتبال زنگ خطر جدی است

اعضای تیم ملی با نخواندن سرود ملی به دنبال آن بودند که همبستگی خود را با مردم 
نشان دهند. اما این انتظار برآورده نشد و موجب رنجش مردم شده است.« او تاکید 
کرد: »همه به یک شــکل اعتراض خود را بیان نمی کننــد. در مورد تیم ملی به این 
موضوع توجه کنند که فضایی موجود در جلسه آنها با رئیس دولت چگونه بود و اینکه 
شاید آنها نخواستند یا نتوانستند صدای مردم باشند. این خشم باید نسبت به کسانی 
باشد که حقوق مردم را تضییع کرد ه اند نه تیم ملی. بهتر است تیم ملی را تیم ایران 

بدانند.« 

انگار این تیم متعلق به حکومت است و تیم مردمی نیست  �
طیبه سیاوشــی، فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس 
درباره رفتار با تیم ملی ایران و تاثیر دیدار رئیس جمهوری ایران 
با این تیم، گفت: »تاثیر این دیدار را خیلی پررنگ نمی بینم، 
ولی قاعدتا در رفتار با تیم ملی موثر بوده اســت. مردم انتظار 
داشــتند مســائلی در آن دیدار مطرح شــود، اما باید توجه داشــته باشیم که آنها 
فوتبالیســت هســتند. به دلیل محبوبیت آنها بین جوانان و نوجوانان هر حرکت 
فوتبالیســت ها مورد توجه بســیاری قرار می  گیرد. اما آن دیدار برای کسانی که از 
اتفاقات و حوادث اخیر ناراحت هستند، به اندازه کافی باعث دلزدگی از تیم ملی 
شد. اما بسیاری از آنها توقع داشتند که فوتبالیست ها واکنشی به وقایع اخیر نشان 
دهند. البته حاج صفی، کاپیتان تیم ملی ایران موضوعاتی را مطرح کرد و واکنش 
خود را نشان داد. ولی همه معتقد بودند که این واکنش دیرهنگام صورت گرفته و 
توقع داشــتند که فوتبالیســت ها زودتر واکنش نشــان دهند.« او افزود: »فعل و 
انفعاالت اخیر در فدراسیون فوتبال مانند برگشت آقای تاج و بازگشت عجیب و غریب 
کــی روش مردم را به اندازه کافی دلســرد کرده بود. بعــد از آن هم وقایع روز باعث 
ناراحتی مردم شد. متاسفانه و بدبختانه در این میان برخوردهایی شد که انگار این 
تیم متعلق به حکومت است و تیم مردمی نیست. درحالی که بازیکنان آن از بطن 
جامعه و حتی از مناطق طبقات بودند و حرفه ای بازی می کردند. تا همین چند ماه 
پیش فوتبالیست ها محبوب و مورد توجه جامعه بودند و فالوئرهای چندمیلیونی 
داشتند اما با توجه به وقایع روز، این موضوع را تحت تاثیر قرار داد و هر چقدر فضا به 
ســمت خشونت کشیده می شود، این خشونت نســبت به تیم فوتبال هم اعمال 
می شود.« سیاوشی با اشاره به روز بازی ایران – انگلیس تاکید کرد: »در ترافیک گیر 
کرده بودم و اولین گلی که تیم ملی خورد، دیدم سوت و بوق ماشین ها با خوشحالی 
به هوا رفت. باورم نمی شد و گریه ام گرفت. چون ما عرق وطن و حس میهن پرستی 
داریم و همیشه عالقه مان به سرزمین و قهرمان هایمان زبانزد است.« این نماینده 
سابق مجلس با بیان اینکه به هر حال کسانی مسبب این شرایط هستند، افزود: 
»رسانه ملی هم به رسانه های بین المللی و فارسی زبان خارجی به شدت باخته است 
و هیچ جذابیت، هیجان و انگیزه ای بین مردم به وجود نیاورده که مردم پای فوتبال 
بنشــینند و منعکس نکردن صدای دیگری، مردم را برای تماشــا کردن بازی های 
فوتبال از تلویزیون منزجر کرد. از سوی دیگر افرادی مانند عادل فردوسی پور اینقدر 
جذاب بودند که بســیاری را به سمت رسانه ملی می کشاندند. چهارشنبه شب ها 
آرامشی در خانه ها نبود آن هم برای تماشای برنامه 9۰. اما صداوسیما به راحتی این 
جذابیت  ها را از دســت داد.« سیاوشــی با اشاره به اینکه نمی توان یک عامل را در 
وضعیت کنونی دخیل دانست، تاکید کرد: »در این شرایط نباید فقط مردم را متهم 
کرد. وضعیتی که در جامعه ایجاد شده و پرچم انگلیس را به دست بگیرند یا آرزویش 
پیروزی تیم انگلیس باشد و از مجروح شدن بازیکن ایرانی ابراز خوشحالی کنند، 
بسیار دردناک است و من از این موضوعات متاثر شدم. چون این تیم متعلق به همه 
ماست و این وضعیتی نیست که ما دنبال آن باشیم. باید بچه های تیم ملی را حمایت 
کنیم. فکر می کنم اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، از همین لحظه بازنده بزرگ جام 

جهانی خواهیم بود و این موضوع بی سابقه است.« 

ناسزاگویی به تیم ملی نوعی نشان همبستگی اجتماعی است �
کامل دلپســند، جامعه شــناس توســعه اجتماعی و 
اقتصادی، ناسزاگویی یکدســت به تیم ملی را با توجه به 
شــرایط فعلی جامعه، نوعی نشان همبستگی اجتماعی 
دانست و گفت:»همبستگی ملی تنها حول محور یک گزاره 
منفی شــکل نمی گیرد، بلکه این همبســتگی جایی رخ می دهد که جامعه 
می خواهد صدایش شنیده شده و به گوش برسد. در ماجرای فحاشی نسبت به 
مجموعه تیم ملی آنچه رخ داد مسبوق به سابقه بود. در مقطعی که اعتراضات و 
برخوردهای مبتنی بر آن را ناشــی از دولت مستقر می دانند، دیدار تیم ملی با 
رئیس جمهور و انتشار تصاویر احترام مضاعف برخی از اعضای آن به رئیس دولت 
تاثیــر مطلوبی بر جامعــه نــدارد. درحالی که افکار عمومی بــه لحاظ مطالبه 
اجتماعی انتظار داشــت که در آن جلسه اعضای تیم ملی به صورت مستقیم 
صدای مردم و مشکالت  آنها را به گوش کارگزاران نهادهای اجرایی برساند.« او 
درباره این موضوع که شایعاتی مبنی بر تقطیع شده بودن تصاویر منتشرشده در 
این دیدار بود، اظهار کرد:»در این صورت هم رسانه ای که این تصاویر را منتشر 
کرده اســت،  قصد داشــته اینطور نشــان دهد که اعضای تیم ملی به شدت 
ارادتمند دولت هستند، اما به هر حال این تصاویر در شرایط فعلی بود که افکار 
عمومــی جامعه ایرانی آن را قبــول نکرد.« او ادامه داد: »فوتبالیســت ها تنها 
کنشگران فوتبال نیستند، زیرا اساسا فوتبال امری اجتماعی است. زیرا نسل 
زیادی از جامعه ایرانی بسیاری از هیجانات جمعی،  اسطوره سازی،  ارزش های 
اجتماعی، مقاومت و شکست و موفقیت خود را در فوتبال می بینند. وقتی انتظار 
مردم از قهرمانان ملی در یک عرصه ورزشی پرمخاطب برآورده نمی شود، نتیجه 
آن است که حداقل بخشی از جامعه همبستگی ملی خود را در آرزوی باخت تیم 
ملی آن هم در مقابل کشــوری بداند )انگلیس( که به لحــاظ تاریخی ایرانیان 
بسیاری از رویدادهای تاریخی خود را از آن متاثر می دانند. این نوع همبستگی 
اجتماعی منفی  بخش دردناک ماجراست. علت این نوع همبستگی دردناک 
این است که صدا، باورها و دردها شنیده نمی شود. اگر این روند ادامه یابد قطعا 
مسائلی مانند تحریم تیم ملی و... خود را بازتولید می کند.« این جامعه شناس با 
بیان اینکه امروز در جامعه ایرانی همبســتگی ملی بر سر خواست و مطالبات 
اجتماعی اســت حتی اگر با تمام ارزش های صدساله اخیر در تناقض باشد، 
عنوان کرد:»همبستگی فکری جامعه امروز ایران به نوعی رفراندوم فکری است 
و خود را در رفتاری نشان می دهد که تا پیش از این همواره ضدارزش تلقی شده 
است.« او درباره تاثیر این نوع رفتارها بر تضعیف سرمایه اجتماعی کشور، بر این 
باور است که در کشور ما سرمایه اجتماعی باقی نمانده است که تضعیف شود. 
نوع رفتاری که بخشی از جامعه ایرانی داشته است، نوعی کنشگری اجتماعی 
معکوس در وضعیت آنومیک)بی هنجاری و بالتکلیفی اجتماعی( اســت. در 
شــرایطی که هیچ کس نمی داند باید چــه کاری انجام دهد به صورت ناگهانی 
تصمیم می گیرند که براساس تجربه ذهنی مشترک و انتظاری که از اعضای تیم 
ملی داشتند و برآورده نشد، واکنش نشان دهند. گزاره هایی مانند ملی گرایی، 
تیــم ملی و قهرمانان تیم ملی کارکرد خود را از دســت می دهد. درحال حاضر 
مسئله اصلی یک مطالبه جمعی همه گیر است تا وقتی این شرایط ادامه دارد، 
این نوع همبستگی ملی وجود دارد. تیم ملی و هر نماد ملی زمانی می تواند بر 
ذهن مخاطب تاثیرگذار باشد که دقیقا از متن حیات ذهنی، فکری، اجتماعی و 

از متن مطالبات اجتماعی درست جامعه برخاسته باشد. اگر برخاسته از این 
متن و از جنس مردم نباشد، بدون شکل این روند ادامه خواهد داشت.«

شعار علیه تیم ملی، نوعی اعتراض به حاکمیت است �
کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی 
ایران دراین باره، گفت:»متاســفانه امروز ســرمایه اجتماعی 
باالیــی نداریم. علــت این موضــوع متنوع اســت، تبعیض ، 
بی عدالتی، تصمیمات اشتباه و حتی روش هایی است که به 
واســطه حاکمیت  ســلیقه ها بر فرایندها در جامعه باعث کمرنگ شدن قانون شده 
است.« این آسیب شــناس اجتماعی ادامه داد:»فاصله طبقاتی در جامعه امروز ما 
وحشتناک است. با شکل گیری این فواصل درجامعه سرمایه اجتماعی به شدت پایین 
می آید و به دنبال آن هویت ملی آسیب می بیند. اعتراضات در کف خیابان ها نتیجه 
نبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی میان مردم و حاکمیت و مردم با مردم است. 
در این شرایط دوقطبی ســازی در جامعه شکل می گیرد و حتی از طرف حاکمیت 
طبقه بندی می شــود که این موضوع به سرمایه اجتماعی آســیب جدی وارد کرده 
اســت.« او اضافه کرد:»فوتبال از ســرمایه اجتماعی جدا نیســت. جامعه امروز با 
حساسیت همه مسائل از جمله فوتبال را دنبال می کند. زمانی که سرمایه اجتماعی 
افت کرده و بخش هایی از حاکمیت نمی تواند با مردم ارتباط مبتنی بر اعتماد برقرار 
کند، طبیعتا بر فوتبال نیز تاثیرگذار اســت. اینکه مردم امروز علیه تیم ملی شــعار 
می دهند، نوعی اعتراض به حاکمیت است و ارتباطی با فوتبال ندارد. نارضایتی ها در 
جامعه باعث شده که جامعه حتی به فوتبال نیز واکنش نشان دهد.« رئیس انجمن 
آسیب شناســی اجتماعی ایران اظهار کرد:»نگاهی به حمایت  مردم از تیم ملی در 
گذشته نشان می دهد که هر زمانی امید به زندگی و سرمایه اجتماعی وجود داشته 
است، جامعه از تیم ملی حمایت کرد است. اگر امروز این اتفاق نمی افتد به دلیل تغییر 
شرایط جامعه است. از طرفی امروز بخش هایی از جامعه معترض است و بخش هایی 
از جامعه جان باخته اند. ما با بخشی از جامعه که عزادار است مواجه ایم، این بخش 
انتظار دارد که اتفاقاتی که در حوزه ورزشی رخ می دهد، نگاهی همدالنه به مطالبات 
مردم داشــته باشند. زمانی که مردم احساس کنند مطالبات شان در هیچ کجا دیده 
نمی شود، فوتبال هم به عنوان بخشی از حاکمیت ارزیابی می شود و اعضای تیم ملی 
هم به عنوان افرادی در نظر گرفته می شوند که با حاکمیت همراهی می کنند، آن هم 
در زمانی که حاکمیت نتوانسته است صدای مردم را بشنود. نبود ارتباط دوسویه بین 
حاکمیت و مردم حتی نسبت به تیم ملی هم ناامید می کند.« محمدی اظهار کرد:»از 
طرف دیگر رفتار تیم ملی توســط مردم رصد می شود و حساسیت هم دارند. انتشار 
تصاویر شاد این افراد باعث می شود که بخش هایی از مردم علیه آنها تحریک شوند، 
این درحالی است که دعوای حاکمیت بر نشنیدن یا ندیدن مطالبات مردم و مردمی 
که احســاس می کنند دیده نمی شوند، همچنان در جامعه وجود دارد. تیم ملی در 
چنین شرایطی اصال روحیه بازی نداشته و نمی تواند در برابر ضعیف ترین تیم ها نیز 
حتی یک گل بزند. اینکه ما دو گل هم زده ایم در حد یک معجزه است. لذا باخت تیم 

ملی طبیعی بود.« 

غلبه سیاسی بر فوتبال کشور �
حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی 
ایران در گفت وگو با هم میهن درباره شرایط تیم ملی تاکید 
کرد: »فوتبــال در میان تمــام ورزش ها از جایــگاه ویژه ای 
برخوردار اســت و به همین دلیل هم اقتصــاد باالیی دارد و 
دولت ها توجه ویژه ای به این ورزش داشته اند. در بازی عربستان و آرژانتین کاپیتان 
عربستان مصدوم شد. ولیعهد این کشور هواپیمای شخصی خود را به قطر فرستاد 
و حتی یک روز را برای این پیروزی تعطیل کردند. بخشی از آن به دلیل آثار روانی 
مثبت در مردم است. بخش دیگر این است که دولت ها و حکومت ها این پیروزی ها 
را حاصــل همکاری، همراهی و هزینه خود می دانند.« او با بیان اینکه تیم ملی 
عصاره بازیکنان خوب یک کشور است، افزود: »کشورها همیشه برای موفقیت 
تیم های ملی تالش می کنند و مردم بازیکنان تیم ملی را دوست دارند. وقتی برای 
تبلیغات از آنها استفاده می کنند به واسطه جایگاه بازیکنان تیم ملی است. اما در 
موقعیت های مختلف این جایگاه تغییر می کند. مثال در زلزله کرمانشــاه علی 
دایی، کریم باقری و... پای کار آمدند و در بحران کنار مردم بودند. جهان پهلوانی 
تختی هم به دلیل همراهی و همدلی با مردم در بحران ها بود.« موســوی چلک 
گفت: »بحرانی که در کشور به وجود آمد، همزمان با یک موقعیت جهانی شد، 
آن هم موقعیتی که همه تیم ها تالش می کنند تا به این جایگاه جهانی برسند. ما 
هم به واسطه موفقیت های تیم ملی به این بازی ها رسیدیم. در این مقطع حساس 
عده ای از ورزشکاران موضع گیری سیاسی کردند و موجی در جامعه ایجاد شد که 
همه ورزشکاران الزاما باید این کار را انجام بدهند تا بگویند ما همراه مردم هستند. 
یعنی مردم همراهی ورزشــکاران را در گذاشــتن اســتوری، کامنت، پیام و عدم 
همراهی می دانستند. در چنین موقعیتی چه ضرورتی داشت که فوتبالیست ها را 
به مالقات مسئوالن ببرند؟ چون در آن فضا مردم فکر کردند که هدف بهره برداری 
سیاســی از این دیدار اســت. شــاید اگر بحران نبود، این اقدام خوبی محسوب 
می شد.« رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: »روی بازیکنان فشاری 
بود که به عنوان مخالف یا موافق موضع گیری کنند و حرف  دل شان را بزنند یا نه. 
در این فضا عقل، هوشمندی، تدبیر و حتی سیاست حکم می کرد که این دیدار 
انجام نمی شــد تا این حساسیت ها و تقابل به وجود نیاید. مردم در این موقعیت 
واکنش نشان دادند. قبل از این دیدار هم بازیکنان کامنت هایی می گذاشتند و هم 
تیم ملی داشت به جام جهانی می رفت. مردم هم اینقدر حساس نبودند. اما آن 
دیدار مسیر را تغییر داد.« موسوی چلک با بیان اینکه تقابل به وجود آمد و بازیکنان 
در منگنه قرار گرفتند، گفت: »فشار وارده بر افراد بسیار زیاد است. آقای حاج صفی 
در نشست خبری برای آنکه به مردم بگوید ما با شما هستیم هم از »به نام خدای 
رنگین کمان« اســتفاده کرد و هم تســلیت گفت. این رفتارها یعنی غلبه وجهه 
سیاسی بر فوتبال کشور و بخشی از این تقابل به گونه ای بود که انگار می خواهند 
بازیکنان تیم ملی را به سمت گرایش های سیاسی خود سوق دهند. بنابراین تقابل 
مردم را در پی داشــت و برخی با پرچم انگلیس خوشــحالی یا در استادیوم دعوا 
کردند.« او در پاسخ به این سوال که راه حل از بین بردن این دودستگی در رفتار با 
تیم ملی چیست؟ تاکید کرد: »خیلی سخت است. چون این دودستگی اتفاق 
افتاده اســت و فکر می کنم شرایط دشــواری را تجربه می کنیم. اینکه کی روش 
می گویند: »اینها دشمن نیستند!« گویای فشار موجود است. طبیعتا این فشارها 
در عملکــرد و اخالق بازیکنان تاثیر منفی می گــذارد و دیدیم که در بازی چقدر 
سردرگم بودند. االن آبی است که ریخته شده چون این دیدار و سوگیری ها انجام 
شده است وگرنه کدام ایرانی است که بخواهد هموطنش در یک میدان شکست 
بخــورد؟ همه مــا با موفقیت هــای تیم  های ملی اشــک شــادی ریختیــم و با 
شکست هایشان اشک غم. اما در این تقابلی که اتفاق افتاد حتی »به نام خدای 
رنگین کمان« و تسلیت آقای حاج صفی هم این فاصله را ترمیم نکرد. نیاز به گذر 
زمان دارد.« رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به خصومت قدیمی 
ایرانی ها با انگلیس، گفت: »خصومت تاریخی ایران با انگلیس عمیق است، ولی 
ببینید کار به کجا می رسد که عده ای از شکست به انگلیس خوشحال می شوند و 

این برای یک کشور بد است.«

دبیر گروه عکس
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پژوهشگر افکار عمومی
حسین نوری نیا

نگاه هم میهن

آنهــا دارند. آنان که در دو ســوی این بازی خطرناک در حال 
تزریق حس نفرت و خشونت و تجزیه ملت هستند، می توانند 
برنــده یا بازنــده این بازی باشــند. نتیجــه ۲-۶ را فراموش 
کنید. بازی جدیــدی را باید آغاز کرد، که از امروز تا آینده ای 
طوالنی مدت ادامه خواهد داشت. بازی اصلی میان مردم در 
برابر و علیه مجموعه نیروهایی است که دل در گرو این مرز و 
بوم و این تمدن ندارند، تمدنی که بزرگ ترین ادیبان و شاعران 
صلح جــو را به جهان عرضه کرده اســت و فرهنگ آن چنان 
غنی بوده که بزرگ ترین دشمنان و حتی متجاوزان فاتحش را 
در دل خود هضم کرد و آنان را به حاشیه راند، و همچنان بار 
مفهومی فرهنگ و تمدن ایرانی را زنده نگه داشته و به نسل 
کنونی منتقل کرده اســت. اینک دو گروه که هیچ تعلقی به 
ایــن فرهنگ و ملت ندارند، و هر دو در صدد انحصار قدرت، 
ولو به قیمت نابودی ایران هستند و در حال انجام این رقابت 

خطرناک هستند. 
تنها راه این است که بازی خطرناک آنان به هم زده شود و 
خط میانه و خواهان تغییرات غیرخشونت آمیز، صدای خود 
را بلندتــر کنــد و راه خود را به عنوان چشــم انداز ایران عزیز 

نشان دهد. 
اگر شکســت یکی از ایــن دو گروه خطرنــاک از مدت ها 
پیش اعالم شــده و بر همگان روشــن اســت، بــرای اعالم 
شکســت طرف مقابل نیز بیش از دو مــاه زمان نیاز نبود که 
در پی منحرف کردن خواست های انسانی و مسالمت جویانه 
مردم ایران به سوی ضدیت با تمامی نمادهای ملی یا تجزیه 
و جنگ داخلی هســتند. هــر دو گروه دو روی یک ســکه را 
بازی کرده اند. برنده اجتماعی و تاریخی این بازی می تواند 
این نیروی خاموشی باشد که باید موتور خود را روشن کند و 
اطمینان داشته باشد که مردم حامی آنان هستند. هر کس 

شک کند می بازد. 

بدون تردید آنچه که در آرشــیو جام جهانــی باقی می ماند، 
باخت ۲-۶ ایران به تیم انگلستان در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
اســت و به احتمال فراوان آیندگان فراموش خواهند کرد که 
ماجــرای این باخت چه بود. ولی بعید اســت که مردم ایران 
فراموش کنند که دو گروه در تقابل با یکدیگر چنان جامعه را 
تجزیه و تیم ملی را تضعیف کردند که به ناچار به چنین باختی 
تن داد. جالب اینکه روز بعد از این باخت، عربستان با نتیجه 
۲ بر یک بر آرژانتین پیروز شــده است. تحمل چنین وضعی 
ســخت اســت، ولی یک ملت بزرگ چاره ای ندارد جز اینکه 
از این پیش آمدها درس بگیرد و متوجه شــود که این نتیجه 
محصول بازی دو گروه اســت؛ یکی در حکومت و دیگری در 
اپوزیســیون، که هر دو به نحوی ایــران را تضعیف می کنند، 
یکــی در قــدرت و دیگری در آن ســوی آب، کــه چون نیک 
بنگریم عملکردشــان ریشه در وحدت ملی و تمامیت ارضی 
این کشــور ندارد. آنان در نابود کردن تمامی علقه های ملی 
و میهنی ایرانیان هم دست هستند. برد و باخت در فوتبال یا 
هر ورزش دیگر ذاتًا چیز مهمی نیست. آنچه که اهمیت دارد 
تعبیر و تفســیر و حسی است که مردم از این بازی ها و نتایج 

کی می بازد؟

نویسنده و مشاور هم میهن
عباس عبدی

بازی جدیدی آغاز باید کرد

گروه خبر: نخســتین بازی تیم ملی ایران در جام جهانی مقابل کشــور انگلستان، با شکست سنگین به اتمام رسید.  این شکست تاریخی 
بیش از آنکه بعد ورزشی و بین المللی داشته باشد، نشان شکست یا شاید گسست میان مردم و مسئوالن بود. اگر بگوییم برای نخستین بار 
است بخشی از جامعه از شکست تیم ملی فوتبال خوشحال شد، بیراهه نگفته ایم اما این خوشحالی ناشی از درد و نشان دهنده اعتراض 
به وضعیت کنونی جامعه است. جامعه ای که داغدار از دست دادن عزیزان خود است؛ جامعه ای که تنها خواسته شان شنیدن صدایشان 
توسط مسئوالن به خصوص تصمیم سازان و تصمیم گیران است. شکاف و دودستگی بر سر تیم ملی یک نشانه مهم است. عدم حمایت از 
تیم ملی آن هم در شرایط کنونی نشان دهنده از دست رفتن اعتماد و هم بستگی میان مردم و مسئوالن می تواند باشد. این در حالی است 
که خیابان های اصلی برخی شهرهای دنیا شاهد شادی مردم برای برد تیم ملی فوتبال و رفتن به جام جهانی هستند. با توجه به اهمیت 

این مسئله نظر و دیدگاه تعدادی از فعاالن سیاسی، جامعه شناسان، آسیب شناسان و استادان دانشگاه را جویا شدیم. 

احسان گنجی

انــواع مطالعات اجتماعــی از پیمایش ارزش و نگرش هــای ایرانیان، 
پیمایش ســرمایه اجتماعــی، پیمایش وضعیت فرهنگــی و اخالقی 
ایرانیان و انواع ارزیابی عملکردهای ســازمان های دولتی و نیز تجربه 
زیسته ما آدم های معمولی که جزئی از مردم کوچه و خیابان هستیم، 
حکایت از عمق نارضایتی و ضعف اعتماد اجتماعی در الیه ها و اقشار 
گوناگون شهروندان دارد. دالیل این نارضایتی بسیار متنوع است، اما 
می توان مجموعه این دالیل را ذیل چگونگی نظام تدبیر دانســت که 
عالوه بر اینکه تاکنون نتوانســته است طی چند دهه مسائل کشور را 
به صــورت کامل حل کنــد، بلکه نوع مواجهه با مســائل، موجب بروز 
مسائل جدید و در نهایت انباشت مسائل اجتماعی در سطح کالن شده 
است. نگاهی به گزارش پایش فقر، گزارش سند ملی اسکان غیررسمی 
و آمارگیری های هزینه و درآمد خانوار و روند تغییرات آن به خوبی نشان 
می دهد که دغدغه مدیران  و مســئوالن بر ایجاد ساختاری مرفه برای 
عموم ایرانیان و کاهش ســطوح محرومیت تمرکز نداشته است، و اگر 
هم برنامه هایی در کنترل و کاهش این مسائل تدوین و اجرایی شده، 
به دالیــل گوناگون به نتیجه نرســیده و ابتر مانده اســت؛ چراکه اگر 
نتیجــه می داد، باید جمعیت فقیر کاهش می یافت، مناطق اســکان 
خودانگیخته محدودتر می شد، سفره ایرانیان بزرگ تر و غنی تر می شد، 
امید به آینده تقویت می شد و حس شادمانی و شادکامی پله هایی باال 
می آمد. اما اکنون بیش از یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر است. 
تــورم دورقمی باالی 4۰ درصد نفس قدرت خرید بســیاری را بریده و 
ارزش پول ملی را به پایین ترین ســطح خود رســانده است. نزدیک به 
یک چهارم جمعیت در مناطق حاشیه ای و مسکن نامتعارف با زندگی 
دشــواری دســت وپنجه نرم می کنند. رتبه شــادکامی ایران براساس 
گزارش های بین المللی 118 از بین 153 کشــور است. حتی در بین 
1۲ کشــور منطقه، ایران رتبه 9 را دارد. براساس گزارش سازمان ملل 
متحد مبتنی بر ارزیابی شــهروندان هر کشــور از میزان خوشبختی و 
رضایــت از زندگی خود، ایران رتبه 11۰ را در بین 14۶ کشــور جهان 
دارد. در شــاخص رفاه لگاتوم در سال ۲۰۲1 رتبه ایران 1۲3 شد. هر 
چند در ســالمت، رفاه و کیفیت زندگی این رتبه به ۶1 تا 75 می رسد، 
ولی در آزادی های فردی رتبه 1۶5، محیط زیست رتبه 15۶، وضعیت 
تجــارت رتبه 15۲و کیفیت اقتصادی رتبــه 138 دارد. همه این ها در 
شرایطی است که ایران جزو 1۰کشور ثروتمند دنیا از نظر برخورداری از 
منابع طبیعی ثروت آفرین و سابقه بلند تاریخی، با دو انقالب طی یکصد 

سال اخیر برای برقراری قانون بوده است. 
این سطح از نارضایتی ساختاری، در کنار رتبه فساد ایران که 15۰ 
در بین 18۰ کشــور دنیا اســت، شــکل گیری اعتراضــات را که دارای 
عقبه ای از مطالبات بر زمین مانده و تلنبارشده است، در بزنگاه هایی و 
با شکل گیری شرایط خاص، طبیعی می نماید. به عبارتی، شکل گیری 
و بروز اعتراضات مردمی، چه به صورت صنفی و قشــری که به صورت 
متناوب در نقاط مختلف کشور داشته ایم و چه به صورت عمومی مانند 
آنچه اخیرا رخ داده است، نتیجه محتوم این شرایط است و نمی توان بر 
این شرایط چشم بست و اعتراضات را نتیجه برنامه ریزی های برون مرزی 



»شــدت و حجم خشــونت ها« از ســوی طرفین اعتراضات، از جمله موضوعاتی است که هم 
در محافل آکادمیک و هم در مباحث سیاســی به آن پرداخته شــده و بســیار انذار و هشــدار 
درباره عواقب آن از ســوی چهره های سیاسی و دلســوزان کشور به میان آمده است. عالوه بر 
نحوه برخوردها با معترضان، نحوه برخورد معترضان در صورت برخورد خشــن با آنها از جمله 
دیگر موضوعاتی اســت که قابلیــت بحث و واکاوی دارد. در این بین طــی ماه اول اعتراضات 
یکی از فعاالن اپوزیســیون خارج از کشــور، در گفت وگویی با طرح موضوع »دفاع مشــروع« 
دغدغه ها و نگرانی ها درباره افزایش خشــونت ها در اعتراضات را به دل تحلیل گران اجتماعی 
و سیاسی گسیل کرده بود؛ اگرچه بعدتر و در 
پی برخی انتقادات و واکنش ها، در گفت وگو 
با مجله »حقوق مــا« در توضیح اظهارنظرش 
گفتــه بود:»حق برخــورداری شــهروندان از 
دفاع مشــروع نباید با صدور مجــوز درگیری 
مســلحانه و هرج و مرج یکی پنداشــته شود. 
دفاع مشــروع در حقیقت مکانیســمی برای 
حفــظ جان در شــرایط اســتیصال و اضطرار 
هر انســانی هنگام مواجه شدن با خطراست. 
به هر حال یافتن برداشــتی درســت از »دفاع 
مشــروع« و تناسب و ســنخیت آن با برخورد 
معترضان با هر آنکه در تقابل و رویارویی با آنهاســت؛ موضوعی مهم و قابل تامل است و حتی 

ممکن است کمک حال تحلیل از وضعیت فعلی باشد. 

تاریخچه »دفاع مشروع« �
»دفاع مشروع« از دسته حقوقی است که در جهان امروز بخشی از آن در حقوق بین الملل و بخش دیگر 
آن زیرمجموعه »حقوق بشر« تعریف می شود. در اعصار باستان و پس از آن ادیان الهی، بحث هایی در این 
زمینه بوده است. سیسرون رومی )106-43 ق.م( از اولین کسانی است که در آثار خود به وجود این حق 
در روم و یونان باستان اشاره کرده است و به نوعی به تحدید جنگ ها و نحوه برخوردها پرداخته است. در 

ادیان مختلف از جمله ادیان الهی نیز به این حق اشاره شده، چنانچه یهودیان 
بــا توجه به این بــاور که قوم برگزیده اند تمام جنگ هایــی را که در جهت منافع 
مّلت یهود انجام می شود، عادالنه و مشروع می دانند. در دین مسیح هم سنت 
اگوستین )354-430م( از جمله اولین افرادی است که به جنگ های مشروع 
پرداخته است و از نگاه او جنگ مشروع جنبه تدافعی یا پاسخ به تالفی تجاوز و 
تعرض و برای جبران خسارت است. بعدها در قرون وسطی هم توماس آکویناس 
)1225-1274م( این دفاع مشــروع را اینگونــه تعریف کرد که »هر جنگی که 
پادشاهان به فرمان یا تأیید رهبران کلیسا و تحت پوشش طرفداری از مسیحیت 

انجام می دادند مجاز و مشروع و سایر جنگ ها حرام و نامشروع است.«
در دین اســالم هم در دو حوزه از دفاع مشــروع ســخن به میان آمده است. 
یکــی در کتاب جهاد، که به دفاع ســازمان یافته در برابر تهاجم دشــمن در این 
زمینه پرداخته اســت و فقیهان همه مذاهب اســالمی به وجوب چنین دفاعی 
فتوا داده اند. حوزه دیگری که از دفاع مشروع بحث شده، دفاع از جان، ناموس 
و مال خود و دیگران در برابر تجاوزگران است. با این تفاسیر دفاع مشروع داستان 
عصر جدید نیست و آنچه امروز به آن پرداخته می شود، بیشتر در راستای تمییز، 

تشخیص و قانونمندسازی آن است. 

»دفاع مشروع« در قوانین بین المللی �
حق دفاع مشــروع در عرصه بین الملل تا ســال 1919 بدون مفهوم و معیار 
مشخص بود و بنا به گفته محمدرضا ضیائی بیگدلی، استاد بین الملل حقوق به 
دلیل »وجود صالحیت بی قید و شــرط و نامحدود کشورها در توسل به جنگ« 
بــرای این مفهوم اعتبار خاصی قائل نبودند؛ یا اینکه »تدوین کنندگان »میثاق 
جامعه ملل« تصور می کردند که دفاع مشــروع حق بنیادی و جهانی شــناخته 
شده است، لذا نیازی به پیش بینی آن نمی شد.« اما از این تاریخ به بعد در ابعاد 
مختلف این موضوع در نظر گرفته شد؛ هم در ماده 51 و بند 4 ماده 2 »منشور 
سازمان ملل« و هم در »حقوق بین الملل عرفی«، »اصول کلی حقوقی« و »رویه 

قضایی بین المللی« و قطعنامه های ســازمان های بین المللی به آن اشارات 
بســیار صورت گرفته است. پروفسور باوت نویســنده کتاب »دفاع مشروع در 
قانون بین الملل« در تفسیر موسع از دفاع مشروع، چنین اظهارنظر کرده است 
که »دفاع مشروع مندرج در منشور همان دفاع موجود در حقوق عرفی گذشته 
اســت، یعنی دفاع مشروع پیشگیرانه، حفظ صلح و منافع کشور و...« اینکه 
چقدر به جزئیات و ضرورت های مدنظر قانون مذکور در فضای بین الملل توجه 
می شود؛ موضوعی است که طبیعتا موارد نقض آن وجود دارد و قانون گریزی از 

آن هم قابل بررسی است، البته در این مطلب فرصتی بر آن نیست. 

دفاع مشروع در قوانین ایران �
اولین قانون مرتبط با »دفاع مشروع« در ایران به ماده 41 قانون مجازات 
عمومی مصــوب 1304، باز می گردد که براســاس آن »هر کســی که به 
موجب ضــرورت برای دفاع و حفظ نفس یــا ناموس خود مرتکب جرمی 
شــود، مجازات نخواهد شد و همچنین است کســی که به واسطه اجبار 
برخالف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن 
نبوده اســت؛  مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا ســه درجه تخفیف 
خواهد شــد.« این قانون تا قریب به پنج دهه مورد استناد محاکم قضایی 
و دادگاه هــا بود تا اینکه در ســال 1352، تغییراتــی در این قانون ایجاد و 
شــروطی به آن اضافه شد که در ماده 43 قانون مجازات عمومی ضرورت 
احراز اجتماع شرایط احراز آن اضافه شد: »هر کس در مقام دفاع از نفس 
و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری 
در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم 
باشــد، در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود: 
1- دفاع با تجاوز و خطر متناســب باشد. 2 - توسل به قوای دولتی بدون 
فوت وقت عماًل ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور دررفع خطر مؤثر واقع 
نشود. 3 - تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.« با این تبصره 

که وقتی دفاع از نفس، یا ناموس، یا عرض، یا مال یا آزادی تن دیگری جائز 
است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند یا در  وضعی باشد که 
امکان استمداد نداشته باشد. پس از پیروزی انقالب هم در قانون مجازات 
اسالمی که در سال 1361 به تصویب رسید، همان قانون با حذف بند 3 
و جمله »یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد« در ماده 33 
این قانون گنجاندند. البته این قانون 9 ســال بعد با تغییرانی مواجه شد 
و بند دیگری به شــرایط احراز آن اضافه شد؛ چنانچه به موجب ماده 61 
این قانون »عمل ارتکابی بیش از حد الزم باشد« نیز به آن افزوده شد. در 
نهایت البته »دفاع مشروع« در سال 92 به موجب ماده 156، 157، 158 
و 159 آن تعریف جدید پیدا کرد و اجتماع شرایط اثبات آن هم تغییر کرد. 
هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا 
دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل 
دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت 
اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز 
یا خطر ضرورت داشــته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف 
عقالیی باشــد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد 
و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت 
وقت عماًل ممکن نباشــد یا مداخله آنــان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع 
نشــود. تبصره 1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری 
در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از 
وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا 
در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. تبصره 2- هرگاه اصل 
دفاع محرز باشــد، ولی رعایت شــرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت 
شرایط دفاع برعهده مهاجم است. تبصره 3- در موارد دفاع مشروع دیه نیز 
ســاقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال 
پرداخت می شــود. عالوه بر ایــن در ماده 157 نیز به این اشــاره دارد که 

»مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگســتری در مواقعی 
که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود، لکن هرگاه 
قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود 
خوف آن باشــد که عملیات آنان موجب قتل، جــرح، تعرض به عرض یا 

ناموس یا مال شود، دفاع جایز است.« 

پایان سخن �
در قوانین بین الملل آنچه به نام »دفاع مشــروع« مطرح می شــود، درباره 
جنگ میان کشــورها و تجاوز و تعرض های ملل است؛ درباره قوانین داخلی 
کشور هم آنها که این موضوع را در اعتراضات مطرح می کنند براساس همین 
قوانین در کنار قانون اساسی فارغ از بحث حقوق بشر به تحلیل پرداخته اند. 
ادعا اینگونه اســت که اصل 27 قانون اساسی درباره آزادی اعتراضات و اصل 
23 قانون اساسی درباره آزادی اظهار عقیده است و براساس آن و با این تفسیر 
که در قانون اساسی محدودیت و شرایطی برای اعتراض و بیان عقیده آزادانه در 
نظر گرفته نشده، این تحلیل را مطرح می کنند:»پس آنها که به خیابان می آیند 
و اعتراض می کنند و شعار می دهند، جرمی مرتکب نشده و هر برخوردی که 
با آنها انجام گیرد و آنها واکنش داشته باشند؛ مشمول همان نوع دفاع است.« 
در برابر، مخالفان این نظریه به اســتناد قوانین عادی و تفسیر قانون اساسی 
برگزاری اجتماعات را تحت لوای محدودیت ها از جمله قانون »قانون احزاب« 
و قانون »تشــکیل تجمعات« به میان آورده و به هر روی معترضان خیابانی را 
مجرم تلقی می کنند. شاید همین هم موجب افزایش برخوردها شده است. 
فارغ از اینکه حد و حدود رفتارها برای پراکنده کردن معترضان باید مشخص 
باشد، شاید بد نباشد حقوق معترضان هم به لحاظ قانونی تعریف شفافی شود 
تا بفهمیم کجا حق از آنها ضایع شده و کجا نه؟ و وقتی حقی از آنها هم ضایع 
شــود، به جای استناد به قوانین دیگر، قانون مشخصی وجود داشته باشد و 

براساس آن پیگیری انجام گیرد. 

 خشونتی که 
باید جلوی آن را گرفت 

 نگاهی به ضرورت تبیین »حقوق معترضان« 
و ادعاهای مطرح شده درباره آن

طرح موضوع دفاع مشــروع در اعتراضات از جمله مــواردی بود که از همان ابتدای 
ناآرامی هــای اخیر  مطرح شــد. برخــی آن را عامــل افزایش خشــونت و در مقابل، 
چهره هایــی چون آقــای زیدآبادی کــه این روزها بحــث خشــونت پرهیزی را مطرح 
کرده بودند، منتقد این دیدگاه هســتند و آن را موجب تشــدید و افزایش خشونت 
دانســته اند؛ اما اینکه در فضای اعتراضی این روزها چه بر ســر جامعه آمده است و 
آیا می شود این خشونت را کاهش داد؛ از جمله موضوعاتی است که پاسخ به آن اما 
و اگرهای بســیار دارد. در این میان هم میهن گفت وگویی با عمادالدین باقی، فعال 

سیاسی و فعال حقوق بشر داشته است.
تصریــح  آب پــز«  »قورباغــه  قاعــده  وقــوع  احتمــال  از  نگرانــی  بیــان  بــا  او   
می کند:»جنبش هــای خردگرایانه در دوره مدرن که پشــتوانه صلح گرایی و  حقوق 
بشر بوده اند، بزرگترین رسالت شان این بوده که بیاموزند و  نگذارند عاطفه و خشم 

بر عقالنیت غلبه کند«. متن گفت وگو در ادامه می آید. 

Ó  تحلیل تــان از خشــونت ایجــاد شــده در اعتراضات 
چیست؟

بر اثر انباشــت نارضایتی ها و همچنین سرخوردگی جوانان 
و نداشــتن آینده ای روشــن، زمینه طبیعی بــروز اعتراضات 
وجود داشــت. انتخابــات آخر مجلس و ریاســت جمهوری، 
مرحله گسســت جامعــه از روش اصالحی بــود. ولی درباره 
خشونت های کنونی به گمان من، جریان هایی در پوزیسیون 
و اپوزیســیون به آن نیاز دارند. در جامعه شناســی انقالبات 
گفته می شــود میان میزان و شــدت ریســک با مشــارکت، 
رابطــه معکوس وجــود دارد، یعنی به هر اندازه ریســک باال 
برود، مشــارکت پایین می آید. همین تئوری ســاده و مشهور 
جامعه شناختی اقتضا می کند که ریسک نباید پایین بیاید و 
برای جلوگیری از پیوستن قشر خاکستری به اعتراضات باید 
هزینه را باال برد. اپوزیسیون هم برای سوخت حرکت خود به 

خون نیاز دارد. هرچه خشــونت باال برود، مشــروعیت پایین 
می آید و برای تبلیغات و انگیزه بخشــی و تــداوم اعتراضات 

به شدت به آن نیاز دارد. 
به عنــوان مثال، از آقــای رامین صفرنیا وکیل حقوق بشــری 
شنیدم »مهران توانا« که در اعتراضات شهرستان صومعه سرا 
با گلوله زخمی شده بود، در بیمارستان از دنیا رفت. تصاویر 
حمیدرضــا روحی که 27 آبان در جنت آبــاد تهران تیر خورد 
را هم دیدم. به عنوان یک انســان دلم هر روز ریش می شــود 
وقتی پرکشــیدن پی در پی این جوان هــای رعنا را می بینم. 
اشــک هایمان خشک می شــود. نمی شــود پدر باشی و این 
صحنه ها زخمی ات نکند. برای فردی که ضدخشونت است، 
تکــرار این صحنه هــا می تواند در جایی به ظرفیــت او پایان 
ببخشــد و در مقیــاس عمومــی، ظرفیت جامعــه را به پایان 

می برد. 

دولت گوش شنوا دارد 
ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت با توصیه به اینکه 
دولت باید در تمام عرصه های خدمت بسیجی عمل کند، 
گفت: »امروز که دشــمن به صــورت هدفمند به جنگ 
ترکیبی با داشته های انقالب اسالمی آمده و نشاط، امید 
و اعتماد جامعه و ســرمایه اجتماعی ما را هدف گرفته، 
راه مقابله با شیطنت ها، فتنه ها و توطئه های او پرهیز از 
هرگونه تاخیر در انجام امور مربوط به رفاه و آسایش مردم 
و کار و تالش مضاعف برای حل مشــکالت است.« وی 
در بخش دیگری از سخنانش ناامنی را خط قرمز دولت 
دانست و گفت: »امنیت و آرامش زیربنای رشد و پیشرفت 
کشور و فعالیت های علمی، اقتصادی و کسب و کارهای 
مردم اســت که دستگاه های مســئول باید به آن توجه 
ویژه داشته باشند. دولت برای شنیدن حرف معترض و 
مخالف گوش شنوا دارد، اما اعتراض با آشوب و اغتشاش 
تفاوت دارد. اغتشــاش هم مانع گفت وگو و هم مانع هر 
نوع توسعه یافتگی است و مردم انتظار دارند با آن برخورد 

قاطع شود.« 

 درد اصلی گرانی سرسام آور است 
علــی کریمی جهرمــی، از مراجع تقلیــد در دیدار با 
دادستان قم مسئوالن و روحانیت را مخاطب قرار داد 
و بیان کــرد: »همه ما از اول گفتیــم که راه پیغمبر و 
آل پیغمبــر صلوات الله علیهم اجمعیــن را می رویم. 
یکــی از مکارم اخالقی آن بزرگــواران هم این بود که 
با مردم به زبان خیر و مهربانی سخن می گفتند و این 
درسی برای امروز روحانیت است که باید در برخورد و 
در کالم مهر و صفا و یک رنگی و عالقه به بندگان خدا 
نشــان بدهیم و همه کارهایمان از روی خیرخواهی 
باشد.« وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به تــوّرم و گرانی موجود در جامعــه و نگرانی مردم از 
آن افــزود: »واقعــًا درد اصلــی جامعه امــروز، گرانی 
سرســام آور اســت، حتی در برخی داروها که بسیار 
حیاتی است، با کمبود مواجه شده ایم. این مشکالت 
کنار مشــکالت دیگر جوانان مانند مسکن، کوهی از 
درد و غصــه را به خانواده هــا تحمیل می کند که باید 

برای این موضوع چاره درستی اندیشید.« 
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سیاستمداران مقامات

برخورد قوه قضائیه شدیدتر شود 
محمداســماعیل کوثری، نماینده مجلس یازدهم 
در گفت وگو با جمــاران در واکنش بــه ناآرامی های 
غرب کشور گفت: »در نوع برخورد با برهم زنندگان 
امنیــت همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند، 
قوه قضائیه باید برخورد شدیدی را با عوامل اصلی که 
در اصل به نیابت از استکبار جهانی و صهیونیست 
لیدر بودند و فرماندهی کردنــد انجام دهد تا درس 
عبرتی برای این دســته از افراد شود. همان طور که 
حضرت امــام و مقام معظم رهبــری فرمودند نظام 
جمهوری اســالمی از مردم برخاســته و برای خود 
مردم اســت. در سال 59 طی 8سال بدون امکانات 
جنگیدیم و ایســتادیم، لذا اینگونه نیست که توان 
مقابله نداشــته باشــیم، اما مردم باید در چارچوب 
مشخص مشکالت خود را به گوش مسئوالن برسانند 
تا مشکالت شان حل شود. تجزیه طلبان به خصوص 
کومله، پژاک و دموکرات در منطقه اقلیم کردســتان 
حضور پیدا کرده اند تا بتوانند قسمتی از کردستان 
را به دســت بیاورند؛ به این خاطــر نیروی زمینی به 
غرب کشور فرستاده شد تا بتوانند بر آنان غلبه پیدا 
کرده و در مرزها امنیت را برقرار کنند و مردم شهرهای 

کردستان به زندگی خود ادامه دهند.« 

باغ جنت محل تجمع شیرازی ها 
 اســماعیل محبی پور، معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استانداری فارس گفت: »در جهت 
اجرای اصل 27 قانون اساســی مبنی بر آزادی 
تشــکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل 
سالح به شــرطی که مخل امنیت اسالم نباشد، 
باغ جنت شــیراز به عنوان نخستین مکان برای 
برگزاری این اجتماعات در این کالنشهر تعیین 
شــد. برنامه ریزی برای تحقق این امر از ابتدای 
امسال در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی 
ظرفیت هــا و جمع بنــدی نظــرات مختلف این 
تصمیم نهایی شد. در ادامه مکان های دیگری 
نیز در شــهر شــیراز بــرای برگــزاری تجمعات 
قانونــی انتخــاب و معرفی خواهد شــد. براین 
اســاس، از این پــس تمام تشــکل ها، احزاب و 
صنوف مختلف قانونــی می توانند با مراجعه به 
فرمانداری شیراز درخواست تجمع قانونی خود 
را ارائه دهند و پس از طی فرایند قانونی، مجوز 

برگزاری تجمع صادر خواهد شد.« 

دوقطبی ایجاد شده است 
علی باقری، فعال سیاســی اصالح طلب در گفت وگو با 
جماران درباره شــرایط این روزهای کشور گفت: »امروز 
یــک دوقطبــی در جامعه شــکل گرفته اســت که این 
دوقطبی حاصل ترویج عصبانیت و نشنیدن سخن و فکر 
و تحلیل طرف مقابل است که نتیجه اش عدم مفاهمه در 
جامعه است. در نقطه اوج این وضعیت به ترویج خشونت 
و برخوردهای خشــن بین دو طــرف ماجرا می انجامد. 
در این چند روز مشــاهده کردیــم برخی تحلیل گران و 
فعاالن سیاسی کشور به شــکل رسمی انصراف خود را 
از سیاست ورزی اعالم کردند که این یکی از نشانه های 
شکل گیری دوقطبی در جامعه و نشنیدن صحبت های 
طرف مقابل اســت. بنابراین، کســانی که تالش بر این 
دارند که آشــتی برقرار کنند و جامعه را به سمتی ببرند 
که مطالبات بدنه  جامعه توسط حاکمیت شنیده و به کار 
بسته شود، این ها عمال یا صدایشان شنیده نمی شود یا 
صدایشان مورد بی مهری دو طرف قرار می گیرد. یعنی 
دو طرف ماجرا به طور همزمــان به صداهایی که در پی 
ایجاد مصالحه و کاستن از هزینه هایی که به کشور و مردم 
وارد می شــود، هجمه می کنند و در این شرایط صدای 

اصالح طلبان هم شنیده نمی شود.« 

دیدار جبهه با شمخانی و اژه ای 
علی شکوری راد، ســخنگوی جبهه اصالحات درباره 
جزئیــات دیدار هئیت رئیســه با رئیس قــوه قضائیه و 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت:»در این دیدارها 
تحلیلــی از آنچه که ایــن روزها در ایــران جریان دارد، 
ارائه شــد. همچنین توضیحاتی درباره خواســته ها و 
مطالبات بحق معترضان داده و بر پرهیز از برخوردهای 
خشــن با معترضان و به خصوص به کارگیری نیروهای 
لباس شخصی تأکید شد.« سخنگوی جبهه اصالحات 
تاکید کرد که به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم و 
اجتناب از اغتشاش نامیدن همه اعتراضات و نیز ایجاد 
فرصت امن بــرای طرح اعتراضات مــردم به خصوص 
در دانشــگاه ها، از نکات دیگری بود که به آن پرداخته 
شد.« وی درباره تاثیرگذاری این دیدار گفت: »اعضای 
جبهه اصالحات نظرات خود را با مسئوالنی که مالقات 
کردند در میان گذاشتند و به خصوص در زمینه برخورد 
با معترضان و بازداشت شدگان، هشدارهای الزم را داده 
و متذکر شــدند که برخورد با معترضــان باید برخورد 
قانونی و دموکراتیک باشــد و از هر نوع برخورد خشن 

اجتناب شود.«

تکــرار این خشــونت ها و تبلیغ روی آن از منظر شــناختی و 
نظــری هم اهمیت بزرگــی دارد. تئوری »قورباغــه آب پز« را 
شــنیده اید؟ این تئوری می گوید: اگر قورباغــه ای را در آب 
جوش بیندازید، قورباغه بالفاصله برای نجات جان خودش 
تــالش می کند و با یک پــرش ناگهانی از ظــرف آب جوش 
بیــرون می پرد، اما اگر قورباغه را در آب ســردی بگذارید که 
بر روی اجاق قرار دارد و در حال گرم شــدن اســت، قورباغه 
احساس می کند در شرایط مناسبی قرار دارد و تالشی برای 
خروج از این شــرایط نمی کند. به مرور کــه آب گرم و گرم تر 
می شــود، با توجه به اینکه این گرم شــدن بــه کندی انجام 
می شــود، قورباغه متوجه تغییرات دما نمی شــود. به تدریج 
عضــالت قورباغــه در اثر گرما سســت می شــود و زمانی که 
قورباغه متوجه می شود شــرایط مناسب نیست و باید از آب 
بیرون بپرد، دیگر توانی برای بیرون پریدن ندارد. در نهایت، 
قورباغه داســتان ما در همان آب می پزد و جانش را از دست 

می دهد. 
روزهای قبل هم خبر خشونت ها علیه معترضان و همچنین 
خشــونت ها علیه ماموران و حادثه زاهدان و بوکان و مهاباد و 
جوانرود و دیگر شهرها را شنیدیم. تکرار این موارد، » سندروم 
قورباغه پخته« را ایجاد می کند، یعنی کم کم نوعی بی حسی 
و کرختی نسبت به خشونت ایجاد می کند.  اگر االن به شما 
بگوینــد فردا جنگ داخلی و خشــونت و خون ریزی در پیش 
اســت، قطعا اســتقبال نمی کنید و در برابر آن می ایستید؛ 
ماننــد قورباغه ای کــه در آب جوش می اندازنــد. اما تئوری 
قورباغه آب پز می گوید آن را در دمای ســرد که دوست دارد و 
مطابق میل اوســت بیندازید، بعد حرارت را اندک اندک زیاد 
کنید. او آنقــدر آرام آرام با تغییر دما خود را وفق می دهد و به 
وضعی که در حال روی دادن اســت، عــادت می کند، بدون 
اینکه متوجه شــود چه بالیی دارد ســرش می آید. اگر هم با 
مقایســه وضع کنونی و گذشــته یعنی وضع جنگ و قبل از 
جنگ متوجه شــود چه رخ داده، دیگــر فایده ای ندارد و اگر 
هم بخواهد تغییری ایجاد کند یا نمی تواند یا بغایت دشــوار 

است و در هر صورت خودش دیگر تمام شده است.
Ó  برخی تحلیلگران به نقش برخی رسانه ها و شبکه های 

ماهــواره ای و مجازی در تشــدید خشــونت در جریان 
اعتراضات اخیر، اشاره می کنند. تا چه حد این مسئله 

را جدی می دانید؟
رســانه ها هر دو نقــش مثبت و منفی را دارنــد. همین دیروز 
خیلی علنــی در یکی از ایــن تلویزیون های فارســی زبان از 
حملــه نظامی به ایران هم دفاع کردند. حرفی که چند هفته 
پیش گفتن اش به این آســانی نبــود. وقتی هم که در همین 
رســانه چندبار به صراحــت از اینکه چه اشــکالی دارد ایران 
تجزیه شــود حــرف زده اند یا با رهبران گروه های مســلح که 
سال هاســت برای جدایی تالش می کننــد مصاحبه ترتیب 
می دهند نمی گذارد بــاور کنیم هــدف خیرخواهانه دارند. 
بــه عبارتی، ایــن رســانه ها دو کارکرد همزمــان دارند. یکی 
آگاهی بخشــی اســت. واقعا اخبار و وقایعی که در یک طرف 
سانسور می شــود، در طرف دیگر در دسترس قرار می گیرد. 
دوم، کارکــرد درازمــدت  ســندروم قورباغه پختــه. در عصر 
رسانه های مدرن به همین شیوه در حال تغییر سبک زندگی 
و ذائقه آدمیان و عقاید و افکارشــان هســتند و موفقیت های 
بزرگی هم به دســت آورده اند. فیلم های هالیوودی، از سینما 
به عنوان یکی از رسانه های جدید انتقال پیام دارند استفاده 
می کننــد و همه چیز را از تاریخ و طبیعت تا جامعه و خانواده 
دســتکاری می کننــد. البتــه، االن بحث من بیشــتر درباره 

رســانه های نوشــتاری و دیداری-شنیداری اســت. ما قبال 
عمری را در رســانه کار کرده ایم و این پدیده را می شناسیم. 
می دانیــم تیتر زدن، انتشــار مقاله و ســرمقاله و دروازه بانی 
خبر و مدیریــت خبر یعنی چه. می دانیم تبدیل یک رســانه 
به اینکه یکســره مثــل توپخانه در تنور انقــالب بدمند یعنی 
دارند تئوری »قورباغــه پخته« را اجرا می کنند. حتی ممکن 
اســت افرادی که نقش کارمنــد را دارند، متوجه کالن قضیه 
نباشــند که کارگردان شان براساس دکترین های روانشناسی 
و جامعه شناســی خشــونت، که بیان می کند جامعه چگونه 
آماده وضعیتی مثل افغانســتان و لیبی و ســوریه می شــود، 
بــه صورت تمام وقت اخبار خشــونت و انقــالب و درگیری را 
پمپاژ می کنند و کســانی غافــل از اینکه اینها برخاســته از 
تئوری های خشونت است، بازی می خورند. نه فقط جوان ها 
که دائم متهم به ســادگی و فریب خوردگی می شــوند، بلکه 
طرف مقابل هم در این تله می افتد، چون دقیقا همان کاری 
را می کنند کــه آنها نیاز دارند و اتفاقا مســئولیت حکومت و 
مدیــران حکومــت به مراتب بیــش از جوان هایی اســت که 

اعتراض و مطالبه دارند. 
Ó  بــرای جلوگیری از  ســندروم قورباغه آب پــز در روند 

خشونت چه باید کرد؟ 
باید ضمــن اســتفاده از همه رســانه ها خود را از زیر ســایه 
رســانه های جهت دار- چه پوزیســیون چه اپوزیســیون- رها 
کرد، اســتقالل فکری و شــخصیتی را در توفان حوادث باید 
حفاظت کرد، منابع خبــری را باید تنوع داد، هیچ خبری را 
بدون موشــکافی و ســند و مدرک نباید پذیرفت. باید به طور 
کلی یاد بگیریم و به فرزندان مان یاد بدهیم که هر داده ای را 
از فیلتر »چرا؟« و » به چه دلیل؟« در مغز خود عبور بدهند. 

Ó  این درباره مردم اســت. اما درباره مسئوالن چه؟ آنها 
باید چه کنند؟

فرقی نمی کند. مســئوالن هــم باید از بولتن هــا و خبرهای 
کانالیزه شــده داخلی رها شوند. باید به مردم جواب منطقی 
بدهنــد. باید عوامل خشــونت در مجموعه خودشــان را هم 
مجازات کنند. منابع ما رسانه های مغرض و وابسته نیستند، 
همین منابــع داخلی انــد. خبرگــزاری فارس می نویســد: 
»هــزاران نفر از مــردم مهابادی روز جمعه در آئین تشــییع و 
خاکســپاری کمال احمدپور شــرکت کردند. حضوری که با 
مقابله نیروهای امنیتی مواجه شــد و نهایتا باز هم آمارهای 
کشته شــدگان افزایش یافت.« محمــود زاده نماینده مهاباد 
در مجلس یازدهم می گوید: »پس از کشــته شدن اسماعیل 
مولودی، مردم مهاباد در مراسم خاکسپاری او حضور جدی 
پیدا می کنند و خواســتار برخورد بــا قاتالن او در هر لباس و 
منصبی می شوند. اما به دلیل سوءتدبیرها در مراسم تشییع 
جنازه اســماعیل مولودی، پنــج نفر دیگر از جوانــان با تیر 
جنگی کشته می شوند.« چرا به چه مجوزی از سالح جنگی 
در برابر مردمی که دســت خالی هستند، استفاده می شود؟ 
این اتفاقات را گاهی به گردن پلیس نماها می اندازند ولی اگر 
عوامل همین اتفاقات ســریع شناسایی و مجازات می شدند 
مردم باور می کردند و حوادث دردناک زاهدان در کردســتان 

تکرار نمی شد.  
Ó  بــه نظرتــان چه راهــکاری بــرای کاهش خشــونت و 

خسارت ها می توان در پی گرفت؟
راه های کوتاه مــدت و میان مدت وجود دارنــد. راه اصولی و 
نهایی، تمرکززدایی از قدرت و تعبیه سازوکارهای دموکراتیک 
اســت، اما اگر حتــی در چارچوب گفتمان ســنتی هم نظر 
کنیم کــه رابطه راعی و رعیت را رابطه پــدر و فرزند می داند، 

کسی که قرار است پدر باشد اگر یک طرف نزاع شد خانواده 
را رودرروی هــم قــرار می دهــد و کانون  گرم خانــواده از هم 
می پاشــد. بزرگترین فاجعه این اســت که بدترین اتهامات را 

هم نثارشان کند. 
جنبش های خردگرایانه در دوره مدرن که پشتوانه صلح گرایی 
و  حقوق بشــر بوده انــد، بزرگترین رسالت شــان این بوده که 
بیاموزنــد و  نگذارند عاطفه و خشــم بر عقالنیــت غلبه کند. 
از آنجا که حکومت ها یکی از منابع تولید خشــم و به هم زدن 
موازنــه عقالنیت بوده انــد، این جنبــش، اول حکومت ها را 
هدف قرار داد تا با دموکراسی و  حکمرانی خوب آن را اصالح 
کند. نهادهــای مدنی مهم ترین ســازوکار حفــظ حاکمیت 
خردورزی بر طغیان و خشــم هستند و  حذف آنها موازنه را به 
هم می زند و به ســود غلبه کنش های غیرعقالنی اســت. هر 
حرکتی که در جهت کمک به غلبه خشــم بر عقالنیت باشد، 
حرکتــی قهقرایی و علیــه جنبش خــردورزی، صلح گرایی و 

حقوق بشر است؛ از هر طرف که باشد. 
اینها راه حل های زمان بر هستند، اما راه حل فوری این است 
که حکومت ســریع اعــالم کند قانون انتخابــات را اصالح و 
انتخابات بــا نظارت هــای اطمینان بخش برگــزار می کند و 
برای تغییر و اصالح قانون اساســی رفراندوم برگزار می کند. 
آیت الله خامنه ای در مذاکرات خبرگان قانون اساســی که در 
جلد اول صفحه 544 آمده است، می گویند: »برادران گفتند 
که ما تا سی ســال آینده نگرانی نداریم. خوب مگر 30 سال 
مدت کمی اســت؟ کدام قانون اساسی است که بیش از 30 
سال عمر کند؟«. پس این قانون اساسی با بیش از 30 سال 
عمر باید اصالح شود و نظرات نسل جدید را تامین کند وگرنه 
نســل جدید احساس تعلقی به آن نخواهد داشت. اما اینکه 
همین راه حل فوری که حتمــا یک ماه پیش مهارکننده بود، 
آیــا االن مهارکننده هســت یا نه؟ قابل بحــث و نیازمند یک 
مطالعه پیمایشــی سریع اســت که محققان آزاد، نمی توانند 

انجام بدهند. 
Ó  چشــم اندازی از آینده این اعتراضات در سایه رعایت 

حقوق بشر دارید؟
نظام سیاســی از لحاظ نظری با حقوق بشر همراهی ندارد و 
یا آنقدر تبصره و قید به آن می زنند که چیزی باقی نمی ماند. 
فصل ســوم قانون اساسی هم که حاوی اصول حقوق بشری 
اســت، به جای اینکه چراغ راهنما و چارچوب قوانین عادی 
باشــد، برعکس از طریق قوانین عادی بالاثر شــده است که 
نمونه  اش حق وکیل است که در قانون اساسی اطالق دارد، 
امــا در قانون عادی اوال محدود کرده اند به پس از تحقیقات، 
درحالی که حضور وکیل در مرحله تحقیقات ضروری است و 
ثانیا بعد از آن هم موکول کرده اند به لیست وکالی مورد تایید 
حکومت. در کل هم هیچ وقت حقوق بشــر جزو اولویت های 
حکومت نبوده اســت. بنابراین تصور اینکه در ســایه رعایت 
حقوق بشر وضعیت بهتر شود، زیاد نیست. این را هم اضافه 
کنید؛ در وضعیت غیرعادی حتی در جوامع دموکراتیک هم 
وقتی شــرایط شورش و بحران پیش می آید، قانون به راحتی 
نقض می شــود. یکی از اولین آثار شــرایط بحرانی این است 
که دســتاوردهای قبلی حقوق بشــر را هم بر بــاد می دهد. 
مثال وقتی با تالش گســترده ای به دستاوردهای ناچیزی در 
زمینه حقوق بشر و گفت وگو و... می رسید ناگهان یک بحران 
بزرگ مثل ماجرای مار و پله شما را به خانه اول برمی گرداند. 
بنابرایــن، تا مدتی پس از ایــن اعتراضات با هر نتیجه ای که 
داشته باشد، ما شاهد به هم ریختگی و بی اعتنایی به حقوق 

بشر خواهیم بود.

تئوری »قورباغه 
آب پز« می گوید: 

اگر قورباغه ای را در 
آب جوش بیندازید، 

قورباغه بالفاصله 
برای نجات جان 

خودش تالش 
می کند اما اگر 

قورباغه را در آب 
سردی بگذارید که 

بر روی اجاق قرار 
دارد و در حال گرم 

شدن است، قورباغه 
احساس می کند در 
شرایط مناسبی قرار 
دارد و تالشی برای 
خروج از این شرایط 
نمی کند. به تدریج 

عضالت قورباغه 
در اثر گرما سست 

می شود و زمانی 
که قورباغه متوجه 

می شود شرایط 
مناسب نیست و باید 

از آب بیرون بپرد، 
دیگر توانی برای 

بیرون پریدن ندارد. 
در نهایت، قورباغه 

داستان ما در همان 
آب می پزد و جانش 
را از دست می دهد. 
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سمیه متقی
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ادامه تبادل پیام با آمریکا
حســین امیرعبداللهیــان، وزیــر امورخارجــه 
ایــران روز گذشــته در نشســت خبــری اش با 
خبرنگاران رســانه های داخلــی از ادامه تبادل 
پیام بین ایران و آمریکا از طریق واســطه ها خبر 
داده و گفت:»به رغــم مواضــع غیرســازنده ای 
که ســه کشــور اروپایی و آمریکایی در هشــت 
هفته گذشته داشته اند، در مسیر دیپلماتیک، 
گفت وگوها برای لغو تحریم ها با طرف آمریکایی 
از طریق اتحادیه اروپا در دستور کار قرار داشته 
است.« وی با تاکید بر اینکه ما از خطوط قرمز 
خود عبور نخواهیم کرد، ادامه داد: »در جریان 
اغتشاشــات اخیــر در ایران، طــرف آمریکایی 
تصــور می کرد کــه در جریان ایــن مذاکرات ما 
از خطــوط قرمز خــود عبور می کنیــم، ولی به 
طــرف آمریکایی تاکید کردیم که ما به هیچ وجه 
از چارچــوب خطوط قرمز مشخص شــده خود 
عبــور نخواهیم کرد.« امیر عبداللهیان با تاکید 
بر اینکه تبادل پیام بین ایران و آمریکا در مسیر 
دیپلماتیک خود همچنــان ادامه دارد، گفت: 
»البته در چارچوب رســانه ای برخی از مقامات 
آمریکایــی مواضع غیرســازنده دارند و مواضع 
ریاکارانه خود را ادامه می دهند.« وی در ادامه 
این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره 
اینکه آیا مذاکرات برجام نباید بازتعریف شــود 
و کشــور آرایش جدیدی را اتخــاذ کند؟ گفت: 
»ما با طرف های مختلف در این مورد صحبت و 
تاکید کردیم آژانس از مسیر فنی منحرف شده 
و وارد مســیر سیاسی شده اســت. آنها گفتند 
ما توصیــه می کنیم به آژانس تا در مســیر فنی 
حرکت کند. اما در یک هفته گذشته درحالی که 
توافق شده بود هیئت آژانس به ایران بیایند، به 
یک باره در مجموعه جنــگ ترکیبی علیه ایران 
قطعنامه جدیــد روی میز گذاشــتند! صحبت 
ما با این کشــورها این اســت که چطور به شما 
اعتماد کنیم؟ درحالی که قرار بود ضامن رفتار 
آژانس باشید، خودتان در حال سوءاستفاده از 

آژانس هستید.«
وزیــر خارجه درباره نشســت کارشناســان 
نظامی ایــران و اوکراین گفــت: »در چارچوب 
همکاری هــای دفاعی با روســیه تقریبــا یازده 
مــاه قبــل از شــروع جنــگ اوکرایــن یکی از 
اقــام دفاعی که به روســیه فروختیــم، تعداد 
بســیار معدودی پهپاد ایرانی بــود و هنوز هیچ 
مدرکــی از طــرف اوکراینی مبنی بر اســتفاده 
از پهپــاد ایرانــی در جنــگ اوکرایــن دریافــت 
نکرده ایــم. اخیــرا تیم سیاســی و نظامی از دو 
کشــور در کشــور ثالث با هم گفت وگو کردند و 
ما بررســی های خود را ادامــه می دهیم.« وزیر 
خارجه افــزود: »وزیر خارجه اوکراین در تماس 
تلفنی قبل از این نشست تاکید کرد یک پهپاد 
ســالم به دست شان افتاده که روسی است، اما 
شبیه شــاهد ۱۳۶ ایران اســت و من در پاسخ 
گفتم، این حرف یعنی ایران به مواضع خودش 
پایبند است. البته ما دو بار به روس ها گفتیم که 
از چه ساحی اســتفاده می کنید و آنها گفتند 
صرفا از ساح ساخت روسیه در جنگ استفاده 
می شود. ما از تداوم جنگ ناخرسندیم و جنگ 
را راه حــل نمی دانیم و به تــاش خودمان برای 

خاتمه جنگ ادامه می دهیم.« 
وی  در  پاســخ به اینکه وزیر خارجه انگلیس 
گفته، طرح ماه مارس روی میز است و از ایران 
خواسته طرح را بپذیرد. االن تبادل پیام مطابق 
کدام متن است؟ امکان مذاکرات دوجانبه ایران 
و آمریکا در چارچوب برجام وجود دارد؟ گفت: 
»متن روی میز نتیجــه گفت وگوهای چندماهه 
در وین و ایده های مختلف در ماه های گذشــته 
است. ما در سه موضوع با طرف آمریکایی هنوز 
تفاوت دیدگاه داریم و سه کشور اروپایی در این 
موضوعــات با آمریــکا همــکاری می کنند، اما 
آقــای بورل و مورا تاش دارنــد به یک راه حلی 
دســت پیدا کنیم. این موضوعات حل مســائل 
آژانــس و تضمیــن اقتصادی و تســری تحریم 
بــه طرف های ثالث اســت. از این رو براســاس 
آخریــن متنی که تجمیع شــده از دیدگاه های 
کارشناســی و تبــادالت فزاینده اســت، عمل 
می کنیــم. ما اکنون روی میز متن آقای بورل را 
داریم که به مقدار زیاد دیدگاه ها در آن تجمیع 
شــده، اما معتقدیم در ســه موضوع هنوز نیاز 

داریم متن نیرومندتر باشد.« 
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سقوط آزاد روابط ایران و آلمان
روابط آلمان و ایران فراز و نشــیب های خود را داشته 
است و مناقشــه بر سر برنامه هسته ای تهران عمدتًا 
بر روابط دوجانبه در هشت سال گذشته اثر گذاشته 
اســت. اما از دید آلمان مشکات دیگری نیز وجود 
داشــته اســت. از جمله وضعیت حقوق بشر ایران و 
نقــش منطقه ای تهران در کشــورهایی مانند عراق، 

سوریه، لبنان و یمن. 
با وجود ایــن، آلمــان بزرگترین شــریک اقتصادی 
ایران در اتحادیه اروپا اســت. براســاس گزارش اتاق 
صنعت و بازرگانی آلمــان و ایران، حجم تجارت بین 
دو کشــور فقط در پنج ماهه نخست ســال جاری به 
787/۱میلیــون یــورو )80۶ میلیون دالر( رســیده 
است که نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد 
افزایش داشــته اســت.  با این حال، روابط دوجانبه 
طی هفته های اخیر در حال بدتر شــدن است، زیرا 
برلین مواضع تندی را علیه نحوه برخورد دولت ایران 
با اعتراضات داخلی اتخاذ کرده است. ایران از زمان 
درگذشت مهســا امینی صحنه اعتراضات سراسری 
بــوده اســت.  در ۱4 نوامبر، اتحادیــه اروپا تصمیم 
گرفت تا تحریم هایی را علیه رهبران سپاه پاسداران 
انقاب اســامی ایــران )ســپاه پاســداران انقاب 
اسامی( اعمال کند. یکی از بزرگ ترین حامیان این 
تحریم ها، اوالف شــولتز، صدراعظم آلمان بود که به 
شــدت از ایران انتقاد کرد. شولتز از تصمیم اتحادیه 
اروپا اســتقبال کرد و گفت: »ما می خواهیم فشار بر 
رهبری سیاسی را بیشتر افزایش دهیم.« صدراعظم 
آلمــان گفت کــه آلمــان خواســتار »پایــان فوری 
خشونت« و آزادی زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران 
زندانی اســت. برای مدت طوالنی، برلین مراقب بود 
که تماس های سیاســی با تهــران را حفظ کند، زیرا 
این تماس ها را برای نجات توافق هســته ای 20۱5 
ایران ضروری می دید. اما به نظر می رسد این نگرش 
اکنون در حال تغییر اســت زیرا برلیــن دیگر انتظار 
ندارد شــانس واقعی برای احیای توافق هســته ای 
ایران داشته باشد. اپوزیسیون ایرانی در آلمان فشار 
بر شولتز را برای موضع گیری سخت گیرانه تر افزایش 
می دهد. این اپوزیســیون دولت چپ میانه متشکل 
از سوســیال دموکرات ها، ســبزها و دموکرات هــای 
آزاد را به اتخاذ مواضع ســخت گیرانه تری نســبت به 
دولت ایران ســوق می  دهد. ده ها هــزار ایرانی طی 
هشت هفته گذشته به خیابان های آلمان آمده اند تا 
خواستار حمایت قوی تر اتحادیه اروپا از اعتراضات در 
داخل ایران شوند. فعاالن سیاسی ایرانی مستقر در 
برلین گفته اند درحالی که بارباک سیاست خارجی 
فمینیستی را دنبال می کند که تمرکز آن بر حمایت 
از حقوق زنان در سرتاســر جهان است. در اوایل ماه 
جاری، پارلمان آلمان نیز با اعتراضات در ایران اعام 
همبستگی کرد. در طرحی که توسط فراکسیون های 
ائتافی سوسیال دموکرات ها، سبزها و دموکرات های 
آزاد ارائه شده، آمده اســت: »ما خشونت را محکوم 
می کنیم و در همبســتگی با مردمی که علیه نقض 
حقوق بشــر و بــرای آزادی و دموکراســی تظاهرات 
می کننــد می ایســتیم.« این بیانیــه از دولت فدرال 
می خواهد که »فشار سیاسی و دیپلماتیک فزاینده 
بر تهران را حفظ کند.« از دیگر خواســته ها می توان 
به تشــدید تحریم هــای اتحادیــه اروپا علیــه ایران، 
حمایت از ســازمان های غیردولتی ایران اشاره کرد.  
کارشناسان نســبت به وخامت بیشتر روابط آلمان و 
ایران هشدار می دهند. روابط دوجانبه در حال حاضر 
به سرعت رو به وخامت است. کارشناسان معتقدند 
که »بعید نیست« که حتی ســپاه پاسداران انقاب 
اسامی در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرد 
و آلمان نیز از این طرح حمایت کند. اما وقتی نوبت 
به چشــم انداز آینده روابط تهران-برلین می رســد، 
یــک چیز واضح اســت: دولــت آلمان بایــد با دقت 
سیاســت های خود در قبال ایــران را در زمانی که از 
یک سو به منافع سیاسی و اقتصادی خود می پردازد 
و از ســوی دیگر به معامله می پــردازد، متعادل کند. 
آلمان بعد از پیروزی انقاب به جز در سال 200۱ )در 
رتبه دوم بعد از ایتالیا( همواره بزرگترین صادرکننده 
به ایران بوده اســت. به عنوان مثال صادرات در سال 
2002 بــه ارزش 2/2میلیارد یورو. در همین ســال 
واردات آلمان از ایران ۳2 میلیون یورو بوده اســت که 

عمده آن را فرش، پسته و نفت تشکیل داده بود. 

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطالع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.

دیپلماتها نگاهخارجی

حتی خصومت انجامید و مکری هم در سال ۱۳۶2 از مسکو بازگشت 
و مدتی مشاور بین الملل وزیر نفت در کابینه میرحسین موسوی بود و 
در سال ۱۳۶7 ایران را ترک کرد و در پاریس به ادامه تحقیقات علمی و 
فرهنگی خود در حوزه زبان شناسی و مردم شناسی پرداخت و در سال 

۱۳8۶ درگذشت. 

افغانستان نقطه جدایی ایران و شوروی  �
افغانستان نخستین نقطه افتراق مهم نظام تازه تاسیس اسامی 
در تهران با نظام کمونیستی شوروی بود.  در اردیبهشت ۱۳57 حزب 
دموکراتیک خلق افغانســتان دولــت محمدداودخان رئیس جمهور 
افغانســتان را در کودتای خونین که آن را انقاب ثور نامید، سرنگون 
کرد و دولت چپگرای مورد حمایت شوروی را روی کار آورد. نورمحمد 
تره کی به ریاست شورای انقاب رسید. اندکی پس از انقاب ثور با بروز 
اختافات بین سه رهبر آن نورمحمد تره کی، حفیظ الله امین و ببرک 
کارمل بی ثباتی افغانستان را فرا گرفت و حذف ببرک کارمل از قدرت 
و قتل تره کی توســط حفیظ الله امین اوج این بی ثباتی را نشان داد. 
در همیــن دوره بود که افغان ها در برخورد با دیپلمات های آمریکایی 
بر ایرانی ها پیشی گرفته بودند. 29 بهمن ۱۳57 آدولف دابس، سفیر 
ایاالت متحده آمریکا در افغانســتان توسط چهار نفر از ستیزه جویان 
»حزب ســتم ملی« که گروهی کمونیستی بود، ربوده و در اتاق ۱۱7 
طبقه دوم هتل کابل زندانی کردند. بروس فاتین، مشــاور سیاسی 
وقت ســفارت آمریکا در کابل ســال ها بعد در گفت وگویی می گوید: 
»من با مسئوالن سفارت شوروی و مقام های پلیس که در آن جا بودند، 
صحبت کردم. به من گفتند که ربایندگان در قبال رهایی سفیر دابس، 
خواهان رهایی شماری از مخالفان حکومت، مشخصا فردی به اسم 
یونس خالص هستند.« در حمله  پلیس افغانستان برای رهایی آقای 
سفیر او به قتل رسید. قتل سفیر آمریکا تأثیر مهمی در تیرگی روابط 

دولت چپ گرای افغانستان و ایاالت متحده داشت. 
دیپلمات های آمریکایی که در محل حضور داشتند، تاکید کردند 
که حمله با اشاره مشاوران شوروی حاضر در محل صورت گرفته است. 
دولت شوروی و دولت افغانســتان این اتهام را رد کردند. اما همزمان 

انقاب ایران رویدادی غیرمنتظره و خوشــایند برای شوروی بود؛ در 
کشوری متحد آمریکا و همسایه شوروی و یکی از حلقه های محاصره 
اتحاد جماهیر شوروی توسط غرب، انقابی ضدآمریکایی روی داده 
بــود که نیروهای چپ هم در آن نقش داشــتند و انقابیون پیروز نیز 
شــعارها و ایده هایی ضدآمریکایی داشــتند. وقتی ۱۳آبان سال 58 
دانشــجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا در تهران را تسخیر کردند، 
مســکو بیش از پیش از موقعیت ایران خرسند شــده بود. ششم آذر 
۱۳58 آندره گرومیگو، وزیر امورخارجه اتحاد جماهیر شوروی رسمًا 
حمایت خــود را در برابر حمله احتمالی آمریکا به ایــران اعام کرد. 
گرومیگو در ادامه گفت: »اقدامات ایران، به جهت خصلت انقابی و 
جنبه های ضدامپریالیستی آن، مورد پشتیبانی کامل اتحاد جماهیر 
شوروی است و از آن به طور مثبت، در تمام مراحل پشتیبانی خواهد 

کرد.«
در این هنگامه از ســال ۱۳58 تا ۱۳۶2، محمد ُمکری نویسنده، 
شاعر و زبان شناس نخستین سفیر کبیر تام االختیار ایران در مسکو بود. 
این اســتاد دانشگاه تهران عاوه بر آنکه از همکاران نگارش لغت نامه 
دهخدا و از اعضای جبهه ملی و هواداران دکتر مصدق بود، در ســال 
۱۳44 به پاس ســال ها خدمات علمی، موفق به اخذ جایزه و نشــان 
علمی از فرهنگستان آثار ملی فرانسه شد. مکری پس از تسخیر سفارت 
آمریکا به تهران سفر کرده و با امام خمینی)ره( رهبر انقاب و ابراهیم 
یزدی وزیر امورخارجه دیدار کرده و به مســکو بازگشته بود و ششم آذر 
با گرومیگو دیداری غیرمتعارف داشــت که بیش از دوساعت به طول 
کشیده بود. او پس از این دیدار به فرستاده روزنامه اطاعات در مسکو 
گفت: »مذاکرات امروز ما در محیطی بســیار دوســتانه انجام گرفت. 
مذاکرات بسیار صریح، قاطع، سازنده و بدون تردید موفقیت آمیز بود 
و البته هر مطلبی در موقع مناسب گفته خواهد شد. در هر حال باید 
دولت آمریکا از موضع لجوجانه و سخت گیرانه خود دست بردارد و شاه 
خائن را به ما تســلیم کند... دولت شوروی، نســبت به انقاب ایران، 
ادعای حســن نیت داشــته و مکررًا نســبت به آن ابراز همدردی کرده 
اســت... این را می دانم که وزیر خارجه شــوروی دو یا ســه روز پیش، 
آمریکا را از هرگونه اقدام شــدید علیه ایران برحذر داشــته و خواسته 
است که دولت آمریکا، احساسات خود را مهار کند و از حد تعادل خارج 
نشــود. در صورت بی توجهی و لجاجت آمریکایی ها به این توصیه ها، 
دولت شوروی ممکن است اخطارهای شــدیدتری کند و در آینده به 
درگیری های جدی بین شــوروی و آمریکا منجر شود... ولی اتکای ما 
تنها به خود ماســت و راهی که مردم مبارز ایران آغاز کرده اند، به اتمام 
خواهند رساند... در مراحل حمایت قاطعانه شوروی ها از انقاب ایران 
و محکوم کردن تهدیدهای آمریکا امروز برای دیپلماسی ایران موضع 

روشن تری از سیاست شوروی را نسبت به ایران اثبات می کند.«
امــا اتحاد جماهیر شــوروی نه تنها هرگــز از »اقدامــات ایران«، 
»پشــتیبانی کامل« نکرد بلکه خیلی زود روابط دو کشور به سردی و 

در تهران نیز ســفارت آمریکا مورد حمله سازمان چریک های فدایی 
خلق قرار گرفت، گویی سفارت های آمریکا به یکی از اهداف گروه های 
مسلح چپگرای نزدیک به شوروی تبدیل شده بود. سفارت آمریکا در 
تهران پس از آنکه دســت کم سه بار مورد حمله گروه های چپگرا قرار 

گرفت در نهایت توسط دانشجویان پیرو خط امام به اشغال درآمد. 
قتل و ترور سفیر آمریکا در کابل در بستر بی ثباتی بر مشکات 
افغانستان افزود و آمریکا برای شکست این دولت بی ثبات به حمایت 
و تســلیح مجاهدان افغان و عرب و گسیل آنان به افغانستان روی 
آورد. مجاهدان عرب با پشــتیبانی آمریکا و عربســتان و پاکستان 
برای جنگ با جهان کفر وارد افغانستان شدند و به مجاهدان افغان 
پیوستند. عبدالله عزام »پدر جهاد جهانی« سردار اعراب در جنگ 
شوروی در افغانســتان بود. او از ســال ۱980 میادی زمینٔه ورود 
هزاران جوان عرب به افغانستان را فراهم آورد. او ابتدا در یک جمعیت 
خیریه عربی در پیشاور برای کمک به مهاجرین افغان مشغول کار 
شد سپس تشکیات مســتقل جهادی را به نام »مکتب الخدمات 
المجاهدین« پایه گذاری کرد. اســامه بــن الدن، ایمن الظواهری، 
ابوهاجر و ما کریکار رهبر نهضت اسامی کردستان عراق از یاران 
و پیروان او در افغانســتان بودند. شــوروی ناگزیر شد برای حمایت 
از دولت چپگرای کابل وارد جنگ افغانســتان شود و ۶ دی ۱۳58 
به فرمان لئونید برژنف رهبر شــوروی، ســپاه چهلم این کشــور از 
طریق مرزهای شــمالی وارد خاک افغانستان شد. ایران اسامی و 
انقابی نمی توانســت در قبال دخالت نظامی شوروی در کشوری 
اسامی و همسایه بی تفاوت باشد. امام خمینی رهبر نظام اسامی 
تازه تاسیس در سال ۱۳59 در رابطه با مقاومت مجاهدین افغانستان 
گفت: »آن چنان سیلی زدند چریک های قدرتمند افغانستان به روی 
شوروی که باید سرش را بلند نکند. ارزش این چریک های افغانی 
این است که شکستند آن بت های بزرگی را که تراشیده بودند که اگر 
کسی با شوروی یک کلمه بگوید، باید به فنا برسد. اینها شکستند 
این را. آنها هم چندین ماه است که اآلن با همه قوایی که آن قدرت 
بزرگ پیش آورده برای آنها- و حکومت خودشان هم با آنها مخالف 
است، با ملتش مخالف است- چریکهای افغانستانی شکستند آن 

هیوال و چیزی ]را[ که برای ملت ها پیش آورده بودند. این عمل شما 
در اینجا و آن عمل آنها در آنجا ارزشــش یک ارزشــی نیست که ما 

بتوانیم به میزان درآوریم.«
ایران نه تنها خود به حامی مجاهدین افغان در جنگ علیه شوروی 
بدل شد، بلکه سایر کشورهای اسامی را نیز به یاری آنان فراخواند و 
به این شکل در جنگ با شوروی همراه آمریکا قرار گرفت. امام خمینی 
در پیامی که به مناســبت دومین سال پیروزی انقاب اسامی ایران 
صادر کرد، به مسلمانان دنیا تاکید کرد که به داد مردم افغانستان و به 
داد اسام برسید: »اگر از افغانستان اطاع ندارید، علمای افغانستان 
و بسیاری از محترمین افغانستان این جا هستند، در ایران هستند، از 
آنها ســوال کنید که به افغانستان چه می گذرد. ای مسلمین! به داد 
اسام برسید... آیا درست است که شوروی مسلمانان افغانستان را زیر 
شدیدترین فشارها قرار دهد و کشور اسامی افغانستان را اشغال کند 

و شما ساکت باشید؟«
جنگ افغانســتان که مانند گرفتــاری آمریــکا در جنگ ویتنام 
دســتاوردی برای شوروی نداشــت و ابرقدرت بزرگ جهانی را گرفتار 
جنگی چریکی و فرسایشی کرد، نزدیک به 9 سال طول کشید و در 
تمام این مدت ایران مخالف و مقابل شــوروی در افغانستان ایستاد و 
به مجاهدین کمک کرد، اما به زودی خود ایران گرفتار جنگی در غرب 
خود شد که باز هم پای شوروی در میان بود. این بار ایران مورد حمله 

کشوری هم پیمان شوروی قرار گرفت. 

جنگ ایران و عراق �
ایدئولوژی حــزب عربی سوسیالیســتی بعث عــراق برگرفته از 
اندیشه های میشل عفلق نظریه پرداز و فعال سیاسی ِ ملی گرای ِ عرب 
سوری تشکیل شد. دیدگاه های عفلق ملغمه ای از اندیشه های آندره 
ژید، رومن روالن، آناتول فرانس، مارکس و نیچه بود. میشــل عفلق، 
صاح الدین البیطار و زکی ارســوزی حزب بعث را در سوریه تأسیس 
کردند. اما عفلق پس از کودتای شاخه سوریه حزب بعث از کشورش 
فرار کرده و پس از به قدرت رسیدن حزب بعث در عراق توسط صدام 
حســین به مقام تشــریفاتی دبیرکل حزب بعث عراق انتخاب شــد. 
بعثیسم، آمیزه ای از ناسیونالیسم عربی، پان عربیسم و سوسیالیسم 
بود. بعثیســم خواهان رنسانس و رستاخیز و یکی شدن جهان عرب 
به یک کشور است. شــعار آن »اتحاد، آزادی، سوسیالیسم« )وحده، 
حریه، اشتراکیه( خواهان اتحاد عربی و آزادی از قید کنترل و دخالت 
غیراعراب است. سوسیالیسم بعث نیز بر پایه همکاری و تعاون اقشار 
اجتماعی استوار است و نه براساس جنگ و مبارزه طبقاتی. از این رو 
بعثی ها با سوسیالیسم علمی )تفسیر مارکسیست ها از سوسیالیسم 
که آن را در تقابل با سوسیالیســم تخیلی قرار می دهند( مخالفند و 
اصواًل سوسیالیسم را نوعی ناسیونالیسم می دانند که به اعراب امکان 
می دهد تا نیروهای بالقوه خود را به ظهور برسانند، اما همین اندک 
عنوان سوسیالیسم برای نزدیکی و رابطه با شوروی کافی بود. عراق 
و اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱972 پیمان دوستی امضاء کردند. 
امــا پس از امضای معاهــده ۱975 الجزایر بین محمدرضا پهلوی و 
صدام حسین و حمایت قاطع ایاالت متحده آمریکا از موضع ایران، 
این کشور از حمایت مسکو، ناامید شد و در سال ۱97۶ قراردادی را 
با فرانسه منعقد کرد که به موجب آن ساختار ارتش عراق می بایست 
به تدریج وابســتگی خود را به مهمات و تجهیزات ساخت شوروی کم 
کند. به دنبال آن در اوائل سال ۱977 قرارداد خرید هواپیماهای میراژ 
و ساخت نیروگاه هسته ای اوسیراک از فرانسه منعقد شد و روابط بین 
بغداد و مسکو به تیرگی گرایید. با این حال شوروی مایل بود وابستگی 
تسلیحاتی عراق به خود را حفظ کند. در عین حال و با وجود مخالفت 
ایران در جنگ افغانســتان از موضــع ضدآمریکایی نظام انقابی در 
تهران نیز خرســند بود و نمی خواست ناخواسته منجر به وابستگی 
ایرانی ها به غرب شود. سیاست دوگانه شوروی در قبال ایران و عراق در 
سال های ابتدایی جنگ روشن و ملموس بود و ضمن آنکه این جنگ 
را یک جنگ امپریالیستی در جهت خواست آمریکا معرفی می کرد، 
اما تانک های عراق و ســاح های سبک ایران را با واسطه کشورهای 
واسطه تامین می کرد.  عراق نیز منتقد حضور شوروی در افغانستان 
بود. بــا این حال شــوروی بزرگترین صادرکننــده ادوات و تجهیزات 
نظامی به عراق بود و حدود 85درصد تجهیزات مورد اســتفاده عراق 
در جنگ ایران و عراق ساخت کشور شوروی بود. شوروی هم زمان با 
آنکه محموله ۱40 تانک تی-55 را در بصره به عراق تحویل  داد؛ فورًا 
طی نامه ای به تهران اطمینان خاطــر داد که در جنگ میان ایران و 
عراق جانب بی طرفی را رعایت می کند! این موضع مسکو بر خصومت 
ایران با شوروی و حس تنهایی ایران در این جنگ می افزود تا به شکل 
دیگری به منافع شــوروی در ایران ضربه بزند؛ با نابودی و دستگیری 

شبکه نفوذ و جاسوسی شوروی در ایران. 

حزب توده �
احزاب کمونیست در کشورهای دیگر به عنوان متحدان و عوامل 
نفوذ شوروی در این کشورها شــناخته می شدند و با تیرگی روابط با 
شوروی اولین قربانیان این دعوا بودند. همچنان که حزب بعث عراق 
پس از کودتای ۱9۶8 تعداد قابل توجهی از اعضای حزب کمونیست 

عراق را با مدیریت صدام حسین در قصر النهایه اعدام کرد و مجددًا 
در سال ۱978 بیش از صدنفر از افسران و نظامیان کمونیست را 

بازداشت و اعدام کرد. 
وقتی 5۳ نفر در دهه بیست تصمیم گرفتند حزبی کمونیستی 
را در ایران تاسیس کنند، اولین چیزی که ذهن شان رسید، مراجعه 

به سفارت شوروی در تهران و کسب تکلیف از آنان بود. هر چند 
ســفارت شوروی در ابتدا با سوءظن به این موضوع نگریست، 
اما به ســرعت با اعتماد به این جمع فرمان تشکیل حزب به 
تهران رسید و نطفه حزب با حمایت و دخالت روس ها شکل 

گرفت. گذر زمان و سرکوب شدید پس از واقعه ترور شاه 
در سال ۱۳27 و سپس وقایع نهضت ملی 

شــدن صنعت نفت و فرار رهبران و محاکمه اعضای سازمان نظامی 
حزب بر عمق وابستگی حزب به رفیقان مسکو افزود. از آن زمانی که 
توده  ای ها با شیفتگی و با اعتماد مطلق، لنینیسم را پذیرفتند، به مرور 
زمان و خواه  ناخواه بســتر مناسبی را برای همکاری و روابط ناسالم با 
شــوروی فراهم کردند. شوروی برای کمونیســت های جهان و ایران 
قطب نمای عدالت و آزادی قلمداد می شــد. هر چند حزب توده در 
ســال های ابتدایی انقاب اسامی همراهی کاملی با انقاب نشان 
داد و ضمن حمایت از تشــکیل نظام جمهوری اسامی در رفراندوم 
برخاف بسیاری از گروه های چپ رای آری داد و خود را پیرو خط امام 
معرفی کرد، اما نتوانست اعتماد کامل انقابیون را کسب کند و نوع 
رفتار شوروی در افغانستان و حمایت از عراق نیز بر خصومت انقابیون 
با این حزب افزود. وقتی در خرداد ۱۳۶۱ والدیمیر کوزیچکین، مامور 
اطاعاتــی کا گ ب در تهران به ترکیه و ســپس به انگلیس گریخت، 
یکــی از بزرگ ترین موفقیت های ســرویس های اطاعاتی غربی در 
جنگ جاسوسان در دو سوی دیوار آهنین در دهه ۱980 رقم خورد. 
کوزیچکین که بعدها کتاب معروف »کا گ ب در ایران« را نوشت، افسر 
پایین رتبه ای در تهران بود اما اطاعاتی که او به منابع انگلیسی داد و 
آنها از طریق رابطی پاکستانی به ایران منتقل کردند، برای دستگیری 
و برخــورد با رهبران حــزب توده کافی بود. هاشمی رفســنجانی در 
خاطرات 5 مهر ۱۳۶۱ می نویسد: »عصر مهندس جواد مادرشاهی 
و حبیب الله عسگراوالدی که برای گرفتن اطاعات از فردی مطلع به 
پاکستان رفته بودند، آمدند و مطالب جالب و مفیدی که از او گرفته اند 
- درباره عملکرد کا گ ب و حزب توده و سیاســت آینده شــوروی در 
ایــران - گزارش دادنــد.« ۱7 بهمــن ۱۳۶۱ نورالدین کیانوری دبیر 
اول حزب توده، به همراه 40 نفر از اعضای برجســته ی آن، دستگیر 
شــدند و در مرحله ی دوم، در هفتم اردیبهشت ۱۳۶2، جمع بزرگی 
از اعضای اصلی و کادرهای حزبی و اعضای ســازمان های مخفی و 
نظامی این حزب در تهران و شهرســتان ها دســتگیر شدند و ۱5 /2 
/۱۳۶2 دادستانی کل انقاب اسامی، انحال حزب توده را به طور 
رســمی اعام کرد. هم زمان با اعام انحال حزب توده، وزارت امور 
خارجه  نیز با احضار سفیر اتحاد شوروی به وزارت امور خارجه، طی 
یادداشــتی از سفیر شــوروی خواســت ۱8 نفر از اعضای وابسته به 
ســفارت، به دلیل انجام اقدامات خاف ضوابط دیپلماتیك و اصول 
شناخته شده  بین الملل و مخل روابط سالم حسن همجواری، حداکثر 
ظرف مدت 48ساعت به عنوان عناصر نامطلوب از ایران خارج شوند. 
این اوج تیرگی روابط تهران و مســکو را نشــان می داد. وقتی ۱5 آذر 
۱۳۶2 محاکمه اعضای سازمان مخفی حزب منحله توده در دادگاه 
انقاب اسامی ارتش آغاز شد، کاغذی بر باالی سر متهمان به دیوار 
نصب شده بود که شعار »مرگ بر شوروی« بر آن نوشته شده بود. ایران 
و شــوروی ظرف تنها چهار ســال از موضعی کامًا دوستانه به 

وضعیت خصومت رسیده بودند. 

فصل پایان جنگ ها �
میخائیل گورباچف پایان دهنده بسیاری از چیزها بود. 
او عــاوه بر پایان اتحاد جماهیر شــوروی جنگ 9ســاله و 
بی نتیجه این ابرقدرت در افغانستان را هم به پایان رساند 
و در 25اردیبهشــت ۱۳۶7 دستور عقب نشینی نیروهای 
شوروی از افغانستان را صادر کرد. این جنگ بیش از یک 
میلیون کشــته و نزدیک به پنج میلیون مهاجر و آواره بر 
جای گذاشــت. جنگ ایران و عراق نیز با قطع نامه 598 
پایان پذیرفت که مورد حمایت آمریکا و شوروی بود. 

با بسته شدن پرونده این دو جنگ، موضوع اختافات ایران و شوروی 
نیز خاتمه پیدا کرد و دو کشــور فرصت یافتند تا در ســایه دولت های 
جدید و رهبران جدید به بازسازی روابط بپردازند. ۱۱دی ۱۳۶7 امام 
خمینی نامه ای ایدئولوژیک خطاب به گورباچف رهبر اتحاد جماهیر 
شــوروی نوشــت. عاوه بر متن نامه، ترکیب هیئتی که نامه را برای 
گورباچف بردند نیز ترکیب عجیبی بود؛ آیت الله عبدالله جوادی آملی، 
محمدجــواد الریجانــی و مرضیه حدیدچی دباغ جمعــی متفاوت و 
غیرمنتظره بــرای پیامی بود که از نگاه مســکو اقدامی دیپلماتیک 

قلمداد شد. 
پاسخ مسکو تناسبی با محتوای نامه نداشت، اما زمینه بازسازی 
روابط را فراهم کرد. ادوارد شــواردنادزه وزیر امورخارجه شوروی پاسخ 
را به تهــران آورد و نزد امام خمینی قرائت کرد. گورباچف در این نامه 
نوشــت: »ما از خاتمه جنگ ایران و عراق با صراحت حسن استقبال 
می کنیم، برای همکاری با شما جهت استحکام صلح در خاورمیانه 
و نزدیــک و تمامی جهان آمادگــی داریم. حضور وســیع نظامی در 
خلیج فارس مورد نگرانی ما است. منظورم حضور نظامی کشورهای 
خارج از منطقه اســت. این پدیده بســیار خطرناک است و باید آن را 
به اتمام رساند.« گورباچف با اشاره به مسئله افغانستان نوشت: »ما 
می خواهیم با موفقیت در امر حل وفصل عادالنه مناقشه افغانستان 
نیز با شما همکاری خوبی داشته باشیم، بگذاریم که مردم افغانستان 

سرنوشت خود را خودشان بدون دخالت از خارج تعیین نمایند.« 
وقتــی ۳0 مرداد ۱۳۶8 هاشمی رفســنجانی به مســکو رفت، 
هیچ یک از اعضای هیئت ایرانی فکر نمی کردند قرار است بزرگترین 
قرارداد نظامی تاریخ جمهوری اسامی ایران بسته شود. ناصر نوبری 
سفیر ایران در شــوروی در سال های ۱۳۶9-۱۳۶5 می گوید: »در 
جلسه خصوصی بین گورباچف و هاشمی که من هم حضور داشتم، 
گورباچف گفت امروز صبح جلسه پولیت بورو )دفتر سیاسی حزب 
کمونیست( بود، آنجا تصویب کردم آنچه شما بخواهید از تسلیحات 
نظامی در اختیار شما بگذاریم. ورقه سفیدی را نشان داد که پائین 
آن امضای تمام ۱۳ عضو پولیت بورو بود؛ گفت از همه امضا گرفتم، 
شما فقط در جای خالی باال بنویسید چه چیزی می خواهید؟ من 
و آقای هاشــمی به هم نگاه کردیم، هاشــمی گفت چی بگوییم، 
گفتم وقت بگیرید تا فردا جواب بدهیم. شب هیئت ایرانی ریخته 
بود به هم، حتی اعضای هیئت نظامی هم نمی دانستند چه اقام 
روســی ســفارش بدهند. طوری شــد که فردا وقتی با گورباچف 
جلسه خصوصی گذاشتیم، لیست درخواست های ما را که می دید 
می گفت اینکه قدیمی اســت، االن نام آخرین مدل این است و… 
لیســت را اصاح می کرد. بزرگترین قرارداد نظامــی تاریخ ایران با 
رقمی بالغ بر ۱0 میلیارد دالر در این ســفر امضا شد. ما توانستیم 
آخرین تکنولوژی روســی مثل ســوخوی 24، میگ 29 و… برای 
اولیــن بار برای کشــور زیردریایی بگیریم.« اما گورباچــف زودتر از 
چیــزی کــه او و دیگران فکــر می کردند به پایان ســام کرد و عمر 
شــوروی کفاف نداد تا شــیرینی روابط نزدیک با مسکو زیر دندان 
ایرانی ها مزه دهد. شوروی از همان زمان که هاشمی رفسنجانی به 
مسکو سفر کرد درگیر منازعه قدرت میان جمهوری سوسیالیست 
فدراتیو روسیه شوروی و اتحاد جماهیر شد و ۱7 آذر ۱۳70 بوریس 
یلتســین، رئیس جمهور جمهوری شوروی فدراتیو سوسیالیستی 
روسیه، لئونید کراوچوک، رئیس جمهور جمهوری سوسیالیستی 
شوروی اوکراین و استانیساو شوشکویچ، رئیس جمهور جمهوری 
سوسیالیستی باروس شوروی با تشکیل کشورهای مستقل همسو 

به عمر اتحاد جماهیر پایان دادند. 

هم نشینی با خرس
روابط ایران و شوروی از پشتیبانی کامل انقالب تا دوستی دیرهنگام پیش از فروپاشی

افغانستان نخستین 
نقطه افتراق مهم 
نظام تازه تاسیس 
اسالمی در تهران 
با نظام کمونیستی 
شوروی بود. ایران 

نه تنها خود به حامی 
مجاهدین افغان در 
جنگ علیه شوروی 

بدل شد، بلکه 
سایر کشورهای 
اسالمی را نیز به 

یاری آنان فراخواند. 
امام خمینی در 

پیامی به مناسبت 
دومین سال پیروزی 

انقالب اسالمی 
ایران نوشت: 

»اگر از افغانستان 
اطالع ندارید، 

علمای افغانستان 
و بسیاری از 

محترمین افغانستان 
این جا هستند، در 

ایران هستند، از 
آنها سوال کنید 

که به افغانستان 
چه می گذرد. ای 

مسلمین! به داد 
اسالم برسید«

عراق نیز منتقد 
حضور شوروی 
در افغانستان 

بود. با این حال 
شوروی بزرگترین 

صادرکننده ادوات 
و تجهیزات نظامی 

به عراق بود و حدود 
۸۵درصد تجهیزات 
مورد استفاده عراق 

در جنگ ایران و 
عراق ساخت کشور 

شوروی بود. شوروی 
هم زمان با آنکه 

محموله 140 تانک 
تی-۵۵ را در بصره 
به عراق تحویل  داد؛ 

فورًا طی نامه ای به 
تهران اطمینان خاطر 

داد که در جنگ 
میان ایران و عراق 
جانب بی طرفی را 

رعایت می کند! 
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بازگشت کاسترو به خیابان های مسکو
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه روز سه شــنبه با 
همتای کوبایی خود در مسکو دیدار کرد، جایی که این دو 
از بنای یادبود فیدل کاسترو، رهبر انقالبی کوبا رونمایی 
کردند و دوستی سنتی بین کشورهای تحریم شده خود را 
ستودند. پوتین پس از رونمایی از مجسمه فیدل کاسترو 
که او را رفیق خطاب کرد، گفت: »اتحاد جماهیر شوروی 
و روســیه همیشــه از مردم کوبا در مبارزات شــان برای 
استقالل و خودمختاری حمایت کرده اند و همچنان از 
آنها حمایت می کنند.« میگوئل دیاز کانل، رئیس جمهور 
کوبا هم گفت: »روســیه همیشــه می توانــد روی کوبا 
حساب کند.« و یکی از دالیل این پیوند قوی این است که 
مسکو دشمن دشمن کوباست. او گفت: »روسیه و کوبا 
هر دو مشــمول تحریم هایی هستند که از یک دشمن، 
یعنی امپراتوری یانکی ها سرچشمه می گیرد.« والدیمیر 
پوتیــن، در این مراســم بــه ذکر خاطرات خــود از رهبر 
انقالب کوبا، فیدل کاسترو که بارها با وی مالقات کرده 
بود، پرداخت و گفت که او همواره تحت تأثیر تفکر عمیق 

کاسترو در شرایط حساس جهانی قرار داشته است. 

ارتقاء روابط آمریکا با فلسطین 
دولــت آمریکا روابطش را با فلســطین ارتقــا داده و 
نماینده ویژه در امور فلسطین انتخاب کرد. مقامات 
ارشــد در وزارت خارجه آمریکا اعالم کردند، دولت 
جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور تصمیم گرفت، 
دیپلمات آمریکایی، هادی عمرو را به عنوان نماینده 
ویــژه در امور فلســطین تعیین کند. کاخ ســفید، 
کنگره را در جریــان این تصمیم قرار داده که هدف 
از آن ارتقای سطح روابط میان واشنگتن و تشکیالت 
خودگردان فلســطین در ســایه تداوم بســته شدن 
کنســولگری آمریکا در قدس از سال ۲۰۱۹ است، 
اقدامی که نشــان دهنده نگرانی شدید واشنگتن از 
اوضــاع کرانه باختری اســت. وزارت خارجه آمریکا 
در گزارشــی اعــالم کرد عمــرو که تاکنــون معاون 
دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور فلسطین و رژیم 
صهیونیستی بود، مســئول روابط ایاالت متحده با 
تشکیالت خودگردان و ملت فلسطین خواهد بود. 
این اولین بار اســت کــه ایاالت متحده یک نماینده 
ویــژه در وزارت خارجه آمریکا را بــرای تعامل ویژه با 

طرف فلسطینی تعیین می کند. 

خود کمــک کردند. طبق گزارش هــا، در طول دهه ۱۹8۰، 
ســرویس های اطالعاتی کلمبیا شبه نظامیان راست افراطی 
موســوم به »پاراکوس« را برای آموزش به اسرائیل فرستادند. 
مزدوران کلمبیایی صفوف ارتــش امارات متحده عربی را پر 
می کنند و در ترور مویس جوونــال رئیس جمهور هائیتی در 

سال ۲۰۲۱ نقش داشتند. 
ســرازیر کردن ســالح بــه رژیم هــای ســرکوبگر، کمک 
بــه تشــدید درگیری هــای اجتماعــی و محلــی، راه اندازی 
بــه  قــدرت  واگــذاری  دور،  راه  از  کشــتار  ماشــین های 
شــبه نظامیان بی مســئولیت؛ اینها همه نشــان می دهد که 
جنگ هــا در خاورمیانــه و آمریکای التین بــا هم همخوانی 
داشــته اند و دولت های خارجی بســیار مشــتاق به خدمت 

گرفتن شبه نظامیان کلمبیایی بوده اند.  
مقامات ایاالت متحده از درگیری های دوران جنگ ســرد 
در حوزه دریای کارائیب به عنوان آزمایشــگاهی برای مقابله 
با شــورش اســتفاده کردنــد. در اوایل دهــه ۲۰۰۰، ارتش 
ایاالت متحــده ترکیبی پیچیــده از نظارت، نیــروی هوایی، 
عملیــات مخفیانــه و کمک هــای اقتصادی را بــرای کنترل 
مناطق مرزی ســرکش ایجاد کرد. هنگامی که عملیات های 
ترور اسالم گراها به تهدید روز تبدیل شد، واشنگتن روشی که 
در کلمبیا آزموده بود را در سراسر جهان اسالم به کار گرفت. 
اما اسلحه و پول نقد به تنهایی نمی توانند نظم اجتماعی 
ایجاد کنند. ایاالت متحده با از بین بردن رقبای ایدئولوژیک 
ســازمان یافته خود - کمونیسم و   اســالم گرایی - خالءهای 
قدرت ایجاد کرد و خشــونت به شکل آشــفته تر و بی نظم تر 
ادامه یافــت. نیروهای آمریکایی بارها و بارها برای ســرکوب 
این خشــونت اقدام کردند. کافی است یک رژیم متخاصم را 
از بین ببرید یا یک حزب مخالف محبوب را در هم بشــکنید، 
آن وقت یک شورش پراکنده خالء را پر می کند. بعد شورشیان 

را به تسلیم درآورید و آنها را به باندهای جنایتکار یا فرقه های 
افراطی دسته بندی کنید. بعد رهبران باند را بکشید تا افراد 
وحشــی تر جــای آنها را بگیرنــد. جنگ ضدشــورش ایاالت 
متحده از نظر فنی کارآمد، اما جدا از یک استراتژی سیاسی 
بلندمدت، به فرآیندی تبدیل شد که همه را به جز ظالم ترین 

و پارانوئیدترین بازیگران را از بین می برد. 
لیزت در »مســیونرها« می گوید: »مطمئنًا، این دیوانگی 

ویتنام از کار افتاده و مواد مخدر نبود.« 
تاریخ چنین رفتــاری به »جمهوری های مــوزی« در مرز 
دریای کارائیب باز می گــردد. در این منطقه نابرابری و نفوذ 
شرکت های میوه فروشی آمریکایی منجر به افزایش نارضایتی 
در میان دهقانان شد. در سال ۱۹48، ترور یک رئیس جمهور 
کلمبیا یکسری شورش های دهقانی را در کلمبیا دامن زد که 
به »ال ویولنســیا« یا »خشــونت« معروف بود. در اواسط دهه 
۱۹6۰، »خشــونت« به یک شــورش تمام عیار تحت رهبری 

کمونیست ها تبدیل شد. 
در همیــن حــال، ناآرامــی در گواتمــاال، یکــی دیگر از 
جمهوری هــای به اصطالح موزی، در حــال افزایش بود. در 
گوآتماال یک دیکتاتوری نظامی با حمایت آمریکا در کودتای 
ســال ۱۹54 قــدرت را به دســت گرفته بود و شــورش ها در 
سراســر کشــور در حال ظهور بودند. در سال ۱۹7۹، زمانی 
کــه انقالبیون چپ در نیکاراگوئه قدرت را در دســت گرفتند 
و تالش کردند دولت های الســالوادور و گواتماال را ســرنگون 
کننــد، کل منطقــه درگیــر جنگ داخلی شــد. مشــاوران 
آمریکایی از درگیری کلمبیا بــرای آزمایش روش های جدید 
جنگ نیابتی استفاده کردند. ژنرال ویلیام یاربورو و سرهنگ 
ادوارد لنزدیــل در اوایــل دهــه ۱۹6۰ دســت به کار شــدند 
و »جوخه هــای قاتــل« کلمبیایــی را برای ریشــه کن کردن 
»چهره های شناخته شده کمونیســت« در روستاها تشکیل 

تاکتیک های یاربورو 
به عادی سازی رشد 

شبه نظامیان در 
کلمبیا کمک کرد 
و بخش بزرگی از 

جمعیت این کشور 
را به »دشمنان 

داخلی« تبدیل کرد. 
مشابه این اتفاق 
در عراق پس از 

اشغال آمریکا رخ 
داد. طرح کلمبیا به 

»شبکه های جنایتکار 
و ائتالف های 

خشونت آمیز« اجازه 
داد تا رشد پیدا 
کنند. اعتقاد به 

ارتباط بین کشت 
کوکا و تروریسم 

باعث شد تا 
مقامات دهقانان 
را سرکوب کنند. 

مشابه این سیاست 
در افغانستان نیز 

اجرا شد 

مقامات ایاالت 
متحده از 

درگیری های دوران 
جنگ سرد در حوزه 

دریای کارائیب به 
عنوان آزمایشگاهی 

برای مقابله با 
شورش استفاده 
کردند. در اوایل 

دهه 2000، ارتش 
ایاالت متحده ترکیبی 

پیچیده از نظارت، 
نیروی هوایی، 

عملیات مخفیانه و 
کمک های اقتصادی 
را برای کنترل مناطق 
مرزی سرکش ایجاد 

کرد. هنگامی که 
عملیات های ترور 

 اسالم گراها به 
تهدید روز تبدیل 

شد، واشنگتن 
روشی که در کلمبیا 

آزموده بود را در 
سراسر جهان اسالم 

به کار گرفت

عملیات در سوریه و عراق آغاز شده
رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه گفت که 
عملیات نیروهای مســلح ترکیه در شــمال سوریه و 
عــراق تازه آغاز کار اســت و آنــکارا مصمم به تامین 
امنیت مرزهای خود اســت. آنکارا روز یکشنبه یک 
عملیات هوایی علیه شــاخه ســوری حزب کارگران 
کردســتان )PKK( در شــمال ســوریه انجام داد؛ 
حمالتی به شهر کوبانی و همچنین در شمال عراق 
گزارش شد. اردوغان در نشست حزب حاکم عدالت 
و توسعه گفت که این کشور »در صورت صالحدید« 
عملیــات زمینــی را در ســوریه آغاز خواهــد کرد. 
اردوغان تاکید کرد: »عملیات ما با هواپیما، توپخانه 
و UCAV )هواپیماهای جنگی بدون سرنشین( تازه 
آغاز شده است. ما با عملیات زمینی در مناسب ترین 
زمان، تروریست ها را به سختی شکست خواهیم داد 
و اقداماتی اتخاذ خواهیم کرد که وحدت و امنیت هر 
دو کشور سوریه و ترکیه را تضمین می کند. ترکیه به 
وعده های خود در خصوص مرزهای ســوریه وفادار 
مانده اســت و اگر طرفین ما نتوانند الزامات توافق 

را انجام دهند، ما حق داریم از خود مراقبت کنیم.«
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لیزت از شــغل خود به عنوان خبرنگار جنگ در افغانســتان 
ناامید اســت. افغانســتان جایی بــود که او ســال ها تالش 
کــرد آمریکایی هــای بی تفــاوت را نســبت بــه تالش هــای 
او  کنــد.  آگاه  جنــگ  در  کشورشــان  شســکت خورده 
می گوید:»به یاد دارم که رائــول به من گفت، جنگ دیگری 
را پیــدا کــن. حداقل جنگــی را پیدا کن که مــا در آن برنده 
می شــویم. بنابراین من این جمله را تایپ کردم »آیا در حال 
حاضر جنگی وجود دارد که ما در آن شکســت نخوریم؟ و در 

عرض ۱5 دقیقه جواب سوالش را می دهد: کلمبیا!«
بدین ترتیــب دومیــن پــرده از رمــان فیــل کلــی بــا نام 
»مســیونرها« در ســال ۲۰۲۰ آغاز می شود. شخصیت های 
کتاب سربازان، مزدوران، روزنامه نگاران و خیران بشردوستی 
هســتند که در خط مقــدم کمپین های ضدشــورش ایاالت 
متحده در سراســر جهان مشــغول به کارند. لیزت برخی از 
رابط های نیروهای ویژه خود را از خاورمیانه تا آمریکای التین 
دنبال می کنند. جایی که آنها به مدیریت کمپین کلمبیا برای 

سرکوب شورشیان کمونیست کمک می کنند. 
»مســیونرها« چیزی بیش از یک اثر داستانی است. این 
کتاب تصویری در مقیاس انســانی از نحوه حرکت تاکتیکی 
ضدشــورش ایاالت متحده در سراســر جهان ارائه می  دهد. 
میدان هــای جنــگ آمریکای التیــن - به ویــژه کلمبیا - در 
واقع آزمایشــگاهی برای توســعه تاکتیک هایی بود که بعدًا 
در کشــورهای مســلمان به کار گرفته شــدند. گاهی اوقات، 
همان افســران نظامی در هر دو نقطــه جهان می جنگیدند 
و تاکتیک هــا را عــوض می کردند. مواقع دیگــر، دولت های 
ایاالت متحده اســتراتژی ها را به صورت عمده کپی پیســت 
می کردنــد. در برخــی مــوارد، نتایــج واقعــی، پیچیده تر و 
وحشــیانه تر از هر چیزی بود که کلــی در رمان اش به تصویر 

کشیده بود. 
در اوایل سال ۲۰۰۰، دولت جرج دبلیوبوش موفقیت یک 
عملیات ضدشــورش موســوم به »طرح کلمبیا« را با افتتاح 
»طرح افغانستان« جشــن گرفت. پس از تهاجم به عراق در 
سال ۲۰۰3، دولت بوش تالش کرد برنامه »گزینه سالوادور« 
را که براســاس جنگ داخلی الســالوادور )۱۹۹۲-۱۹7۹( 
طرح ریزی شده بود، به خاورمیانه صادر کند. کهنه سربازان 
آمریکایی که در جنگ های آمریکای التین شــرکت داشتند، 
برای کمک به دولت های جدید تحت حمایت ایاالت متحده 

به خاورمیانه پرواز کردند. 
دریاســاالر جیمز اســتاوریدیس در مصاحبه ای در ســال 
۲۰۱4 گفت: »عملیاتی که من بیشــتر روی آن در آمریکای 
جنوبی متمرکز شده ام، شورش در کلمبیا بوده است. تجربه 
من در آنجــا به خوبی به نقش من به عنــوان فرمانده ناتو در 
افغانســتان کمک کرد که اگر بخواهم بگویم یک شــورش، 
مبــارزه با قاچاق مــواد مخدر و آشــکارا از بســیاری جهات 
به طــور کامل متفاوت بود. اما تجارب من در درک و یادگیری 
روش های مبارزه با شــورش مرا برای این کار مناســب جلوه 

می داد.«
در ظاهــر، تالش جنــِگ مورد حمایت ایــاالت متحده 
در کلمبیــا موفقیت آمیز بود. کمک هــای ایاالت متحده به 
تشکیل دولت کلمبیا باعث شــد که این کشور بتواند روی 
پای خود بایستد. به نظر می رسید به درگیری ای که از دهه 
۱۹5۰ در روستاها شعله ور شد، پایان می دهد. گروه اصلی 
شورشــی کمونیســت - نیروهای مســلح انقالبی کلمبیا، 
موســوم به فارک- حتی موافقت کرد که سالح های خود را به 
عنوان بخشــی از روند صلح که در اوایل دهه ۲۰۱۰ آغاز شد، 

زمین بگذارد. 
با این حال، تحقیقاتی که در تابســتان امســال توســط 
کمیســیون رسمی حقیقت یاب کلمبیا منتشر شد، موفقیت 
را زیر ســوال می بــرد. دهه هــا درگیری 45۰هزار کشــته بر 
جای گذاشــته اســت. گروه های انشــعابی و باندهای مواد 
مخدر به نبرد در روســتاها ادامه  دادنــد. همانطور که کالی 
در »مسیونرها« می گوید، »چریک ها به نیروهای شبه نظامی  
روی می آورنــد و باندهای مواد مخدر به سیاســتمداران روی 

می آورند.« 
همان کمک های ایاالت متحده کــه به کلمبیا اجازه داد 
تا بر شــورش غلبه کند، به متالشی کردن جامعه کلمبیا نیز 
کمک کرد. درحالی که ایاالت متحده کلمبیا را در تالش برای 
صلــح همراهی کرده و به آن کمک کرده اســت، کمک های 
این کشور همچنین منجر به دهه ها قتل، ناپدید شدن افراد 
و قتل عام مخالفان سیاســی و سخت تر شدن درگیری هایی 
شده اســت که در آن جمعیت غیرنظامی کشته می شود. در 
گزارش کمیسیون حقیقت یاب آمده که جمعیت غیرنظامی 

اصلی ترین قربانی این درگیری ها بوده است. 
کمیســیون حقیقت یاب خاطرنشــان کرده:»از آغاز قرن 
بیســتم، دولت هــای کلمبیا خود را بــا دکترین های امنیتی 

ایاالت متحده همسو کردند.«
البتــه، چریک هــا از طریــق آدم ربایی، ترور و تروریســم 
دسته جمعی سهم خود را در بدبختی غیرنظامیان داشتند. 
کمیسیون حقیقت یاب اســتدالل می کند که از دید رهبران 
شورشــیان، »زندگــی، آزادی و کرامــت انســانی تابع جنگ 

است«. 
خــود کلمبیایی ها به صــدور تاکتیک های جنگ داخلی 
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سیاستمداران اندیشکدهها

رابطه آمریکا و چین می تواند 
احیا شود؟

اندیشــکده کوئینسی نوشــت، پس از پنج سال 
تنــزل روابط آمریکا و چین، بایدن و شــی هفته 
گذشــته در اجالس ســران گروه ۲۰ با یکدیگر 
دیدار کردند. به گفته جیک ســالیوان، مشــاور 
امنیت ملی آمریکا، »هدف این بود که زمینه ای 
برای روابط گرم ایجاد کنیم و مطمئن شــویم که 
رقابت مان محدود می شــود.« نشــانه های اولیه 
امیدوارکننده اســت. طبق گزارش ها، نشســت 
شی و بایدن به خوبی انجام شد و به نظر می رسد 
هر دو طرف واقعا عالقه مند به کاهش تشــنجی 
هســتند که اکنــون حاکم اســت. دســتور کار 
بلندپروازانه تری مورد نیاز اســت کــه در آن، هر 
دو کشــور با هم برای اصالح نظــام جهانی کار 
کنند. امــا موانعی وجود دارد. ناسیونالیســم و   
میلیتاریســم در هر دو کشور در حال رشد است 
و درک منازعات حاصل جمع صفر )ســود یکی 
برابر با ضــرر دیگری به همان اندازه اســت( در 
میان نخبگان سیاسی هر دو کشور، حاکم است. 
کمتر از ۱۰سال پیش، زمانی که پرزیدنت باراک 
اوباما در اولین دیدار خــود با رئیس جمهور تازه 
تحلیف شده چین، احتمال همکاری قدرت های 
بزرگ، روشن به نظر می رسید، باوجود اصطکاک 
طوالنی مدت بر سر تایوان، تجارت و حقوق بشر، 
دو رئیس جمهــور کامال از خطرات وحشــتناک 
پیش رو آگاه بودند. آنها اقداماتی را برای کاهش 
تنش ها و ایجاد زمینه ای بــرای همکاری انجام 
دادنــد؛ اقداماتــی که در چند ســال بعد به ثمر 
نشست. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱4، ایاالت 
متحــده و چین بــرای حل و فصــل اپیدمی ابوال 
در غــرب آفریقا از نزدیک بــا یکدیگر همکاری و 
یک توافقنامــه دوجانبه بزرگ در مــورد محدود 
کردن انتشــار گازهای گلخانه ای منعقد کردند 
که مهمترین گام در مســیر توافق پاریس است. 
امــروزه، همــکاری قدرت های بــزرگ مانند آن 
همکاری ها، رویا به نظر می رســد. درعوض، هر 
یک از طرفین، جبهه گسترده ای را علیه دیگری 
به راه می اندازد و آنها را علت مشــکالت داخلی 
معرفی می کند. رهبران آمریکا می گویند که چین 
حمایت نظم بین المللی از دموکراســی و حقوق 
بشر را تضعیف می کند. رهبران چین می گویند 
که آمریکا می خواهد کشورهای در حال توسعه را 
برای همیشه تحت فرمان خود نگه دارد. ایاالت 
متحده شــکل محــدود اما بســیار تحریک آمیز 
جنــگ اقتصــادی را علیه چین بــه راه انداخته 
اســت و به دنبال نابودی برجســته ترین شرکت 
چندملیتی خود، هــوآوی و قطع ارتباط با تمام 
شــرکت های چینی تولیدکننده نیمه رساناهای 
پیشــرفته اســت. دو کشــور در حــال تشــدید 
تحرکاِت تحریک آمیز نظامی و دیپلماتیک حول 
تایوان هســتند و این حــس در هردو پایتخت به 
شکل فزاینده ای سربر می آورد که چه بسا جنگ 
بر سر تایوان، اجتناب ناپذیر باشد. آنچه در پس 
ایــن اقدامات خطرنــاک و تنش زا وجــود دارد، 
این اســت که نخبگان سیاســی در هر دو کشور 
اکنون موفقیت و شــکوفایی دیگری را به عنوان 
تهدیدی بزرگ برای خود درک می کنند. یکی از 
توضیحات رایج این اســت که شی جین پینگ و 
دونالد ترامپ مســئول این وضعیت هستند اما 
تحوالتی که ترامپ و شــی تشدید کردند، پیش 
از به دســت گرفتن قــدرت آنها هــم در جریان 
بــود. به جز رهبران، ویژگی هــای پایدار ملی هم 
علت این وضعیت اســت. سیاست اقتدارگرایانه 
چیــن به این معنــا بود که دیر یــا زود علیه نظم 
بین المللــی لیبرال بلند می شــود، پلورالیســم 
را در داخــل چیــن خنثــی می کند و بــه دنبال 
جایگاه رهبری آمریکا بر سیستم جهانی است. 
از ســوی دیگر، تمایل آمریکا به ســلطه جهانی 
به این معنا بود کــه به محض اینکه چین رقابت 
جدی اقتصــادی و نظامی با آمریکا را آغاز کند، 
به دنبال ســرکوب چین خواهد بود. اولین قدم 
ضروری برای احیای روابط، این است که تشدید 
تنش فعلی را متوقف کنیــم و هر یک از طرفین 
به طرف مقابل در نقاط مرکزی تنش، به ویژه در 
مورد تایوان، اطمینــان خاطر دهند. گام بعدی 
این اســت که ابتکارات مشترک قوی تری ایجاد 
کنند. مثــل همکاری برای مقابله با چالش های 
فراملی تغییرات آب وهوایی، ثبات اقتصاد کالن 
جهانی، امنیت بهداشــتی و امنیــت غذایی در 
جهان. اگر چنین همکاری هایی به تدریج ایجاد 
شود، روابط درست می شــود و اعتماد از دست 

رفته باز می گردد. 

دادنــد. همین جوخه ها بعــدًا به اجزای کلیدی اســتراتژی 
ایاالت متحده در ویتنام تبدیل شدند. لنزدیل دو دهه بعد در 
السالوادور نسخه پیشــرفته تری از روش »جوخه شکارچی-
قاتل« خود به کار برد. تحت نظارت مســتقیم افسران ارتش 
ایاالت متحده، نیروهای الســالوادور شــورش دهقانان را با 
از بین بردن روســتاها، تیراندازی به کاروان های پناهجویان 
و شــکنجه زندانیان تا حد مرگ ســرکوب کردند. در کشــور 
همســایه گواتماال، ارتش با حمایت مالی ایاالت متحده یک 
نسل کشی را علیه مایاهای ایکســیل، که بومیانی بودند که 
صرفا با جنبش همراه شــدند، انجام داد. بیشتر جنگ های 
داخلــی آمریکای مرکزی بــا پایان جنگ ســرد پایان یافت، 
اما جنگ در کلمبیــا ادامه یافت. حومه کلمبیا تحت کنترل 
یگان های فارک، گروه های انشــعابی چپ گرا، شبه نظامیان 
طرفــدار دولت، قاچاقچیان مواد مخــدر و گروه های نیابتی 
ونزوئال قرار گرفت. شــاید هیچ کس بیش از پابلو اســکوبار، 
جنایتــکار بدنــام و الهام بخــش ســریال موفــق نتفلیکس 
»Narcos«، هــرج و مرج جنگ داخلی را در کلمبیا تجســم 
نبخشید. اســکوبار در حالی کنترل تجارت کوکائین کلمبیا 
را در دهه هــای ۱۹7۰ و ۱۹8۰ به دســت گرفت که با موجی 
از جنبــش ضدکمونیســم به قدرت رســید و بــا پاراکوس ها 
متحد شــد. اما قانون شــکنی های بی محابا و زندگی پرزرق 
و برق اش و وحشــی گری های عجیــب اش او را به یک هدف 
بــرای جوخه های ترور تبدیل کرد. متحدان ســابق پاراکوس 
علیه ســندیکای جنایتکارانه اســکوبار متحد شدند و زمینه 
را بــرای یــک گروه عملیاتی مشــترک بین ایــاالت متحده و 
کلمبیا برای دســتگیری اســکوبار مهیا کردند. پس از پایان 
جنگ ســرد، واشــنگتن یک کمپین فناوری پیشرفته به نام 
طــرح کلمبیا راه اندازی کرد که هــدف آن از بین بردن فارک 
و کارتل هــای مواد مخــدر بود. این نظریه بــا دکترین »نارکو 

تروریسم« همراه شــد. مفهوم اصلی در این دکترین این بود 
که ســودهای غیرقانونی مــواد مخدر علت اصلی شــورش 
است. تزریق عظیم کمک های نظامی، در کنار عملیات های 
مخفــی ایاالت متحده، به دولت کلمبیــا کمک کرد تا اقتدار 
خود را تقویت کند. دادســتان های ایاالت متحده از قوانین 
ضدمواد مخدر و مبارزه با تروریسم برای تعقیب اعضای فارک 
و همچنیــن پاراکوس های طرفدار دولت که مرتکب تخلفات 
فاحش شــده بودند، اســتفاده کردند. دولت بوش ســپس 
آگاهانه تالش کــرد »طرح کلمبیا« را در جنگ افغانســتان 
تکرار کنــد. ناگفته نماند کــه »طرح افغانســتان« موفقیت 
بسیار کمتری داشت. در همین حال، جنگ در السالوادور و 
کشورهای اطراف آن به دردسری برای مقامات آمریکایی که 

جنگ عراق را اداره می کردند تبدیل شد. 
الیوت آبرامز، که در دولت ریگان در ماجرای ایران-کنترا، 
طرحی را برای تأمین مالی شــبه نظامیان ضدکمونیست در 
نیکاراگوئــه از طریق فروش مخفیانه ســالح بــه ایران، پیش 
بــرده بود، در دولت بوش امور خاورمیانه را در اختیار گرفت. 
جان نگروپونته، ســفیر ایاالت متحــده در هندوراس در دهه 
۱۹8۰، به عنوان اولین ســفیر آمریکا در عراق پس از ســال 
۲۰۰3 منصوب شد. آلبرتو میگل فرناندز که کار دیپلماتیک 
خود را به عنوان وابســته مطبوعاتی ســفارت ایاالت متحده 
در نیکاراگوئه در ســال ۱۹86 آغاز کرد، در طول جنگ عراق 
سخنگوی دولت ایاالت متحده در رسانه های عرب زبان شد. 
با بدتر شــدن اوضاع در عراق، برخی از محافل سیاســی 
ایاالت متحده شــروع به صحبت در مورد اســتفاده از گزینه 
الســالوادور در جهان عرب کردند. ســرهنگ جیمز استیل، 
مشاور نظامی ایاالت متحده که به اداره جوخه های شکارچی 
قاتل لنزدیل در السالوادور کمک کرد، آموزش شبه نظامیان 
شــیعه را برای شکار شورشیان سنی آغاز کرد. شبه نظامیانی 

کــه در خیابان هــای بغــداد شــعارهای ضدآمریکایی ســر 
می دادند، نسب شــان به مأموریت های اولیه ارتش آمریکا در 

بوگوتا می رسید. 
سلرینو کاستیلو، مامور اجرای مواد مخدر که با استیل در 
عراق خدمت کرده بود، گفت: »وقتی برای اولین بار در مورد 
رفتن سرهنگ جیمز اســتیل به عراق شنیدم، گفتم که آنها 
قصد دارند چیزی را که به عنوان گزینه الســالوادور شناخته 
می شــود در عراق اجرا کنند و دقیقًا همین اتفاق افتاد. من 
ویران شدم زیرا می دانستم چه جنایاتی قرار بود در عراق رخ 
دهد و می دانســتم این جنایات قبال در السالوادور رخ داده 

است.«
درحالی که نیروهای آمریکایی از عراق و بعدًا از افغانستان 
خارج شــدند، اما همچنان در کلمبیا باقی ماندند. در سال 
۲۰۱6، به نظر می رســید که آمریــکا در کلمبیا به موفقیتی 
دســت یافته چراکــه فارک یــک توافقنامه صلــح نهایی را با 
دولت کلمبیا امضا کرد. )در گزارش کمیسیون حقیقت یاب 
از دولت اوباما و دولت کمونیستی کوبا که میانجی مذاکرات 
فــارک با دولــت کلمبیا بودند، تشــکر شــده اســت. دولت 
کلمبیا گام های بزرگی در جهت آشــتی با فارک برداشت اما 
جناح های منشــعب و رقیب و گروه های مســلح همچنان به 

نبرد در روستاها ادامه دادند. 
تاکتیک های یاربورو به عادی ســازی رشــد شبه نظامیان 
در کلمبیا کمک کرد و بخش بزرگی از جمعیت این کشــور را 
به »دشــمنان داخلی« تبدیل کرد. مشابه این اتفاق در عراق 
پس از اشــغال آمریکا رخ داد. طرح کلمبیا به »شــبکه های 
جنایتکار و ائتالف های خشونت آمیز« اجازه داد تا رشد پیدا 
کنند. اعتقاد به ارتباط بین کشت کوکا و تروریسم باعث شد 
تا مقامات دهقانان را ســرکوب کنند. مشابه این سیاست در 

افغانستان نیز اجرا شد. 
کمیســیون حقیقت یــاب همچنیــن با کمــک محققان 
آمریکایی اســناد محرمانه ای را کشــف کرد که نشان می داد 
مقامات آمریکایی می دانستند که از کمک نظامی آنها برای 

کشتن غیرنظامیان استفاده می شود. 
آنچه کمیسیون حقیقت یاب به زبان بروکراتیک توصیف 
می کنــد، کالی در »مســیونرها« تصویــر کرده اســت. در 
ایــن رمان، پلیــس مبارزه بــا مواد مخــدر از آســمان فرود 
می آید تــا دهقانان را به طــور تصادفی به هالکت برســاند. 
چریک های کمونیست روستائیانی را که نمی توانند مالیات 
کافــی بپردازند، ســالخی می کنند. جفرســون، یک مبارز 
ضدکمونیســت که خود را تالقی بین شــخصیتی شــبیه به 
استیون سیگال و یک جنگجوی صلیبی مقدس می داند، به 
پاراکوس های خود دستور می دهد تا یک اسیر را تا حد مرگ 
با اره برقی شکنجه کنند. کالی همه جزئیات را در کتاب اش 
توصیف کرده اســت. در اوج رمان، نیروهای ویژه کلمبیایی 
به عنوان بخشی از عملیاتی که قرار بود طی آن بروکرات های 
ایاالت متحده را تحت تأثیر قرار دهند، یک ســلطان محلی 
مــواد مخدر را ترور می کنند. ایــن حمله باالنس قدرت بین 
جفرســون، پرورش دهنــدگان کــوکا کــه او از آنهــا مالیات 

می گیرد و دیگر دالالن قدرت در شهرش را به هم می زند. 
نــه رهبران محلی و نه رهبری نظامی در بوگوتا وضعیت را 
به طور کامل در »مبلغان« درک نمی کنند. افسران کلمبیایی و 
آمریکایی در پایتخت، چهره هایی مانند جفرسون را به عنوان 
»فروشــندگان مواد مخدر پیش از این« در نظر می گیرند که 
با توهمات عظیم در اطراف »چوبه های بیچاره« می چرخند. 
اما خود آن افســران با نیروهایی که به سختی درک می کنند 
بــازی می کنند. دســتگاه اطالعاتی آنها یــک آینه تفریحی 
است. رویدادهای روی زمین توسط خبرچینان منفعت طلب 
تحریف می شوند، از طریق نویز دیجیتال میانجیگری و عمدًا 

به دالیل سیاسی سوءتعبیر می شوند. 
در نهایــت فقط مــردم محلــی در »مســیونرها« بهای 
نادانی شــان را می پردازند. ارتش کلمبیا که با ســخت افزار 
ســاخت آمریکا و داده های نظارتی ایاالت متحده مســلح 
شده است، سعی می کند بحران شهر جفرسون را با نمایش 
قدرت آتش حل کند. اما افرادی که آنها می کشند کسانی 
نیســتند که عامل بحران بوده اند. مرده ها دفن می شوند، 
»فروشــندگان موادمخــدر« درحالی کــه دم هایشــان بین 
پاهایشان است به خانه راه می افتند و بروکرات ها گزارشی 

می نویسند که ارتباط چندانی با واقعیت ندارد. 
ایــن رمان با اســتخدام خوان پابلو در ارتــش امارات به 
پایان می رســد. او که یــک محافظه کار بی خــدای بدبین 
است، با ناامیدی شاهد گرایش یافتن دخترش به تفکرات 
چپ گرای کاتولیک بوده اســت. اکنون او مراســم تشییع 
جنــازه ای در یمــن را از طریــق دوربیــن یــک هواپیمای 
بــدون سرنشــین مشــاهده می کنــد. رهبــران حوثــی و 
اخوان المسلمین در مراسم تشییع جنازه دیده می شوند که 
این امر باعث می شــود که زمان حمله فرا برســد. خلبانان 
عرب از آســمان با جت های آمریکایی بمب هایی را بر روی 
مردان ســالخورده نظامی که در عزا هســتند، می اندازند. 
روی زمین نیز مزدوران اهل آمریکای التین در حال حرکت 
هســتند تا افراد شــرکت  کننده در مراسم تشــییع جنازه را 
جمــع کرده و بــه زندان های مخفی بفرســتند تــا در آنجا 
شــکنجه شــوند. در مرکز فرماندهی عملیات، پیمانکاران 
خارجــی، نبــرد را مشــاهده می کننــد و از هویــت فردی 
قربانیان بی اطالع هســتند اما کاماًل شیفته اثرات فیزیکی 

سالح ها یشان شده اند. 
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چطور آمریکا از تجربیات جنگ های داخلی در آمریکای التین در درگیری های غرب آسیا استفاده کرد
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نقش FATF در افت تجارت با عراق
در ســال های اخیر عــراق یکی از شــرکای اصلی 
تجاری ایران بوده، اما ادامه تحریم ها سبب کاهش 
حجم مبادالت تجارت ایران با همسایه غربی خود 
شــده اســت. دبیر اتاق کل مشــترک ایران و عراق 
خاطرنشــان کرد: »عراق به رغــم عالقه قلبی برای 
همــکاری و تجارت بــا ما به دلیــل تحریم ها، عدم 
عضویت ایران در FATF و مشــکالت شــبکه پولی 
و بانکی از ارتباط مســتقیم با مــا پرهیز می کند.« 
جهانبخش ســنجابی در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ 
به این پرســش که آیا این خبر را تایید می کنید که 
ایرانیان در مناقصات عمرانی بغداد حذف شده اند؟ 
گفت: »درآمدهای نفتی عراق باعث شــد که حجم 
پروژه های عمرانــی در 2022 افزایش قابل قبولی 
داشته باشــد و در قانون بودجه عراق دولت نزدیک 
به 20میلیــارد دالر برای پروژه هــای عمرانی، فنی 
و مهندسی تخصیص داده اســت. دولت عراق نیز 
به صورت رســمی برای شــرکت های پیمانی ایران 
ممنوعیتی ابالغ نکرده اســت، چون فضا و محیط 
کسب وکار در حوزه های عمرانی در عراق به گونه ای 
اســت که همه شــرکت های ایرانــی نمی توانند به 
دلیل عدم توانایی در تامین ضمانت های بانکی در 

مناقصات شرکت کنند.« 

موانع تجارت با بالروس
رئیس اتاق ایران در همایش تجاری ایران و بالروس ضمن 
تاکید بر ایجاد گروه های مشترک کاری برای شناسایی و 
رفع مشــکالت، از لزوم ایجاد کمیته مشــترک بازرگانی 
بین اتاق های دو کشور ســخن گفت. رئیس اتاق ایران 
در همایــش تجاری ایران و بــالروس با تاکید بر اهمیت 
اســتفاده از ظرفیت های دیپلماســی و توســعه روابط 
اقتصادی و تجاری کشورها، شناسایی و رفع مشکالت 
در مسیر روابط تجاری بین ایران و بالروس از طریق ایجاد 
گروه های مشــترک کاری را پیشنهاد داد. غالمحسین 
شــافعی، رئیس اتاق ایران معتقد اســت: »زمینه های 
همــکاری تجاری بین ایران و بــالروس متنوع بوده و دو 
کشــور با توجه به فراهم شدن زمینه انعقاد موافقت نامه 
تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، امکان 

تقویت سطح تعامالت تجاری با یکدیگر را دارند.« 

ســاله به آن ها تعلق گرفته است. براســاس آخرین مطالعات 
و بررســی های انجام شــده، دولت ها در ایران ســاالنه حدود 
80میلیارد دالر، برای حامل های انرژی پرداخت می کنند که 
حدود 37درصد تولید ناخالــص داخلی و بیش از چهار برابر 
بودجه عمومی  را در بر می گیرد. بــا توجه به این آمار و ارقام، 
ایــران با اختصاص بیش از 84/6درصــد یارانه به حامل های 
انرژی، رتبه دوم جهان را در نرخ پرداخت یارانه به حامل های 
انرژی به خود اختصاص داده اســت. در این شرایط مشخص 
نیســت که در صورت واگــذاری مدیریت حــوزه آب و برق به 
شــهرداری آیا این ســازمان امکان پرداخت یارانه های دولتی 
را دارد یــا خیــر، چراکه هرســاله دولت طبق ردیــف بودجه 
مشــخصی که برای وزارت نیرو در بودجه تعیین می کند برای 
یارانه های آشــکار و پنهان آن برنامه ریزی می کند، اما به نظر 

نمی رسد که چنین اتفاقی نتواند توسط شهرداری ها بیفتد. 
این در حالی است که سال ها موضوع واقعی سازی قیمت 
حامل هــای انرژی و آب و بــرق در دولت های مختلف مطرح 
بوده اما بنا به مالحظات مختلف اقتصادی و سیاسی دولت ها 
ترجیــح داده اند کــه یارانه پنهان انــرژی را متوقف نکنند. از 
ســوی دیگر اگر دولت بخواهد زیرساخت های آب و برق را به 
شــهرداری واگذار کند باید دید که آیا شهرداری امکان خرید 
آن ها را دارد یا اینکه دولت قرار است به طور کلی این بخش را 
به شهرداری هبه کند؟ ارزیابی کارشناسان و دست اندرکاران 
پروژه مطالعاتی مذکور با عنوان مردمی سازی حکمرانی هم 
بر ایــن امر صحه می گذارد که این طــرح چندان به موضوع 
قیمت گــذاری و یارانه های آب و برق توجهی نکرده اســت و 
جای این مســئله در طــرح مذکور خالی مانده اســت. البته 

دولت از ســال گذشــته برنامــه ای را برای دریافــت جریمه از 
پرمصرف های برق دنبال کرده بود. ســخنگوی صنعت برق 
پیش از این اعالم کرده بود:»دولت به دنبال طرحی بوده که 
در صورت تصویب، بالغ بر پنج میلیون مشــترک مصرف برق 
که دولت آن ها را در دسته پرمصرف قرار داده است باید بهای 
برق را مطابق بهای تمام شده پرداخت کند.« به گفته رجبی 
مشهدی »رفتار مصرفی مشترکان پرمصرف به گونه ای است 
کــه گاه بین 15 تا 20 برابر یک مشــترک کم مصرف، از برق 
استفاده می کنند.« چنین طرح هایی نشان می دهد که خود 
دولت با وجود ردیف بودجه های مشــخصی کــه برای وزارت 
نیرو و پرداخت یارانه به حوزه انرژی دارد در مواردی ســعی در 
دریافت قیمت واقعی برق از بخشی از مردم داشته است. حال 
اگر به طور کلی این بخش به شهرداری ها واگذار شود، احتماال 

باید منتظر واقعی سازی و جهش قیمتی انرژی باشیم.  
البته اگر معنی مردمی ســازی در این طرح واقعی ســازی و 
آزادسازی قیمتی باشد، احتماال این اقدام مورد استقبال طیفی 
از کارشناسان و اقتصاددان های لیبرال قرار خواهد گرفت، اما با 
این وجود این ســوال مطرح است که اساسا نهاد غیرتخصصی 
مثل شهرداری ها امکانات زیرساختی مدیریت حوزه آب و برق را 
خواهد داشت یا خیر؟ چراکه در حال حاضر نیروهای متخصص 
این حوزه در وزارت نیرو مستقر هستند و اگر قرار باشد شهرداری 
به این حوزه ورود کند، باید تمامی این نیرو ها را اســتخدام یا به 
صورت پیمان کاری برون سپاری کند که به احتمال زیاد در هر دو 
صورت هزینه های تامین و تولید آب و برق افزایش پیدا می کند 
و در نهایت قیمت تمام شــده این کاالها کــه قاعدتا باید کاالی 

عمومی باشد که توسط دولت ارائه شود، به شدت باال می رود. 

اعمال ماده 234 در مجلس
در مجلــس اعمــال مــاده 234 در دســتور کار قرار 
داده شده و قرار اســت گزارشی هم در صحن علنی 
مجلس قرائت شــود تــا از طریق قــوه قضائیه بتوان 
متخلفــان را مورد پیگیرد قانونی قرار داد. در این باره 
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس گفت: 
»براساس قانون برنامه ششم توسعه و قانون اساسی 
همــه پرداخت ها و دریافت های شــرکت های دولتی 
و وزارتخانه هــا بایــد از طریــق خزانه انجام شــود.« 
جبــار کوچکی نژاد، عضو کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلــس یازدهم در مورد اجرای حســاب واحد خزانه 
در دســتگاه های اجرایــی بــه خبرنگار مهــر گفت: 
»براساس قانون برنامه ششم توسعه و قانون اساسی 
همــه پرداخت ها و دریافت های شــرکت های دولتی 
و وزارتخانه هــا باید از طریق خزانه انجام شــود.« وی 
افــزود: »البتــه در بودجــه 1401 هــم تاکید شــده 
کــه وزارت نفــت باید تمامی حســاب های خود را در 
خزانه داری کل متمرکز کند، اما براساس گزارش های 
واصله، ده ها شرکت وابســته به وزارت نفت همچنان 
این کار را انجام نداده اند و در بانک ملت و بانک های 

دیگر شماره حساب غیرقانونی دارند.«  

از عوارض کاالها چه خبر؟
ســخنگوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت با بیان 
اینکــه فهرســت کاالهــای مشــمول کاهــش حقوق 
گمرکی حداکثر تا شــنبه اعالم می شود، گفت: »اگر 
واردکننــده ای در ســال جاری کاالهای مشــمول این 
فهرســت را با عــوارض چهــار درصد ترخیــص کرده 
باشــد، مبالغ اضافی تا یک درصد به او مسترد خواهد 
شــد.« امید قالیباف در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
»در چارچــوب حمایت از تولید داخل، وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت با بررســی زنجیره تامیــن و نقش هر 
کاال در تقویت تولیــد داخل، پس از دریافت نظر دفاتر 
تخصصــی، فهرســت 3600 کاالی مشــمول کاهش 
حقــوق گمرکی را حداکثر تا روز شــنبه به گمرک ایران 
اعالم می کند.« به گفته وی فهرست کاالهای مشمول 
کاهش حقوق گمرکی شامل 8500 ردیف تعرفه است 
کــه همه آن ها ماشــین آالت و مواد اولیه هســتند و در 
تکمیل زنجیره ارزش و تقویت تولید داخل نقش دارند. 

مانعی برای واردات خودرو نیست
در ماه گذشــته مجوز واردات خودرو رســما توســط 
دولت صادر شد و اسامی شرکت های واجد صالحیت 
برای واردات اعالم شد.  وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در ایــن خصــوص گفت: »یــک میلیارد یــورو منابع 
بــرای واردات خــودرو پیش بینــی شــده و االن تمام 
زیرســاخت ها فراهم و ثبت ســفارش آغاز شده است 
و از طــرف دولــت هیچ مانعــی در ایــن زمینه وجود 
ندارد.« رضا فاطمی امین در حاشــیه جلســه دیروز 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به گسترش 
روابــط میان ایــران و بــالروس اظهار کــرد: »اولین 
زیرســاخت  در روابط میان دو کشــور موضوع انتقال 
پول اســت که در ســفر چند هفته قبــل وزیر خارجه 
بالروس به ایران تفاهم نامه ای امضاء شــد. همچنین 
خط اعتباری صد میلیون دالری برای کشور بالروس 
تخصیص داده شــد کــه فعاالن اقتصــادی بالروس 
می توانند از ایران به کشور خود کاال ببرند و صادرات 
ما را تشویق و ترغیب می کند. عالوه بر این تهاتر بین 

دو کشور را توسعه می دهیم.« 

به طور کلی حوزه 
آب و برق طی 
سالیان گذشته 
تحت حاکمیت 

دولت اداره شده و 
یارانه  پنهان بسیار 
زیادی هر ساله به 
آن ها تعلق گرفته 

است. براساس 
آخرین مطالعات 

و بررسی های 
انجام شده، دولت ها 

در ایران ساالنه 
حدود 80میلیارد 

دالر، برای 
حامل های انرژی 
پرداخت می کنند 

که حدود 37درصد 
تولید ناخالص 

داخلی و بیش از 
چهار برابر بودجه 

عمومی  را در بر 
می گیرد

کارشناسان معقدند 
که مجلس در گام 

اول باید جزئیات 
طرح مردمی ساز 
حکمرانی را برای 

عموم منتشر می کرد 
تا کارشناسان 
و ذی نفعان از 

بخش های مختلف 
در خصوص آن نظر 
دهند و دیدگاه های 

فنی و کارشناسی 
خودشان را قبل از 

تصویب طرح به 
سیاستگذاران ارائه 

کنند

معافیت مالیاتی برای صنعت چاپ
رئیس اتحادیه چاپخانه  داران تهران از معافیت مالیاتی 
وارد کننــدگان ماشــین آالت چاپ خبــر داد و گفت: 
»واحدهــای چاپی دارای مجــوز می توانند بدون نیاز 
به تاییدیه مجزا از معافیت مربوطه بهره مند شــوند.« 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، احمد ابوالحســنی، 
رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران با اشاره به اعمال 
معافیت مالیات بر ارزش افزوده واردات ماشــین آالت 
چاپ، گفت: »وزارت اقتصاد و دارایی مهرماه امسال 
یک بخشنامه ابالغی به واحدهای تولیدی، صنعتی 
و معدنی ارســال کرد که با تشــخیص وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت، از پرداخت مالیــات ارزش افزوده بر 
واردات ماشین آالت معاف هستند.« وی با بیان اینکه 
واحدهای چاپــی با توجه به اینکه زیرمجموعه وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی هستند از پرداخت مالیات 
بــرارزش افزوده معاف نشــده بودند، ادامــه داد: »با 
تشخیص وزارت صمت، فقط برای واحدهای تولیدی، 
صنعتی و معدنی این معافیت اجرا می شــد؛ اتحادیه 
چاپخانه داران تهران به این موضوع اعتراض کرد و پس 
از رایزنی های انجام شده، واحدهای چاپی نیز در زمره 

این معافیت قرار گرفتند.« 

اقـتـصــاد
ECONOMY
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خبرنگار گروه اقتصاد
بنیامین نجفی

به سمـت آزادســـازی  آب و برق 

طرح مردمی ســازی حکمرانی در حالی در کمیســیون امور 
داخلی کشــور و شــوراهای مجلس به تصویب رســیده و در 
آستانه قانونی شــدن اســت که همچنان در خصوص آینده 
وضعیت مدیریت حوزه انرژی ابهامات و پرســش هایی وجود 
دارد. اینکه آیا قرار اســت تغییر و جهشی در قیمت آب و برق 
از طریق اجرای این طرح توسط مجلس صورت بگیرد و اینکه 
با تغییر مدیریت این حوزه کلیه امور سیاستگذاری انرژی به 
شهرداری ها واگذار می شود یا دولت همچنان نقش حاکمیتی 
خود را خواهد داشــت، همچنان در ابهام است. این طرح که 
از سال ها پیش کارهای مطالعاتی اش با هدف کوچک سازی 
دولت و تفکیک امور ملی از محلی از طریق واگذاری بخشی  
از اختیارات دولت به شــهرداری ها و دهیاری ها انجام شده و 
در حال حاضر زیر ذره بین بهارستان نشینان قرار گرفته است، 
به دنبال نوع جدیدی از حکمرانی شــهری است که در قالب 
آن بخشی از اختیارات و مسئولیت های برخی از وزارتخانه ها 
از جمله وزارت نیرو به شــهرداری واگذار می شــود. در اینجا 
مهمترین مسئله آینده قیمت و نحوه تولید و توزیع بخش آب 
و برق است که مشخص نیست شهرداری ها قرار است چگونه 

آن را در سطح شهر توزیع و قیمت گذاری کنند. 
به طــور کلی حوزه آب و برق طی ســالیان گذشــته تحت 
حاکمیــت دولت اداره شــده و یارانه  پنهان بســیار زیادی هر 

کارشناسان معقدند که مجلس در گام اول باید جزئیات این 
طرح را برای عموم منتشر می کرد تا کارشناسان و ذی نفعان از 
بخش های مختلف در خصوص آن نظر دهند و دیدگاه های فنی 
و کارشناسی خودشان را قبل از تصویب طرح به سیاستگذاران 
ارائه کنند. در شرایط فعلی به نظر می رسد که با اجرای این طرح 
به دلیل برخی خالء های موجود در آن باید منتظر موازی کاری 
میــان دســتگاه های دولتــی مثــل وزارت نیــرو و شــهرداری 
باشــیم، ضمن آنکه به دلیل نامشخص بودن تعریف و مرز امور 
تصدی گــری و امور حاکمیتی آینــده مبهمی در مــورد آینده 
قیمتــی بخش انرژی وجود دارد. در هر صورت با تصویب طرح 
مذکور شــهرداری ها باید مبلغی را از مردم بابت توزیع آب و برق 
دریافت کنند، اما اینکه روی این مبلغ یارانه ای تعلق بگیرد نقطه 

مبهمی است که نمی توان به صورت روشن به آن پاسخ داد.  
آنچه عمدتا در طرح مردمی ســازی حکمرانی مورد توجه 
قرار گرفته است، تفکیک امر ملی از امر محلی و کوچک سازی 
دولت به سیاق کشورهای توسعه یافته بوده است. به این معنا 
که نقش شــهرداری ها و دهیاری ها از طریق مدیریت محلی 
افزایش پیدا کند و دولت از نقش تصدی گری  خود بکاهد. اما 
با توجه به ســاختار بخش انرژی و وزارتخانه هایی مثل وزارت 
نیرو به نظر می رســد که چندان به پیامد هــا و آینده مدیریت 
بخش انرژی و قیمت های آن در قالب این طرح توجهی نشده 
اســت و حال باید دید آیا نمایندگان مجلس و کمیسیون های 
مربوطه نســبت به این امر واکنشــی نشــان خواهنــد داد یا 
به راحتــی رای به افزایــش اختیارات شــهرداری ها خواهند 
داد تا شــاهد یک نظم جدید برای مدیریــت، تولید و توزیع و 

قیمت گذاری آب و برق باشیم. 

تایید سردبیرویراستار/ ساعت ویرایشساعت پایانساعت شروعصفحه آرا
++++++++++

فعاالن خصوصیمدیران

سه استان به مدت هشت سال اجرا شود و بعد هم اگر موفقیت آمیز 
بود، برای کل کشور اجرایی خواهد شد. 

Ó  طرح حکمرانی محلی که در مجلس در حال بررســی است و احتماال 
قرار است به مرحله قانونی دربیاید دارای چه پیشینه  و فلسفه ای است؟ 
از مسیر این طرح قرار است چه تحوالتی در حوزه اختیارت دستگاه های 

دولتی ایجاد شود؟
طرحی کــه االن در مجلس در حال بررســی اســت، عنوانش مردمی ســازی 
حکمرانی اســت. این طرح در کمیسیون امور داخلی شوراها و مجلس شورای 
اســالمی به عنوان کمیسیون اصلی تصویب شده است و به صحن ارائه شده و 
اکنون در دستور کار صحن قرار دارد. عنوان این طرح که مردمی سازی حکمرانی 
است، برگرفته از الیحه ای است که وزارت کشور در سال 1393 به دولت ارائه داد 
و در سال 1394 هم در کمیسیون امور خاص کالنشهر تهران و سایر کالنشهر ها، 

هیئت دولت در فاز اول در کارگروه کمیسیون تخصصی خود به تصویب رسانده 
بود و به انتشــار هم رســیده بود، ولی در مراحل بعــدی در هیئت دولت مانده 
بــود، یعنی به دلیل برخی اختالفات این الیحه ارائه نشــده بود. خود الیحه ای 
که وزارت کشور پیشنهاد داد، متاثر از قانون برنامه پنج ساله پنجم بود که حکم 
می کرد وزارت کشــور مکلف است طرح جامع مدیریت شهری را تهیه کند و به 
دولت ارائه دهد. پیش نویس اولیه این طرح را هم شهرداری تهران در اوایل دولت 
اول آقای روحانی و توسط آقای قالیباف که شهردار وقت بود، یک نسخه به وزیر 
کشــور داده شد و یک نسخه هم به دکتر الریجانی رئیس وقت مجلس و از آنجا 
به کمیسیون های مربوطه ارجاع شده بود و در آنجا از وزارت کشور نظر خواسته 
بودند. اما نهایتا نسخه چهارم هم در اختیار مجلس فعلی است که تحت عنوان 
طرح در دستور کار قرار گرفته است که بحث مدیریت روستا و بهیاری ها هم به آن 
اضافه شده است. سه نسخه اول مدیریت شهری بود و این نسخه جدید مدیریت 
شهری و روستایی است. سابقه تاریخی آن هم به طور جدی به برنامه پنج ساله 
دوم کشــور برمی گردد که در سند پیوست برنامه یکی از سیاست  های مصوب 
حوزه عمران شــهری اختصاص داده شده بود که بایســتی در جهت واگذاری 
وظایف و مسئولیت هایی که دولت در حوزه مدیریت شهری دارد، به شهرداری ها 
اقدام کند و شهرداری ها هم باید به سمتی بروند که انتخابی شوند یا توسط مردم 

یا توسط شوراها انتخاب شوند. ریشه تاریخی این طرح به اینجا برمی گردد. 
Ó  به نظر می رسد که پشتوانه مطالعاتی این طرح از مدت ها قبل صورت 

گرفته باشد. 

بله. بعد از برنامه پنج ســاله دوم به این سو، کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی آن را 
در وزارت کشور داریم که عمدتا توسط مرکز مطالعات برنامه های شهری وزارت 
کشور در دهه 1370 انجام شده است و متاثر از آن مطالعات و تحقیقات که در 
آن دوره انجام شد، برخی هم به صورت کتاب منتشر شد، مثل کتاب نظام نوین 
مدیریت شهری تا مجموع کتاب های پنج جلدی تحت عنوان واگذاری وظایف 

جدید به شهرداری ها که خود مرکز مطالعات تدوین و منتشر کرده بود. 
Ó آثار و نتایج این طرح در صورت تصویب چه خواهد بود؟ 

اگر فقط خود این طرح را بحث کنیم، خیلی طرح کالنی است و قرار است که با 
تحقق این طرح اگر به قانون تبدیل شود، وظایف خیلی مهمی را در حوزه های 
مختلف شهرسازی و عمرانی، فرهنگی و اجتماعی، آموزشی و فناوری، بهداشت 
و سالمت، عمران و محیط زیستی، منابع طبیعی و امور حمل و نقل و ترافیک و 
امور خدمات و تجهیزات شهری، امور اقتصادی و تولیدی و هر آنچه دولت در این 
زمینه ها وظیفه دارد از دولت منتزع کند و به تدریج و طی یک دوره آزمایشی در 
سه استان به مدت 8 سال اجرا شود و بعد هم اگر موفقیت آمیز بود برای کل کشور 
اجرایی خواهد شد. یک اصولی برای این طرح وجود دارد که مهمترین نکته آن 
تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت ها بین ارکان امور حاکمیتی و امور 
تصدی گری است. یعنی بحث آن است که آن چیزی که حاکمیتی است در دولت 
بماند و آن چیزی که از جنس تصدی گری اســت، به دهیاری ها و شهرداری ها 
واگذار شــود. البته به صورت گام به گام و مرحله ای باید این کار صورت بپذیرد و 
طی این فرایند تمرکززدایی شــکل بگیرد تا دولت کوچک شــود و مدیریت های 

محلی مثل ســایر کشورهای دنیا در جایگاه واقعی خودشان قرار بگیرند. اینکه 
امور حاکمیتی چیســت و امور تصدی گری به چه معناست در این طرح تعریف 
شده است. اما همان طور که اشاره کردم در امور محیط زیست منابع طبیعی که 
باید به شهرداری ها و دهیاری ها واگذار شود، کلیه اقدامات مدیریتی و اجرایی و 
مطالعاتی مرتبط با سامان دهی و بهره برداری و نگهداری از عرصه های طبیعی، 
باغ ها و اراضی زراعی، جنگل ها و بیشه ها، کرانه های ساحلی و مسئله رفع آلودگی 
محیطی آب و آلودگی های صوتی که االن توسط سازمان محیط زیست و وزارت 

جهاد کشاورزی انجام می شود، باید در اختیار شهرداری قرار بگیرد. 
Ó  آیا با این طرح نقش حاکمیتی دولــت در بخش آب و برق کاهش پیدا 

می کند و به سمت نوعی آزادسازی می رویم؟
این بحث هایی نیســت که االن در این طرح مورد توجه قرار گرفته باشد. بحث 
این است وظایفی که توسط دولت انجام می شود مثل آب چه محدوده ای داشته 
باشــد. تولید آب و برق همچنان برعهده دولت است، اما وقتی به ورودی شهر 
می آید با یک قیمتی به شهرداری واگذار می شود و شهرداری هم در ازای توزیع 
آب و برق بین مردم قاعدتا یک بهای خدماتی را دریافت می کند. بنابراین اینکه آیا 
گران می شود یا ارزان می شود االن قابل تدقیق نیست. بایستی در زمان بررسی 
این طرح جزئیات چگونگی این کار به صورت دقیق تر مشخص شود، اما تجربه 
دنیا نشــان می دهد که اگر توسط مدیریت محلی یعنی شهرداری ها و نظارت 
مردم انجام شود، قطعا هزینه تمام شده هر کدام از این خدمات پایین تر خواهد 

آمد و قاعدتا با قیمت پایین تری هم می تواند در اختیار مردم قرار بگیرد.

جداسازی امور حاکمیتی از تصدی گری دولتی 
علی نوذرپور معاون پیشین سازمان شهرداری های کشور در گفت وگو با »هم میهن«:

طــرح مردمی ســازی حکمرانی، طرحــی چندین دهه ای اســت که 
تاکنــون به دالیل و اختالفات مختلف در بین نهادهای حاکمیتی و 
همین طور در درون دولت ها به مرحله اجرا درنیامده است، اما در 
حــال حاضر امید زیادی برای تصویب آن در مجلس فعلی وجود 
دارد. علی نوذرپور، معاون پیشین سازمان  شهرداری ها و شهردار 
ســابق منطقه 22 تهران در گفت وگو با »هم میهن« می گوید: 
»با تحقق این طرح اگر به قانون تبدیل شــود، وظایف خیلی 
مهمی را در حوزه های مختلف شهرسازی و عمرانی، فرهنگی 
و اجتماعی، آموزشی و فناوری، بهداشت و سالمت، عمران و 
محیط زیستی، منابع طبیعی و امور حمل و نقل و ترافیک و 
امور خدمات و تجهیزات شهری، امور اقتصادی و تولیدی 
و هر آنچه دولت در این زمینه ها وظیفــه دارد از دولت 
منتزع می شــود و به تدریج و طی یک دوره آزمایشی در 

طرح مردمی ســازی مدیریت شهری ســال ها قبل مطالعه 
آن در مراکــز مطالعاتــی رســمی انجام شــده و اکنــون قرار 
اســت به صحــن علنــی مجلس بــرود. دربــاره ایــن طرح 
حسین ایمانی جاجرمی از دست اندرکاران پروژه مطالعاتی 
مردمی سازی حکمرانی در گفت وگو با »هم میهن« می گوید: 
»سال ها در مورد این طرح مطالعه شده است. این خروجی 
که بیرون آمده از سال ها قبل از انقالب تا به امروز به موضوع 
اداره امور محلی و مســئله مهم تمرکززدایی پرداخته شــده 
اســت. بحث اساسی تمرکززدایی اســت. چون دولت بسیار 
بزرگ و لخت شــده و نمی تواند مســائل را حل وفصل کند. 
برای اینکه در حوزه هایی ورود کرده که وظیفه اش نیســت. 

اصل این کار ضرورت تفکیک امر محلی از امر ملی است.« 

Ó  طرح جامع مدیریت شــهری و روســتایی کــه در حال 
حاضر در مجلس اســت و برخی معتقدنــد که در صورت 
تصویب و اجرای آن تحولی بزرگ در زمینه کوچک سازی 
دولــت اتفــاق می افتد. با توجــه به حضور شــما در روند 
مطالعاتــی این طــرح به اعتقاد شــما آثــار آن در صورت 

تصویب چه خواهد بود؟ 
کاری که ما انجام دادیم یک پروژه مطالعاتی برای مرکز مطالعات و 
برنامه ریزی شهر تهران بود. یک کار مطالعاتی به هر صورت انجام 
شــد اما گام بعدی که باید برداشته می شد این بود که ذی نفعان 
و متاثرین از این پیشــنهاد جدید باید حتما در ارزیابی و نقد این 
مطالعه شــرکت می کردند. یعنی نمایندگانی از شــهرداری ها، 
شــورای شــهر، بخش خصوصی و دولت و جامعه مدنی باید در 
فراینــد آن حضور پیدا می کردند. این خیلی مهم اســت که قرار 
است در بخش محلی کشور یک تجدیدنظر اساسی صورت گیرد 
که به معنی یک گام اصالحی خیلی بزرگ است. بنابراین به نوعی 
این طرح باید انتشار عام پیدا کند. این شکل کالسیکی که طرح 
بــه مجلس برود، بعــد یک قانون تصویب  کنیــم و بقیه هم خبر 
نداشته باشند، باعث ایجاد هزینه های زیاد برای کشور می شود. 
از این جهت خوب اســت کــه این پیش نویس قبل از تصویب در 
مجلس انتشار عمومی پیدا کند که اگر بحث و گفت و گو و نظری 
وجود دارد شــنیده شود و درباره آن صحبت شود. اما مطالعه ای 
که ما انجام دادیم یک اصالح اساسی بود. یعنی امر ملی را از امر 
محلی تفکیک کردیم. این به این معناست که دولت باید خودش را 
کوچک کند و آن وظایفی که به صورت تصدی گرایانه دست دولت 

بوده است، به شهرداری ها منتقل شود. یعنی در واقع 
تصمیمی که در قانون برنامه ســوم عنوان شده 

بود. اینکه دولت بایــد وظایف تصدی گرایانه 
خــود در زمینــه محلــی را به شــهرداری ها و 
دهیاری هــا واگذار کند، در نتیجــه با این کار 

دولت کوچک می شــود. از آموزش و پرورش 
گرفته تا بهداشت، درمان و مسکن و اشتغال 

همگــی بــه شــهرداری ها واگــذار 
می شود تا شاهد شکل گیری 

شــهری  مدیریــت  یــک 
قدرتمند و جامع باشیم. 

Ó  تاریخــی  ســابقه 
ایــن طــرح جامع 

چیســت؟ از چه 

زمانی مطالعه آن کلید خورده است؟
سال ها در مورد این موضوع مطالعه شده است. این خروجی که 
بیرون آمده اســت از سال ها قبل از انقالب تا به امروز به موضوع 
اداره امور محلی و مســئله مهم تمرکززدایی پرداخته شده است. 
بحث اساســی تمرکززدایی اســت. چــون دولت بســیار بزرگ و 
لخت شــده و نمی تواند مسائل را حل وفصل کند. برای اینکه در 
حوزه هایی ورود کرده که وظیفه اش نیست. بخشی از این وظایف 
در حوزه امور خصوصی بوده اســت. یعنی دولت وظایف بخش 
خصوصی را گرفته اســت. این سیاســت خصوصی سازی بوده 
اســت که یک مقداری از آن اجرا شده است. یک مقدار زیادی از 
کارهای دولت هم مربوط به شــهرداری ها است. مثل آب و برق و 
مسائل مربوط به محیط زیستی. این ها کارهایی است که در همه 
جای دنیا شهرداری ها انجام می دهند. این مطالعه شده است که 
وظایف شهرداری ها در کشورهای دیگر چیست و در کدام حوزه ها 
مسئولیت دارند. حتی اسناد بین المللی که در این زمینه وجود 
دارد و کارهایی که صورت گرفته در این مطالعه دیده شده است. 
البتــه نمی دانم خروجی طرح فعلی در مجلس چقدر به روح آن 
مطالعه وفادار اســت. من از آن مطالعه صحبت می کنم. ما چند 
مدل بیشــتر برای مدیریت شــهری نداریم. برای شهرهای بزرگ 
مدل شهردار قوی را می خواهیم و برای همین شهردار باید مثل 
اعضای شورای شهر انتخابی باشد و سطوح خالی مانده مدیریت 
شهری احیاء شود مثل شوراهای منطقه ای و شهرداری های محله 
که ضرورت تشکیل آن  ها وجود دارد. نباید اینگونه باشد که مقدار 
زیــادی وظایف را از دولت بگیریم و به شــهرداری ها بدهیم و بعد 
شــهرداری تبدیل به یک دولت بزرگ در سطح شهر بشود و دچار 

ناکارآمدی شود. اصل این کار تمرکز زدایی است.  
Ó  آیا با انتقال بخش انرژی مثل آب و برق به شــهرداری ها 

باید منتظر آزادســازی قیمتی و قطع یارانه های دولت به 
آن ها باشیم؟

بحثی که ما داشــتیم این بوده است که تولید انرژی باید با دولت 
باشد ولی توزیع آن در سطح شهر دیگر وظیفه دولت نیست و این 
وظیفه شهردار ی ها اســت. شهرداری ها اگر دموکراتیک باشند، 
یعنی افرادی که به عنوان تصمیم گیر در شــهرداری ها هســتند 
از دل مطالبات مردمی بیرون آمده باشــند و همه چیز شــفاف و 
روشن باشد و فضای بازی برای مشارکت همه گروه های اجتماعی 
فراهم شده باشد، قاعدتا جنبه اجتماعی قیمت گذاری و توزیع 
خدمات را در نظر می گیرند. به نظر می رســد کــه اگر این کار به 
صورت محلی انجام داده شود، گروه های محروم و اقشاری 
که هزینه هایشان بیشتر از درآمد شان است، وضعیت 
بهتری پیدا خواهند کــرد، چون مالحظات محلی 
در نظر گرفته می شــود. ایــن مالحظات محلی در 
جاهای مختلف فرق می کند. مثــال در تهران یک 
دسته مسائل داریم، در زاهدان ممکن است مسائل 
دیگری باشد. یعنی هر جایی براساس ظرفیت هایی 
که دارد عمل می کند. تولید همچنان 
در دســت دولــت اســت، ولی 
به محــض اینکه به مرز شــهر 
می رســد در اختیار شهرداری 
قــرار می گیــرد که براســاس 
سیاست های محلی اش آن را 

توزیع کند. 

نگاه جامعه شناس

ضرورت تفکیک امر ملی از محلی
حسین ایمانی جاجرمی پژوهشگر جامعه شناسی شهری:

 دامنه اختیارات شهرداری 
با طرح مردمی سازی حکمرانی افزایش می یابد

نگاه 
کارشناس



می کنند. آمارهای وزارت ارتباطات نشان می دهد، اینستاگرام در ایران 
۴۸میلیــون و واتس آپ حدود 5۲میلیون و تلگــرام 50میلیون کاربر 
دارند؛ سه شبکه اجتماعی و پیام رسان که حاال همه شان فیلترند و به 
نظر می رسد آنطور که تعدادی از نمایندگان مجلس می گویند، فعال 

تصمیمی برای رفع فیلتر آنها وجود ندارد. 
کار به جایی رســیده که دو هفته پیش، احسان خاندوزی، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی هم گفت، فضای ناآرام طی دوماه گذشــته، ضربه 
سختی به کسب وکارهای مجازی وارد و معیشت آنها را با تنگنا مواجه 
کرده اســت: »طی یک تا دو ماه گذشته کسب وکارها  ایام سختی را 
پشت سر گذاشتند و بسیار سخت و تلخ بود که جمعی از افرادی که 

به صورت خود اشــتغالی و با تکیه بر فناوری نوین فعالیت می کردند 
با مشکل روبه رو شدند. فضای ناآرامی ها ضربه جدی به کسب وکارها  
وارد و ایام ســختی برای فعاالن این حوزه ایجاد کرد و حتما معیشت 
بسیاری از خانوارها، ناشــی از این روزهای سخت دچار تنگنا شد.« 
حاال او و کسانی مثل رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی 
از بســته های حمایتی از کســب وکارهای اینترنتــی و دادن وام های 
کم بهره به آنها خبر می دهند؛ قول هایی که البته هنوز اجرایی نشده 
و مشخص نیست که واقعا می تواند با فیلترینگ گسترده به شاغالن 

اینترنتی کمک کند یا خیر. 

نتایج یک تحقیق تازه  �
در دو ماه گذشــته بررســی های اندکی دربــاره تاثیر محدودیت های 
اینترنتی بر زندگی مردم انجام شده است؛ هفته سوم مهرماه بود که 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، نتایج یک نظرسنجی را 
منتشــر کرد؛ در این نظرسنجی از افراد پرســیده شده بود که هر روز 
تداوم محدودیت های فعلی، چه میزان خسارت به کسب وکارها وارد 
می کند؟ 5۳درصد مشــاغل اعالم کردنــد، روزانه 50میلیون تومان 
ضــرر خواهند کرد. پــس از آن دبیر اتحادیه کســب وکارهای فضای 
مجازی اعالم کرد، معیشــت ۱0میلیون نفر اکنون وابسته به فضای 
مجازی است و سازمان ملی اقتصاد دیجیتال در گزارشی اعالم کرد، 
شــبکه های اجتماعی و در رأس آنها اینســتاگرام تا ۸0درصد در بازار 
نفوذ دارند و ۳/5میلیون شــغل مرتبط با اینستاگرام با مشکل روبه رو 

شده اند. 
حاال اســتارت آپ کاریابی »جاب ویژن«، تاثیر فیلترینگ را بر زندگی 
هشت هزار نفر از مخاطبانش در دو ماه گذشته را بررسی کرده و نتایج 

این نظرسنجی را در اختیار »هم میهن« قرار داده است. 
در این نظرســنجی از هشــت هزار نفر ســوال شــده که »با توجه به 
محدودیت های اعمال شده بر اینترنت در دو ماه اخیر، چه تغییری در 
وضعیت شغلی خود داشته اید؟« و نتایج به دست آمده نشان می دهد، 
50درصد پاسخ دهندگان گفته اند، شرایط کاری شان تغییری نکرده 
اســت. حکایت 50درصد باقیمانده اما متفاوت اســت؛ ۲۳درصد از 
پاســخ دهندگان گفته اند، در این مدت و پس از فیلترینگ گســترده 
در ایــران، کارشــان را از دســت داده اند، ۱۲درصــد گفته اند امنیت 
شغلی شــان را از دســت داده و احتمال دارد به زودی تعدیل شوند و 
۱5درصد پاسخ داده اند که با کاهش یا تعویق حقوق مواجه شده اند. 

5۴درصد پاسخ دهندگان این نظرسنجی، زن و ۴6درصد مرد بوده اند. 
وضعیت سنی پاسخ دهندگان این نظرسنجی نشان می دهد 5۲درصد 
آنها بین ۲5 تا ۳۴سال، ۲6درصد بین ۱۸ تا ۲۴سال، ۱7درصد بین 
۳5 تــا ۴۴سال،ســه درصد بین ۴5 تا 5۴ســال و دو درصد در ســایر 

رده های سنی بوده اند. 
 بخش دیگر این نظرســنجی با این ســوال بررســی شــده اســت: 
»محدودیت هــای اینترنت )در پی فضای اخیر جامعه( چه تاثیری بر 
بازار اشتغال ایران داشته است؟« جواب پاسخ دهندگان به این سوال 
با موضوع بیشترین میزان کاهش نیاز به نیروی کار در بین گروه های 
شــغلی مختلف بررســی شــده و نتایج نشــان می دهد ۴6درصد از 
هشت هزار نفری که در این نظرسنجی شرکت کرده و در حوزه کاری 
دیجیتال مارکتینگ و سئو فعالیت می کرده اند، در محل های کارشان 
با کاهش نیاز به آنها روبه رو شده اند. ۳0درصد کسانی که در حوزه های 
ترجمــه، تولید محتوا، نویســندگی و ویراســتاری شــاغل بوده اند، 
۳0درصد شاغالن در حوزه فروش و بازاریابی در سطوح کارشناسی و 
مدیریتی و ۳0درصد شاغالن حوزه خدمات و پشتیبانی مشتریان هم 

شرایط مشابه داشته اند. 
ســوال دیگری کــه در این نظرســنجی مطرح شــده، دربــاره تاثیر 
محدودیت های اعمال شده بر اینترنت در دو ماه اخیر بر کار کارکنان 
یقه ســفید بازار کار است؛ یعنی کسانی که با توجه به تخصص شان، 
حقوقی بیشــتر از حقوق کارگری دریافت کرده اند. در این ســوال، 
پاسخ کارکنانی که در سه پلتفرم تلگرام، اینستاگرام و لینکدین فعالیت 
می کرده اند، بررسی شده است. حدود ۲۸درصد کسانی که در تلگرام 
کسب وکاری داشته یا فعالیت اقتصادی می کرده اند، گفته اند در این 
دو ماه شغل شــان را از دســت داده اند، ۱5درصــد گفته اند احتمال 
دارد به زودی شغل شــان را از دست بدهند، حدود ۲0درصد گفته اند 
با کاهش یا تعویق حقوق مواجه شــده و ۳9درصد گفته اند شــرایط 

کاری شان تغییری نکرده است. 
۲۸درصد کسانی که در اینستاگرام مشغول به کار اقتصادی بوده اند، 
گفته اند در این دو ماه شغل شان را از دست داده اند، ۱9درصد گفته اند 
احتمال دارد به زودی شغل شان را از دست بدهند، ۱۸درصد گفته اند 
با کاهش یا تعویق حقوق مواجه شده اند و ۳7درصد گفته اند شرایط 

حامد بیدی، 
بنیانگذار پلتفرم 

 کارزار: 
جلساتی با سایر 

استارت آپ ها برگزار 
شده درباره اینکه 

چطور می توان شرایط 
را تعدیل کرد. اما 

خیلی های شان اعالم 
کردند، نیروهای 
زیادی را تعدیل 

کرده اند یا تنها پایه 
حقوق برای شان 

واریز می کنند. برخی 
هم اعالم کردند، 
کل استارت آپ را 

واگذار می کنند و... 
تمام این اتفاقات 
بیش از همه برای 
استارت آپ های 

کوچک و متوسط 
رخ داده است؛ 

همان گروه هایی که 
تعداد نیروهای شان 

به زیر 50 نفر 
می رسد یا زمان 
زیادی از جذب 
سرمایه های شان 

گذشته بود

جــامـعـه
COMMUNITY

پنج  شنبه 3 آذر 1401
سال یکم   شماره  107
www.hammihanonline.ir

1213

کاری شان تغییری نکرده است. 
فیلترینگ بر کار متخصصانی که در لینکدین فعالیت می کنند هم تاثیر 
گذاشته است؛ ۲0درصد پاسخ دهندگان به این نظرسنجی گفته اند، 
در این مدت شغل شان را از دست داده اند، ۱0درصد گفته اند احتمال 
دارد به زودی شغل شان را از دست بدهند، ۱۲درصد گفته اند با کاهش 
یا تعویق حقوق مواجه بوده اند و 5۸درصد گفته اند شرایط کاری شان 
تغییری نکرده اســت. نتیجه ای که از این نمودار می توان گرفت این 
اســت که طیف افرادی که بیشترین آســیب را دیده اند، تازه کارها و 
تازه واردهای مشغول به کار در اینستاگرام و تلگرام بوده و افرادی که در 
شبکه اجتماعی لینکدین فعالیت می کرده اند، کمتر آسیب دیده اند. 

تعطیلی استارت آپ ها؛ کوه یخ �
پلتفــرم کارزار، یکــی از اســتارت آپ های تولید محتــوا و جمع  آوری 
امضاســت که در هفته  اول فیلترینگ اینترنــت، از پا درآمد و به گفته 
حامد بیدی، بنیانگذاری این پلتفرم، 90درصــد از کاربران کارزار به 
محض فیلترینگ، ریزش کردنــد و فقط ۱0درصد از مخاطبان باقی 
ماندند. همه اینها در حالی بود که این پلتفرم، سایت رسمی هم دارد 
اما مخاطبان از طریق شــبکه های اجتماعی مثل واتس آپ، تلگرام 
و اینســتاگرام با این پلتفرم در ارتباط بودند. از سوی دیگر بخشی از 
محتوا ازطریق کاربران اشترا ک گذاری می شد که با قطع اینترنت تمام 

اینها متوقف شد. 
 او درباره تاثیر فیلترینگ بر فعالیت استارت آپ ها توضیح بیشتری به 
هم  میهن می دهد. به گفته او، بســیاری از استارت آپ ها به این دلیل 
که نمی خواهند برندشــان صدمه ببیند، به ویژه اینکه در فرآیندهای 
ســرمایه گذاری و جذب ســرمایه، نمی خواهند مشــکلی برای شان 
پیش آید، معمــوال اخباری درباره تعدیل نیرو یا توقف فعالیت شــان 
منتشر نمی کنند. به همین دلیل نمی توان اطالعات دقیقی درباره 
تعطیلی این استارت آ پ ها به دست آورد. بنابراین آنچه درباره آسیب 
دیدن این پلتفرم ها منتشر می شود، ماجرای همان کوه یخی است. 
با این همه اما بیدی درباره شــرایطی که کارزار را به تعطیلی کشاند، 
توضیح بیشتری می دهد: »در کارزار، ۲۳نفر فعالیت می کردند، حدود 
۴0درصــد از کارکنان زن بودند و 60درصد مرد. حاال از آن گروه فقط 
چهار نفر باقی مانده اند؛ سه نفر که موسس هستند و یک نفر منشی. 
همه اینها در شرایطی است که سرمایه استارت آپ ها نیروی انسانی 
آن اســت. نظر اصلی این است که تیم را با هر زحمتی که باشد، نگه 
داشــت. چراکه تیم برای اســتارت آپ بسیار مهم اســت. این نیروها 

آموزش دیده اند.«
بیدی درباره فعالیت کارزار و فشــارهایی که منجر به تعطیلی آن شد 
هم می گوید: »در اوایل شــروع اعتراضات به ما اعالم شــد که اجازه 
نداریــم به موضوعات مرتبــط به اعتراضات یا حجــاب و... ورود پیدا 
کنیم. درحالی که انبوهی از کارزارها را می شــد ثبت و ازطریق امضا، 
منتشرشــان کرد. در همــان ابتدا هم به دلیل انتشــار یکــی از این 
کارزارها که نمی توانم موضوعش را بگویم، به دادســرای اوین احضار 
و با قید کفالت آزاد شــدم. محدودیت هایی که اعمال شــد، شاید از 
خود فیلترینگ و قطع اینترنت، ضربه بیشتری به فعالیت ما زد. این 
در حالــی بود که کارزار، یک پلتفرم بومی و داخلی بود.« او می گوید: 
»اگــر اجازه می دادند بخشــی از کارزارهایی که از ســوی مردم ثبت 
شد، تایید و منتشر می شــد، کارزار می توانست فضای اعتراضات را 
منطقی تر کند. اما این مسئله هم تحمل نشد. به ما اجازه داده نشد 
آینه ای در برابر جامعه باشــیم و هر آنچه در سطح جامعه رخ می دهد 
را بازتاب دهیم. وقتی جامعه دچار بحران جدی می  شــود و پلتفرمی 
مانند کارزار در این زمینه فعالیتی نمی کند، مردم هم اعتمادشان را از 
دست می دهند. برای کارزار هم چنین اتفاقی افتاد. مردم موضوعاتی 
را به صورت کارزار ثبت می کردند که در اعتراض به بازداشت ها، شیوه 
برخورد با معترضان در خیابان، فعالیت گشت ارشاد، حجاب و... بود. 
درحالی که ما نمی توانستیم آنها را منتشر کنیم.« بنیانگذار استارت آپ 
کارزار بــا اعالم ریــزش 90درصد از مخاطبــان این پلتفرم می گوید: 
»درآمدها هم به ۱0درصد رسید و منجر به مشکالت جدی شد. همین 
مسئله سبب شد تا با اعضای تیم خداحافظی کنیم. برخی از این افراد 
دانشــجوهایی بودند که در دوره های آموزشی که من مدرسش بودم، 
شــرکت کرده بودند. آنها در طول این سال ها در مکان های مختلفی 
مشــغول به فعالیت شده بودند که طی این دو ماه اخیر متوجه شدم 
تعداد زیادی از آنها را هم تعدیل کرده اند. در این زمینه پیام های زیادی 

به ما می رسد.« 
به گفته بیدی، جلساتی با سایر استارت آپ ها برگزار شده درباره اینکه 
چطور می توان شرایط را تعدیل کرد. اما خیلی های شان اعالم کردند، 
نیروهــای زیادی را تعدیل کرده اند یا تنها پایه حقوق برای شــان واریز 
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خبرسازان از جامعه چه خبر؟

بیکاری گسترده در پی فیلترینگ 
گزارش هم میهن از نتایج نظرسنجی از 8هزارنفر 

درباره تاثیر محدودیت اینترنت بر بیکاری ایرانی ها

دو ماه از گســترده شــدن فیلترینگ در ایران می گذرد و در همه این 
مدت فعاالن اقتصادی، فضای مجازی و حتی مسئوالن دولتی درباره 
از بین رفتن کسب و کارهای اینترنتی زیادی هشدار داده اند. تعدادی 
از کارشناســان کســب و کار می گویند، در دو ماه گذشته بین ۲50 تا 
۳00هزار شــغل از بین رفته است و احتمال بیکاری ۱0میلیون نفر 
در ایران وجود دارد؛ آن هم در شرایطی که ایران 7۲میلیون نفر کاربر 
اینترنتی دارد و حدود 55درصد آنها از شبکه های اجتماعی استفاده 

می کنند. برخی هم اعالم کردند، کل استارت آپ را واگذار می کنند 
و... تمــام این اتفاقات بیش از همه برای اســتارت آپ های کوچک و 
متوسط رخ داده است؛ همان گروه هایی که تعداد نیروهای شان به زیر 
50 نفر می رسد یا زمان زیادی از جذب سرمایه های شان گذشته بود. 
او می گوید، بسیاری از استارت آپ هایی که فعال مشغول فعالیت اند، 
گفتند که در صورت ادامه این روند، درنهایت تا بهمن ماه توانایی ادامه 

دارند.
تاثیــر محتــوای فعالیــت اســتارت آپ ها در ایجــاد محدودیــت در 
فعالیت های شــان، نکته دیگری اســت که بیدی دربــاره آن توضیح 
می دهد: »استارت آپ هایی که خدمات شان میان بیزنس هاست، با 
تاخیر تحت تاثیر قرار می گیرند اما خدماتی که با کاربران در ارتباط اند 
هم زودتر تاثیر می گیرند، هم بیشتر. در این میان پلتفرم های محتوایی 
بیش از همه تحت فشــار هستند. مدیرعامل آپارات اخیرا در توئیتی 
اعــالم کــرده بود، از او خواســته اند فیلــم »وی فور وندتــا« را از روی 
فیلیمو و آپارات حذف کنند؛ چراکه این فیلم محتوای انقالبی دارد. 
او هم اعتراض کرده بود. به طور مشخص پلتفرم هایی که کاربرمحور 
هستند، در این شرایط تحت فشار بیشتری قرار دارند و با آنها رفتارهای 

سلیقه ای می شود.«

4 گروه بیشترین آسیب را دیدند �
بیدی می گوید، زمزمه های استفاده از اینترنت داخلی قبل از این 
هم شنیده می شــد، اما هیچ کس  تصور نمی کرد به این صورت 
و شدت این اتفاق بیفتد: »سیاست کلی نظام مبنی بر این بود 
که شبکه ملی اطالعات، جایگزین اینترنت شود و دسترسی به 
اینترنت به صورت محدود، مقطعی و طبقه بندی شــده باشد. 
مصوبات آن هم در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده بود 
ازجمله آن سند طرح معماری کالن شبکه ملی اطالعات بود که 
شهریورماه 99 در همین شورا مصوب شد. به هر حال تصمیم و 
اراده بر محدودیت استفاده از اینترنت بود اما همان زمان با دیوار 
محکم افکار عمومی مواجه شــد. دولت قبلی و فعلی توجیهی 
برای اجرای آن نداشــت، حتی طرح صیانت هم متوقف شــد. 
اما حــاال باتوجه به اتفاقات فعلی، بهترین بهانــه و توجیه برای 
اعمال آن است.« براساس اعالم بنیانگذار کارزار، فیلترینگ تنها 
روی استارت آپ ها و کسب وکارهای اینترنتی تاثیر نگذاشت، در 
الیه های دیگر کسب وکار که ماهیت اینترنتی هم ندارند و تنها از 
اینترنت کمک می گیرند هم، ضربه وارد شده است. مثل روابط 
عمومی ها و بخش هایی که با مشــتریان در ارتباط هستند، آنها 
به طور مستقیم، اینترنتی نیستند اما از شبکه های اجتماعی برای 
بازاریابی استفاده می کنند. این بخش هم به شدت آسیب دیده 
اســت، اما آمار دقیقی وجود ندارد. او می گوید: »فروشگاه های 
فیزیکی هم تحت تاثیر فیلترینگ قرار گرفته اند و فری لنســرها 
یا همــان آزادکارها هم در همین دایره قــرار می گیرند. بنابراین 
به طور کلی می توان گفت چهاردسته از وضعیت فعلی اینترنت 
آســیب دیده اند؛ یکی کســب وکارهای اینترنتی است، دومی 
استارت آپ ها، ســوم فروشــگاه های فیزیکی و کسب وکارهای 
غیراینترنتی و چهارم فری لنسرها.« براساس اعالم بیدی، اینکه 
در آینده چه سرنوشــتی در انتظار این گروه هاســت مشــخص 
نیســت. اما به هر حال، مشــخص اســت که اینترنت به صورت 
محدود و طبقاتی در اختیار مــردم قرار گیرد. یعنی مردم حتی 
برای دسترسی به بخش هایی از اینترنت از وی پی ان های قانونی 

اســتفاده کنند. در این وی پی ان ها، هویت آنها احراز می شود. 
مثال احتماال اساتید می توانند از این طریق به یوتیوب دسترسی 
پیدا کنند. این اقدام به هر حال تبعیض ایجاد می کند و ورود به 

حریم خصوصی افراد است. 

ارسال نامه های محرمانه به مسئوالن رده باال �
حسین اسالمی، رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای 
اســتان تهران هم به هم میهن می گوید، در ابتدای اعمال فیلترینگ 
۱00شرکت، اطالعات شان را در اختیار آنها قرار دادند که درباره تاثیر 
محدودیت اینترنت بر کسب وکارها بود. او ادامه می دهد: »در کنار این 
بررسی، ۱۳تشکل و ۱۲00نفر از اعضای صنف و کارکنان آنها نامه ای 
خطاب به رئیس جمهوری نوشــتیم که در آن بحث دسترسی آزاد به 
اینترنت و آزادی بازداشت شدگان این حوزه مطرح شده بود. البته حاال 

بیشتر این افراد آزاد شده اند و امیدواریم سایر افراد هم آزاد شوند.« 
اواسط آبان ماه بود که خبری درباره حمایت مالی از کسب وکارهای 
اینترنتی آمد؛ معافیت های مالیاتی، خدمات پرداخت، تضمین پیدا 
کردن دنبال کننده ها در شبکه های اجتماعی، دادن تسهیالت و... 
جزو این بسته های حمایتی است. اسالمی نسبت به این بسته های 
حمایتی انتقاد می کند. او می گوید: »به جای اینکه بسته حمایتی 
ارائه شــود، باید موانع از بین برود تا بتوان اینترنت را به شــرایط قبل 
برگرداند. باید وضعیتی ایجاد شــود که پلتفرم ها دوباره فعال شوند. 
رفــع موانع و محدودیت ها، مهم تر از بحث های حمایتی اســت. در 
کنار آن باید بســته های حمایتی با نگاه کرامت انســانی ارائه شود، 
نه به عنــوان یک صدقه. باید کمک شــود که کســب وکارها دوباره 
زنده شــوند. باید از بخش خصوصی اســتفاده بیشتر کرد، هر چند 
همچنان از حمایت های دولتی اســتقبال می شــود.« او اتفاقی که 
برای کسب و کارهای اینترنتی رخ داده را به یک زلزله تشبیه می کند: 
»ما در این مدت نامه های محرمانه ای به وزیر ارتباطات نوشتیم، نامه 
محکمــی هم به وزیر اقتصاد و رئیس ســازمان امــور مالیاتی درباره 
تقســیط و معافیت های مالیاتی فرســتادیم، نامه ای هــم که برای 
رئیس جمهوری نوشته بودیم از طرف او، به وزیر اطالعات و وزیر کشور 
ارجاع شده است. همچنان هم پیگیر ماجرا هستیم. صرف نامه ها 
کمک ســاز نیست، بلکه جلسات متعددی هم با نهادهای امنیتی و 
مجموعه های مرتبط با دولت داشتیم.« اسالمی می گوید، مسئوالن 
رسیدگی به این مسائل را موکول می کنند به زمانی که شرایط عادی 
شــود، به ویژه دربــاره موضوعاتی مانند دسترســی آزاد به اینترنت و 
بازداشــتی های این حوزه: »امیدواریم در شرایط عادی با عقالنیت 
بیشتر تصمیمات گرفته شود تا درمجموع وضعیت برد برد برای فضای 
کســب وکار ایجاد شود. ما با معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
جلســه خوبی داشــتیم، نوع نگاه شان هم ســازنده بود، اما مسئله 
اینجاست که در مقام عمل کمتر شاهد تطابق عمل و صحبت های 

دوستان هستیم.« 
رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در 
ادامه اعالم می کند، تا حدود دو هفته دیگر، بررسی  جدیدی منتشر 
می شــود که قطعا آمارهای متفاوتی نســبت به گزارش قبلی دارد: 
»به هر حال وضعیت به گونه ای اســت که افراد خودشان را با شرایط 
تطبیق می دهند و ممکن است بخشی از مشکالت رفع شود، اما آنچه 
دیده می شود خروج حجم باالیی از نیروی انسانی از این فضا و توقف 
سرمایه گذاری درازمدت است. ممکن است در ظاهر وضعیت بهبود 

یابد، اما به معنی بهبود حال وهوای کسب وکارهای دیجیتال نیست.«

جزئیات قرارداد جدید بیمه
رئیس کانــون عالی بازنشســتگان تامین اجتماعی خبر 
داده که قرارداد با شــرکت آتیه سازان حافظ با کانون عالی 
بازنشستگان تامین اجتماعی مجددا منعقد شده است. 
محمد اســدی، رئیس کانــون عالی کارگران بازنشســته 
تامین اجتماعــی در این باره گفــت: »فعالیت و خدمات 
بیمه تکمیلی بازنشستگان با همکاری شرکت آتیه سازان 
حافــظ در حال انجام اســت و باوجود مذاکــرات ۱0روزه 
اخیر ما با طرفین سازمان تامین اجتماعی و شرکت بیمه 
تکمیلی، کماکان خدمت رســانی در حوزه بیمه تکمیلی 
ادامه دارد.« اسدی با بیان اینکه در رابطه با سهم مشارکت 
سازمان تامین اجتماعی و سایر جزئیات اندک هنوز نتیجه 
نهایی صورت نگرفته است، گفت: »تعهدات بیمه تکمیلی 
بازنشســتگان با این وجود حتی یک پله بیشتر از گذشته 
درحال انجام است؛ این یک پله تقریبا ۸0درصد بیشتر از 
تعهدات گذشته است که این تعهدات به طورکلی به صورت 
برخط و )آنالین( ارائه می شود. البته در گذشته نیز خدمات 
آنالیــن بیمه تکمیلی وجود داشــت، اما از امــروز به بعد، 
به منظور رفاه حال بازنشستگان، به صورت گسترده و شامل 
تقریبا تمام خدمات بیمه تکمیلی خواهد بود. این خدمات 
به همراه ارائه معرفی نامه های برخط تا ســاعت ۱۲شــب 
پاسخگوی نیازهای بیمه تکمیلی بازنشستگان صندوق 

تامین اجتماعی است.« 

کارگاه متروپل توقیف شد
کارگاه ســاختمان متروپل آبادان به دلیل رعایت نکردن 
مسائل ایمنی، توقیف شد. به گزارش ایلنا، آریا دوست، 
مدیر اجرای طرح های عمرانی منطقه آزاد اروند گفت: 
»با حکم دادستانی، کارگاه متروپل به دلیل رعایت نشدن 
مسائل ایمنی و تردد افراد متفرقه، توقیف شده است.« 
او ادامه داد: »خیابان های منتهی به ساختمان متروپل 
تا شعاع 60متر به وسیله جداکننده های ترافیکی بسته 
شدند تا از تردد خودروها جلوگیری شود. نیروی انتظامی 
نیز برای جلوگیری از تردد افراد متفرقه، در محل مستقر 
شــد.« مدیر اجرای طرح های عمرانی منطقه آزاد اروند 
گفت: »تمام واحدهای مســکونی و تجاری در محدوده 
ساختمان متروپل باید تخلیه شوند، اما متاسفانه بعضی 
افراد در این زمینه همکاری نمی کنند، به همین دلیل در 
مکاتبه با دادستانی خواستار همکاری نیروی انتظامی 
برای تخلیه ســاختمان های اطراف متروپل شدیم تا در 
صورت فراهم شــدن شرایط الزم تا ۱0روز آینده قسمت 

باقی مانده ساختمان متروپل تخریب شود.« 

آنتی بیوتیک  سهمیه ای شد 
نایب رئیس انجمن داروسازان می گوید، در حال حاضر 
هنوز کمبود ســرم به طور کامل برطرف نشــده اســت، 
آنتی بیوتیک هــا و برخی داروهای ســرماخوردگی هم 
به صورت ســهمیه ای به داروخانه ها داده می شــود، اما 
وضعیت نایاب ندارند و با مراجعه به داروخانه های دولتی 
این داروها یافت می شوند. علی فاطمی درباره وضعیت 
کنونی بازار دارویی کشور گفت: »اکنون نمی توان گفت 
مشکالت دارویی در بازار رفع شده است. در دو هفته اخیر 
وارد شدن دارو به بازار به نحوی بوده که برخی کمبودها 
به صورت موردی کاهش یافتند. انواع آنتی بیوتیک های 
ایرانــی و خارجی بــه داروخانه ها داده شــده که نتایج 
ایــن اختصاص باعث بهتر شــدن وضعیت دارو شــده 
است. برخی شــربت های دارای کمبود قابل مالحظه 
مثل شربت ضدحساســیت ازجمله دیفن هیدرامین و 
اکســپکتورانت برای سرفه اکنون کم وبیش در دسترس 

هستند.« 

هشدار پلیس درباره یک پیامک 
رئیس پلیس فتای تهران بــزرگ می گوید، کالهبرداران 
با درســت کــردن آدرس اینترنتی پیامکــی با محتوای 
»پرونده اغتشاشــات شــما در ســایت زیر« درنهایت با 
ترغیب شــهروندان را هدف کالهبــرداری قرار خواهند 
داد. داوود معظمی گودرزی در این باره گفت: »پیامک 
»پرونده اغتشاشات شما در ســایت زیر« جعلی است. 
اخیرا پیامک های لینک دار با محتوای پرونده اغتشاشات 
شــما در ســایت زیر از ســوی مجرمان ســایبری برای 
شــهروندان ارسال شده که پلیس فتا اعالم می کند این 
پیامک هــا جعلی اســت.« او ادامــه داد: »در این روش 
از کالهبــرداری، کالهبرداران با درســت کــردن آدرس 
اینترنتی پیامکی با محتوای »پرونده اغتشاشــات شما 
در ســایت زیر« درنهایت با ترغیب شــهروندان را هدف 
کالهبــرداری قــرار خواهند داد.« رئیــس پلیس فتای 
پایتخت ادامه داد: »لینک معرفی شده در این پیامک ها 
حاوی یک بدافزار است و مجرمان اینترنتی با این شگرد 
مجرمانه، اطالعات کارت بانکی متقاضیان را به سرقت 
می برند و بــا نقض کردن حریم خصوصی شــهروندان 
)دسترسی به اطالعات شــخصی(، نسبت به برداشت 

غیرمجاز از حساب بانکی آن ها نیز اقدام می کنند.«

توضیح درباره آرمیتا عباسی
مرکز رســانه قوه قضائیه روز گذشــته توضیحاتی را 
درباره آرمیتا عباســی از بازداشت شــدگان حوادث 
اخیر منتشــر کــرده اســت. در این گــزارش آمده 
است:»روزهای گذشته، در فضای مجازی ادعاهایی 
در رابطــه با دختری به نام آرمیتا عباســی منتشــر 
شــد، مبنی بر اینکه بعد از یک هفته بازداشت، به 
بیمارستانی در کرج منتقل شــده و در بیمارستان 
مشخص شده اســت که وی مورد تجاوز قرار گرفته 
اســت.« در همین رابطه حسین فاضلی هریکندی 
رئیــس کل دادگســتری اســتان البرز گفــت: »با 
توجه به گزارش ســازمان اطالعات سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی، دو نفر در شهرستان ساوجبالغ 
دستگیر شدند که در اقاریر خود اعالم کردند فردی 
کــه به عنوان سرشــبکه این دو نفر را برای انتشــار 
فراخوان هــا و مطالب در فضای مجــازی هدایت و 
تغذیه می کرده، خانمی به نام آرمیتا عباسی است. 
صفحه مجازی این فــرد در فضای مجازی اقدام به 
انتشار فراخوان برای اغتشاش می کرده است، این 
افراد قصد داشتند تا با استفاده از کوکتل مولوتوف 
بــه پایگاه هــای بســیج، کانکس هــای انتظامی و 
کالنتری های این منطقه حمله و اقدام به آشــوب 
کنند.« در ادامه فاضلی هریکندی اظهار کرد:»پس 
از دریافت این اقاریر دســتور بازداشــت و بازرســی 
منزل خانم عباسی در کرج صادر شد. در بازرسی از 
منزل این خانم چند بطری ۱/5لیتری بنزین، ۱0 
عدد کوکتل مولوتوف آماده و تعدادی فندک کشف 
شد. پس از تفهیم اتهامات، این فرد به بازداشتگاه 
اعزام شــد کــه در تاریخ ۲5 مهرماه اعــالم کرد که 
روده هایش مشــکل دارد که با توجــه به ادعای وی 
با دســتور قضایی این خانم برای بررسی موضوع و 
درمان به بیمارســتان امام علی)ع( کرج اعزام شد. 
ادعای تجاوز از اســاس دروغ اســت. پس از انجام 
معاینات پزشــکی مشــخص شــد که این خانم از 
گذشته دارای مشکالت گوارشی مربوط به بیماری 
هموروئید بوده و در معاینات انجام شــده مشخص 
شد که در حال حاضر مشکل خاصی ندارد و کمتر 
از ۲۴ساعت از بیمارستان ترخیص شد که به محض 
مرخص شــدن، دستوراتی مبنی بر انجام معاینات 
تکمیلی برای این فرد صادر شد تا در ادامه مشکلی 
برای سالمتی وی ایجاد نشــود. این خانم به دلیل 
نوع اتهــام و جرایم و اینکه لیدر اغتشاشــات بوده 
و اقالم و تجهیزات آشــوبگرانه از منزل وی کشــف 
شده، با صدور قرار تعقیب بازداشت موقت در زندان 
فردیس به ســر می برد و همچنین براساس قانون با 
خانواده خود در تماس است. شایعات منتشرشده 
در مــورد فوت یــا تجاوز به این فرد از اســاس کذب 

است و صحت ندارد.« 

حقوق افراد، دموکراســی و حقوق بشر به طور سنتی بر  جامعه و سازمان های غیردولتی و غیرانتفاعی اش استوار 1
و متمرکزاند. نهادها در یک جامعه ضامن بقا و دوام آن و نگهبانان 
دلیرش هستند. به ویژه اگر آن نهادها بر محور اقتصاد بنا شده و 
سامان بخش کسب وکار افراد باشند. کشف نهاد و سیستم توسط 
انسان گرچه ضد فردمحوری و در تقابل با کیش شخصیت بود، اما 
به هیچ وجه در ضدیت یا تقابل با فرد انسانی نبود؛ چراکه نهادها از 
واحدهایی شکل گرفته اند که درنهایت فردی هدایت آن واحد را 

برعهده می گیرند.
به همین نحو نهادهــای غیردولتی، غیرانتفاعی به ویژه  کسب وکارها نیز از واحدهای کوچک تری شکل گرفته اند. 2
واحدی به نام شــغل. شــغل همان نقطه ای اســت که نهادها و 
اشخاص در هم تنیده می شوند. اشخاص استعدادهای شان را در 
اختیار نهادها قرار می دهند و درازای آن از نهاد پاداش می گیرند. 
این پاداش گاهی در سازمان های مردم نهاد و غیرانتفاعی است و 
در قالــب دســتیابی فــرد بــه آرمــان مشــترک یــا گاهــی در 
کسب وکارهاست و در قالب پرداخت های مالی. در هرحال آنچه 
مهم است اینکه شغل پیوندگاه فرد و نهاد است و نهادها ضامن بقا 
و قوام جامعه. جامعه ای که عجم اوغلو قوی بودنش را یک ضرورت 

برای ماندن در »راه باریک آزادی« می داند.
بنابراین شغل هرگز فقط یک شغل نیست. هر شغل بزرگ  یا کوچک، دائمی یا موقت، از سویی در ارتباط گسترده با 3
جامعه است )ازطریق نهاد یا کسب وکار( و از سوی دیگر در پیوندی 

ناگسستنی با روح انسان است. هر شغل به دلیل ارتباط گسترده 
با جامعه، در سرنوشت یک کشور و به دلیل پیوند با روح انسان، در 
سرنوشت یک فرد نقش دارد. کارهایی که فرد انسانی در راستای 
شــغل خود انجام می دهد، توأمان و به نرمی و میناگرانه در حال 
شــکل دادن به سرنوشــت فرد و جامعه ای است که در آن زیست 
می کند. از همین رو اســت که مشاهده وضعیت شغل ها در یک 
جامعه ضــرورت دارد. اگر حال و روز شــغل ها )همان واحدهای 
کوچک نهادهای جامعه( دلگرم کننده بود یعنی حال نهادهای 
جامعه خوب است و خوب بودن نهادها مستقیما به معنای خوب 
بودن حال جامعه اســت. ایــن روند می تواند در جامعــه ای و در 
برهه هایی معکوس نیز باشد. لذا شغل یکی از نبض های جامعه 

است که با پیمایش آن حال و روز کلی جامعه روشن خواهد شد.
آنچه رسالت ما در پلتفرم کاریابی جاب ویژن است، رصد  حال وروز مشاغل است. جامعه را از گذرگاه شغل هایش 4
می نگریــم تا نبــض جامعه را رها نکرده باشــیم. پــس از اعمال 
محدودیت های اینترنت، نگرانی های متعددی از هر سوی جامعه 
به گوش می رســید. اما این اتفاق چه پیامدی برای جامعه دارد؟ 
یک پاسخ آن است که پیامد همانی است که برای شغل ها دارد. اما 
کلی گویی و ابهام سال هاســت گریبانگیر ماست. بنابراین برای 
پرهیز از این آفت ویرانگر باید با زبان آمار سخن گفت. باید هر روز 
آن را رصد کرد و اگر جایی موجب نگرانی بود، چاره ای اندیشید. 
این آمار حاصل یک نظرسنجی دو سویه است. در سوی اول آن از 
بیش از هشت هزار نفر از فعاالن بازار کار، اثر محدودیت های این 
روزهای اینترنت را بر شغل شان پرسیده ایم و در سوی دوم آمار، نیاز 
به نیروی کار را بررسی کرده ایم. نتایج خود سخن می گفتند. حال 

شغل ها خوب نیست، پس حال جامعه هم خوب نیست.

مشاغل در راه باریک آزادی
نگاه کارشناس

کارشناس ارتباطات
سیدستار میراحمدی گروه جامعه

الناز محمدی، زهرا جعفرزاده

حسین اسالمی، 
رئیس هیئت مدیره 

سازمان نظام صنفی 
رایانه ای استان 

 تهران: 
به جای اینکه 

بسته حمایتی ارائه 
شود، باید موانع از 

بین برود تا بتوان 
اینترنت را به شرایط 
قبل برگرداند. باید 

وضعیتی ایجاد 
شود که پلتفرم ها 

دوباره فعال 
شوند. رفع موانع 
و محدودیت ها، 

مهم تر از بحث های 
حمایتی است

گزارش 
تحقیقی



نگاهی بــه عناوین پرفروش های کتــاب این روزها، خبــر از اتفاقی 
مبــارک می دهــد. اگر تا پیــش از ایــن کتاب هایی که ذیــل عنوان 
کلی »خودشناســی و خودسازی« دســته بندی می شوند پرفروش 
بودند، آن چه از 25 شهریورماه 1401 به این سو رخ داد، کتاب هایی 
در  »آیشــمن  »توتالیتاریســم«،  بی قدرتــان«،  »قــدرت  چــون 

اورشــلیم )گزارشــی در باب ابتذال شر(«، »خشــم شهری: شورش 
طردشــدگان«، »کمونیســم رفت، مــا ماندیم و حتــی خندیدیم« 
و... را باالتر نشــانده اســت. اتفاقی که هم در تهــران، هم در دیگر 
شــهرهای ایران قابل مشاهده است.  برای به دست آوردن عناوین 
کتاب هــای پرفــروش هر ماه، در غیــاب اطالعات و آمار رســمی در 
ســایت خانه کتاب و ادبیات ایــران، راهی پیِش روی اهالی رســانه 
نیســت، جز تماس با کتاب فروشی ها و پرس وجو از آن ها؛ مسیری 
کــه روزنامه »هم میهن« پیش از این برای به دســت آوردن عناوین 
پرفــروش مهرمــاه 1401 طی کــرد و بــرای اطــالع از پرفروش های 
آبان ماه نیز همان راه را پیمود. تماس با چهار کتابفروشی در تهران؛ 

چشمه، بیدگل، ثالث و شــهر کتاب مرکزی و شش کتابفروشی در 
دیگر شهرهای ایران؛ شــیراز، رشت، شهرکرد، مشــهد، یزد و تبریز 
و پرس وجــو در مــورد پنج عنــوان پرفروش آبان ماه شــان نشــان 
می دهــد، در این ماه نیز همچون مهرمــاه، کتاب هایی با موضوع 
زنان، جنبش های معاصر، تاریخ، جامعه شناســی و علوم سیاسی 
در صــدر پرفروش ها قرار گرفته انــد و روال ســابق را، عادت مان را 
به دیدن عناوین کتاب های »خودشناســی و خودسازی« در میان 
پرفروش ها، برهم زده اند. در این میان مخاطبان اگر خواســته اند 
رمان هم بخوانند، انتخاب شــان جورج اورول بوده اســت  یا سراغ 

»مزرعه حیوانات« رفته اند یا »1984«. 

خبرنگار گروه فرهنگ 
نرگس کیانی

استثنایی که قانون شد �
امان از دســت ایــن مارادونا. زنده و مرده او دســت از ســر 
جهــان برنمی دارد. تا زنده بود هر کالمی کــه بر زبان می راند و 
هر حرکتی که می کرد، به تیتر یک رسانه ها بدل می شد و اینک 
که در میان مان نیســت، انگار چیزی کم داریم. جهان را حتی 
اگر نظم و قاعده ساخته باشــد، با مارادونا دیگر تردیدی نماند 
که آنارشیســم و خالف قاعده بودن نیز زیبایی های خاص خود 
را دارد. اهمیت او البته فقط در این نبود که آنارشیستی یکه تاز 
بــود. نه؛ او از معدود آنارشیســت هایی بود که بــر تمام قوانین 
شورید اما خود قانونی تازه بنیاد کرد؛ قانون مارادونا: »قواعدش 
مجموعه ای از استثناهاســت. همواره می خواست در موردش 

این وصله  به من نمی چسبد!
در ویدئویــی که از صحبت های جــواد خیابانی، 
مجــری و گزارشــگر تلویزیــون بعــد از پیــروزی 
عربستان در برابر آرژانتین در ویژه برنامه جام جهانی 
۲۰۲۲ شــبکه ورزش ســیما در فضــای مجازی 
دست به دست می شود، این مجری اظهار می کند: 
»تیمی که مردم پشت آن نباشند، دو زار نمی ارزد و 
دلیل برد عربستان، حمایت ملی از این تیم بود و 
دلیل باخت ایران، عدم حمایت از تیم ملی.« حاال 
این گزارشــگر با انتشار ویدئویی از خود در فضای 
مجــازی، توضیحاتی را مطرح و پخش ســخنان 
تقطیع شده اش را یک شیطنت رسانه ای خوانده 
اســت. او در این مورد گفته اســت: »جمالتی از 
من پخش شــده که خالصه شــده یک پاراگراف 
طوالنی اســت. لطف کنید این وصله ها را به من 
نچسبانید. این شیطنت رسانه ای را ادامه ندهید. 
اگر می خواهید درباره جمالت من قضاوت کنید، 
کل جمالت در سایت تلوبیون، برنامه جام ۲۰۲۲ 

و سایت شبکه ورزش موجود است.« 

75 متقاضی سودای سیمرغ 
طبق اعالم روابط عمومی چهل ویکمین جشنواره 
بین المللــی فیلم فجر که قرار اســت از ۱۲ تا ۲۲ 
بهمن ماه ســال جاری به دبیــری مجتبی امینی 
برگزار شــود، طــی فرصت یک ماهه ثبت نــام آثار 
سینمایی در سامانه جشنواره که تا پایان آبان ماه 
ادامه داشــت، تهیه کنندگان ۷۵ اثر درخواســت 
خــود را برای حضور در بخش ســودای ســیمرغ 
)مسابقه ســینمای ایران( ثبت کرده اند. براساس 
ایــن خبر، هیئــت انتخاب مســابقه بخش ملی، 
بازبینی فیلم های متقاضی حضور را از ۱۵ آذرماه 
آغــاز و تــا ۱۵ دی ماه اســامی فیلم های منتخب 
را برای حضور در بخش مســابقه ســینمای ایران 
چهل ویکمین جشــنواره بین المللــی فیلم فجر 
اعالم خواهد کرد. این خبر در حالی اعالم شــده 
است که بازداشت دو نفر از بازیگران زن سینمای 
ایران؛ کتایون ریاحی و هنگامه قاضیانی و بیانیه 
خانه سینما در واکنش به این اتفاق، آن چه را برای 
جشنواره چهل ویکم رخ خواهد داد، در هاله ای از 

ابهام فرو برده است. 

واکنش وزیر ارشاد به خانه سینما 
محمدمهدی اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی به بیانیه اخیر خانه سینما که در بخشی 
از آن چنین آمده اســت: »درصورتی که تهدیدها 
و بازداشت ها پایان نیافته و سینماگران بازداشت 
شده آزاد نشوند، از اعضای خود خواهد خواست 
دســت به اعتصاب زده، از همکاری با پروژه های 
ســینمایی و تلویزیونی خودداری کرده و در برابر 
سازمان ســینمایی تحصن کنند.« واکنش نشان 
داد. او در گفت وگــو بــا ایســنا گفته اســت: »از 
هیئت مدیره خانه ســینما که بیانیه صادر کردند، 
می خواهیم به وظیفه صنفی و حرفه ای خود عمل 
کــرده و به ما کمک کنند تا مســائل خاتمه یابد. 
استفاده از لحن های غیردوستانه کمکی نمی کند 
جز اینکــه تنش ها افــزوده می شــود.« او افزوده 
اســت: »فضای تروریسم رسانه ای سعی در ایجاد 
ابهام و دروغ کرده و ما از دوستان هنرمند خود هم 

می خواهیم اختالفات را دامن نزنند.« 

فــرهنـگ
CULTURE
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استثنا قائل شــوند.« در این قانون جدید می شد با دست، گل 
ســالم زد. چقدر تحلیل های دقیق نوشته شده که بگوید هیچ 
عضوی از اعضای بدن انســان به اندازه دســت، مرتکب جرم و 
جنایت نشده است و به همین دلیل در فوتبال استفاده از دست 
را نهی کردند و بر بازی با پا تاکید گذاشــتند که شاید همانقدر 
که دست نشانه جنگ و خونریزی است، فوتبال و نبرد ساق ها، 
نمــاد صلح و تمدن باشــند. مارادونا اما بر همــه این تحلیل ها 
خندید و به همه فهماند فوتبال هم مانند سیاست، جنگ است، 
منتهــا با زبانی دیگر. دیگر قصه جنگ فالکلند و انتقام مارادونا 
از انگلیسی ها را برای تان اینجا نمی نویسم. بسیاری گفته اند و 
البد تا االن خوانده اید. مارادونا اصال یاغی بود، البته یاغی گری 
نیازمند جســارت جنگجویی نیز هســت. او بیش از هر چیز و 
قبل از اینکه فوتبالیست، مربی، دیوانه، عیاش یا هر چیز دیگر 
باشد، یاغی ای جنگجو بود. از بچگی یاغی بار آمده بود. کودکی 
در خانواده ای فقیر و حاشیه نشــین که یاد گرفت بجنگد و جلو 
برود. با این همه جنگجویی صرف نبود. اینقدر هوش و حواس 
داشت که بداند بدون عقبه و بی مایه فطیر است. آخر همه چیز 
که فوتبال نبود. در فوتبال جنگیدن، جنگ با بازیکنانی بود که 
مبهوت تکنیک او می شدند. او اما سودای بهترین فوتبالیست 
شدن را نداشت. الاقل از زمانی به بعد فهمید که هزار گل زدن 
و پله شدن و رزومه ساختن، به کارش نمی آید: »یک وقت هایی 
می شنوم که می گویند باید مثل پله هزار تا گل بزنم. نمی فهمم 
برای چی. آن وقت هــزار تا گل برایم آرامش می آورد؟« فهمیده 
بود کــه آمارها، آرامــش نمی آورند و گمشــده او همواره گویی 
همین آرامش بود. آرامشــی که همواره در همان خانه کودکی 
خود آن را باز می جســت؛ نزد دون دیــه گوی پدر و دونیا توتای 
مــادر. دیدارش در جوانی بــا پله به ظاهر تاثیر زیــادی روی او 
گذاشته بود، اما هرچه جلوتر رفت، زاویه اش با این ستاره معقول 
و الگوی فوتبالیســت اتوکشیده، بیشتر شد. روزهای اول دیدار 
بــرای همه از بزرگی او می گفت و توصیه هــا و تواضعش را برای 
دیگران بازگو می کرد. اما آن سرخوشی و شیطنتی که تنها با آن 
می توانست روح سرکش اش را اندکی تسکین بخشد، سنخیتی 
با توصیه های بهداشــتی و اخالقی مرد برزیلی نداشت. شاید 
فقط تا آنجا به حرف های پله عمل کرد که حواسش به هر روی 
به خانواده اش باشد و مهم تر از همه: »از تشویق استقبال کن، 

اما برای تشویق شدن زندگی نکن.«

زندگی چیزی جز بحران نیست �
زندگی او را در یک کلمه، می توان »بحران« نامید. طبیعی 
نیز بود که وقتی آنگونه در زمین شعبده به راه بیاندازی، راهت 
به جاهای دیگر نیز بکشــد؛ به رسانه، به اقتصاد، به سیاست و 
به قلب مردم و همه اینها به درجاتی یعنی بحران. راه یافتن به 
آخری و محبوب مانــدن در آن را خوب بلد بود. با آن همه گند 
و گرفتاری که در زندگی خصوصی اش داشــت، می توانســت 
چونان ابلیســی ابدی به یاد آورده شــود؛ او اما از مردم بود، با 
مــردم ماند و در مــردم مرد. مردم او را می پرســتیدند و بیهوده 
نبود که حتی طرفدارانش برای او کلیســایی به نام مارادونا راه 

انداختند: »مارادونا فروشی نیست، مارادونا رفتنی نیست. اون 
میراث ملیه، مارادونا آرژانتینه.« اینها البته به جو کشوری که در 
آن زندگی می کرد نیز ربطی وثیق داشــت. آرژانتینی ها مانند 
عموم مردمان آمریکای التین پوپولیست پرور هستند و محبوب 
شدن در آن خیلی سخت نیست. انصاف اما اگر داشته باشیم، 
باید بپذیریم که محبوب ماندن به آسانی محبوب شدن نیست 
و مارادونا این یکی را نیز فوت آب بود. البته کارنامه اش نیز نظیر 
سیاستمداران پوپولیستی که برخی از آنها رفیقان مورد ستایش 
نیز بودند، سیاه نبود. سیاست و اقتصاد با او کار داشت، اما او 
مسئله اش هیچ کدام از اینها نبود. وقتی به ناپل رفت، گویی بار 
دیگر به ریشه هایش بازگشت و شد قهرمان ناپلی های جنوبی 
در برابر شمالی های پولدار. خود را در مقام رهبر انتقام گیرنده 
متصور شــد و ناپلی ها هم در او شــمایل یک قدیس را یافتند. 
با این همه آنجا هم پس از آن همه درخشــش، سر و کارش به 
دادگاه کشــیده شــد، فهمید که ماجرا خیلی پیچیده تر از آن 
است که گمان می برد. دیگر مســئله رفاقت های جون جونی 
و کوکائیــن نبود. نه قضیه قصه حکــم و دادگاه و زندان بود. او 
اما از همه اینها هم جســت. این توانایی را داشــت که در عین 
حال که با ســرمایه دارها می پلکد و با شرکت های چندملیتی 
قراردادهــای کالن می بنــدد، نزد مــردم، ناجی تلقی شــود. 
همیشــه گمان می برد که در جنگ با قدرت هاســت و جایی را 
که باید می ایســتاد، روبه روی آنها تعریف می کرد. وقتی کمی 
پخته تر نیز شد و از چپ و راست سیاست نیز اندکی سردرآورد، 
دیگر راه مانورهای سیاســی را نیز خوب بلد شــد. با این همه، 
مسئله تنها سیاست نیز نبود. وقتی کاسترو را ستایش می کرد، 
او را تنها رهبری سیاســی در برابر قدرت های مســلط جهانی 
نمی دید؛ کاســترو بیشتر برای او حکم پدری مهربان را داشت 
که هروقت پسرش به مشکل برمی خورد، آغوشش را به روی او 

می گشود.

فرزند عزیزدردانه خدا �
 با او نمی شــد عادی رفتار کرد. درســت وقتی همه مدعی 
بودند به پایان خط رسیده است، در جام جهانی 94 و در همان 
دو بازی اول چنان درخشید که جهان، انگشت به دهان ماند: 
»از لجنزار بیا بیرون و آسمانی شو.« داستان دوپینگ او هم که 
شکل گرفت، کمتر کسی خواست باور کند که او مقصر باشد. 
پای ژائو هاوالنژ و خیلی های دیگر به میان آمد، اما او انگار همان 
بچه معصومی بود که همه می خواستند او را پیش مردم خراب 
کنند. چه فرقی می کرد؟ او منزه یا مقصر، این شانس را داشت 
که همیشــه برنده باشد. خودش این را به خدا نسبت می داد: 
»فقط یک خدا وجــود دارد. او بچه دارد و بعضی بچه هایش را 
بیشتر از بقیه دوست دارد. من هم یکی از بچه هایی هستم که 
از همه برایش عزیزترند. برای همین است که می گذارد اینقدر 
خــوش بگذرانم.« قبلترهــا هم به خودش و خدا اشــاره کرده 
بود. وقتی فرزند عزیــز دردانه خدا بود و گاهی خود را نماینده 

مستقیم او تلقی می کرد و »دست خدا« می نامید.
با این تفاســیر، کتابی دربــاره مارادونــا را چگونه می توان 

معرفی کرد؟ او معروف ترین آدم هاست اما انگار قلم نمی تواند 
درباره او همان کاری را بکند که موقع مواجهه با آدم معروف ها 
رایج است؛ ذکر رزومه ای مشعشع از القا، عناوین، جوایز و... نه 
این دســت معرفی نامه ها الاقل به درد مارادونا نمی خورد. آخر 
هرجور که نگاه شــود، مارادونا را نمی شــود در چنین لیستی 
از افتخــارات محصور کرد. جفایی اســت گویــی در حقش. او 
آمیــزه ای غریب از چیزهایی عجیب اســت کــه وقتی در کنار 
هم قــرار می گیرند، قضاوت های معمول آدمــی را دچار تنش 
و اختالل  و بســیاری از چیزهای متناقــض را در کنار یکدیگر 
توجیه پذیر می کنند. مارادونا چیزی از جنس قهرمانان هومری 
اســت؛ گویی با عینک های رایج این جهان نمی تــوان آنان را 
به درســتی نگریست. آنان آفریده شــده اند تا تحسین بشوند 
و ناکامی، ضعف و خطاهای شــان بیشــتر ترحــم برانگیزند تا 
اینکه مایه تردید و تهاجم شــود. حتی خودش نیز گاهی میان 
خود خانگی و بی شــیله پیله اش و مارادونای بزرگی که جهان 
می ستود، فاصله می انداخت و مثال می گفت: »کاال که نیستم، 
فوتبالیستم! با ماندنم توی کشور دارم ریسک بزرگی می کنم، 
چــون اگر اتفاقــی برای مارادونــا بیفتد، دیگر بــه هیچ دردی 
نمی خورد.« مارادونا تنها نام نیســت؛ صفتی است برای همه 
شورشــی های دوست داشــتنی این دنیا. درباره او، کم کتاب 
نوشــته نشده، کم فیلم و موسیقی ساخته نشده. واقع امر من 
نیز آن بقیه کتاب ها را که گفته می شود بیش از ۵۰کتاب است، 
نخوانده ام تا راحت بنویســم کتاب گیم باالگه، بهترین کتابی 
اســت که می توان درباره مارادونا خواند. بنابراین باید به عادل 
فردوسی پور و علی شهروز به خاطر این انتخاب تبریک گفت. 
ترجمه البته روان و ســرخوش اســت و در تناسبی تام با رندی 
مســتتر در زندگی مارادونا و قلم گزارشگر باالگه پرورانده شده 
و این به راستی شایسته تحسین است. باالگه کتاب را در چهار 
بخــش و بیش از 4۰فصل تنظیم کرده و در اثری که بیشــتر از 
جنس گزارش اســت تا تحلیل، کوشــیده زندگی خصوصی و 
عمومی او را که در بســیاری از مواقع ارتباطی مســتقیم نیز با 
یکدیگر داشتند، بازنمایی کند؛ از وضعیت خانوادگی مارادونا 
و دارودســته رفقای دردسرســاز تا هنرنمایی های بی مانند در 
مســتطیل سبز به خصوص در دو جام جهانی مکزیک ۱986 و 
ایتالیای ۱99۰. از روابط خاص با رســانه ها، مدیران بارسلونا، 
ناپولــی، بوکاجونیــوز و فیفــا تا نحــوه دلربایی یگانــه از قلب 
عاشقان سینه چاکی که هر خبری از او را در هوا می قاپیدند. از 
افسردگی هایی که او را به دامان مواد، الکل و شب نشینی های 
خطرساز کشاند تا شور و شیدایی قدرتمندی که او را همواره تا 
دم مرگ می برد، اما زنده بــاز می گرداند. باالگه برای پروراندن 
این روایت جذاب تا توانســته با اطرافیان و افراد موثر در زندگی 
او مصاحبه کرده و به اینجا و آنجا ســر زده است. با این تفاسیر 
به نظــرم حتی برای کســانی نیز که چندان صنمــی با فوتبال 
ندارند، خواندن »مارادونا« جذاب خواهد بود؛ روایتی از کودکی 
تا مرگ با همه فرازونشیب های فوتبالی و غیرفوتبالی مردی که 
یک درس بزرگ برای همه ما داشت: »همیشه یادت باشه هیچ 

قراردادی، جای زندگی کردن را نمی گیره.«

اجرا با اشک 
این آب آشامیدنی نیست/ طاها محمدی 

»مــن ناراحتم از شــرایط پیش آمده و روزی نیســت که 
قطره های اشک از چشمانم پایین نیاید، اما مگر چیزی 
جز این است که تئاتر همیشه حرفی برای گفتن داشته 
و ماهیت تئاتر به جمالت و نقدهای درونش اســت؟!« 
این جمالت آغازین یادداشت طاها محمدی، کارگردان 
»این آب آشامیدنی نیست«، است که این روزها براساس 
نمایشــنامه ای از وودی آلن در ســالن شماره ۲ پردیس 
ســپند روی صحنه رفته و قرار اســت اجرای آن تا هفتم 
آذرمــاه، هر روز ســاعت ۱8 و 4۵ دقیقه بــا مدت زمان 
یک ساعت و ۵۰دقیقه و قیمت بلیت 8۰هزار تومان ادامه 
داشته باشــد. کارگردان این نمایش در پایان یادداشت 
خود نوشــته، امیدوار اســت همان طور کــه او به عقاید 
دیگــران احترام می گذارد، دیگران هم به نظر و عقاید او 

احترام بگذارند. 

نتوانستیم به تعویق بیاندازیم  
کمدی اکتشافات/ حامد وکیلی 

»دریاساالر کریستوفر بار کلمبوس، معروف به کریستف 
کلمب با کشتی معروف خود، سانتا ماریا به قصد کشف 
مســیری تازه  به هند، راهی اقیانوس می شــود.« این 
خالصه داســتان نمایش »کمدی اکتشــافات« است 
که براساس متنی از امید  طاهری، با دراماتورژی علی 
صبــوری و کارگردانــی حامد وکیلــی در پردیس تئاتر 
شــهرزاد روی صحنه رفته و قرار است تا ۱8 آذرماه، هر 
روز ســاعت ۱9 با مدت زمان یک ســاعت و ۲۰دقیقه و 
قیمت بلیت ۷۰ تا ۱۵۰هزار تومان به اجرای خود ادامه 
دهد. وکیلی پیش تر در مــورد اجرای متنی کمدی در 
این شــرایط، ضمن اشاره به اینکه تمرین های نمایش 
حدود چهار ماه طول کشیده است، به هنرآنالین چنین 
گفته بود: »متاســفانه در پی اتفاقات اخیر، زمان آغاز 
اجرای نمایش چندبار تغییــر کرد و دنبال آن بودیم در 
شرایط بهتری روی صحنه برویم، اما از آنجا که نمایش 
تهیه کننده دارد و قراردادی منعقد شــده، نتوانســتیم 

زمان اجرا را بیش از این به تعویق بیاندازیم.«

درامی از زندگی وودی آلن
پاهای آدم چقدر می تونه دراز باشه؟/ مجید ابراهیم زاده 

»پاهای آدم چقــدر می تونه دراز باشــه؟« آنطور که در 
ســایت محل فروش بلیت اش آمده، کنسرت- نمایش 
است. نکته ای که نویسنده، طراح و کارگردانش، مجید 
ابراهیم زاده در مورد آن نیز به مهر توضیح داده و »پاهای 
آدم چقدر می تونه دراز باشــه؟« را کامال موزیکال و یک 
کنسرت- تئاتر خوانده است. او درباره موضوع نمایش 
هــم گفته، این اثــر یک درام اجتماعــی درباره زندگی 
وودی آلن اســت که بخشــی از آن برگرفته از واقعیت و 
بخشی زاییده ذهن اســت. او همچنین این نمایش را 
یک کالژ ترکیبی از تکه پاره هایی خوانده که به هم ربط 
پیدا می کنند و یک کمدی سیاه می سازند. »پاهای آدم 
چقدر می تونه دراز باشــه؟« قرار است اگر اعتراضات، 
اتفاقــات و حــوادث این روزهــای ایــران مجالی برای 
تماشای تئاتر بگذارد، با قیمت بلیت ۱۰۰هزار تومان و 
مدت زمان دو ساعت، تا ۲۵ آذرماه هر روز ساعت ۱8 و 

3۰دقیقه در تاالر حافظ روی صحنه برود. 

مارادونا این توانایی 
را داشت که در 
عین حال که با 

سرمایه دارها می پلکد 
و با شرکت های 

چندملیتی 
قراردادهای کالن 

می بندد، نزد مردم، 
ناجی تلقی شود. 

همیشه گمان می برد 
که در جنگ با 

قدرت هاست و جایی 
که باید می ایستاد، 

روبه روی آنها تعریف 
می کرد. وقتی کمی 

پخته تر نیز شد و 
از چپ و راست 

سیاست نیز اندکی 
سردرآورد، دیگر راه 
مانورهای سیاسی را 

نیز خوب بلد شد

تایید سردبیرویراستار/ ساعت ویرایشساعت پایانساعت شروعصفحه آرا
++++++++++

روی صحنه  خبرسازان

روانشناسی زرد کماکان در قعر 
»قدرت بی قدرتان«، »توتالیتاریسم« و »استبداد: بیست درس از قرن بیستم« از جمله کتاب های پرفروش این روزهاست 

شهر کتاب مرکزی )تهران(:  �
ناشر مترجم نویسنده عنوان کتاب 

نشر نو احسان کیانی خواه واتسالف هاول قدرت بی قدرتان 

 محمدصالح مت هیگکتابخانه نیمه شب 
کتاب کوله پشتی نورانی زاده 

ثالث محسن ثالثی هانا آرنت توتالیتاریسم 

نیلوفر مصطفی مفیدی ارنستو ساباتو تونل 

یک روز از زندگی ایوان 
فرهنگ نشر نو رضا فرخ فال آلکساندر سولژنیتسین دنیسوویچ 

کتابفروشی بیدگل )تهران(:  �
ناشر مترجم نویسنده عنوان کتاب 

نشر نو احسان کیانی خواه واتسالف هاول قدرت بی قدرتان 

کرگدن زهرا شمس آریل دورفمن شکستن طلسم وحشت 

ثالث محسن ثالثی هانا آرنت توتالیتاریسم 

استبداد: بیست درس از 
فرهنگ نشر نو پژمان طهرانیان تیموتی اسنایدر قرن بیستم 

خشم شهری: خشم 
مجید ابراهیم پور، بنفشه مصطفی دیکچ طردشدگان 

خسروی، نیما شکرایی 
نشر چرخ )از خانواده 

فرهنگی چشمه( 

کتابفروشی چشمه )تهران(:  �
ناشر مترجم نویسنده عنوان کتاب 

نشر نو احسان کیانی خواه واتسالف هاول قدرت بی قدرتان 

استبداد: بیست درس از قرن 
فرهنگ نشر نو پژمان طهرانیان تیموتی اسنایدر بیستم 

خشم شهری: شورش 
مجید ابراهیم پور، بنفشه مصطفی دیکچ طردشدگان 

خسروی، نیما شکرایی 
نشر چرخ )از خانواده 

فرهنگی چشمه( 

نشر نو شبنم سعادت مری بی یرد زنان و قدرت 

کرگدن زهرا شمس آریل دورفمن شکستن طلسم وحشت 

کتابفروشی ثالث )تهران(:  �
ناشر مترجم نویسنده عنوان کتاب 

ثالث محسن ثالثی هانا آرنت توتالیتاریسم 

ثالث بیژن اشتری دزموند چام رولت سرخ 

ثالث سعید کشاورزی، مریم کریمی هنک جانستون جنبش اجتماعی چیست؟ 
ثالث امین حسینیون مت هیگ کتابخانه نیمه شب 

ثالث ماجده مطلبی رادی دویل زنی که به در و دیوار می خورد 

فروشگاه شیرازه )شیراز(:  �
ناشر مترجم نویسنده عنوان کتاب 

به روایت مدرسه آلن رام کردن سرمایه داری 
کرگدن کاوه بهبهانی دوباتن

ثالث محسن ثالثی هانا آرنت توتالیتاریسم 

خشم شهری: شورش 
مجید ابراهیم پور، بنفشه مصطفی دیکچطردشدگان 

خسروی، نیما شکرایی
نشر چرخ )از خانواده 

فرهنگی چشمه(

آگاه مرتضي كالنتریان موریل باربری ظرافت جوجه تیغی 

هکتور گارسیا و ایکیگای 
ثالث گلی نژادی فرانچسک میرالس 

فروشگاه کتاب اردیبهشت  )رشت(:  �
ناشر مترجم نویسنده عنوان کتاب 

الگوی کودک سالم 
حاصل تالش جمعی 

از کارشناسان موسسه  
پژوهشی کودکان دنیا 

موسسه پژوهشی -
کودکان دنیا 

نون سحر قدیمی آلیس فینی سنگ، کاغذ، قیچی 

نشرنو احسان کیانی خواه واتسالف هاول قدرت بی قدرتان 

نیلوفر -بهرام صادقی ملکوت 

چشمه یلدا بیدختی نژاد فئودور داستایفسکی نازنین 

3کتاِب آفتاب )شهرکرد(: �
ناشر مترجم نویسنده عنوان کتاب 

بینش نو -پونه مقیمی تکه هایی از یک کل منسجم 

کمونیسم رفت، ما ماندیم 
گمان رویا رضوانی اسالونکا دراکولیچو حتی خندیدیم 

نشر نو احسان کیانی خواه واتسالف هاول قدرت بی قدرتان 

نون میالد بابانژاد، الهه مرادی آدام سیلورا هر دو درنهایت می میرند 

ایران بان الهام مقدس ایزابل عابدی نجوا 

شهر کتاب مشهد:  �
ناشر مترجم نویسنده عنوان کتاب 

نیلوفر صالح حسینی جورج اورول 1984 

چشمه کاوه میرعباسی جورج اورول مزرعه حیوانات 

برج زهرا شمس هانا آرنت آیشمن در اورشلیم 

کمونیسم رفت، ما ماندیم 
گمان رویا رضوانی اسالونکا دراکولیچو حتی خندیدیم 

ایران بر لبه تیغ )گفتارهای 
جامعه شناسی سیاسی و 

سیاست عمومی( 
روزنه -محمد فاضلی 

شهر کتاب یزد:  �
ناشر مترجم نویسنده عنوان کتاب 

ثالث بیژن اشتری رندال وود/ کارمینه دولوکا خودآموز دیکتاتورها 

ثالث بیژن اشتری آلیسون پارجتر قذافی )ظهور تاسقوط( 

امید علیه امید )روشنفکران 
روسیه در دوره وحشت 

استالینی( 
ثالث بیژن اشتری نادژدا ماندلشتام

نیلوفر حسن کامشاد یوستین گردر دنیای سوفی 
بینش نو -پونه مقیمی تکه هایی از یک کل منسجم 

شهر کتاب تبریز:  �
ناشر مترجم نویسنده عنوان کتاب 

چشمه کاوه میرعباسی جورج اورول 1984 

پاندای بزرگ و اژدهای 
میلکان نازنین فیروزی جیمز نوربری کوچک 

نشر کتاب مجازی ملیحه فخاری ون پیونگ سون بادام 

نشر کتاب مجازی فروزان صاعدی جیمز.آر.دوتی مغازه جادویی 

کوله پشتی محمدصالح نورانی زاده مت هیگ کتابخانه نیمه شب 

نگاهی به کتاب »مارادونا« گیم باالگه 

ـاصفت است ـارادون م

پنج عنوان پرفروش 10 کتابفروشی در تهران و دیگر شهرهای ایران )آبان ماه(



نگاه آخر

تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 روزهای عجیب و سختی را تجربه 
می کند. جدای از ســنگین ترین شکســت تاریخ فوتبال ایــران در تاریخ این 
مسابقات، رویکرد بخشی از مردم نسبت به بازیکنان با واکنش های متفاوتی 
روبه رو شده است. کارلوس کی روش نیز با لحنی آشنا بعد از دیدار با انگلیس 
با انتقاد از جو حاکم در ورزشگاه گفت، هوادارانی که قصد حمایت از بازیکنان 
را ندارند، بهتر اســت به ورزشگاه نیایند. تیم ملی ای که در جام جهانی 2018 
حتی با شکست اش در جام جهانی هم تشویق هواداران خود را داشت، حاال 
در شــرایط متفاوتی باید به مصاف یاران گرت بیل برود که می خواهند بعد از 

64سال، شگفتی سازی کنند.

فضایملتهباطرافتیمملی �
بــرای تحلیل اینکه چــرا حمایت مردم از تیم ملی فوتبال نســبت به قبل 
متفاوت است، باید اتفاقات یکی، دو هفته اخیر را بررسی کنیم. بعد از دیدار 
بازیکنــان و کادر فنی تیم ملی ایران با رئیس جمهــور که طبق روال دوره های 
پیشین انجام شد، عکس هایی از بازیکنان منتشر شد که فضا را برای بازیکنان 
ایران سخت کرد. بعد از بازی اول اما فیلم هایی منتشر شد که نشان می داد آن 
عکس ها احتماال با غرض منتشر شده تا هجمه ای کم سابقه به بازیکنان وارد 
شود. این روزها بی تفاوتی نسبت به نتایج تیم ملی در کنار حمایت از بازیکنان 
شــکل گرفته؛ فضای دوقطبی و ملتهبی که بیانگر این روزهای جامعه ایران 
اســت. جواد خیابانی شب گذشته در برنامه تلویزیونی شبکه ورزش اعتراف 
تلخی را بیان کرد: »تیمی که مردم پشــت اش نباشند، دوزار نمی ارزد، مردم 
باید تیم را حمایت کنند تا تیم موفق شود. دلیل موفقیت عربستان، حمایت 
همه جانبه مردم این کشــور از تیم ملی کشورشــان بود، اما در تیم ملی ما این 
اتفاق رخ نداد«. هرچند جواد خیابانی با انتشار پستی اینستاگرامی نسبت به 
مواضعش کمی عقب نشینی کرد و گفت، این فقط بخشی از صحبت های من 

بوده و برای تحلیل حرف های من باید 30دقیقه صحبت من را گوش کنید.
فرزاد آشوبی، پیشکسوت پرسپولیس و تیم ملی ایران در گفت و گو با 
»هم   میهن« معتقد است، عدم استقبال از سوی مردم را باید در رفتار بازیکنان 
جست و جو کرد: »این امر متاســفانه حقیقت دارد که تیم ملی فعلی حمایت 
بخشی از مردم را از دست داده و آن انرژی ای که در گذشته همراه با ملی پوشان 
بــوده، در این دوره به هیچ عنوان دیده نمی شــود. این اتفــاق را باید در رفتار 
اشتباه و ناصواب ملی پوشان ایران جست وجو کرد. همه ما می دانیم که بخش 
بزرگی از موفقیت ها، شــهرت و رشــد فوتبالی بازیکنان به خصوص بازیکنان 
تیم های پرهوادار، مربوط به حمایت مردم بوده است. پس تحت هر شرایطی 

باید خواسته ها و احترام ویژه مردم رعایت و محترم شمرده شود.«
حمید درخشان، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران نیز در گفت و گو 
با »هم میهن« می گوید، مردم از بازیکنان انتظاراتی دارند که برآورده نشــده 
و طبیعی اســت باتوجه به اتفاقات اخیــر، اولویت مردم فوتبال نباشــد و از 
بازیکنان هم دلگیر شــده باشند. درخشان در ادامه این گفت و گو می گوید: 
»حمایت باید دوطرفه باشد و بررسی شود که خواسته هواداران از بازیکنانی 
که شهرت شــان را مدیون مردم هســتند تا چه میزان اجابت شده است. در 
حال حاضر مردم از بازیکنان تیم ملی دل شکســته هستند و امیدوارم پیش 
از دیدار ایران و ولز شــرایط طوری پیش برود که هم حمایت مردمی افزایش 
پیــدا کند، هم تیم ملی بتواند با پیروزی مقابل ولز، روحیه مردم را باال ببرد.« 
درخشــان بیش از هفت سال در لیگ ستارگان قطر بازی کرده و اتفاقا چهره 
شناخته شــده ای در فوتبال کشــور میزبان جام جهانی است. او درخصوص 
چرایی رد دعوت فدراســیون فوتبال کشــور قطر برای تماشای جام جهانی 
گفت: »بنا بر دالیلی که دارم، ترجیح دادم در ایران بمانم. من دوســت دارم 
مردم را خوشــحال ببینم و مشــکالت عدیده ای که دارند، زودتر حل شــود. 
مشــکالت معیشتی و ناراحتی مردم زیاد است، به همین دلیل راضی نشدم 

در این شرایط به قطر بروم.«
هرکسیحمایتنمیکندبهورزشگاهنیاید �

کارلوس کی روش بعد از شکست سنگین ایران مقابل انگلیس، فعالیت 
گســترده ای در شــبکه های اجتماعی داشــت. او ابتدا با انتشار ویدئویی 
اینســتاگرامی اعالم کرد، بازیکنان تیم ملی، دشمن مردم نیستند. فردای 
شکست نیز با انتشار پستی اینستاگرامی به انتقاد گسترده هواداران پاسخ 
عجیبــی داد: »نباید نگران هوادارنماها باشــیم. نباید بــه حرف های این 
تماشاگرنماهای غیرواقعی و هیجان زده توجه کنیم!« همچنین در نشست 
خبــری بعد از تقابل با انگلیــس نیز کی روش با ادبیاتی آشــنا که پیش تر 
شنیده بودیم، به منتقدان تیم ملی گفت: »هرکسی که قصد ندارد تیم ملی 

را حمایت کند، بهتر است به ورزشگاه نیاید«.
فــرزاد آشــوبی نیز با انتقاد از لحــن کی روش گفت: »آقــای کی روش از 
روزی که با تصمیم اشتباه برخی افراد هدایت تیم ملی را برعهده گرفت، کار 
را به جایی رســانده که به خودش اجازه می دهد فراتر از جایگاهی که دارد، 
اظهارنظر و به مردم بی احترامی کند. عملکرد تیم ملی ایران مقابل انگلیس 
چنان ضعیف بود که فرار رو به جلو را از ســوی کی روش شــاهد هستیم؛ از 
زمانی که کی روش لیست نهایی را اعالم کرد و بازیکنان خوبی که طی دو، سه 
سال اخیر عصای دست اسکوچیچ بودند را خط زد و رجوع شد به افرادی که 
مورد اعتمادش بودند. کی روش در گذشته و حال نشان داده صاحب سبک 
نیست و زمانی که توپ در اختیار بازیکنان ایران است، نمی دانند باید چه کار 
کنند«. محمد مایلی کهن، سرمربی سابق تیم ملی ایران نیز در گفت وگویی 
به انتقاد شــدید از صحبت های کی روش پرداخت و گفت: »نباید برای مردم 
تعیین تکلیف کند«. مایلی کهن معتقد اســت، »بــا هر فرد دیگری تیم ملی 

راهی جام جهانی می شد، این شکست را متحمل نمی شدیم.«

دوریملیپوشان �
انتشــار عکس های با لبخند بازیکنان که در ســایت فیفا منتشــر شد، 
انتقادات به ملی پوشان را افزایش داد. فیلم هایی در فضای مجازی منتشر 
شــد که بسیاری از مردم نسبت به شکســت تیم ملی مقابل شاگردان گرت 
ســاوت گیت بی تفاوت بودند. مهدی طارمی نیز طی مصاحبه ای با سایت 
فیفا گفت، اصال سیاسی نیست و فقط برای فوتبال بازی کردن به اینجا آمده، 
به همین دلیل نمی خواهد نســبت به شرایط کشور صحبتی داشته باشد. 
طارمی در حالی می گوید فردی سیاسی نیست که در انتقاد از خبرنگار فیفا 
گفت: »چرا از من نسبت به جنگ روسیه و اوکراین سوالی نمی پرسید؟« از 
دید مهدی طارمی ظاهرا حمله نظامی روســیه به اوکراین، اتفاق سیاســی 
محســوب نمی شــود. فرزاد آشــوبی درباره رویکرد متفاوت مــردم در قبال 
ملی پوشان ایران در قیاس با گذشته می گوید، طبیعی است به خاطر شرایط 
روز بخشی از مردم رویکرد مثبتی نسبت به آنها نداشته باشند: »جزو معدود 
دفعاتی بود که بخشــی از مردم از شکست تیم ملی ابراز خوشحالی کردند. 
چنین اتفاقی نشان می دهد بازیکنان تیم ملی باید در گفتارشان باتوجه به 
شرایط خاص اجتماعی تجدیدنظر کنند و دست آشتی ملی را به سمت مردم 
دراز کنند. نیاز به کار ماورایی و عجیب نیســت. همین که گفتارها و رفتارها 

شکل سنجیده ای داشته باشد، می تواند موثر باشد.«

عبورازبحران �
تیم ملی ولز توانســت بعد از 64ســال و با درخشــش گــرت بیل، راهی 
جام جهانی شــود. یاران بیل در اولین مســابقه خود مقابل آمریکا با تساوی 
یک یک متوقف شــدند و همین یک امتیاز باعث شد تا ایران در قعر جدول 
قرار بگیرد. حاال تقابل ایران با ولز از لحاظ فوتبالی بسیار حیاتی شده است. 
در صورت شکســت ایران مقابل ولز، حذف زودهنگام شامل حال شاگردان 
کی روش می شود اما در صورت پیروزی مقابل این تیم، تیم ملی می تواند برای 
تقابل با آمریکا امیدوار باشد. آشوبی می گوید، باوجود بسیاری از کمبودهای 
ساختاری که داریم، تیم ملی ایران توانایی موفقیت مقابل ولز و آمریکا را دارد، 
برخالف نظر عده ای که می گفتند ایران صرفا باید حضور آبرومندانه ای در این 

جام جهانی داشته باشد.

 فردا  ایران در شرایطی مقابل ولز   قرار می گیرد 
که این دیدار تا حد زیادی تکلیف تیم ملی را روشن می کند؟
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ادامه یادداشت سردبیر

این نهادهای بین المللی همچنین تالش گســترده ای از خود نشان 
داده اند تا ارزش های جهانشمولی همچون برابری جنسیتی و منع 
تبعیض نژادی را در عرصه ورزش مستقر سازند. در مقابل، کشورها 
و ســاختارهای سیاســی که با این ارزش ها دچار تعارض هستند، از 
خود مقاومت هایی بــروز می دهند. نمونه بارز این مســئله، حضور 
تماشاگران زن در ورزشگاه های ایران بود که حل وفصل آن، نزدیک 
بــه دودهــه طول کشــید و البته، پــس از آن هم که حضــور زنان در 
مســابقات لیگ ایران )آن هم صرفا تهران( تاحدی آزاد شد، رخداد 
اعتراضی اخیر و تبعات امنیتی آن، مجددا بازی ها را بدون تماشاگر 
کرد و مشخص نیست تا چه زمان، این وضعیت ادامه داشته باشد. 

امــا غیر از مداخالت مســتقیم دولــت در ورزش، برخی مداخالت 
غیرمســتقیم هــم وجــود دارد که رســمیتی نــدارد، امــا تبعات و 
پیامدهــای آن عمــال ورزشــکاران را با شــرایطی دشــوار و نابرابر با 
رقیبان مواجه می سازد. تفاوت در شکل پوشش یا خودداری و کنار 
کشیدن از رقابت با برخی حریفان بارزترین این موارد است که بارها 
کلیت ورزش ایران را به لبه تیغ تعلیق رسانده است و البته، امیدها 
و آرزوهای بســیاری از ورزشــکاران را بر باد داده و برخی از آنها را به 

مهاجرت و فعالیت زیر پرچم سایر کشورها واداشته است. 
در کنــار ایــن مــوارد، نوعــی مداخله دیگر از ســوی دولــت در امر 
ورزش ممکن اســت که حتــی دولت های دموکراتیک هــم از آن ابا 
ندارنــد. این، همــان حمایت مادی و معنوی اســت کــه دولت ها از 
تیم های ملی خود صورت می دهند. در واقع، به رغم استقالل مالی 
فدراســیون های ورزشــی از دولت ها )به ویژه فوتبــال(، اما در زمان 
رقابت هــای مهمی چون جام جهانی، هر دولتی به شــکلی حمایت 
خود را از تیم ملی به عنوان نماینده کشــور صورت می دهد. حضور 
رهبران کشــورها در ورزشــگاه ها، دیدار با ورزشــکاران و کادر فنی، 
اختصاص بودجه ویژه آماده سازی و تعیین پاداش ها و جوایز از جمله 
مصادیق این حمایت هاســت. الگویی که در ایــن دوره از رقابت ها از 
ســوی دولت ایران هم در پیش گرفته شد. تعیین جوایز خودرویی 
برای ملی پوشــان و دیدار آنان با ســیدابراهیم رئیسی قبل از اعزام 
به مســابقات، مصادیق مهم این امر بود. بنابرایــن، اصل رویکردی 
که ســاختار سیاسی در ابراز حمایت با ملی پوشان اتخاذ کرد، محل 
ایــراد نیســت و اگر در شــرایط سیاســی-اجتماعی دیگری همین 
رفتارهــا صورت می گرفت، با چنین بازخوردهایی مواجه نمی شــد. 
البته، همین مســئله محل ایراد است که در چنین شرایط پیچیده 
و دوقطبی که کنشــگران باسابقه سیاســی را هم در سخن گفتن و 
موضع گرفتن دچار تردید و تزلزل می کند، چگونه و بر اســاس چه 
تدبیر و منطقی، بازیکنان تیم ملی را نزد رئیس  دولت فراخواندند و 

آن عکس های جنجال برانگیز و حاشیه ساز را انداختند؟
شــاید، فقط بتوان این اقــدام را برمبنای نگاهی توجیه کرد که همه  
نهادها و نمادها را از آن گفتمان رســمی می خواهد و همه نیروهای 
جامعه )از جمله ورزشــکاران( را به چشــم ســربازان خود می بیند. 
در برابــر چنین نگاه و رویکردی، گرایشــی رادیــکال و برانداز ظاهر 
شــده است که همه  نهادها و نمادها را از آن گفتمان ستیز و تعارض 
می خواهد و همه نیروهای جامعه )از جمله ورزشکاران( را به چشم 
چریک هــای خــود می بیند. هــر دوی ایــن نگاه ها، جــز دور کردن 
اصــل ورزش و تیم ملی از جایگاه واقعی خود، حاصلی در بر ندارند. 
ورزشــکار در جهان امروز، نه ســرباز است و نه چریک. نه تعظیم گر 
قدرت اســت و نه ابــزار براندازی. ورزشــکار حرفه ای باید بکوشــد 
بهتریــن کارکرد خــود را در میدان و برای تیم خــود )چه ملی و چه 
باشگاهی( ایفا کند و درعین حال، متوجه پیامدهای رفتار اجتماعی 
خود نیز باشــد. بسیاری ورزشــکاران در ایفای وجه اول مسئولیت 
حرفــه ای خــود )در میدان( موفق هســتند؛ اما از ایفــای وجه دوم 
مسئولیت حرفه ای خود )در جامعه( بازمی مانند. چنان که ستاره ای 
در حــد دیه گو مارادونا نتوانســت بار ســنگین این همه ســتایش و 
این همه رسانه و این همه حاشیه را تحمل کند و به دامان مواد مخدر 
و برنامه های شــبانه افتاد. یا دیگرانی چون کریم بنزما، رونالدینیو و 
دیگران که مدام درگیر حاشــیه های خرد و کالن شــده اند. افزایش 
بار سیاســی، به این  بار سنگین اجتماعی و رسانه ای طبعا از طاقت 
هر بازیکنی خارج است. حتی چهره ها و اسطوره هایی در حد علی 
دایی، علی کریمی، مهدی مهدوی کیا و یحیی گل محمدی که امروز 
چنین مواضع سیاسی صریحی اتخاذ می کنند، در دوران بازیگری 
خود و پس از حوادث 1388 یا شرایط جام جهانی 2006 کار خاصی 
)بیش از بستن یک مچ بند( نتوانســتند صورت دهند؛ چراکه آنان 
هم با همه اعتبار و پایگاه اجتماعی  که داشــتند، در نهایت بازیکن 

فوتبال بودند؛ نه سرباز و نه چریک.

امیرحسنیاامیرحسین؟
برای چهلمین روز درگذشت دکتر امیرحسن ندایی

امیر جان ســالم. یادت هســت هر وقت اسم کوچک ات 
را به اشــتباه امیرحسین می نوشتند، واکنش ات چه بود؟ 
همیشــه با آن صورت و لبخند مهربانت، لبخند می زدی و 
به شوخی می گفتی: »ظاهرا به غیر از من و آقای چهل تن 
)رمان نویس(، امیرحسن دیگری در این دنیا وجود ندارد؛ و 

البته تا دلت بخواهد، دنیا پر از امیرحسین هاست!« 
یادت هســت چه شــوخی ها که با این موضــوع نکردیم؟ 
خوشــبختانه کمتــر می شــد بــه دل بگیری و همیشــه 
می گفتی: »شاگرد اول کنکور شدم، مدرک کارشناسی و 
کارشناسی ارشــد و دکترا گرفتم، اما به شکل عجیبی پای 
همه شــان به جای من، اســم برادرم امیرحسین را نوشته 
بودند!« این اواخر یاد یکی از آن  شب های متوالی و سرشار 
از انــرژی افتاده بودم که تا صبح در اتاق تدوین بودیم و کار 
می کردیم. یاد شبی از ســال های پس از دوران آنالوگ که 
به شــوخی به رضا چابکرو )مسئول گرافیک برنامه( اشاره 
کردی و گفتی: »شــانس آوردیم رضا من رو می شناســه؛ 
وگرنه توی تیتراژ هم نوشته می شد کارگردان: امیرحسین 

ندایی!«
نمی دانــم در تمــام آن روزهــا کــه نــام بــرادر بزرگــوارت 
)امیرحســین( به جای تو نوشته می شد، او چه احساسی 
داشــته و واکنش اش چه بــوده. البته بعیــد می دانم این 
اشــتباه ُلپی و ثبت این همه افتخارات ریز ودرشت به نام او، 
باعث دلخوری و ناراحتی اش شده باشد؛ و اصال در دنیا چه 
کسی هست که از چنین اشتباهات جذاب و لذت بخشی 
ناراحت و دلگیر شود؟ یادش به خیر. آن اوایل که هنوز عصر 
دیجیتال آغاز نشده بود، مثل یک خلبان واقعی )کاری که 
در طول عمر کوتاهت همیشه دوست داشتی انجام دهی( 
پشت آن دستگاه عریض و طویل تدوین آنالوگ می نشستی 
و جلوی چشــم های حیران من، انواع و اقسام دکمه های 
رنگی را می زدی و یک مشــت اهرم و دســتگیره را جابه جا 
می کــردی تا راش های خام از مانیتــور اول به دوم منتقل، 
و فیلم نهایی، آماده بازبینی نهایی و ارائه شود. فیلم هایی 
که شــاید آن زمان خودمان هم نمی دانستیم اما امروز که 
به عنوان یــک اثر هنری از خامه و دســت های هنرمند تو 
چکیده، به درخشــان ترین فیلم هــا و برنامه های موجود 
در آرشــیو تلویزیون تبدیل شده اســت؛ این بار بدون هیچ 

اشتباهی در ثبت نام تو. 
امــا در تمام ایــن روزهای تلخ و غم انگیز که متاســفانه در 
فراق و نبودنت ســپری شــد، جایت بســیار خالی  بود که 
بیایی و ببینی کجاها و چه کسانی نام برادرت )که عمرش 
طوالنی و پرعزت باد( را به جای تو نوشتند و...چه جاها که 
باز هم متاسفانه و ناخواسته، شدی امیرحسین! و طفلک 
امیرحســین عزیز که هم باید داِغ از دست دادِن یک برادر 
فوق العاده عزیز را تحمل می کرد، هم تاثیر نوشــته شــدن 

اسم اش پای داستان ها و خبرهای مربوط به تو را.
ماجرا از همان روز تلخ وداع ابدی در بهشت زهرا آغاز شد. 
مســئوالن مربوطه روی آن پالک سیاه رنگی که به صورت 
موقــت در باالی منــزل ابدی همه اســیران خاک نصب 
می شــود، به اشــتباه نوشــته بودند امیرحسین. همین 
اشــتباه در مراســم یادبودت هــم تکرار شــد و بعضی ها 
که پشــت میکروفن آمــده بودند تا دربــاره خصوصیات و 
ویژگی های منحصربه فرد تو صحبت کنند، اشتباهی نامت 
را امیرحسین خواندند )و البته به سرعت هم تصحیح اش 
کردند(. این ماجرا در مقطع کوتاهی به صفحه  مجازی ات 
در ویکی پدیا هم رســید، اما خوشبختانه خیلی زود ختم 
به خیر شد. همان روزها وقتی تازه ترین قسمت »جیران« 
منتشر شد، دست اندرکاران این سریال به پاس مشاوره های 
حقوقی بلندمدتی که در جریان توقیف موقت این سریال 
ارائــه داده بودی، یک قســمت از کارشــان را به تو تقدیم 
کردند؛ و متاســفانه چه حیف که نام تو را به اشتباه نوشته 
بودند: امیرحسین! شاید از همه جالب تر هم مطلب خود 
من در مجله  »فیلم امــروز« بود که با وجود تاکید چندباره  
نگارنده، این اشتباه همیشگی یک بار دیگر هم تکرار شد و 
با وجود باقی ماندن آن همه »امیرحسن« در متن، ناگهان 
در آخریــن لحظات، زیر تیتر مطلب مورد نظر تغییر کرد و 
شد: امیرحسین ندایی! خالصه اینکه به قول خودت )آن 
وقت هایی که به تأســف و شــوخی ســر تکان می دادی و 
لبخند معناداری تحویل می دادی(... ظاهرا این داستان 
همچنان ادامه دارد و شــاید هنوز و در آینده هم کســانی 
باشــند که ناخواسته این اشــتباه را تکرار کنند. اما دیگر 
مهم نیســت... مهم این است که با صالبت و تا ابد با نام و 
روح بلندت در ذهن و دل ما جاودانه ای و همه  ما دوستان 
و دوســتدارانت در قلب مان تو را بــا نام کامل خودت صدا 

می زنیم: امیرحسن ندایی.

منتقد سینما
امید نجوان
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